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 "ارْسم و وُناپیپ، وِنوسْ"

 
 و مارس... .. ونیها، ونوس، پاپرنگ نندهینام آفر به

 
 دیباچه

 کمان   رنگین

 می  نقاشی  اینستاگرام  توی   جدیدم   پست  برای   داشتم  دیروز 

  باور    غیرقابل  اتفاق  مونھ  دوباره  دونی،  می.  کشیدم

 .کشیدم  رو تو چشمای   طرح من و.تکرار شد میشگیھ

  یه لکه   چپ  سمت   چشم  که  تفاوت  این  با!  آبی  های   چشم

 لکه   این.  کنه  می  خودنمایی  هاش   آبی  داخل  قهوه ای   بزرگ

  چشم  رنگ  میکنن  خیال  آدما  اکثرا  که  اونقدر بزرگه  قهوه ای 

ای   یکی  اون  و   آبی  یکی.  متفاوتنها     تو   ی ها  چشم!قهوه 

 !عجیبن و خاص  همینقدر



 

3 

 

  برای .  نداره  رو  انگیز   شگفت  خاصیت   این  هات  چشم   تنها   و

مارسه،  ونوسی به  حیرت   کافی  بقدر  میکنم  فکر  که   انگیز 

 !حساب میای 

  چشم   عکس  بارم  یه    حاال،  داره   ایرادی   چه  گفتم  خودم  با

 ...و پیج توی  بذارم رو تو  رنگ  دو ی ها

  دو   ی ها  چشم  از  زیادی   تعداد  با  کردم  باز  رو  صفحه ام  وقتی

  صد   اینکه از.میکردن  همنگا  سردی   که به    شدم  مواجه  رنگی

  چشمای   عکس  شهفتا  و  دهفتا  گذاشتم  که  پستی  تا  هفت  و

من    که    بود  این  کرد   که اذیتم  چیزی .  نشدم  شوکه  بود،  تو

 !کردم  قبلش  بار  هفت    و  که هفتاد  دادم  انجام  رو  کاری   دقیقاً

 :نوشتم  کپشن  توی   و   گرفتم   عکس   تها   چشم  نقاشی  از   من

 که بعد   بودی   کمانی  رنگین  شبیه  درست   من  زندگی  در  تو "

 "رفتنی  اما  لطیف!  کوتاه  اما  زیبا.  آمد  پدید  بارانی  روز  یک  از
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 اول تاش

 دی: نورِ خُورْش زَرْد

 !میبنظرم از خود ترانه بپرس -

م  دنیشن  با استاپ  نمکنمیاسمم،  چ  دانمی.  اما    ی زیچرا؛ 

بروم. کسکه به جمع  شودیمانع م در سرم دستور    یشان 

 !ستمیپشت ستون با دهدیم

 : دیگویکه م  شنومیارغوان را م ی صدا

 گهیراستشو بهمون م  ادیآره اونم م-

 نه؟ ایواقعا خودشه  می بفهم دی... بایباالخره که چ -

تمام. سرور جمله    یآن هم با کالفگ  د،یگویم   ما یرا س  نیا

 :کندیاولش را تکرار م 

 .میاز خود ترانه بپرس  گمی من بازم م-

 :کندیسوال م  مرجانه
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از کجا معلوم راستشو بگه؟ اصال از کجا    ...میکه بپرس   رمیگ-

م درست  الدن  چجور  یآدم  گه؟یمعلوم  مرده  زنده    ی که 

 ها؟  شه؟یم

مرده و از    یچه کس   زنند؟یحرف م  یمرده؟ از چه کس  آدم

تا سوالم را در صورتشان   دارمیبرم  یقدم  میگور برخاسته؟ ن 

 : دیگوی و م کندیم یبپرسم که فرنوش نچ

که چشماش دو رنگ    یشناسی دورو برت م  ی چند نفر تو-

وُ خاطراتو ُ    یشناسیباشه؟ چند نفر م که اسم مستعار ما 

 بوده...  پمونیکه مربوط به اک ی زیهرچ 

  ی  پ   رود ی. تمام حواسم مشنومی مفرنوش را ن  ی صدا  گرید

رنگ دو  چشم  دو  گوش  یآن  شنکه  که    دهی هام  بود. 

.  کردندیم  یبهم، دهن کنج   هامی در تمام نقاش  رشانیتصو

 . گذشتندی از خواب از سرم م شیهرشب، پ الشانیکه خ

 ست؟واقعا رَهان زنده  یعنی-

 ...رَهان
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 ...رَهان

 ...رَهان

رَهان...    رَهان رَ...  اند؟  داده  از دست  را  عقلشان  بود؟  زنده 

 رَهان زنده ست؟!

 و مارس  ون یپاپ ونوس،

 اول تاش

 دی: نورِ خُورْش زَرْد

اول گذارمی م  شیپ  قدم م  ی نفر  نی.  مرا  فرنوش   ند،یب یکه 

که ساکت شود؛    کندیاست. با چشم و ابرو به ارغوان اشاره م

 ستینبودن کس  ایزنده بودن    ی حل معما  یاما او حواسش پ 

 هاست مرا کشته است!که سال 

 رهان زنده ست؟-

.  کنندیو نگاهم م  چرخندیمن م  ی صدا  دنی با شن  دخترها

 : دهدی ارغوان را مخاطب قرار م یفرنوش عصب
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... گهیخب دهنتو ببند د  کنم،یدو ساعته دارم بهت اشاره م-

 تو؟ یزنی اه... چقدر زر م 

 : دیگویم یراض  ی ودو تا حد الیخی ب سرور

! ترانه هم  می... راحت شددیاالن خودش فهم  ی نجوریخب ا-

 ! دونستهینم

  ی تفاوت  یهمه ب  نی. ارودیبه سرور م  ی چشم غره ا  فرنوش

که درباره زنده بودن    نی. اصال اکنمی را درک نم  یالیخ  یو ب

بود  یکس بسته  مرگش  به  کمر  م  م،یکه  را    میزنیحرف 

و ناگهان    کهویکه چرا و چطور    نیاصال... اصال ا.  فهممینم

  ا ی  کتاب   نی. ادیآی رَهان زنده شده باشد با عقل جور در نم

و در چند    ردی از قسمت چندم بم  تشی نبود که شخص  لمیف

.  شودیاصال امکان ندارد. نم  نیفصل بعد دوباره زنده شود. ا

 ... نیا

 ترانه...  نیبش ایب-
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چه در صورت   ستی. معلوم ناندازمیم مایس افهیبه ق ینگاه

  ی . روکندیکه آن همه نگران و مشوش نگاهم م  دهیمن د

  ک ی صورت رهان    ری. تصونمینشیمات و مبهوت م  یصندل

روزمان،   نیآخر  ری. تصوشودیصورتم دور نم  ی لحظه از جلو

 و...  مانی نگاهمان، خداحافظ نیآخر

 گفته رهان زنده ست؟  یک-

خودشان   نی ب  ی. نگاهخورندیجا م  من  یاز سوال ناگهان  همه

 : دهدیو دست آخر مرجانه جواب م  کنندیرد و بدل م

پ - هفته  گفت...  کرده،    ی گالر  ی تو   شی الدن  برگزار  که 

 ... دشید

 : دیگویدر ادامه م   سرور

حرف زده و برخورد کرده که الدن وسط   ی رفته جلو و جور-

 فتهیپس م ی گالر

 : دیگویم فرنوش
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مرده،    شی نفر هفت سال پ  ه یخب حق داشته... فکر کن  -

 ست؟ی باشه! ترسناکه، ن ستادهیحاال زنده روبروت وا

 اول تاش

 دی: نورِ خُورْش زَرْد

 :میگویم  دیتاک با

 رهان مرده... واقعا مرده!  -

اما من   کنند؛یدلسوزانه نگاهم م  یپنج نفرشان با حالت  هر

من موجود    کنندی که فکر م  ن ی. اخواهمینگاهشان را نم  نیا

 اشتباه کرده ام و... ایهستم   ی زیترحم برانگ

به گذشته برگردم. اگر من اشتباه کرده    خواهدی دلم نم  چیه

ب ها  آن  برا  شتری بودم،  بودند.  شده  خطا  مرتکب  من   ی از 

برا  نیهم اند.  افتاده  آن ها بهتر است که    ی به هول و وال 

ها را شرمزده خواهد کرد.  آنرهان مرده باشد! زنده رهان  

  ش ی . حداقل من پندیایکه از خودشان بدشان ب  کندیم  ی کار

 ام! وجدان خودم آسوده
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 :دیگویسهل انگارانه م شهی مثل هم  سرور

 ...  گهیم  یاصال... بنظر من الدن الک الی خ یبچه ها ب-

 :پرسدی م مرجانه

 براش داره؟  یدروغ بگه آخه؟ چه نفع دیچرا با-

زنده    ،یکس  چیه  ی برا  ینفع  چیگفت مرجانه. ه  راست در 

 : دهدیبودن رهان وجود ندارد. سرور پاسخ م

چند وقته حالمون چه   نیکنه! بب  تیمارو اذ  خوادیالبد م-

 که از ترس خواب ندارم  یکی! بخدا من هیشکل

 :کندیهم اعتراف م ارغوان

 اونه. کنمیم  الیکه پشت سرمه خ ی منم... بخدا هر مرد-

 .دیآیجلو م اشیبا ذات منطق مایس

ب  نینیبب- ها  ا  نیایبچه  کن   ن یبه  زنده    میفکر  رهان  اگه 

 براش!   گرفتنینم  یپدر و مادرش اونجور مراسم ختم  بودیم
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زجه   ی هاچشم  ی ادآوری  با و  آلود  انس  ی هااشک    ،یخاله 

افتد. چقدر آن روزها سخت گذشت. چقدر    یرعشه به تنم م 

  ی . وعده ها زدمی حرف نم  یتلخ گذشت. تا مدت ها با کس 

دانشگاه    ی بود. سرکالس ها  افته ی  لیوعده تقل  کیبه    مییغذا

تنها    نیترم را کامل از دست دادم. ا  کیو    شدمی حاضر نم

بدتر است.    یاوضاع خاله انس   گفتیدر خانه ما بود و مامان م

 که غش نکند!  ستین  ی زرو گفتیم

و روز دوم، آن هم به اصرار مامان،    ی تنها در خاکسپار  من

واقع داشتم.  انس  نیا  تشیحضور  خاله  از  که  شرمم    یبود 

دآمدیم رهان،  مزار  بر سر  عل  دنی . همان جا  و حاج    ی او 

حالم را بد کرد که تا روزها از خواب و خوراک افتاده    ی بقدر

 بودم.

 و مارس  ون یپاپ ونوس،

 اول تاش

 دی: نورِ خُورْش زَرْد
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  ییی بحث به سو  یو باق  کندیم  دیی را تا  مایجمله س  فرنوش

که بچه ها خودشان را قانع کنند که رهان مرده است    رودیم

کردن ما آن حرف ها را زده. انگار    تیو الدن تنها جهت اذ

رهان    نکهیا  دنیانگار همه ما به شن   م،یدار  از یبه آن ن  یهمگ

  گر ید  کبار ی  می اشتد  ازی! انگار ما نمیداشت   اجیمرده است، احت 

  ست یه قرار نکه رهان مرده است. ک   میشو  ادوآریبه خودمان  

 شود و...  دایسر و کله اش پ 

که رهان    میاور یب   لیو دل  می ن یساعت ها بنش  میدار  از ین  ما

نبود. ما زنده اش    کهی. درحالستیزنده ن واقعا هم زنده  او 

 ساعت! کی . آن هم در مشیو دوباره کشت میکرد

ذهن  ی برا چآنکه  مشغول  از    ی گری د  زیمان  ارغوان  شود، 

جد پسر  د  دیگوی م  دشیدوست  استقبال    گرانیو  هم 

مغزم را از آنچه که تنها    توانمی. انگار تنها منم که نمکنندیم

 کنم.   یحرف بود، خال کی
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  ق یمامان از طر  بود،ی که اگر رهان زنده م  کنمیفکر م   نیا  به

انس از آن جرشدی خبردار م  یخاله  بعد    انات ی. هرچند که 

 .دی روابطمان بالکل خراب شد و از هم پاش

که    ییزهایبودن و فکر کردن به چ  نجا یاز ا  شومیم   یعصب

.  دیایبه دنبالم ب  دهم،ی م  امی ندارند. به بابا پ  ی ا  دهیفا  گرید

با م  دیاصال  هم  من  مهسا  که  رفتمیهمراه  کردم  اشتباه   .

 ماندم.

ا  با بازوم م  ی ضربه  به  .  گردمیبرم  مایسمت س  خوردیکه 

 :دیگوی و م ردی گیمنو را به سمتم م

 . سفارش بدهمیجا بخور نیشام رو هم میخوایم-

 .یخونه، مرس رمیمن م-

که به   دهمیم  حیو من هم توض  شودیبچه ها بلند م اعتراض

 .د ی ایام تا به دنبالم بداده   امیبابا پ

 کی  ستیبایمنتها م  ند؛یآیکوتاه م  اریبس  ی از پا فشار   بعد

که حتما با آن ها شام بخورم.   کردمیهماهنگ م  گریقرار د
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  ن ی . از ارفتمیمن هم قبول کردم. درواقع دروغ گفتم که پذ 

تا چهار سال بعد سراغشان    گذاشتم،یم  رونی کافه که پام را ب

  نجا یمرا به ا  لهی. آن ها دروغ گفته بودند. با حگرفتمیرا نم

 بدانند که...  خواستندیکشانده بودند. آن ها فقط م

آمدن بابا مجبورم به خزعبالت ارغوان گوش بدهم. طبق   تا

خ پس  دوست  از  خوشت  ار یبس  ی الی معمول  و    پیپولدار، 

را که جراح بوده، دک   یقبل  ای. گو دیگویخوش بر و روش م

شرکت صادرات زعفران، او را، ارغوان   کی  ری کرده و حاال مد

  ده یکه شن  ستی زیچ  نیخزعبل تر  نیور کرده است! )ارا ت

خودش مردک را تور کرده. حداقل    گفتیام. کاش الاقل م

م دلم  بود!(  کمتر  بگو  یشکیش  خواهدیدردش  و  :  م یبزنم 

ول ارغوان«  بزن  کمتر  نگه    ی»بلوف  بسته  را  دهانم  خب 

 :دیگوی. بجاش فرنوش مدارمیم

  گر یو جراح و باز  ریآخه مد  ؟ی کمتر گه بخور   شهیارغوان نم-

ات؟    افهیق  نیبا تو دوست بشه؟ با ا  ادیو خواننده مملکت م

بود   یاون پسره، اسمش چ  ؟یکنیبعد همشونم، تو دَک م
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روبرو سوپرمارکت  شاگرد  که  همون  ها؟  کوچه    ی بچه 

 بود؟  رستانیدب

 : دیگوی و ناگهان سرور م میکن ی. همه فکر مچرخاند یم نگاه

 د؟یسع-

 .قاپد یهوا م ی اسم را تو فرنوش

 ی موتور  توزیچ   مونیم  هیاش شب  افهی... همون... قدیآره سع -

که بهت شماره   ی دیخریم  زی م  زیازش چ  یرفتیم  یبود... ه

تحو هرچ  گرفتت،ینم  لیبده،  اجتماع  یحاال  و    یشاخ 

چرا    ی تو  ی اقتصاد شده؟  تو  جذب  داره،  وجود  مملکت 

 ؟ی دیک)..(شر تفت م

دلم هم    یجگرم خنک نشده است، ول  میاست اگر بگو  دروغ 

خودش است. از    ری . البته که تقصشودیارغوان کباب م  ی برا

دم تکان    دهیکه در کافه د   ی ا   نهی هر نر  ی ورودمان برا  ی ابتدا

ت دوست پسرش صاحب فالن شرک  دیگویداده است، حاال م

 . ردیگیاش مصادرات است! خب آدم خنده 
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  ی صحبت ها   ی در راستا  دارد،ی و نه برم  گذارد یهم نه م   مایس

 :دیگویفرنوش م

فرش  لیبود؟ سه  ی ک  ارویاون  -- بود    دیبود؟  اکبر    ا یبود؟ 

بود که به ما    ییدوست پسرا  ی چسه، بهتر از باق  هی  … اصغر؟

بمونه.   ی دیخودتو بس که منتشو کش  ی... کشتی نشون داد

 گوز گوز نکن. نقدر یآخرم گذاشتو رفت. پس ا

. منتظرم ارغوان هر لحظه از جا  کنندیم  ی رو   ادهیها ز  بچه

و برود. او دل نازک و زود رنج بود. منم دل نازک و    زدیبرخ

برگشت، من   امی زود رنج بودم؛ منتها بعد از آنکه ورق زندگ

 رو به آن رو شدم.    نیهم از ا

تو    ی با صدا  ما یو رو به س  ردیگی از خنده دلش را م  سرور

 : دیگوی اش م یدماغ

 خدا نکشتت  … میس میمردم از خنده س-

 مای. سشودیو از جا بلند م  آوردی سرور را در م ی ادا ارغوان

 : دیگویو مرجانه م  کندی»عه« را از دهان خارج م  ی بلند آوا
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 بابا گوزو نیبش- 

 : کندی غرغر م  رسرو

 چس کرد، رفت هوا  نیباز ا-

 . آوردیآدم بزرگ ها را در م  ی طبق معمول ادا فرنوش

 د ینکن تش یبچه ها اذ-

م   ی بازو  مرجانه را  و   ردی گیارغوان  و من همچنان خموش 

ا را ه  نیساکتم. حوصله  و اصول ها  ام.    چیادا  نداشته  گاه 

هم  هم  ل  اده یز  شهیدخترها  حد  الال  یل  ی از  ارغوان    ی به 

نسبت به او حساس شده ام.   ی ادیهم من ز  د ی. شاگذارندیم

 !دانمی به هرحال من هنوز هم او را مقصر م

همه    ندیبیم   نکه یو از ا  فرستدی هشت ابروش را باال م  ارغوان

داده نشان  واکنش  برخاستنش  به  خود  نسبت  از  اند، 

 : زندیمتشکرانه لب م 

 بشاشم بابا رمیم-
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م   زی م  از نم  ردی گیفاصله  باال  را  زده سرم    ی و من خجالت 

آنقدر اطم  ی آورم.  م  نانیبلند گفت که  پسر    ی بغل  زیدارم 

است. گونه ام را از داخل به دندان    دهیصداش را شن   یحتم

 .  کنمیم ی هام بازو شرمزده با انگشت   رمیگیم

پ  مایس را سوال  ها  اکندیم  چیبچه  گ  نکهی.  قلم  رفته، مرا 

حرف    ستمیدر جمعشان ساکتم و مجبور ن  نکهیخوب است. ا

راض دق  یبزنم  مهمه   ییابتدا  ی ها  قهیام.    خواستند یشان 

کوتاه    ی . من هم با جواب هاکنمی بدانند کجا هستم و چه م

. مهسا و سه  ستمیبه صحبت کردن ن  لیما  یل ینشان دادم خ

را    گرید  تا زودتر جمع  بودند،  کرده  ازدواج  که  دخترها  از 

که دلم    یمانده اند و من  یترک گفتند. حاال تنها مجردها باق

 ! ستیبودن رضا ن نجایبه ا

جواهرساز  سرور کارگاه  آدرس    دیگویم  شانی از  من  و 

حاال که    خواهدی است و دلم م  کی. تولد مامان نزدرمیگیم

 فارش بدهم. براش س ی شده ام، جواهر ر یحقوق بگ
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م  صحبت که  هنرستان  دوران  سمت  پ  رود،یها    چ یدلم 

مخوردیم مهسا  کاش  موقع ماندی.  همان  هم  من  کاش   .

ها ندارم.  را با بچه  تیمیآن صم  گری. دکردمی آهنگ رفتن م

که به همه    ی مربوط به آن اجبار   دی. شادانمی را نم  لشیدل

سال    ن یا  ایو    دانستمیشد و من آن ها را مقصر م  لیما تحم

  م یداشت  ی جور  کیو هرکدام    میها که از هم جدا شده بود

هرچه که    لشی. دلشدیمربوط م  م،یکردیم  ی را سپر  یزندگ

حفظ کرده اند. تنها    گریکدیرا با    تشانیمیباشد، آن ها صم

  ی دارم و نه در دورهم  تیمنم که نه در گروه واتساپ فعال  نیا

 .کنمیها شرکت م

 :دیگوی و م آوردیدست هاش را باال م مایس

 م؟یدور آهنگمونو بخون هی مبری … ها  بچه … بچه ها-

  ی . آدم که توشودیچهار تا، هشت تا م  ی به جا   هامچشم

با موضوعات    یآهنگ   ایو    کند؟ی م  کند،ینم  ی کافه شلوغ کار 

 خواند؟یکه، م خواندی نم فیسخ
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  یصندل  ی دهن باز کند و من  نشسته رو  نی ! کاش زمهوف

و گونه    ندینشیم  امی شانیپ  ی را ببلعد. از زور شرم، عرق رو

 .شودیهام داغ م

 : میگوی زده م خجالت 

 کافه، اونور پسر نشسته! ی زشته بچه ها تو-

 :  دهدیمرجانه جواب م 

 شماره دادن مونیکیبه  دیبهتر، شا-

 : دیگویباز م  شیو فرنوش با ن خنددیم

 ! کننیراست م  دن،یما شماره نم ی با آهنگا-

  یول  خندند؛ی. دخترها م شومی م  بانیاز قبل سر در گر  شتریب

. ما کنمینم  دایهاشان پدر حرف   ی خنده دار  زی چ  چیمن ه

.  میفرق دار  م،یاز هم فاصله دار  ی ها سال نور  ونیلیبقدر م

  ی کیمن هم    م یخواندی ترها که در هنرستان درس م  میقد

 حاال...  یآن ها ول هیبودم شب

 :خوانندی و زمزمه وار م  زنندی م زیم ی ها آرام رو آن
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 … منه نجات چتر تو شورت … آمنه، آمنه-

گذشته غرق نشوم.    ی تو  کنمیم  یو من سع  دهندیم  ادامه

متالطم خاطرات نگه    ی آب ها  ی دهانم را باال  کنمیتالش م

خوب شناگر  من  غرق    ای  ر ید  دانمیم  ستم،ین  یدارم.  زود 

خواهم کرد تا    یزندگ  رانیبعدم را و  ی خواهم شد و ماه ها

بناست برج   دانمی. مدیایباز به سراغم ب  یکه فراموش  یزمان

مهسا    ی به خواهش ها  دی. نبازدیحال و احوالم باز فرو بر  کج

م نبادادمیگوش  م   د ی.  موبامیای ب  کردم،ی قبول  فورا  را    لمی. 

 .کنمیمامان ارسال م ی برا ی گرید امکیو پ  دارم یبرم

 . آورمینگران سرور سرم را باال م ی صدا با

 ارغوان؟ ی شد یچ-

م  به نگاه  د  کنمیارغوان  روح  انگار  باشد، صورتش    دهیکه 

  ن یی و اشک هاش گوله گوله پا  لرزد یشده، م  دی مثل گچ سف

من هم    یاست، حت  دهی که ترس  ستیا سرور ن! تنهچکندیم

. تنها منم که نشسته  شوندی. بچه ها دورش جمع م ترسمیم
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بگذارد و    فشی هاش را داخل ک   لهیدارد وس  یام. ارغوان سع

 . دهندیاما اجازه نم د؛برو

 : دیگوی م مرجانه

ا- با هم م  ؟ی ری وضع کجا م  نیبا  . من میریصبر کن االن 

 .رسونمتیم

و ارغوان   زدیریبراش آب م  یآب معدن   ی از داخل بطر  مایس

 : کندیبه من زمزمه م  ره یخ   دهی اشک آلود و ترس  یبا چشمان

 آره؟  ،یدونستی. تو از اولشم ممیینجایما ا یتو بهش گفت-

بود؟    ی. منظورش چه کسخورمیاش جا م   کباره یسوال    از

 دانستم؟ یم دیرا با زی من چه چ

 و؟« ی: »چپرسمیم

 : دهدیتر از قبل جواب م لرزان

 سترَهان زنده نکهیا-

 . شودی تر م د یاش شد هیگر
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 رَهان زنده ست.   یدونستیتو م-

ارغوان    هیبه دهان جمع شده از گر  دوزمیشده چشم م  شوکه

 ادا شد! ی که خبر ی و جمله ا

که دارد    ی اداها و تئاتر  نیچه گفته بود؟ زده بود به سرش؟ ا

ا  کند،ی م  ی باز به  را    ن یتنها  رَهان  نام  باز  که  است  خاطر 

بود. اصال نقشه تمامشان    ی باز  زی از اولش هم همه چ  اورد؟یب

. من احمق را بگو که پا به پاشان  دهندیم  ی بود. دارند مرا باز 

 چسبانم.ی. آمپر مشومیم یآمده بودم. عصب 

 ؟ی از رو نرفت ی بلوف زد نقدریا-

آرام کند. بخصوص که  را   ختهی جو بهم ر  کندیم  یسع  سرور

. میها را هم به سمت خودمان جلب کرده ا  یل یحاال توجه خ

بپرم و    زیم  ی را که از رو   نیا  یی . توانارمیگیمن اما آرام نم 

از ارغوان    مای را دارم. س  اورم ی چشمان ارغوان را از کاسه در ب

 :کندیسوال م
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که رَهان مرده!    میدی رس  جهینت   نای  به  … ارغوان؟  ی توهم زد-

 .  شهیترانه ناراحت م ی اریاآلنم اسمشو م

س  ارغوان رو  مایدست  که  بود،   ی را  نشسته  اش  شانه 

توردیگیم را  التماس  م  ی .  صداش  و  ها  و    زدیریچشم 

 : دیگویم

 بقرآن... به جون مامانم … گمی بخدا دروغ نم-

. طاقتم طاق شده  فشارمیدست م  ی چرمم را تو  فی ک  ی بندها

گوشش    ی تو  ی کیتا بلند نشوم    سابمیهم م  ی دندان رواست.  

 : زندی نخوابانم. مرجانه ناراحت لب م

 بسه ارغوان -

 : دیآیاما کوتاه نم ارغوان

  د ی و صبر کن   د ینی زده به سرم؟ خب پس بش  دیکنیفکر م-

رنگ چشماشو    یعوض شده باشه، ول  یلیخ  دی. اون شاادیتا ب

رهان رو    ی شماعوض کنه. همون چشما بودن. چ  تونهینم

 نداره! ایدن ی تو یکس چیه
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عالم    ی هاچشم  ن یرهان خاص تر  ی ها. چشمگفتی م  راست

 :  دهدیو ادامه م کندیم یبود. مکث نشیآفر

 باال!   امیمن برگشتم، منم م  یبه بچه ها بگ  ی گفت تا تو بر-

آن وقت    هی. حسش شبزدیری م  نییپا  ی در دلم هر  ی زیچ

اتومب  ییها سوار  که  ها  یهست  لیست  جاده  در  که    ییو 

پا  نییپا با  دارند،  باال  اتوموب  نییو    کهویدلت    لیرفتن 

 است!  زد،یریم

 :دهدی م شنهادی توجه به ارغوان پ یب فرنوش

 کافه رو چک کنه!  اطیبره ح یکیخب -

. با حفظ اخمم  شودی همه نگاه ها سمت من پرتاب م  کانیپ

 : میگویم

 باورتون شده چرت و پرتاشو؟نکنه -

 : کندی سوال م مایس

 ؟یدونینم ی زیتو چ-

 .رمیگی م آتش
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م   ی فکر کرد- زنده  رهان  ا  بودیاگه  االن  نشسته    نجا یمن 

 بود؟  نیمن ا  یوضع زندگ  بود،یاگه زنده م  ی بودم؟ فکر کرد

رو  مانیپش  دخترها از  را  نگاهشان  م  ی شده،  .  کَنندیمن 

 :دیگوی سرور م

 ن ییبره پا یکی-

را    فهیوظ  نیا  گریکدیو به    کنندیم  یدخترها شانه خال  همه

 . کنندیمحول م

 :زنمی م غر

  ست،یشکمش ن  ی روده راست تو  هیکه    یواسه حرف کس-

 ن؟ی دیترس نقدریا

صداش را باال    م،یدر کافه نشسته ا  نکه یتوجه به ا  یب  ارغوان

 : بردیم

غلو کنم    ایدروغ بگم    کمیدرباره دوست پسرام    دیمن شا-

 .کنمیکارو نم  نیدرباره رهان ا یول
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لحظه هم    کی   ی . کاش بابا زودتر برسد. حتردی گی درد م  سرم

. اگر اخالق مسخره ارغوان نمیکنارشان بنش   توانمی نم  گرید

 .گرفتمیو از جمع فاصله م  کردمیقهر م  یحتم  داشتم،ی را م

 : دیگوی مردد م مایس

 ی نجوریکه ا  ده ید  ویارغوان ک  نمیبب  رمی. من مدیدعوا نکن-

 زده به سرش.

حرکت  نیا اما  گفت؛  عمل  یمبن   یرا  انجام    ی بر  کردنش 

انگار دهدینم است    ی .  بگ  کیمنتظر  را  جلوش  .  ردی نفر 

  ن یخوف کرده است. از ا  ند،ی رهان را واقعا بب  نکهیاز ا  ی انگار

تر هم م زنده شده    ال یآدم خ  شود؟یاحمقانه  کند، مرده، 

 احمق!  ی م هاآد … است! هه

  ما یکه بهانه نرفتن را به س  دی گویم  ی بالخره جمله ا  ارغوان

 بدهد.

 برم.  خوامی من م یول  … یچک کن ی بر یتونیتو م-

 :زندی از خدا خواسته لب م مرجانه
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 ؟ ی ریحالت کجا م  نی با ا رسونمتیصبر کن من م -

س  بعد و  فرنوش  خ  مای سرور،  رفتن    ی ناگهان  یلیهم  قصد 

اکنندیم همه  ثان  نی.  صدم  چند  در  .  گذرد یم  هیها 

بغل   دهیهاشان جو  ی خداحافظ و  دادن  بدون دست  شده، 

تنهام. تنهام و فکر    نمیبیم  م،ی آیگرفتن است. به خودم که م

آن   یاگر رهان واقعا زنده باشد چه؟ مثال مادرش الک  کنمیم

بود. آن قبر   ن یشان دروغ . مثال مراسم ختمزد ی م  ههمه زج

 … و ستی در بهشت زهرا خال

 .کندیاز پشت سر، مرا منجمد م یمردانه کس ی صدا

دخترا رفتن؟ به ارغوان گفتم، بهتون بگه من اومدم... فکر  -

 و برن! سرعت جمع کنن  نی با ا کردم،ینم

باشم!    دهیاست؛ اما انگار قبال آن را شن  به یمردانه و غر  صداش

م فکر  هرچه  نم  کنم یکجا؟  آهنگ    یبخاطر  ناگهان  آورم. 

creep  ازRadiohead  کندی و من را پرت م شودیپخش م 

 !  شی به ده سال پ 
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مرد  از حرکت  پوش  ی گوشه چشم  شلوار    دهیرا  و  کت  در 

مردنمیبیم  یمشک همان  شن  ی .  را  صداش  بودم!    دهیکه 

. سرم را باال  ندیآی همراه با او مردمک هام به گردش در م

 چرا؟   دانمیتا نگاهش کنم. نم  آورمینم

 بود! نجای. کاش مهسا اامده یترس

. چشم هام را از  ستدیایمن م  ی و درست روبرو  دیآی م  مرد

از او    یحال قسمت  نی. با اآورمیو مقابلم باال تر نم  زیم  ی رو

  اده یهام است که زبستن چشم   دنشی . تنها راه ندنمیبی را م

 !شودیمحسوب م  ی رو

  ز ی به م  دهیحاال چسب  یصندل  ی. پشتچرخاندیرا م  یصندل

 … و

رهان من    هی حرکتش شب  نیا  چقدر است.  رهان  عادت  به 

رو برعکس  باز  ندیبنش   یصندل  ی عادت داشت،  را  پاهاش   .

باالرد ی گقرار ب  یصندل  ی کند و رو را    ی . بعد دست چپش 

گاه کند    هیبگذارد و آرنج دست راستش را تک  ی صندل  یپشت
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گوشه    ی و کنار ساعد دست چپش بگذارد و انگشتانش را رو

 … د یدهد و بگو قرارلبش   نییو پا

 … ی لپ قرمز ،ی زر  رهنی سالم پ-

. دیآی. زبانم بند مکندی. نفسم راهش را گم مزندیم  خشکم

م هام  چشم به  شده  م  ،یچوب  ز یدوخته  چه شوندیگشاد   .

 بودم؟   دهیگفته بود؟ چه شن

ب  ی خواینم- باال  مثل   ی اریسرتو  برات  هوم؟  خانما؟  خانم 

 بخونم؟ ها؟   دیاونوقتا با

  ه ی: »سرتو باال کن، باال کن باال، خواندیم ی با لحن سرد  بعد

 نگاه به ما کن، به ما کن، به ما!« 

هام  و کاسه چشم  زند یگلوم غل م  ی چشمه تو  هیشب  بغض

 .شودیرهان م  هیشب  شتریو او ب  میگری. من آرام مشودی پر م

کفش پاشنه    … یفسقل  شدی   بزرگ   … آواز خانوم  ی خانم شد-

م ر  یپوشیبلند  آنچنان  … زهیخاله  م  یلباس  با   ،یکنیتنت 
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 خانوما،  خانوم  … رستوران ترانه خانوم  نیریدوست پسرتون م

 … خانوم  خوشگل

جد  صداش و  خشک  ها  ی کامال  جمله  برخالف   ی است 

  ه ی . چقدر شبکندیم  دنی عاشقانه اش. شانه هام شروع به لرز

. چقدر  کندیم   یرهان گ ل گ  هی . چقدر شبزندیرهان حرف م

. روحم  شودی . قلبم دارد منفجر مکندیم  ی رهان دلبر   هیشب

 . شودیم  یالشدارد مت

شده    بدنم موبا  ایفلج  است.  زده  خشکم  زنگ   لمیواقعا 

را    لیو موبا فمیک  ی توان آنکه دست کنم تو  ی . حتخوردیم

هام  چشم   کند،ی که کار م  یبردارم را هم ندارم! تنها قسمت 

بودن  بغض چنبره    چهیها هم تنها به سبب دراست که آن

 دارند.   تیگلوم، فعال ی زده تو

لذت م  ی انگار دارد  زارم  با صدا  بردیاز حال    ب یعج  ی که 

 :خواندیم ی سرد

 ن یترانه نازن-
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 ؟یزن  یزار م چته

 دور  ی صحرا  نیا ی تو

 تنگ غروب  نیا ی تو

 اد؟ یبرف م یگ ینم

 اد؟ یبارون م یگ ینم

 خوردت؟ یم ادیگرگه م یگ ینم

 کندت؟  یلقمه خام م هی ادیم بهید یگ ینم

 ترانه؟* یترسینم

رهان است؟ من که با همان    د،یهمه اصرار دارد بگو  نیا  چرا

چرا    گریآوردم. د  مانیا  «اشی لپ قرمز  ،ی زر  رهنی»سالم پ

کالمش، پاره    ی خنجر برداشته تمام عاشقانه هامان را با سرد

ب  داندینم  کند؟ی پاره م و  با هم  چارهی دل بدبخت    ن یمن، 

نم است؟  مانده  زنده  که  ست  ها  دشنه    داندیعاشقانه  و 

 جانم افتاده است؟   مهیبرداشته و به جان روح ن
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اعصابم است. باالخره دست لرزانم را جلو    ی رو   لیموبا  زنگ

 ،یصفحه گوش  ی . اسم بابک رودارمیرا برم  لیو موبا  برمیم

م بدتر  را  مکندیحالم  تماس  رد  سرش    دهمی.  پشت  و 

نگاهش مرا    ین ی. سنگرندیگیضرب م   ز یم  ی و رو انگشتان ا 

نگاه است.  ند  یله کرده  م  دهیکه  دارد.    دانمیهم  زمستان 

 دارد!  خبندانی

»من دم در کافه    امیو پ  شودیام بلند م   یگوش  امکیپ  ی صدا

دست و پام را گم کنم.    شودیبابک باعث م  زم« یعز  ستادم،یا

 … ند ی و من و او را بب  دیایبه داخل ب نکهی ا الیخ

م  فورا را  اش  خاموش رم یگیشماره  آتشم  ناگهان  بعد   .

  نجا ی . به او چه؟ اصال او اندی . خب مثال حاال که بب شودیم

م م  ی صدا  کرد؟یچه  را  از جا    ی. عصبشنومی الو گفتنش 

 :پرسمیو در همان حال م زمیخیبرم

 آقا بابک؟  دی کنیم  کاریشما دم در کافه چ-

نم  نگونهیا  معموال صحبت  او  من  کردمیبا  از  سال  نُه  او   .

  ی . به تازگگذاشتمی به او احترام م شهیبزرگتر بود و من هم
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کلمه »آقا« را از عقب اسمش برداشته بودم و » بابک« تنها 

دوم شخص جمع، شده بود اول   ریضم  ی. به تازگدشینامیم

بودم    تهمان برداشرابطه   ی برا  ی شخص مفرد و من قدم بلند

من انگار دود شده و به هوا  ز یلحن تند و ت  نیه حاال و با اک

 رفته بود!  

 :د یگوی. مشودیو خشک م  ی جد یکم صداش

سمت خونه، تماس   امیب  خواستمیترانه جان، من م  دیببخش-

و آقا محسن    دیکافه ا  نیخاله گفتن ا  ن،یهست  نمیگرفتم بب

. امیترم گفتم من م  کیمن نزد  دمیدنبالت. د  ادیب  خوادیم

 مزاحم شدم. ایگو

شده پلک    مانی. پشامنه یتخت س  چسبدیوجدان م   عذاب

 دانمیتا او صدام را نشنود. نم  ی اام به گوشه   ده ی. خزبندمیم

بچگانه  نیا پرفتار  کجا  از  ب  داشی ام  باال    امین یشده.  را 

 : دهمیو نادم جواب م کشمیم

 … تند رفتم کمیمن  دی نه شما ببخش-
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 شده؟«  ی ز ی: »چپرسدیم

دادن حالم را به او ندارم. بخصوص به    حیحوصله توض  اصال

  ز ی م  ی مکالمه را تمامش کنم و بروم پا  نیا  خواهد ی او! دلم م

تا او با آن لحن سردش برام از عاشقانه هامان خرج  نمیبنش

 . دمیصورتش را هم ند حتی من … کند. من

برگردم. بچه ها هستن،    رتر ید   دیمن شا  دیآقا بابک شما بر-

 منو برسونن. گمیم

 ندارم«  ی کار مونم،ی: »نه م دیگویم

با  … هوف کند.    دیحاال  اصرار  او چکار کنم؟ کاش کمتر  با 

آسوده بعد از ده سال    یالیکاش برود و اجازه بدهد، من با خ

 : میگوینفس بکشم. م

 . دیبش تیاذ  خوامیآخه نم-

 .نمیبیهم م لیرا از پشت موبا  لبخندش

به چند نفر زنگ    دیکار دارم و با  کمی. منم  ست ین  یزحمت-

 که منتظرتم به کارامم برسم. یتا زمان تونمیبزنم. م
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 : »آخه...«میگوی م درمانده

  … دوستات  شی . برو پمی: »آخه ندارکندیم  ی چی را ق  حرفم

 رم« ی که م دمیبهت خبر م ده،یطول کش یل یخ  گهید نمببی

ا  الجرم خداحافظ  میگویم  ی باشه  پوفکنمیم  یو    ی. 

حاال  کشمیم ا   یبخش  کی.  نگران  وجودم  که   نیاز  است 

خان   بابک  جناب  من   کینکند،  چقدر  برسد!  سر  وقت 

 شکرت! ایخوش شانس باشم آخر؟ خدا توانستمیم

و باالخره    آورمی . سرم را باال مچرخمی. مرمیگیم  یقیعم  دم

 … به او دوزمینگاهم را م

 !ستین

 ست؟ین

 . ستی. نجورم یهام، با جانم، متا دور فضا را با چشم  دور

 !  رفته

 رفته؟ 
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  …. چکنمیحرکت م  زیبه سمت م  ی . با ناباورزندینم  قلبم

ن  بود؟  رفته  چرا د  … دیایاگر  برا   … نمشینب  گریاگر    ی اگر 

.  خزدی ذهنم م  ی رفته باشد و هزاران اگر ترسناک تو  شهیهم

. طبقه  رومیم  ن ییو به سرعت از پله ها پا  دارمی را برم  فمیک

را    مردانه  سی. سرو رومیم  اطی. به حگردمیکافه را م   نییپا

 ! نبود!ستی. نکنمی چک م

هاش را    ینشان  ی. من حترومی صندوقدار م  شخوانیپ  سمت

 !هم نداشتم! آخ از دست من، آخ

 آقا با...« هیخانم شما   دی: »ببخشمیگوینفس زنان م نفس

بود   ی زیتنها چ  نیا  ؟یکت و شلوار مشک  م؟ی چه؟ چه بگو  با

 بودم!  دهیکه او د

 ن؟« یدی دو رنگ ند ی : »با چشما دهمی ادامه م یعصب

 رون یرفت ب  شی پ  قهی: »چند دقدهدیبالفاصله پاسخ م  زن

 !« زمیعز

 داشتم  یعیآب پرتقال طب هی … ستی ب زی حساب م-
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. زن  آورمیم  رون یپولم را با شتاب ب  فیدر همان حال ک  و

 : دیگویم

 حساب شده. همون آقا حساب کردن!-

فکر کردن    ی من چه خورده بودم؟ وقت برا  دانستیکجا م  از

. سمت چپ میآیم  رونیو از کافه ب  دهمیتکان م  ی ندارم. سر

پ راست  م  ادهی و  نظر  از  را  به سمت چپ .  گذرانمی رو  ابتدا 

 .نمیبیرا نم ی. کسدومیم

او   ی و روشن چراغ مغازه ا  کی . در تارگردمیرفته را برم   راه

م باال    نم یبی را  باالخره  نفسم  است.  شدن  دور  درحال  که 

  کنم ی. دهن باز مکنمی پرواز م  ش ی. مسرورانه به سودیآیم

 : »ترانه« زندیداد م  یکیکه صداش بزنم؛ اما 

مستمیایم.  زندیم  خشکم هم  او  انگارستدیای.  هم    ی .  او 

باشد! بابک خودش را    دهی»ترانه« گفتن بابک را شن  ی صدا

م من  مرساندیبه  او  اچرخد ی.  از  نم  نی.  !  نمشیبیفاصله 

  ند ی بب  یصورتش را بدرست  تواندیکور شده من نم  ی هاچشم

 هک  یپهن  ی از قد بلند و شانه ها   یلیو حظ کند. تنها شما
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 ی فاصله. حت  نی از ا  یشلوار چشم نواز است، حتدر کت و  

کوتاه و    دیکه شا  ییکور شده من! با موها  ی هاچشم   ی برا

کوتاه    ی موها  گریرهان حاال د  دیهم نه! شا  دی مردانه است. شا

نم خوش  مذاقش  کم  دیآیبه  گذاشته    یو  را  موهاش 

 بلندترک بشوند. و صورتش...

ت   شودیم  دهیکش  فمیک  ی دسته  ناگهان  یکان سختو من 

 .خورمیم

 خدا!  ی ترانه، جواب بده دختر محض رضا-

 چرا؟  رسد؟ی سمت بابک. بنظر نگران م گردمیبرم

 افتاده؟«  یشده؟ اتفاق ی ز ی: »چپرسدیم

رخ داده است.   ی. معلوم است که اتفاقکنمینگاهش م   جیگ

زندگ  نیبزرگتر شعرها  یاتفاق  مرد  است.  داده  رخ    ی من 

 ی زیهام زنده است! کم چام را جسته ام! مرد عاشقانهعاشقانه

  ی رهان! جمله ها   ی رهان! با واژه ها  هی آمده شب  یکی.  ستین

 …رهان! رهان ی رهان! عاشقانه ها  ی رهان! شعرها
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 … سمت او گردانمی را برم سرم

خالستین جاش  م  ی.  نفسم  دوباره  مرودیاست.    خواهم ی. 

پ  و  نم  داش یبدوم  بابک  دستهگذاردیکنم،  را    فمیک  ی . 

 .ردیگی تر ممحکم

 شده است. یعصب

 . نیتو ماش میبر ایمعلوم هست چت شده؟ ب-

که چند لحظه قبل او آنجا    ی و به سمت  کنمیرا رها م  فمیک

م   ستادهیا مدومیبود،  نم  دوم؛ ی.  اما   دوم؛ی. منمشیبیاما 

 … اما دومی. مکنمی نم داشیپ

و گرفته من    ی ابر  یبر زندگ  دی. مثل خورشستین  گرید  او

پنهان شد. گم    اهی س  ی و باز پشت ابرها  دیتاب  ی اچند لحظه 

 که انگار هرگز نبوده است! ی شد. جور

 اول تاش

 دی: نورِ خُورْش زَرْد

 "برگشت"
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 کن یخودتو معرف-

چشم به من دوخته    ستیبودم. آن لحظه حدود ب  ده یترس

شده بود و من از استرس راه نفسم را هم گم کرده بودم.  

مدرسه عوض کرده بودم،    ی اد یمدل معارفه، را با آنکه ز  نیا

وارد   معلم  همراه  کالس  اول  اگر  بود.  نخورده  چشمم  به 

  رفتم یم  یخال  یصندل  نیراست به سمت اول  ک یکه    شدمیم

م کالس  وسط  اگر  مدرسه    بود،یو  کالس  معاون  به  مرا 

. لب  کردیفرق م  ستمیس  ای. اما، در آنجا گوکردیم  ییراهنما

 پاچه، زمزمه کردم:و دست  دمیگز

 هستم. اگریمن ترانه خن -

 زده و گفته بود:  ی لبخند معلم

شد   یچ  ،ی رشته شد  نیاز خودت بگو... چرا وارد ا  شتریب-

و   ادیکه ازش خوشت م  ی زی هر چ   ؟ی سر از تهران در آورد

 بدونن! هیبق ی دوست دار
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نداشتم که آنها    ی عالقه ا  چی از نهادم بلند شده بود. من ه  آه

که دخترها    یدرباره من بدانند، نه آن لحظه! نه زمان   ی زیچ

نگاهم    حیچانه برده و با تفر  ری بدون مانتو و مقنعه )!( دست ز

آدم    خواهدیگونه هستم. دلم نم  نی! هنوز هم همکردندیم

  ست ییهایژگیو  از  یکی  نیدرباره من بدانند. ا  ی ادیز  ی ها

 ام.که بعد از ده سال رهاش نکرده 

ام    نهیکه انگار کم مانده از س  زدی م  ی هست، قلبم جور  ادمی

کرده و    خیبخاطر دارم. دستانم    یبزند. هنوز هم بخوب  رونیب

 شده بود. دیرنگم مثل گچ سف

  ال یو سر  لمیو در ف  دانستمیم   هایها را از آن غرب  زیچ  نیا

و  شدیوارد کالس م دیپسر جد ایبودم. دختر  دهیهاشان د

هم با اعتماد   . آنکردی م یخوب معرف یلیبعد خودش را خ

و مضطرب. من و من   دهیبه نفس کامل. نه مثل من ترس

 کرده جواب دادم:

..گنبد تهران. م..ما قبلش گ.   میب..بخاطر کار بابام او..اومد-

و آ..   میهم گرگان بود  ی. چند سالمیکردیم  ی کاووس زندگ
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رفت تهران  از  اونجا    میآزادشهر...  و  گرگان  سمت  س... 

 کشه،یم  ی! مامانم، نقاش یده سال  هی  میمو..موندگار ش...شد

 رشته.  نی بخاطر او... اون خواستم برم ا

از    ی گری د  زیارم و چ داده بودم دهانم را بسته نگه د  حیترج

  یتونیم  یخانم صدر گفت: »اگه خواست  ی. وقتمیخودم نگو

  ن،ی. فعال همون عقب برو بشی اریات رو دربمانتو و مقنعه 

از بچه ها صحبت کن که جاتو    یکیچون قدت کوتاهه با  

کن  ادمی!« خجالت کشیبعدا عوض  از  اشاره    نکه ی.  قدم  به 

. خب به هرحال قد کوتاهم  دمیبود، شرمنده لب گز  رده ک

عاشق آن باشم. در واقع من    اینبود که به آن ببالم و    ی زیچ

  ی از قدم متنفر بودم. بند کوله ام را جابجا کردم و به انتها

  ی ام را در آوردم و پشت صندلکالس رفتم. نامطمئن مقنعه 

 . دمآورمانتو را هم باز کردم و درش  ی گذاشتم. دکمه ها

زشت و خجالت آور بود. کاش    اریتنم بس  ی تو  یپولک  رهنیپ

 ی نبودم که برا  یخجالت  ی . کاش آنقدرآوردمی مانتو را در نم
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ن تو  دی مانتوم سرخ و سف  اوردنیدر  و    یستیرودربا  ی شوم 

 کنم...  زانیو خواستم مانتو را آو  دمیکش  یکنم. پوف ریگ

مواجهه شدم!   دی چالش هنرستان جد  نیآنجا بود که با دوم  و

لعنت لباس  ،یآن  ارتفاع م  یرا چه کس  یچوب  کرده    خیدر 

بود؟ نکند فقط من تنها دختر قد کوتاه کالس بودم؟ اصال  

راحت شد. اگر    المیباشد؟ بعد خ  دیته کالس با  یچوب لباس

 … ! اهشدمیکه مسخره تمام دخترها م  بودیکالس م  ی جلو

برام دغدغه    ییزهایو چه چ  گذشتیروزها چه در فکرم م  آن

 بود!

کنم.    زانیکردم مانتو را آو  یپنجه پام بلند شدم و سع  ی رو

بپرم!    شدی. کاش مدیرسیدستم نم  کرمیهرچقدر تالش م

 .  دمیپرینبودم، حتما م یاگر آن همه خجالت

از کنارم عبور کرد و    یکلنجار رفتن بودم که دست  درحال

ال از  را  بانگشت   ی مانتو  آو   د یکش  رونیهام  کرد.    زانش یو 

در واقع  -دختر قد بلند  کی!  ی . تو بودنمشیبرگشتم تا بب

که من دو    یکوتاه پسرانه. از آن مدل  ی با موها  -بلند  یلیخ
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پ  ز  ش یسال  بنظرم  بودم.  ز  یلی خ   ،ی آمد  با یزده  .  بایهم 

د  ی لبخند با  اما  روهچشم  دنیزدم؛  خنده  هام  لب   ی ات، 

ند  ی بیدو رنگ عج  ی . چشم هادیماس به عمرم  تا    ده یکه 

باشد    یچشم آدم آب  کی  شدیو ترسناک! مگر م   بی بودم. عج

بعد که دقت کردم، متوجه شدم هر دو    ؟ی اقهوه  ی گریو د

داخل    یرنگ  ی ست در واقع! اما لکه بزرگ قهوه ا   یچشمت آب

 بود!  اتهچشم

دور. با    ی هاسال  ی بخاطرم آمد. خاطره   ی زیناگهان چ  بعد

مامان گفته بود تو در    ؟ی خودم فکر کرده بودم، خودت بود

م  نیا درس  روز    یول  ؛ ی خواندیمدرسه  آن  مونس  خاله 

به    یکالس اطالعات  نیاز ورود به ا  شیهنرستان نبود تا پ

 من بدهد. 

  ی رو  یو رفت  ی دیچرخ   اتیمعن   یبعد از نگاه کشدار و ب  تو

 بود، نبود؟  بیعج ی! رفتارت کم ینشست اتی صندل

رفتار   نیتر ی تو عاد  نم،یبیم  کنم،ی حاال که فکرش را م اما

 !ی خودت را با من داشته ا
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 اول تاش

 دی: نورِ خُورْش زَرْد

 "برگشت"

  وار یبه د  دهیچسب   یصندل  ی رفتس و درست ته کالس رو   تو

گ  ینشست من  را    جیو  ام  کوله  کنم.  چه  که  بودم  مانده 

دق افتادم.  راه  سرت  پشت  ها  جوجه  مثل  و    قا یبرداشتم 

رخت    میرا انتخاب کردم و نشستم. به ن  اتی کنار  یصندل

بود خودت  زدم.  زی زل  و    فمیک  پی.  دفتر  و  کردم  باز  را 

م  الفوریف  ار  امی جامداد دم    میمستق  دمیترسیدرآوردم. 

از دخترها    یکی گوشت آرام زمزمه کنم. خانم صدر داشت با  

 و حواسش نبود.   کردیصحبت م 

 و برات نوشتم:  کنمیدفترم را باز م  آخر

 ام« من ترانه  »سالم

 منو؟«  ی»شناخت
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  ی گذاشتم. مردمک هات تا رو  تیدسته صندل   ی را رو  دفتر

آمدند و باز باال رفتند. با خودم فکر کرده    ن یینوشته ها پا

انس  دی شا  ،یمرا نشناخت  دیبودم، شا  یتو اصال دختر خاله 

 .  ی نبود هامیکودک  ی تو همباز دیشا ،ی نبود

را    یرا باز کرده بود و اسام  اب یصدر دفتر حضور و غ   خانم

توخواندیم تند  تند  فام  ی .  و  اسم  و    لتیدفتر  نوشتم  را 

مردمک دوباره  گذاشتم.  پامقابلت  رو  نیی هات  و    ی آمدند 

من   سمت  گردنت  بعد  ماندند.  ثابت  شده  نوشته  کلمات 

من باال    اهیس  ی هاچشم  ی و نگاهت را ذره ذره تا رو  دیچرخ

 .ی نگاهم کرد بی. عجی نگاهم کرد قی. عمی دآور 

 ...ی اریفَرانه -

زده    نیا زل  من  به  که  همانطور  تو  و  گفت  خانم صدر  را 

آنکه از واژه »حاضر« استفاده    یب  ،ی دستت را باال برد  ،ی بود

 .یکن

روی بود  خودت درست  بودم.  زده  درست حدس  دفتر    ی . 

 نوشته بودم:
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 ؟« ی افرانه »تو

 ؟« ی اری »فرانه

م  االن فکر  روز  آن  به  مرور    کنم،یکه  نو  از  را  نگاهت  و 

چقدر آن نگاه مغرور و مغموم و ساکت پر    نمیبیم  کنم،یم

پر    شد،یاز آن خوانده نم  زی چ  چ یکه ه  یاز توجه بود! نگاه

 از حرف بود. 

من بودم که از روز اول به پر    نیبا خودم روراست باشم ا  اگر

 ی کردن بود  ی . تو تمام مدت درحال دوردمیچی تو پ  ی و پا

 و من... 

شوم. آن    کیتا به تو برسم، به تو نزد   دمیدوی م  شتر یب  من

. من  ی و به روبرو داد  ی من کَند  ی روز نگاه کشدارت را از رو

 برات نوشتم:

 اد« ین ادتیکنم منو  »فکر

 هستم«   الیدختر ل  »من

 مامان تو«  ی »خترخاله 
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 م«یدوست بود یلیبا هم خ میبود »بچه

قرار دادم. نگاه    تیدسته صندل  ی و دفتر را دوباره رو  نوشتم

 ی و بعد بدون آنکه چشم بدوز  ی دو رنگت را به صفحه پاشاند

 :ی به من آرام لب زد

به    ی دی... چرا حواستو نمی زر   رهنیپ   یزنیحرف م   ی ادیز-

 ؟ ی داری کالس و دست از سر من برنم

تو هم مثل من شاد    کردمیم   الیزد آن لحظه. خ  خشکم

تمام با آن    یرحمیاما تو با ب  ؛ی شوی ذوق زده م  ،ی شویم

رو دسته    ی و دفتر را برگرداند  ی بم، مرا از خودت راند  ی صدا

 من!   یصندل

. مثل آن  ردیگیدلم م  کنم،ی هم که به آن روز فکر م  حاال

ب  جوم یو لبم را آن قدر م   کنمی روز بغض م .  دیایکه خون 

  ی ستین   گریاست که تو د  نیا   ش،یده سال پ تنها تفاوتش با  

 : ییو بگو ی ر یو به سمت من بگ ی اوریکه دستمالت را در ب

 اد یکن، داره ازش خون م زی لبتو تم-
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تو بزنم و    نهی من هم آنقدر مغرور نبودم که دست رد به س  و

الزم نکرده... خودم دستمال دارم«.    ،ی: »مرسمیادبانه بگو  یب

نه آنقدر پر سر و زبان. من  خجالت نه مغرور بودم و    ی  من 

و خم شده، دست دراز    نییبا همان سر پا  یدست و پا چلفت 

از دست  را  و دستمال  ل  ی هاکردم  و  گرفتم  تم   بمتو    ز یرا 

 کردم. 

ا  درباره  من  از  و  زد  صدا  را  اسمم  صدر  در    نکهی خانم 

سوال کرد. من   میتا درس چند، خوانده بود  یهنرستان قبل

قبل جوابش را دادم و    قهیهم بلند شدم و آرام تر از ده دق

 نشستم.

 :یو سرد گفت ی تو دستت را دراز کرد بعد

 دستمال! -

بم و    ی صدا  ک ی.  ی دار  ییبای ز  ی من فکر کردم چه صدا  و

  ی ول  ان،یپا  یراه ب  الیدر سر  گر،ی آن باز  ی صدا  هی. شبیمخمل

نم را  اسمش  وقتدانستمیمن  بعد  سال  چند   لمیف  ی. 

 برام زنده شد.   یهمه چ دم،یآلبالو را د لویک  ۵۰ یینمایس
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بود.   ی آزاده صمد  هیچقدر صدات شب   دمیمن باالخره فهم  و

تو را که    ی او را گرفتم تا بتوانم صدا   ی ها  لم یو من تمام ف 

و  ت  دانستمیاوست بشنوم. آن هم بعد از آنکه م   هیشب  یکم

 ! دیصدات را نخواهم شن گری و من هرگز د ی امرده 

 

 چشمان فرانه 
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 اول تاش

 دی: نورِ خُورْش زَرْد

 "برگشت"

کردم حواسم را به خانم    یپام گذاشتم و سع  نییرا پا  امکوله

را    گر ی که همد  ی ده سال  ی صدر بدهم. رفتارت را گذاشتم پا

رشد کردن تو در    ی بزرگ شدنمان. پا  ی . گذاشتم پامیدیند

و فاصله که تبر    ی دور  ی و خودم در شهرستان. پا  تخت یپا

نگاهت نکردم.    گر ی. دزنندیخاطرات را از ته م  شهیدارند و ر

 ننوشتم.  ی زی دفتر برات چ ی تو گرید

  ک ی   یو حت  کردم ی م  ی خانم صدر نکته بردار  ی صحبت ها  از

د که خانم صدر گفت  . هرچن نداختم ینگاهم به کتاب تو ن  مین

که دختر    میکار را بکنم؛ اما نکردم. اواسط کالس بود  نیا

 گفت: ی ابرگشت و با لبخند گشاده ییجلو

   مامیمن س-
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خ   سبزه آمد.  خوشم  ازش  دوستانه.  لبخندش  و    الم یبود 

ن تو  مثل  همه  که  شد  کنارستندی راحت  دختر  هم    اشی . 

 کرد: یو خودش را معرف د یچرخ

 من فرنوشم-

کرده    یتر  خودم را معرف  شی هر دو دست دادم و با آنکه پ   با

 بودم، زمزمه وار گفتم:

 ام... خوشبختم ترانه -

پروانه   ی تمام بال ها  ی رحم  یندادم که تو با ب   ی تیاهم   گر ید

که خورد، بهتر هم شد. دور و    حی. زنگ تفری دلم را سوزاند

نه را  برم پر شد از دخترها. آنجا، مهسا، ارغوان، سرور و مرجا

اک بس  یجالب  پ یشناختم.  بودند.   اریکه  شور  و  شر  پر 

ادب.    یار بیکه بس   ییکه تپل و بانمک بود و زهرا  ی افاطمه

ف  پر  مر  س یبهناز  و  افاده  مشت  م یو  ایداش  تازه  همه    ن ی. 

بود که من تنها دختر قد    نیبابت ا   گرمید  ی ماجرا نبود. شاد 

مسخره بنظر برسد؛ اما حس    گرانید  ی برا  دی کوتاه نبودم! شا
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که    ی. حس مرا کسانفهمندیمرا تنها دختران کوتاه قد م

 .فهمندیم تند،هس کهیتنها و   ی زی در چ  کردندیفکر م

که    ییدوم جا  فی و رد  دیرا کش  امی بعد مهسا صندل  ساعت

  گر ی. خوشحال بودم که دمنی خودش بود، برد تا کنارش بنش

آن جلو    ؛یهات آزارم بده  یتوجه  یتا با ب  نمی نشیکنار تو نم

. خانم گذاشتندیم  ی سر به سر خانم علو  ی دخترها حساب

بخوب  ی علو بود. آن جلو همه چ  یهم    ی رنگ  زیخانم صدر 

خجالت  د یرسی م  ظربن من   کالس.  عقب  هم    یبرخالف 

 بود: دهیپرس  مایداشتم. س ی کنارشان حس بهتر

 ؟ی شیما م ویعضو گروه پرسپکت-

 یشان شدم بعضو گروه کوچک دخترانه  لیمن با کمال م  و

. روز اول  گذشتی. کنارشان خوش مستیآنکه اصال بدانم چ

نبود. بچه    کردمی م  الیکه خ  ی به آن بد  د،یهنرستان جد

 و... دندیرسیبنظر م  یرنگ یهنر همگ  ی ها

برگشت  اواسط ناخودآگاه  آخر،  تو  کالس  کردم.  نگاهت  و  م 

. بدون آنکه مقنعه و ی بود  ش ی چند ساعت پ   هیدرست شب
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پوش بود  یباش  ده یمانتو  زده  اما    ی زل  من  معلم.  دهان  به 

تفر مقنعه    حیزنگ  و  مانتو  فورا  پوشاول  را  سرور  دمیام   .

را بدستم داد. او    ی کرده بود  زانشیکه تو آو  ییخودش مانتو

با    دمیکشیداشت. خجالت م   ی بلند  یلیمثل تو قد خ  مه

پ به من    یراهنی. همان پیپولک  راهنیآن  بخاطرش  تو  که 

 من ماند. ی اسم تا ابد رو نیو ا « ی زر  رهنی»پ یگفت

  ی آخر کالس و کنار پنجره نشسته بود  فیرد  که،یتنها و    تو

از کالس    حی. نه زنگ تفری دی رسی ناراحت بنظر م  بی و عج

  دم،یهم کالم. رفتار دخترها را که د  یو نه با کس  ی خارج شد

  ال ی. که خیب ی . که عجیکنی که فرق م  ییتنها تو  دمیفهم

کن  یکس  ی ندار خودت  امن  منطقه  وارد  حصار  یرا   .

و دور از آدم ها چنبره    اتییبه دور خودت و تنها  ی اده یکش

بی ازده  ها  شتری!  مردمک  ناگهان  که  کردم  دو    ی نگاهت 

  دم یدستپاچه از شکار تو چرخ رنگت مرا هدف گرفتند و من  

 و زل زدم به معلم. 
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  ب یو غر  بیدو چشم عج   ین ی تا آخر کالس آن روز، سنگ  و

 خودم حس کردم! ی دو رنگ را رو

 اول تاش

 دی: نورِ خُورْش زَرْد

م  د یخورش  نور مستق  شه یش  انیاز  و  کرده  عبور    م یپنجره 

  کنمی صورت من فلک زده را هدف گرفته است. پلک باز م

  چ ی. هشنومینم   ییصدا  چی. هزنمی به سقف اتاق زل م  ج یو گ

هکنمی نم  یحرکت به نمیبینم  زیچ  چی.  ام  زده  زل  تنها   .

ام به سقف اتاق.  ام به سقف اتاق. زل زده سقف اتاق. زل زده 

ام  اتاق. زل زده ام به سقف  ام به سقف اتاق. زل زدهزل زده 

 ام به سقف اتاق!به سقف اتاق. زل زده 

 ی تو  یغیج  ی و صدا  دهدیتکان م   یناگهان بدنم را کس  بعد

: »ترانه« و من باالخره  کشدیداد م   ی. کسچدی پ  یگوشم م

که بدنم را در آغوش    چرخانمینگاهم را به سمت مامان م

  ی گرفته ا  ی به او و با صدا  دوزمی. شوکه شده چشم مدهیکش

 :پرسمیم
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 شده مامان؟ یچ-

  ی گود  ی . سرم را توردیگیم  اشه یگر  شنود،ی را که م  صدام

. دستم را بلند  کندی م هیگر ی ها ی و ها بردی گردنش فرو م

 : میگوی. آرام مکنمیو موهاش را نوازش م  کنمیم

 نجام یمن خوبم مامان... بخدا خوبم... آروم باش، هم -

 . کندیو گله م دیگریها م قهیدق مامان

مرد - کردم  م  ی... هرچی فکر  تکونت    یهرچ  زدم،ی صدات 

با من؟ چرا   یکن یم  ی نجوری... چرا ای دادیجواب نم  دادمیم

 ؟ی دار یدست برنم

شد  دیگویم ب  دیگری م  دتریو  به   ی چاره ی مادر  دلم  من! 

ترسانده بودمش،   نطوریکه ا  ی بار  نی. از آخرسوزدی حالش م

بودم.    دهی موقع خواب رهان را د. آن  گذشتیم  ی سال  کی

 ! کند؟یچه م  دمیرا د شی خود واقع میچه؟ اگر بگو نبار یا
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تو   همانطور  . کنمیم  یشوخ  یبغل مامان هستم کم  ی که 

و   کندی. و او باالخره دل مگذارمیو سر به سرش م خندمیم

 . کندی و من را به حال خودم رها م  خزدیاز جا برم

کنم.   داشیپ  دیبکنم. حاال که رهان زنده است، با  ی فکر  دیبا

سال ها باز خواستش کنم.   ن یکنم و بخاطر تمام ا  داش یپ

چه    یمرگ   ی باز  نیا  دم یفهمیم  دیبا بود  انداخته  راه  که 

 داشت؟! یمعن

 . زمی خیفکر از جا برم نیبا ا 

به    بعد زدم،  مسواک  و  شستم  را  صورتم  و  دست  آنکه  از 

نشسته و    زیکه پشت م   نمیبی ان را م. مامرومیآشپزخانه م

 :پرسمیشده است. م  رهی خ ی به نقطه ا

 ؟یکنیفکر م یبه چ-

  کنم،ی. مشخصاً سخت در فکر است. فکر مشنودیرا نم  صدام

ها ا  ییوقت  از  هم  من  م  ن یکه  کنده  تو  شومیعالم   ی و 

م  االتیخ غرق  اوهامم  تنها   یشکل  نیهم  شوم،ی و  است. 
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آب    ریاست که او تنها سرش ز  نیتفاوت من با مامان در ا

م   ی ها اق  رودیافکارش  اعماق  ته  تا  من    االتم یخ  انوسیو 

جارومیم  نییپا حت  یی.  خورش  یکه  روشنش    دینور  هم 

جاکندینم عج   یی.  موجودات  از  است  پر  . ییایدر  بیکه 

 ! االتیفکر و خ  ی ایدر  ریفرسنگ ها ز

. کشدی م ینی ه  دهی مامان ترس کشم،یرا که عقب م  یصندل

از فکر    ییصدا  نیتفاوتمان. مامان با کوچکتر  نیهم دوم  نیا

  ۳۶۰به شوک    ازی مرده ها ن  هیو من... من شب  دیآیم  رونیب

 شوم! ایدارم تا اح  یژول

 بترسونمت. خواستمی نم دیببخش-

 :پرسمی. مزدیریم ی و برام چا شودیم بلند

 کجاست؟ بابا -

 .یمجتب شی رفته پ-

نمکشمیم  یپوف انتظار  دانمی.  چه  برادر    ی بابا  از  دارد 

و  حاال  گذاشت  کاله  را  سرش  آنکه  از  بعد  که  بزرگترش. 
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اعتراض    ییکهوی برگرداند؟  را  هاش  پول  و  شده  متنبه 

 :کنمیم

 بره؟   یمامان چرا گذاشت-

م  ی چا مقابلم  م  گذاردیرا  که  همانطور  کالفه    ند،ینشی و 

 : دهدیاب مجو

بگ  ی چجور- وقت رم؟یجلوشو  چ  ی تو  نهیبیم  ی!    ی زیخونه 

راه زنگ در خونه    یبدهکاراش راه و ب  ست،ی خوردن ن  ی برا

  ی و قبض آب و برق و کل   هیپول کرا  دیسر برج با  زنن،ی رو م

 رم؟ یجلوشو بگ  دیبا ی بکنه، چجور گهیخرج د

!  ی. لعنت به عمو مجتبکندیها حالم را بد م  نیتمام ا  فکر

برادر    ا یدن  ی کجا  کشد؟ی مال برادرش را باال م  ی کدام برادر

ها    یبه زندگ  ی تکنولوژ  کند؟ی م  یبرادرش را خال  ی پا  ریز

وسط، مردم    ن یفقط وارد شد و آسمان خراش ها باال رفتند، ا

  ت یجان آدم   هزد ب  شهیفقر بود که ر  ؟یچرا دزد شدند و عوض

 حرص و طمع؟!  ای تیو انسان
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ا  زیبه م  ینگاه و نان   ی که تنها دو استکان چا  ی صبحانه 

  ن ی. حاال هماندازمی م  کند،یم  ییخود نما  شی شده رو  اتیب

  کنم،یم  الیخ   یوقت  رودینم  نیینان خشک هم از گلوم پا

 .کندیالتماس م یبابا دارد به عمو مجتب

و چنبره    دودی گلوم م  ی بابا و بغض تو  ی گرفته برا  امغصه 

آنکه مامان را نگران تر نکنم نان   ی و برا گزمی . لب مزندیم

تو  اتیب م  ی را  مگذارمی دهنم  که سنگ  انگار  خار    جوم،ی. 

 . کنمیام جان م. تا برسد به معدهجومیم

م  ی چا داغ  و  تلخ  م  نوشمیرا  اتاقم  به  موبارومی و  را    لمی. 

م  ستی امیپ  لیو س  کنمیم  نروش روانه  تماس شودیکه   .

هنرستان است. نتم را   ی هااز دست رفته همه مال بچه  ی ها

از سه    شتر یگروه ب   ی . تورومیو به واتساپ م   کنمیروشن م

ست که    یمن شلوغ تر از زمان  یاست و خصوص  ام یهزار پ 

رس ها  بچه  گوش  به  رهان  مرگ  پدی خبر  باز    امی !  را  ها 

چه نوشته شده   نمیبیم  میآیم   نیینطور که پای. همکنمینم

 شده است!  دهیواقع چند سوال پرس  است! در
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 "رهان زنده ست؟"

 "؟ی دیتو رهانو د"

 . کنمیداده است! صفحه چتش را باز م  امیمهسا هم پ یحت 

 "سالم ترانه"

 "رهان زنده ست؟   ه؟یچ هیقض"

 "خاموشه؟ تیچرا گوش"

 "بده امیبهم پ ی شد داریب"

 "گهیم یمزخرفات ه یارغوان داره "

 "؟ یدونستیتو م"

 "دتشی د گهیالدنم م"

 : سمینویو براش م  اندازمیمهسا م  ی ها  امیبه حجم پ  ینگاه

 "؟یهست"

تا    روم ی و سروقت کمدم م  کنمیتخت رها م  ی را رو  لیموبا

نم دلم  شوم.  با  ی تو  خواهدیآماده  بمانم.  جز    دیخانه  به 
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تا    ی برا   ی گریکار د  ینقاش  سی تدر پا کنم  و  خودم دست 

بابا را کم کنم. در ضمن به دنبال رهان    ی از دغدغه ها  یکم

 هم بگردم.  

زندگکشمیم  یپوف در  طرز    امی .  به  هردو  که  دارم  کار  دو 

 سخت و طاقت فرسا هستند. یمضحک

. درست حدس رومیبه طرف تخت م  لیزنگ موبا  ی صدا  با

از آنکه او بپرسد،    شی و پ  دهمیزده بودم، مهسا ست. جواب م

 :کنمیمن سوال م

 ؟یشرکت-

 آره -

 .کنمی م یسمتت« و خداحافظ امی: »االن ممیگویم

که مهسا به عنوان طراح در   یغاتیبه شرکت تبل  دنیرس  تا

کار م ن   کی  کرد،یآن  و  براگذردیم  میساعت   ی . من هم 

  رفته یشرکت درخواست داده بودم؛ اما پذ  نی استخدام در ا

حرف نداشت.    هاشی الق تر از من بود. طراحنشدم. مهسا خ
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  ی نقاش  کیاست که نسخه    نی که بلدم، ا  ی من چه؟ تنها کار

 کنم. یکپ ی اطرز مفتضحانه  بهرا 

 قمیکارم خوب است و بابا تشو  د،یگویهرچند که مامان م 

ه  کند؛یم من  خالق  چیاما  آن  نتوانستم   کیکه    یتی گاه 

باشم.   کیطراح،    کینقاش،   داشته  را  دارد  کننده  خلق 

راه را    نیکه ا  یی. از همان ابتدادهدی هم مرا آزار م  نیهم

ا داد.  آزار  مرا  کردم،  مامان    نی انتخاب  بخاطر  فقط  را  کار 

 انجام دادم.  

آرزوش بوده، هنرستان درس بخواند و در دانشگاه    شهیاو هم

نداده    گاه  چی اجازه را به او ه  ن یاما بابابزرگ ا  ؛یرشته نقاش

که    ییمامان را برآورده کنم. آرزو  ی بود و من خواستم آرزو

  کر بدهد! ف  میداشت مرا براش تعل  یمامان از همان ابتدا سع

هم   کنمیم مادرها  و  پدر  رو  نیهمه  تمام  اند.  و    اهایگونه 

آورند،    یم  ایکه بدن  یشان را در کودکاز دست رفته   ی آرزوها

است. که   نی آمده، هم   ایهر کودک بدن  فهی. اصال وظنندیبیم
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 ن یکند. ا  ینتوانسته بودند بروند، او ط  نشانی را که والد  یراه

 !رحمانهیب ی جور معادله است. معادله ا  کی

من   دنینشسته است. با د  زشی. پشت م رومی اتاق مهسا م  به

  افه یق  دانمی. نمشودیو بلند م  آوردیم  نییمحک را پا  وانیل

  د یآیاست که فورا به سمتم م  زی ده چه چنشان دهن  قایام دق

 : پرسدیو م

 ؟ یتو خوب-

م   کشم یم  آه ولمیگویو  خوبم«  »من  تعجب    ی:  با  مهسا 

 داغونه«  افتی: »قدیگویم

  ش ی که آرا  ستی وضع تمام دختران  نی. اخندمیحوصله م  یب

داغان بنظر    ای. ما  زنندینم  یرژ لب کوچک  یحت   ای  کنندینم

 ! ضی مر ای میرسیم

 کنم.  شی حوصله نداشتم آرا-

 ارمیب ییمن برم برات چا نیبش-
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به    یو من نگاه  رودی. او مکندیاما قبول نم  شوم؛یم  مانعش

و    زندیدلم غل م  ی . دوباره حسرت تواندازمی اتاق مهسا م

بر حسادت کردن،   نیا  شی. خوبجوشدیم است که عالوه 

کار هستم.  هم  خوشحال  حسود    ی براش  آدم  معموال  که 

 !کندینم

  ز ی م  ی . آن را روگرددیبرم  تیسکوئیو ب  ی چا  ینیبا س  مهسا

 .  ندینشیمن م  ی و خودش هم روبرو گذاردیم

 ه؟ یچ  هیقض نمی کن بب  فیتعر-

 : میگویم یچارگیو با ب کشمی م یآه

اصال از اولش    گفتن؟ ی م  یگروه چ  ی ها تواول تو بگو... بچه  -

 .شبوید یالدن و دورهم هی کن. قض  فیتعر

م  یکم  مهسا د  کندیمکث  سمت  به  را  نگاهش    ی گریو 

کالسمان   ی . توزنمی زل م  باشی ز  ی ادی. به صورت زدهدیم

هاش پر بود و  بودند. ابروها و مژه   باتر یمهسا و او از همه ز

داشت. همان چشم و ابروش هم دل آدم    دهی کش   ی هاچشم
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م تبردی را  م  ی اقهوه  ری .  پرتاب  به سمتم  را  و    کندی هاش 

 : دیگویم

اپ زد و همه رو اونجا  شب الدن گروه واتس   هی  شی هفته پ-

 اد کرد....

 : میگویو م کنمی م تعجب

 نداشتم؟ دیمن گروه جد ؟یچه گروه-

 :زندی و لب م ردیگی م یرنگ شرمندگ نگاهش

 دم یتورو اد نکرده بود... منم بعد فهم-

 خب؟-

 که فرستاده رو پخش کنم.  یس یصبر کن و-

م  شودیم  بلند سمت  به  م  زیو  موبارودیکارش  را    لشی. 

  د ی آیگردد. بعد به طرف من م  یم  ی زی و دنبال چ  داردیبرم

 . ردیگیرا سمت من م یو گوش

 کن یپل-
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و اول از همه نام گروه توجهم را جلب   رمیگیرا م  لیموبا

نام گروه حالت تهوع بهم   دنی با د  "رهان زنده ست".  کندیم

م انگشتاندهدیدست  با  و  ی.  پل  سی لرزان  و    کنمیم  یرا 

.  لرزدیکه م  یی. صداشودیم  دهیاتاق شن   ی الدن تو   ی صدا

 !دانمی ترس را نم  ای جانیاز ه 

باور نکردن  گمیکه م  ی زیچ  دیسالم بچه ها، شا"   ی براتون 

... یول  ارمی. از خودم درمگمیدارم دروغ م  نیبگ  دیباشه. شا

بگم راسته...   خوامیکه م  یبقرآن، به جون آقاجونم هرچ  یول

.  شمیاومد پ  یامَرده   هیبودم    ی گالر  ی من... من امشب که تو

 .  شناختمشینم

روم    فتهیرهان بود. انگار که بختک ب  هیام.. اما چشماش شب

نه تکون بخورم، نه حرف بزنم. اومد گفت،    تونستمی نمبخدا  

کرد    فیو طرح هام تعر  دهیها و ا  یاز نقاش  یسالم الدن. کل

من و خودش و خانم   یگفت که وقت  ی جمله ا  هیو آخر سر  

بود  ی تو  یتهران نم میدونستیم  م،یدفتر  من    هیقض  دونمی. 

 "ه مردا شده... اصال... یشب ی چجور  دونمینم ه؟یچ
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 .یپل ی بعد  سیو و شودیتمام م سیو

 صداش، هق هق دارد. بغض دارد. حاال

زنده    ی چجور  دونمی. من نمارمیدر نم  ی بچه ها بخدا باز"

مُرده بوده. حتما ترانه بهمون   ستمیشده. من اصال مطمئن ن

. امشب بعد  ترسمیمن م  یو.. ول  یخانم تهران  ایدروغ گفته  

دنبالم افتاده    ینیماش  هی  رون،یاومدم ب  شگاهیاز نما  نکهیاز ا

. د.. دارم دونهیمک.. که خدا    دمی ترس  نقدریبود تا خونه. ا

 "از ترس... کنمیسکته م

 .شنومی ارغوان را م ی و بعد صدا  شودی قطع م صداش

ا  ی شد  وونهید" اکسپرس  ی زد  نقدریالدن...  کار    سم یونیتو 

 "خواهر ی کرد یخودتم روان

 بود. مرجانه نوشته بود:  دهیهم غش غش خند بعد

 بود بچه ها؟«  یاش چدختر بود. اسم دخترانه »رهان

 نوشته بود: فرنوش

 اد« ینم ادمی میزدیاون موقع ها رهان صداش م نقدری»ا



 

70 

 

 شو«  الیخ یتوام ب »الدن

 نفر دختر باشه بعد پسر بشه«  هی شهی»نم

 کرده بود:  ی پلی آخر فرنوش را ر امیپ مایس

ترانه    اد ینم  ادتی.  میدار  تیجنس  رییعمل تغ.  شهی بابا م  »چرا

 گفت؟«یم یدرباره رهان چ 

 :کنمیم  یو آن را پل رسمیالدن م سی دوباره به و و

دروغ" تو  یمن  همه  بگم.  تازه    ی گالر  ی ندارم  شاهدن، 

چ  ی نای دورب همه  هم  بسته  از    زویمدار  بعد  کرده...  ضبط 

رو  ی رفت من جور  نکهیا ولو شدم    ی بدنم سست شد که 

. به ستینه مهم ن  ا ی  دیشما حرف منو باور کن   نکهی. انیزم

 "دی . خودش گفت. خود دانادیهر حال که اون سراغ شمام م 

بچه ها    ی ها  سی. واندازمیها م  امیپ  یبه باق  ی سرسر  ینگاه

  ی گفته و نظر  ی زی . هر کدام چشوندیپشت سر هم پخش م

نظر  بودند.  و    یمتفاوت   ی ها  هیداده  دار  اکثرشان خنده  که 

انکار است، ترس    رقابلیکه غ  ی زیهمه چ  نیاحمقانه بود؛ با ا 
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را بدجور آنها  ا  ی از زنده بودن رَهان    نداخته به هول و وال 

 بود!

شده و در فکر    رهیخ  ی ا. به نقطهاندازمیم  یمهسا نگاه  به

  هیبترسد. او شب  تواندینه... مهسا نم  ده؟یاست. او هم ترس

 بود و...  یبچه ها نبود. محکم بود. منطق 

 که او هم نگران است؟   کنمیم  الیچرا خ  پس

. آرام و خونسردانه دیآیم  رونیو او از فکر ب   زنمی م  صداش

 : دیگویم

دو نفر    نیا  دونمی! من نمدتشید  شبید  گفت،یم  »ارغوانم

  ی کردن تا بچه ها رو اوسکول کنن؛ ول  یکیبا هم دست به  

  ن یبهشون توجه نکن. ا  یلیتو خ  کنن،یکه دارن م  یهر غلط

 .« شدهیم شونیزیچ  هی شهیدوتا هم

. ارغوان و الدن در گذشته  دانمیرا خوب م  ن یمن هم ا  بله،

از همه به رهان    شتریاشتباه کرده بودند. ب  گرانیاز د  شتریب

با  ونیمد اما چرا  ا  نیا   ستیبودند.  کنند  نفر شروع    ن یدو 
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  چ یاست که منطق من ه  ی ز یچ  نیمضحک باشند؟ ا  ی باز

  گرفته مهسا چرا راه بچه ها را    ی. از طرفکندیجوره درکش نم 

 و بدنبال حاشا کردن زنده بودن رهان است؟  

روزها به  باز  دارد    ایبرنگردم    کمیتار  ی نگران من شده که 

جواب است.    شه ی انکار کردن هم  دهد؟یم  ی خودش را دلدار 

م انکار  م  یکنی آنقدر  باورت  هم  خودت  باور  شودیکه   .

آسوده به   یالیو تو با خ ستی گری د زی چ قتی که حق یکنیم

 !یده ی ادامه م تای فتکو یزندگ

 !« گنی... بچه ها دروغ نمدمشید »منم

و من به ضرس قاطع    کندیگرد شده نگاهم م   ی هاچشم  با

 او هم خوف کرده است! م،یگویم

ا  در او جرات حرف زدن  گریکد یبه    میسکوت زل زده  . نه 

به در    ی. در آخر کسمیاز رهان بگو  توانمیدارد و نه من م 

. مهسا مشغول صحبت  شودی وارد م  یو خانم  زندی اتاقش م

ا درباره  نما  ی برا  یغاتیتبل   دهی کردن  غرفه    یشگاهیچند 

سر  شودیم هم  من  د   ی و  بب  زنمیم  واریبه    یآگه  نمیتا 
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نه. زن    ای  کنمی م  دا یمن بخورد، پ  طیکه به شرا  ی استخدام

م برم  رود،یکه  م  گرددی مهسا  سرجاش  صدام  ندینشی و   .

از صفحه موبا  زندیم نگاه  به رگبار  رمیگیم  لیو من  مرا   .

 :بنددیم ده،یشیاند کشانی کیکه در سکوت به  یسواالت

شده؟ راسته    یرهان نمرده؟ چه شکل  یعنی  ش؟ یدید  »واقعا

  ی االن بجا  نهیمنظورم ا  یعنیکه عمل کرده؟ واقعا پسره؟  

 دختر باشه، پسره؟«  نکهیا

 : دهمیو جواب م رمیگیم ینفس

ن  ی بخوا  تشویواقع- باال  بب  اوردمی سرمو  شکل  نمی که    ی چه 

 شده!

 .شودیام م  رهیخ  متعجب

 رهانه؟  یگیپس چرا م ؟ی نگاش نکرد ؟یچ-

او رهان است.    م،یگوی چرا م  دانمی . خودم هم نمشومی م  کالفه

 .. ندارم به جز.  یلیدل  چیه
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  ی فقط رهان برا  ،ی زر  رهن یپ   گهیچون فقط رهان به من م-

  ن ی هم  یآواز خانم... توام باش  گه یو بهم م  خونهی من شعر م

 ؟یکنینم ،یکنی فکرو م

و رک جواب    اندازدیبه من م  یهینگاه عاقل اندر سف  مهسا

 : دهدیم

نم- صدات    یکه رهان چ  دونستنیم   ایلی. خکنمینه، فکر 

 نکه ی. بعد تو بدون ادونستنیکالس همه م  ی . بچه ها زدهیم

 رهانه؟  یگیم  ،یش کننگاه 

دارم باور کنم    ازی. من واقعا ناندازم یم  نییسرم را پا  دانهیناام

زنده و صح او حاال  بوده.  رهان  ا  حیاو  است!  را    نیو سالم 

 دارد.  ازی. به آن نخواهدیسلول به سلول تنم م

م  مهسا م  شودیبلند  م  دیآیو  من  را  ندینشیکنار  دستم   .

 گر یبدهد. من د  امی دلدار  خواهدیباز م  دانمیو من م  ردی گیم

.  خوردیعالم بهم م  ی ها  ی ها و دلدار  ی حالم از تمام همدرد

 : دیگویم
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دار  دونمیم- م  ی دوست  باشه.  زنده  دوست    دونمیرهان 

فکر    یاگه منطق  ی... ولی صداشو بشنو  ش،ینی دوباره بب  ی دار

 .رممکنه ی غ میکن

شمرده شمرده و با    رممکنه؟« ی: »چرا غپرسمی م  یچارگیب  با

م جواب  ادهدیحوصله  »چون    ی ل یتخ  یعلم  الیسر  نی: 

بعد تو فصل بعد زنده بشه و برگرده!    رهیکه طرف بم  ستین

تو  هیواقع  یزندگ  نیا زنده    یواقع  یزندگ  ی ترانه.  مرده ها 

که   شهیم  دایشعور پ  ینفر ب  هی  یواقع  یزندگ  ی . توشنینم

 نیکنه. ا  تشیاستفاده کنه و اذ  گهینفر د  هیاز نقطه ضعف  

 ته« یواقع

  ال یاگر سر  کنم،ی . با خودم فکر مدهمیسر تکان م  غمزده 

رهان در فصل بعدش زنده نشده    بود،یهم م  یلیتخ  یعلم

چند زندگ  نیبود.  به  باالخره  او  تا  بود  گذشته    یفصل 

را گذرانده بودم و    میاز زندگ  ی اد یز  ی بازگشت. من فصل ها

بود! اما واقعا زنده شده؟ دلم جواب مثبت  او حاال برگشته  
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 شودیرقمه نم  چی. مهسا حق دارد. هخنددیو عقلم م  دهدیم

 باور کرد.

م  لشیموبا گوشخوردیزنگ  رو  ی.  از  .  داردی برم  زیم   ی را 

جاست که شماره برام آشناست!    نیبدون اسم است و جالب ا

است.    دهی. بنظر ترسکنمی. نگاهش مدهدیمهسا جواب نم

و مهسا مثل مرده ها،    خوردیزنگ م   گریبار د  کی  لشیموبا

 شده است. رهی حرکت به صفحه خ یب

نمزنمی م  صداش جواب  مدهدی.  نگاه  شماره  به  .  اندازمی . 

 شماره که بود؟ 

 .زنمیصداش م  باز

 ؟ی دیشده؟ مهسا؟ مهسا؟ چرا جواب نم یمهسا؟ چ-

که مامان    .رمیمی که م  ییهاوقت   هیمن شده است. شب  هیشب

 دهم،ی . تکانش مکشدیم  رونی اوهام ب  انوسی مرا از اعماق اق

و    رودی . از جا مثل فشنگ در مکشدیم  ینی ناگهان مهسا ه

 . شومی من وحشت کرده بلند م
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 شد؟ یچ-

خبر است.   یبرگشته باشد. از حال خودش ب   ا یاز آن دن  انگار

. شوکه کشدیو او تند خودش را عقب م   رمیگی دستش را م

 . شومی م رهیه به رفتارش خشد

 ؟یمهسا خوب-

  اشیشانیپ  ی . انگشتانش را رو کندی م  سیرا با زبان خ  لبش

 .دهدیم لمیتحو ی و لبخند کج و کوله ا  کشدیم

 آره خوبم -

که    دانمیخوب م  یلیده ساله من است و من خ  قیرف  مهسا

:  دیگویم  ؟« ی خوای م  ی زی: »چمیگوی. مستی او اصال خوب ن

:  پرسمی. مندینشی و م  رودیکارش م   ز یبعد پشت م»نه« و  

 دونم،ی: »نمدهد ی جواب م  ت؟« یبه گوش  زد یبود زنگ م   ی»ک

 !«شناسمینم

نم  او ا  شناختیرا  م   نگونهیو  نشان    بیعج   داد؟یواکنش 

 د یهم من حساس شده ام. شا  دیشا  رسد؟ینم  رسد،ی بنظر م
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 ی کیشماره    ه یست که چند رقم آخرش شب  ی شماره ا  نیا

م ا  شناسمشیکه  همه  از  اما  بگذر  نیاست.  که    م،یها 

 که بشود راحت از آن گذشت.   ستین  ی زیمهسا چ  اکشنی ر

  ی . چند برگه را بشومیم  رهیو به او خ   نمینشی جام م  سر

و    خوردی دوباره زنگ م  لشی. موباکندی و باال م  ن ییهدف پا

  ی کار چی. کالفه از او و هشودی م رهی به صفحه خ دهی او ترس

 :میگوی نکردنش م

 ؟یکنیم  ی نجوریمهسا... چرا ا هیک نی خب بردار بب-

 : دهدیآنکه نگاهم کند، جواب م  بدون

 ولش کن بابا... مزاحمه -

 تو و پرهام؟  نی شده ب ی زیچ-

 :دیگوی و متعجب م ردیگی سرش را باال م باالخره

 بشه؟  دی با ینه بابا... چ-

 . اندازمیباال م ی اشانه

 شماره اونه که...  ،ی با پرهام قهر کرد  دیفکر کردم شا  یچیه-
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 :زندی و لب م  بردی را م حرفم

به پرهام داره؟ مگه    ی مزاحمه... چه ربط  نینه.. گفتم که ا -

 ؟ی ام که تا قهر کنم، طرفو بالک کنم؟ بچه شدمن مرجانه 

سا کارش را از سر  . مهدهمیتکان م  دن،یفهم  یبه معن  ی سر

 کنمی و من احساس م  ردیگیتماس م   یی. چند جاردیگیم

د او  با  بروم.  است  طرز    شدینم   گریبهتر  به  کرد.  صحبت 

م  یعصب  یبی عج ترج   رسدی بنظر  برا  دهم یم  حیو  را   ی او 

 حرف زدن تحت فشار نگذارم. 

ماندن،    ی او برا  عارفاتو ت  یو بعد از خداحافظ   شومی بلند م

آسانسور دنبال شماره پرهام    ی. توشومیاز اتاقش خارج م

 یبه شماره کس  یشباهت  چیو ه  گردمیم  نمیمخاطب  ستیدر ل

م زنگ  مهسا  به  بود،   زدیکه  کرده  دگرگون  را  حالس  و 

 .نمیبینم

ب  از ب  میآی م  رونی ساختمان  مس   یو  ط  ی ریهدف    ی را 

  رمیگی تماس م. قصد ندارم به خانه برگردم. با مامان  کنمیم

.  ستی که بابا برگشته و حالش چندان مساعد ن  دیگویو او م
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اش باز نکرده و در مغازه   شیدر خانه را به رو  یعمو مجتب

  کند یم  نیرا نفر  یهم حضور نداشته است. مامان عمو مجتب

  ی . بعد از قطع کردن تلفن کم دهمی و من به مامان حق م

 نکردن مجاب کنم. ه یگر ی تا خودم را برا ستمیایم

گروه واتساپ را چک    ی ها  ام یپ  دهم،یراهم که ادامه م  به

راه انداخته بودند و مرا    ی ا. ارغوان و الدن الم شنگهکنمیم

مهسا درست    ی اند. اگر حرف هاکرده   ی کار  ب یمتهم به فر

  ح یوق  یلیخ  د یاست. آدم با  ی رو  ادهیرفتارشان ز  نیباشد، ا

باز کننده  شروع  خودش  که    و باشد    ی امسخره   ی باشد 

 را در مظان اتهام قرار دهد.   ی گرید

م پ  خواهدیدلم  که  دهم  لفت  گروه  را    امی از  توجهم  سرور 

 : کندیجلب م

دنبالم    ی امرده   هیسر کار    رفتمیبچه ها امروز که داشتم م"

 "بود!

 سوال کرده بود:  مرجانه
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 "رهان بود؟"

ند" کشکالهش  دم،یصورتشو  جلو  مشک  دهیو  کال    یبود. 

پا  ه یبود.    دهیپوش اون    اهیس  ی زیی اورکت  از  و  بود  تنش 

 "!ذاشتیکه رهان سرش م ییکالها

منظورش فدورا    گذاشت؟یکه رهان سرش م  ییهاآن کاله   از

بود؟ اگر بچه ها قصد کرده بودند مرا بترسانند چه؟ چرا من 

من دوباره   خواستندیاو زنده است؟ البد م کردمیباور م دیبا

که رهان را زنده    یمتوهم  ض یقبلم بشوم. همان مر  هیشب

 ! کردی تصور م

نگاه م  ناخودآگاه   ابان یاز خ  دهی . ترساندازمیبه پشت سرم 

  ی آر ت  یو سوار ب  ماندمیقبل م  ستگاه یا  ی . کاش توگذرمیم

 . کاش... شدمیم

که سرور    یلیرا با شما  ی و مرد  اندازمیعقب سرم نگاه م  به

هام  به قدم   دهی. ترسخورمی. جا م نمیبی کرده بود م  فیتوص

. مرد هم  کنمی . دوباره پشت سرم را نگاه مبخشمی سرعت م

  ن یی . کاله را پاستین  دای. صورتش پ داردیبلند برم  ی قدم ها
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کاله صورتش را پوشانده است. همانطور که    ی داده و لبه ها

 : سمینویگروه م ی تو زنم،ی نفس نفس م

ن" درست  کارتون  اصال  ها  دار   ستیبچه  باز  نیکه    ی منو 

 ".نیدیم

  دانم ی. نمکندیکه دست و پاهام گز گز م  امده یترس  ی بقدر

زنگ بزنم. مردم با تعجب به    یبه چه کس  دانمیچه کنم. نم 

م نگاه  ه   کنندیمن  من  ثانو  چند  عقب    کباری   هیر  به 

نه.    ایتا مطمئن شوم، آن مرد پشت سرم هست    گردمیبرم

  ل یبلندم تبد  ی قدم ها  نم،یبیبه خودم م  کتریاو را که نزد

.  دومی و م  کنمی. تمام توان ناتوانم را جمع مشوندی دو م  هب

به   لی. ترسم تبددودیکه دارد م  نمی بیو او را م  گردمیبرم

کمک    یاز چه کس  ستم؟یبا  یسر راه چه کس .  شودیاشک م

بچه ها مرا به    انیجر  نیکردن ا  فیبعد از تعر  دی. شارمیبگ

  ده یترس  هامثل بچه    ندیکنند و بگو  تمی. اذرند ی بگ  شخندیر

هاشان بشوم.  جک ها و طعنه   ی تا مدت ها سوژه   دی! شای ا

 ... دیشا
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 ! ترق

کس  با به  م   یشدت  رو  کنمیبرخورد  پخش    ن یزم  ی و 

. کف  کندی. باسنم محکم به سنگ فرش اصابت مشومیم

که کنارم نشسته و    ی به مرد  جیو من گ  سوزدیدستانم م

. ناگهان کنمینگاه م   دمتون« یخانم، ند  دی: »ببخشدیگویم

پا به فرار    کرد،یم   بمیکه تعق   ی من از دست مرد  دیآی م  ادمی

بو مدمگذاشته  نشسته  همانطور  فورا  بب  چرخمی .    م نی تا 

 کجاست...

و    ابانیو رو خ   ادهی و تمام پ  چرخانمی! نبود! چشم مستین

م  نظر  از  را  جا  نگذرانمیهمه  م ستی.  باالخره  آخ...    توانم ی! 

راحت مسن   ینفس  زن  م   یبکشم.  را  دینش یکنارم  حالم   .

 . دهمیجوابش را م  ی لرز گرفته ا  ی . با صداپرسدیم

موبا  ی مرد داشتم،  برخورد  او  با  ک  لیکه  بدستم    فمیو  را 

و   گزم ی. خجالت زده، لب مکند ی م یو باز عذرخواه دهد یم

 : میگویم

 د یشما نبود... ببخش ریتقص-
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موبا  ینگاه م  لمی به  شکسته،  راستش  سمت  گوشه   یکه 

م فشار  را  پاورش  به دهمیاندازم.  است.  . خداروشکر سالم 

و مقنعه ام   تکانمی. خودم را مشومیکمک زن از جا بلند م

م جلو  جور کشمیرا  مردم  م  ی .  انگار    کنندینگاهم  که 

 بودم!  وانهی. حق هم داشتند. من داموانهید

. خودم  دارمیو قدم برم   دهمیو کمر دردناکم را تکان م  باسن

 برسم.  ستگاهیتا به ا کشمیرا م

ماشک پاک  را  را  کنمیهام  سرم  زده  خجالت  و  شرمنده   .

مترو از خدا خواسته قدم    ی ورود   دن ی. با داندازمی م  نییاپ

باشم.    دیچشم نور خورش  شی پ  خواهدی. دلم نمکنمی تند م

را    یشلوغ  ی . تودهمیم  حیرا ترج  نیزم   ریز مترو حواسم 

م جوان  کنمیجمع  دختر  نکنم.  مضحکه  را  خودم  به   یتا 

 :پرسدیو م دیآیسمتم م

 که نشده؟ تیطور ؟ی افتاد دمید  زم؟یعز یخوب-

هام  و توجهش بزنم، اما لب  یبه مهربان  ی لبخند  کنمیم  یسع

 . دهندیرا نشان م ی تنها خط صاف مسخره ا
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 ممنون خوبم -

.  دمیخودم را نشن   ی آهسته گفتم که خودم هم صدا  ی آنقدر

لبخند زن  نبود.  هم  م  زندیم   ی مهم  دور  من  از  . شودیو 

دلم    ی تو  ییآبرو  یب  نی. خودم را بخاطر اگزمی دوباره لب م

و مرتب    کشمی. مقنعه عقب رفته ام را جلو مدهمیفحش م

 .افتمی آن مرد م  ادی. باز کنمیم

سرم    گردمیبرم  پشت  م  راو  را    یکس  یول  اندازمینگاه 

خنمیبینم م  المی.  مشودی راحت  بغض  خودم    کنمی.  با  و 

که او    افتدیم  ادمی: »کاش واقعا رهان باشه!« بعد  میگویم

من هفت سال    دیآی م  ادمیمرده است. و    شی ت سال پهف

 ... دیآیم  ادمی. و کردمی آزگار راه بهشت زهرا را گز م

امروز صبح    نی ساده و احمق باشم. هم  توانستمی من م  چقدر

هم  بگردم.  رهان  بدنبال  بودم  گذاشته  امروز صبح    نی قرار 

پنجشنبه ها را سر سنگ    ستیراحت بود که قرار ن  المیخ

بر  اشک  همزمیقبرش  خورش  ن ی.  نور  صبح  جور    دیامروز 

 بود!  دهیبه اتاق من تاب ی گرید
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 لم ی. موباخزمی م  ی . به گوشه اکنمی. بغض مرد یگیم  امغصه 

توجه به سوال   یو ب  شومی. وارد گروه واتساپ مآورمی را در م

 :فرستمیم  سیبچه ها و

خنده دار    نیکه راه انداخت   ی بچه ها... واقعا باز  نیبد  یلیخ"

من چقدر دلم از نبودن رهان سوخته...   دی. کاش بفهمستین

دار شماها  آت  د؟یزنی م  شی آت   ویچ   دیشما...  قبال    ش ی من 

 "زد.  شی آت شهیگرفتم. خاکسترو نم

 :کنمیم  پیو بعد تا فرستمی را م نیا

 "بخشمتونی وقت نم چیه"

 . دهمیمهم از گروه لفت  بعد

تا وارد مترو شوم.    ستمیای م  تی و پشت سر جمع  افتمی م  راه

و    چرخانمی. سرم را به سمت چپ مکشدیمانتوام را م  یکس

م  کیرا که    یکودک دارد،  رز، در دست  . نمیبیدسته گل 

 : میگویم

 کوچولو خوامیگل نم-
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م  دستش باال  کاغذ  یرا  م  ی آورد.  سمتم  به  .  ردیگیرا 

 . کنمیمتعجب نگاهش م

 مال شماست خانم.  نیا-

 .  دهدیها را به من مگل بعد

 پول گالم حساب شده -

و از من دور    دود ی . پسربچه مرمیگیقرمز را م  ی هاگل   دسته

 : خوانمی کاغذ را م ی و من رو شودیم

 ی زر رهنیپ ییهنوزم که سر به هوا"

ازم فرار    ای  ی دنبالم بدو  ای  ،ین ی بیهربار که منو م  ستین  قرار

 !ی و خودتو به کشتن بد یکن

 . میبا هم کار دار یلیتو خ منو

 "...ادیز یلیخ

"Papillon¹ ∞²" 

   ون؟یپاپ
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 ون؟ یپاپ

ا  کیفقط    ونیپاپ نفر بود!   کی  ی عالمت امضا   نی نفر بود. 

 رهان... .

م  به جاچرخمیسرعت  همه  به  م  ی .  نگاه  .  اندازمیسالن 

 ما...« نور،ی ا ایب ،یشی: »خانم اگه سوار نمدیگویم ی مرد

  نه،یو دست به س  وار یداده به د  ه ی. شانه اش را تکنمشیب یم  و

  ی و کس  گذردی م  هیهزارم ثان  کی. تنها  کندیبه من نگاه م

 زنمی زل م  دهی که اخم در هم کش   ی. به زنزندیبه من تنه م

 . دهمیو بازم نگاهم را به او م

آدم    انی از م  کنم یم  ی. سعرودی ! دارد مستیسرجاش ن   گرید

  شتر یو من ب  کنندی. مردم غرولند متوانمیها رد شوم اما نم

 . شومیبه درون واگن هول داده م

 :فرانه  هایچشم  درمورد

  تفاوت   به  معموالً  آناتومی  در  عنبیه  ناهمرنگی:  هتروکرومی  اختالل

  هم  مو   و   پوست  شامل  اگرچه  دارد،   اشاره  عنبیه  در  آمیزی   رنگ

 مالنین  اضافی  مقادیر  یا  فقدان  حاصل  رنگی  تفاوت  این.  شودمی 
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  از   ناشی  یا  ارثی   تواندمی   عنبیه  رنگیناهم .  است (  هارنگدانه)

 جهان  مردم  ٪٠١  حدود.  باشد  بیماری  یا  آسیب  ژنتیکی،  موزاییسم

 . دارند مشابه غیر  های عنبیه

 اول تاش

 خُورْشید نورِ: زَرْد

 "برگشت"

 بست و گفت: یرا لبنان ام ی روسر مامان

 اد یبدو که االن داد بابات درم -

. بابا  میرا برداشتم و همراه مامان از خانه خارج شد  امکوله

تسب  و  بود  نشسته  رل  دگرداندیم  حیپشت  با  ما   دنی. 

با حفظ    میرا روشن کرد. سوار که شد  نیزد و ماش  ی لبخند

 لبخندش گفت: 

 میبر  م،ینر  یاصال مهمون  نیخوای... میخوشگل  ی چه خانما-

 رون؟ یسه نفره ب

 جواب داد: مامان
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 منتظرمونن محسن جان -

نداشت و   یمهمان   چاندنیپ  ی برا  ی بابا هم قصد  میدانستیم

به رفت و آمد   یلیتنها مزاح بود. هرچند که بابا هم چندان م

. دانستمیرا آن موقع نم  لشی با خانواده مامان نداشت. من دل

 ست،یقطع رابطه مان چ  لیدل  دمیپرسیم  هربار که از مامان

. بعدها که بخاطر  دمی. بعدها فهمدادی مامان جواب سر باال م

 شکست.  چارهیمن و تو همه کاسه و کوزه ها سر مامان ب

به مقصد رس   ی هنگام خانه دهنم    ی نما  دنیاز د  م،یدیکه 

  دهیها د  الیها و سر  لمیخانه ها را در ف  نیباز ماند. ا  یحساب

پا بگذارم به داخل چنان خانه    خواستمیبودم. حاال هم که م

. همانطور که سر ذوق آمده بودم، سرم باال گرفتم  یبا شکوه

 و گفتم:

نم  ی وا- بزرگه...  چقدر  عل  دونستمیمامان    نقدریا  یحاج 

 پولداره!

 مامان جواب داد:  ی بابا نگاهم کرد و جا 
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 پر پول تر   بتمیکله گنده تر، ج  یهرچ-

 به بابا رفت و غرولند کرد: ی چشم غره ا مامان

 ...میبگو که نرفته برگرد ،یبزن هیو کنا ش یاگه قراره ن-

 تبرئه خودش گفت: ی برا  ی با چهره معصومانه ا بابا

 نداشتم ی منظور-

.  میبا هم رفت و آمد کن  میخوایهمه سال دوباره م  نیبعد ا-

 بده آقا محسن، زشته مومن خدا!

ر   ی رچشمیز  بابا هردو  و  کرد  نگاه  من  . میدیخند  زیبه 

را به   زیکند، همه چ  حتینص  خواستیکه مامان م  یهنگام

د و  م  نیخدا  ربط  رو    دادیخدا  در  راه  بدنبال  بابا  و  و من 

 .میشدیبابت مواخذه م نیهم از ا شهی . هممیگشتیم

با لباس    ی زنگ را زد و چند لحظه بعد در باز شد. مرد  مامان

  شناختمیآمد.  او را نم  شوازمانیبدون کت، به پ  ی کهسه ت

کنم که مرد با    یو مانده بودم چگونه با او سالم و احوالپرس

 دست به داخل اشاره کرد و گفت:
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 خانم و آقا منتظرتونن! د،یخوش آمد یلیخ-

 . آهسته گفتم:می رد و بدل کرد ی و بابا نگاه من

 چقدر باکالس بابا-

 هم زمزمه کرد: بابا

 میفقط دربون ندار میکال پولدارا باکالسن... مام باکالس-

 و آرام گفت:   دی بود، لب گز  دهی صدامان را شن   ایکه گو  مامان

 .دیزشته خجالت بکش-

. بابا آهسته دم  میو کنارهم قدم برداشت   میدیو بابا خند  من

 گوش مامان پچ زد: 

همه راهم    نی ا  ی نجوریا  ال،یداخل ل   میاوردیم   نویکاش ماش-

 .م یرفتی نم ادهیپ

 چپ چپ نگاهش کرد. من لب زدم: مامان

 بذار واسه بعدا  شنهاداتویبابا االن مامان اعصاب نداره... پ-
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بود   یآمد. زن مهربان  شوازمانیبه پ   ی آستانه در خاله انس  در

لبخند چشم  ی با  روشنجذاب.  پوست  و  بود  سبز    ی هاش 

چشم هم  مامان  خانواده   ی خاکستر  ی هاداشت.  داشت. 

  ی هابا چشم  انشانیبودند و من م   یاکثرا چشم رنگ  امی مادر

را ازشان    دمیسف  ی ادی. تنها پوست ززدمیذوق م  ی تو  یمشک

ا ببرده   رثبه  من  تازه    هیشب   شتریام.  مامان.  تا  هستم  بابا 

  ک یبار  ی هامامان هم گوشت آلود است اما من، لب  ی هالب

انس  یو کوچک و خاله  مامان  به  م  یدارم.  نگاه    کردم،یکه 

ها ب  ی ادیز  ی شباهت  ادمیدیم  نشان یرا  بر  ها،   نی. عالوه 

را دوست داشتند و دلشان خوش    گر یکدی  ار یهردوشان بس

را کنار هم باشند.    ی شتریب  ی روزها   توانستندی که حاال م  دبو

ا از نو شروع کرده بودند.    ی از آرزوها  نی حاال که روابط را 

 مامان بود که بدون دغدغه با اقوامش رفت و آمد کند. 

 کرد.  یبا بابا سالم و احوالپرس یانس خاله

کرد- گم  راه  محسن...  آقا  عجب  نمنیچه  اآلنم   نیومدی... 

 ...گهید
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 .شودیخم م  یکم و گذاردیم  نه یس ی شرمنده دست رو بابا

 بوده ی... کم سعادتیانس یآبج یکنی شرمنده م-

ابرو باال انداخت و بابا را چپ چپ نگاه کرد. بعد    ی خاله انس 

نگاهش را سمت من داد و  مرا محکم در آغوشش فشرد و  

 گفت:

. ماشااهلل ماشااهلل، ی خاله... چه خانم شد  ی چه بزرگ شد -

 بزنم به تخته 

 : میگوی و من خجالت زده م دیرا دوبار بوس صورتم

 بودم...  ی نقدیهم بزرگ نشدم، قبال ا  یلیخ-

 . دهمیکمرم را نشان م ر یبا دست تا ز و

 رشد کردم.  شتریسانت ب هیحاال -

راهنما   ی انس  خاله داخل  به  را  ما  که    کند،یم  ییهمانطور 

 :دیگویو رک م خنددیم

 دنیوگرنه خونواده ما همه رعنا و رش ،یبه بابات رفت-
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خاله    وهیبابا هم به ش  یول  شودیبابا ناراحت م  کردمیم  الیخ

 جواب داد: یانس

 اما زبونت همون زبونه  یآبج   ی شد ریپ-

رابطه    دم،یو من فهم  کردندیم  یبا هم شوخ  یو خاله انس  بابا

آمد و چادر    یبودند. خانم  احتماال در گذشته داشته  یخوب

برا را  او گرفت. بعد هم ما  از  را  به   ضیتعو  ی مامان  لباس 

 کرد.   ییراهنما یاتاق

 : دمیاتاق از مامان پرس ی تو

 پول نداشتن. نقدریا نای ا یکه خاله انس مایامان، قدم-

 به من رفت و جواب داد: ی اچشم غره مامان

که  - حروم  مال  گرفته؟  پولشونو  چشمت  بابات  مثل  توام 

 رون ی ب ایب ار یاستغفراهلل... مانتوتو درب خورنینم

شد از جواب مامان و بعد از درآوردن مانتو   زانیام آو  چهره

همچنان به سر و کله   یاز اتاق خارج شدم. بابا و خاله انس

 : دی. مامان پرسزدندیهم م
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 فرانه کجاست؟ -

 و گرمش رنگ باخت.  مانه ینگاه صم یانس خاله

 ادیاتاقشه... م-

. مرد  دیهم رس  یساعت بعد حاج عل  ک ی  بای . تقری امدین  اما

خشک  و  ترس  یعبوس  او  از  احساس  دمیبود.  مقابلش  در   .

که به آشپزخانه    ی. مامان و خاله انسکردمیمعذب بودن م

عل  انیرفتند، من آن وسط م و حاج  زور خجالت    یبابا  از 

ن باال  هم  را  بازاوردمیسرم  هام  انگشت  با  که    کردم یم  ی . 

 .دمیرا شن اتصد

 سالم-

 اول تاش

 خُورْشید نورِ: زَرْد

مشک  به سرتاپا  برگشتم.  کاله   ی بود  دهیپوش  یسمتت  و 

رو  شرتتییسو بود  ی را  انداخته  دی سرت  با  بابا    دنت ی. 
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پا را  نگاهش  اما  سف  نیی برخاست؛  گردن  و    دیانداخت. 

 ها و موهات. بابا گفت: گوش  ن یمعلوم بود، همچن   اتده یکش

 ؟ ییدا یسالم فرانه جان، خوب-

 بابا ... سالم نیخوش اومد یلیممنون خ-

 جواب داد:  ی دیبا اخم شد یعل حاج

 سالم  کیعل-

و با   کردم   یدست  شی . خودم پی به من سالم هم نداد  یحت

 ذوق گفتم: 

 ات خوشحالم دوباره  دنیسالم فرانه... از د-

 :یو به بابا گفت ی تکان داد  ی من سر ی برا

 د ی... راحت باشدییبفرما-

  ی . من سنگ روی و از سالن خارج شد  ی دیهم چرخ   بعدش

بود که مرا    ی بار   ن یدوم  نیبودم. ا  ستاده یشده و همانجا ا  خی

نگاهت    یحت  گری. به خودم قول دادم دی کردی م  عیضا  نطوریا

 هم نکنم. بابا رو به من گفت:
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 مامانت  شیبرو پ  یمعذب نجایا-

سو  من به  خواسته  خدا  از  نم  ییجا  ی هم   دانستم یکه 

از خدمه ها سراغ مامان و خاله    یکیدم. از  کجاست پرواز کر

  ه ی شان شبکرد. آشپزخانه  امیی را گرفتم و او هم راهنما  یانس

و مدرن و آن لحظه بنظرم    کینبود. کامال ش  یمیمال ما قد

رس د دیخفن  آشپزخانه  آستانه  در  را  تو  مامان دمی.   .

بگ   خواستیم آغوش  در  را  عقب    کی که    ردیتو  به  قدم 

 :یو گفت  یبرداشت

 سرما خوردم.  دیببخش-

کالس سرحال    ی . توی سرما نخورد  دانستمی. میگفت  دروغ 

است که بعدها    نی. مهم اکردمی هم من اشتباه م  دی. شای بود

 ! ی ! تو واقعا دروغ گفته بوددمیرا فهم  لتیدل

من    دنیاما با د  ؛ی که دور شو  ی دیو چرخ  یگفت  ی ااجازه   با

و از کنارم رد    ی دی. ابرو در هم کشی ستاپ کردا  ی الحظه 

 که مامان گفت: ی شد
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 توام برو همراه فرانه-

م  من خب،  زد.  خشکمان  تو  خوشت   دانستمیو  من  از 

چدیآینم تو  مادرم  ینگفت  ی زی.  و  پدر  مقابل  در  درواقع   .

ادب    یب  دیرسی که به من م  ن یاما هم  ،ی مودبانه رفتار کرد

 ! ی شدی م نیزم  ی آدم رو نیتر

»پگفتم انس  شی:  خاله  و  سرما  مونمیم  ی تو  که  ام  فرانه   .

»نم گفت:  مامان  بر  ی خوایخورده«  برو    ی که  تو حلقش... 

 لب زد:  یخاله انس زم« یعز

 ما بمونه ش یخب بذار پ -

بود. هرچه    دهیپر  یانداختم. رنگش کم  یبه خاله انس  ینگاه

. آخر سر هم دست  کردیمن بمانم مامان قبول نم  گفتیاو م

  ی که سکوت کرده بود  ییاز پا دراز تر مجبور شدم همراه تو

 !میایبه اتاقت ب

 اول تاش

 خُورْشید نورِ: زَرْد
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 "برگشت"

که آنجا بود،   ی تفاوت از کنار مرد   یسرت راه افتادم. ب  پشت

نبود! چشم  شرتییو کاله سو  یگذشت هام گرد  هم سرت 

 . گفتم:دمیشد و لب گز

 ستاده یاونجا واکالهو سرت کن. اون آقا -

 : یگفت ینگاهم کن نکهیا بدون

  ؟یخوابیقبر من م ی داره؟ تو تو یبه تو ربط-

 کردم.  یو آهسته عذرخواه  دمیگز لب

فکر کردم حواست نبوده کالت افتاده. وگرنه به    د،یببخش-

 خوابهیتو قبر خودش م  ینداره. هرکس یمن ربط

آمدمینگفت  ی زی چ  بازهم باال  پله ها  از  به    . پشت سرت  و 

حالت   یمن لخت و ب  ی مجعد کوتاهت زل زدم. موها  ی موها

حالت دار تو. تو قدت بلند بود و من    ی بود؛ برخالف موها

داشت هرچه  تو  اصال  داشتم.   ی کوتاه.  را  آن  خالف  من 
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از    امی حسود با آن چشمان خاص و مغرورت  تو  تازه  شد. 

 . اتاقت طبقه دوم بود.ی باتر بودیمن هم ز

به اتاقت    میسالن کوچک و راهرو گذشت  کی   بعد از آنکه از 

تا من وارد شوم.   ی ستادیو کنار ا  ی . در را باز کردمیدیرس

اتاقت بزرگ بود که دهنم باز ماند. تازه تخت خوابت    ی بقدر

پروانه    ی ها  یاتاقت پر از نقاش  ی وارهاید  ی هم دو نفره بود. رو

 . بود

قلم، رنگ روغن، آبرنگ و همه جور    اهیبا مداد، س  یراحط 

  یها  ینقاش  ا ی  یو صورت  یبه رنگ آب  ییاز پروانه ها  ینقاش

پوشانده بود. اتاقت پر    ی صورتش را پروانه ا  ی که رو   ی دختر

. پر از طراوت و  یاز رنگ بود. رنگارنگ بود. پر از حس زندگ

 ! ی و سبز ی شاد

 چقدر اتاقت قشنگه. -

 ی هاچشم   نهیدست به س   و  ی ستاد یو همان جا ا  یرا بست  در

من. معذب مانده بودم چه کنم.    ی رو  ی دو رنگت را قفل کرد
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ا به قفسه  افتاد  نقاش  ی چشمم  ابزار  از  پر  توش  بود.   یکه 

 رفتم به سمتش.   زدهجانیه

 ه؟ یجعبه چ نیفرانه چه باحاله ا ی وا-

در جعبه  ،  Faber Castellنوشته بود    شی که رو  یمشک  جعبه

هر طبقه    ی طبقه داشت و تو  نیکردم. چندرا بدون اجازه باز  

خودش وجود داشت. دهنم    یرنگ   فیدر ط  ییها  یمداد رنگ

. به مداد  ارزدیم  ونیلیم  نیباز مانده بود. مطمئن بودم چند

را چک کردم. جعبه    اتی طراح  ی ها قلموهات  پاتک زدم. 

رنگ روغنت را    ی ها  وپیآبرنگت را باز کردم. تمام ت  یچوب

 . شدمی داشتم هالک م انج یلمس کردم. از ه

پهن    یبزرگ  د یاز اتاقت که پارچه سف  ی گوشه ا  دمیپر  بعد

نقاش بوم  و  تک  یبود  د  ه یات  به  قرار    ش یرو  واریداده شده 

عالوه بر بوم، پر    شیپر از رنگ بود. رو  دیداشت. پارچه سف

و پر رنگ روغن بود. دو پالت رنگ روغن    یخال  ی ها  وپیاز ت

ات جلب یپارچه وجود داشت. نگاهم به نقاش  ی و قلمو هم رو

  ون یلیسرش م  ی بود که رو  یناقص زن   ریبوم تصو  ی شد. رو
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نگفتم    ی زی. چندشم شد. اما چخوردیها کرم انگار وول م

 . ی که ناراحت نشو 

 فرانه  هیهر نقاش ی آرزو نجایباحاله اتاقت... ا یلیخ-

نم- کن  نقدریا  کردم یفکر  وورجه  بنظر  یورجه  آرومتر   .

 !ی دیرسیم

زدمیگز  لب احساس  در    ی ادی.  خانه  آن  در  کردم  بودن 

 . کردمی. اشتباه ممیدوست شو  میتوانستیم  المیاندشت. به خ

د  امی ب  خواستمینم- هرچ  ی د یاتاقت،  کردم    ی که  اصرار 

 نداشت. ی ادهیفا

 . ینگفت ی زیچ

  خواستمیدوست داشتم ذوق کردم. نم  یچون منم نقاش-

 کنم. یفضول

و دست بردم سنجاق را    دمیکش  ی. آهینگفت  ی زیهم چ  باز

 :یرا از سرم بردارم. بالخره گفت ی باز کنم و روسر 

 نکن-
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 کار؟ یچ-

 برندار! تویروسر-

 :دمیپرس متعجب

 چرا؟ -

تار    هی  ی خواینم  یعنی  ی دیچی خودتو پ  ی اونجور  یچون وقت-

 ! یفتینکرده به گناه ب ییوقت خدا هیکه  فتهیب رونیموت ب

شدم. حاال مثال موهام    جی. گدمیموقع منظورت را نفهم  آن

آن اتاق که    ی تو  داد؟یرخ م  یچه اتفاق بزرگ  ی دیدی را م

بود خودت  بود!  آه...  بود؟  نبود،  دی نامحرم  من  منتها    ر ی. 

 کردم:  ی! بلبل زباندمیفهم

 . ستیکه نامحرم ن نجایداره... ا یچه ربط-

روسر   بعد رو  ی هم  رفتم  و  برداشتم  سرم  از    ی پشت  ی را 

 ی مرتب گذاشتم. کش موهام را باز کردم و با چشمان  یصندل

مرتبه تکان دادم تا    نیبسته، سرم را به چپ و راست چند

دور هم خم و    کیحالم را خوش کند.    ییحس خوب رها 
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ظه با  آن لح  دم یراست شدم. چقدر من احمق بودم که نفهم

ب  ییموها رس  هکه  ام  دلبر   ده،ی سرشانه  برات  ام    ی داشته 

  ی گری! احمق تر بودم که نگاه درخشان تو را جور دکردمیم

موهام بود! بعدها بهم   خیکه م  یبیبرداشت کردم. نگاه عج 

 :یگفت

اتاقم و موهاتو    ی تو  ی بار اومد  نیاول   ی که برا  یاون موقع"

لحظه هم نفس    هیمن    ،ی دادیتکونشون م  یه  ویباز کرد

از همه با دخترا سروکار داشتم.   شتر یب  میزندگ  ی . تودمینکش

  ی بلند و کوتاه و رنگ  ی دخترا دور و برم هستن. موها  شتریب

 یچشما  اموهاتو ب  ی تو... جور  یول  دم؛ید  ادیو همه جوره ز

که من...   ی دادیتکون م  نییبسته به چپ و راست و باال و پا 

 "من نفسم رفت!

که بعد    ییهاهات رهان! عاشقانه عاشقانه   نی از دست ا  امان

. هربار  کنندیو ولم نم  انددهی گلوم چسب  خیاز ده سال هم ب

تند م  اش،ی ادآوریبا     ی . درست مثل همان زمان زندی قلبم 

تو نبود که، دل من به تو که    ر ی. تقص دمیبار اول شن  ی که برا
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 ای  زندیتند م  .ردیگیم  شی. بازکندیم  ی قرار  یب  رسد،یم

 ،یکنی و ول نم  ی ا. خوب افسار دلم را گرفته زندیاصال نم

 من!  بیمرد دو رنگ عج

که موهام را آزادانه تکان بدهم، عادتم بود. من مجبور    نیا

کنم تا    ریلختم را در حصار کش مو، محکم اس  ی بودم موها

 یشانیپ  ی نکنند و رو  یچیاز آن ها سرپ  ی وقت رشته ا  کی

برا  نرقصند.  آزاد م  نیهم  ی ام  دلشان   شدند،ی هم هروقت 

 !خواستیم دنی رقص

  چ ی از آن لحظه ه  شی که انگار تا پ  ی کردینگاهم م  ی جور  تو

 ی . من هم بی بود  دهیرا ند  یمونث  چیه  سوانیرا، گ  ی دختر

 دم؛یفهمینگاهت را نم  ینگاه دو رنگت شدم. خب معن  الیخ

نم را  تو    ی همباز  ،ی افرانه    کردمیم  ال ی ! خشناختمی چون 

خهامیکودک بود   یخام  الی .  رهان  تو  مردی بود!  که   ی ! 

 ! شناختمشیمن

. دوباره  ی ستادیقدم از من ا میسمت من و با فاصله ن ی آمد

صورتم و من    ی رو  ی . خم شدی براندازم کرد  یبا نگاه خاص
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کنار    ی . بعد سرت را برددمی سرم را عقب کش  یمتعجب کم

 : ی ه عالم را زمزمه کرد جمل نیتر ب یگوشم و عج

خلق شدم،    ی نجوریا  یندارم. وقت  ییمن از گناه کردن ا با-

تو...   یمعناشونو از دست دادن برام.. ول  تا یمعص  نیاز ا  یلیخ

پ قراره  ی زر  رهنیتو،  کنم  فکر  برا  کهیت   هی...    ی از جهنمو 

 ! ی خودت بخر

 اول تاش

 خُورْشید نورِ: زَرْد

گرمت که به گوشم خورد، باعث مور مور شدن    ی ها  نفس

سر و    یشده. کم  خیتنم س  ی بدنم شد. احساس کردم موها 

هم باعث شد    ن یگردنم را به سمت صورتت جمع کردم. هم

. پوست صورتت گرم  فتدیتماس پوست هامان اتفاق ب  نیاول

تو به    دنیگناه من بعد از د  نیسوم  نیو نرم. ا  فیبود و لط

م اولآمدیحساب  ب  ی تو  شی.  و  و سوم  دوم  بود.    ی کالس 

 من از همان اتاق خواب تو شروع شدند! گریگناه د تینها
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  نطور یتو ا  بیو غر   بیو من از جمله عج   ی را صاف کرد  بدنت

 چ ی! هی کرده بود  نیاستنباط کردم که به بابا محسن توه

  ازه ی چ  یلیهم نداشت ها! من بچه بودم. عقلم به خ  یربط

. چقدر احمق بودم من! دست به کمر شدم و با  دادیقد نم

 گفتم: تی عصبان

  ی و بابا است یخشکه مذهب  نیمن از ا ی نکن بابا ال یواال خ -

. من  یهرجور دلت خواست بپوش  ذارهیکه م  ندهیتو اوپن ما

بر براگهینم  ی ز یبهم چ  رونیب  زمیموهامم  تازه    ی عروس  ی . 

  ر یام که گذاشت ز  ی بار  نیکنم. اول   شی هام اجازه دارم آرا

بابا بود.  تابستون  بردارم  خ   ی ابروهامو  ول الهباح  یلیمن    ی . 

داده    اد یخودش حواسش به حالل و حروم هست. به منم  

ول باشه.  داده که    ادیبهم    نمیا  یحواسم به حالل و حروم 

  ست یمنه. جهنمم قرار ن  میتصم  ن یخواستم باشم. ا  ی هرجور

 حالل و حرومه!  یچ دونمیچون م نمیبب

گوشه لبت بود و    ی ور  ک یمن، تو لبخند    تی عصبان  برخالف

 :ی . لب زدی سرت را کج کرده بود یکم
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م- وقت  کردمیفکر  م  یفقط  زده  گل    یشی خجالت  لپات 

 ... یش ی قرمز م شتری ب تی... نگو وقت عصبانندازهیم

و    ی و از کنارم رد شد  یگرفتتفاوتت را    یهمان حالت ب  بعد

 ادامه داد: 

 کنم! تی عصبان شتریباشه ب ادمی-

جمله هات بهتر    نیا  یهات. ولآمد حرف   بیبنظرم عج   بازهم

بود. همان که   رفتهی مغز و دلت رژه م  ی که تو  ی زی از آن چ

 :یبعدها بهم گفت 

من داشتم به   ،ی کردیم  یبلبل زبون  یداشت  ی اونجور  یوقت"

که دهن کوچولوتو که بنظر خوشمزه هم    کردمیفکر م  نیا

  رهن ی پ  یشی ببوسم و ازت بپرسم... دوست دخترم م  ومد،یم

 "؟ی زر

 شودیات باعث مجمله  نیحاال هم فکر کردن به ا  نیهم  یحت

زنانه   ی . هورمون هازدیبر  نییپا  ی و دلم هر  رمیتپش قلب بگ 

فر اتفاقات  ادیام  و  نبا  یبکشند  بدهد.   ی ال  دیکه  رخ  پاهام 
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ا من  با  ات  جمله  تا  چند  فقط  بکن.  را    ن یچن  نیفکرش 

باش  ی وا  گرید  کند،یم آنکه خودت هم  روبروم  یبه حال   !

  ی . خودم احتماال بیمورد دار بزن  ی حرف ها  ن یو از ا  یستیبا

 ! کَنمیلباس هام را از تنم م یآنکه بخواه

برا  به را خر  یخودم قسمت  ی هرحال من که    ده یاز جهنم 

چه  بودم ا  ک یوجب، چه    کی.  به  افتخار    هیقض  نیطبقه! 

ن  ی زیچ  یول  کنم؛ینم بابتش پش  ستیهم  باشم.    مانیکه 

هست    ی. اما کسستمین  مانی کدام از گناهانم پش   چ یه  ی برا

که از سر گذرانده، محکم    ییزها یمن، بعد از تمام چ   هیکه شب

 ست؟ین مانیکه پش  دیو بگو ستدیبا

نم . فکر  کنمینم  ال یخ اندازه من عشق    یکس  کنمیهم  به 

را در دلش پرورانده باشد و بعد از ترک شدن، بابتش    یکس

ا  مانیپش محض  به  ها  آدم  معموال  ترک    نکهینباشد! 

غ  نند یبیم  انتیخ  شوند،یم طرفه  ره،یو  توبه    ینیالعبه 

 .یمانی و اظهار پش کنندیم
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  هامان ی کدام از عاشقانه هامان و عشق باز  چی اما بابت ه   من

  دیایب  تواندیکس هم نم   چی. ه کنمیو نه توبه م  مانمینه پش

.  ستادهیگناهش ا  ی محکم و راسخ پا  نقدری و ادعا کند هم 

 کس... چیه

همان وسط    ف ی. بالتکلینشست  رتی تحر  زیو پشت م   یرفت

  اورم یب  یبودم. سر آخر خودم را مجبور کردم، صندل  ستادهیا

کَنه    ی ادیز  نمیبیم  کنم،ی. حاال که فکر منمیو کنارت بنش 

 بودم. نه رهان؟ خنده ام گرفته! 

آورده بودم که مثال درس    لی دل  نیهام را هم به هم   کتاب

  ش یپ   قهیدق  ک ی فردا را با تو مرور کنم. انگار نه انگار که    ی ها

 نکهی. ای اخالق بچگانه ام بود  ن یبا تو دعوا داشتم! عاشق ا

 .  رودی م  ادمیو فورا از    اندازمیدعوا راه م   آورم،ی زود جوش م

خود درس    ماندی بودم. م  دهی را پرس  یبرنامه هفتگ  مایس  از

 : دمیجر و بحثمان، پرس   الیخیها! ب

 رو تا کجا درس داده؟   یعکاس-
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ادب سرد و خشک!    یهمان آدم ب  ی . باز شدی را نداد  جوابم

 به صفحه کتابت نگاه انداختم و گفتم:

 معلممون.. م،یما از شما جلوتر-

 :یو گفت ی کرد نگاهم

 بهت گفته؟ ی! تا حاال کس ی زر   رهنیپ یزنی حرف م  یلیخ-

! من دختر  ی دی رس  نیزم   ی آدم رو  نیشعورتر  یبه نظرم ب  تو

حرف    شتریها ب  یبودم و هستم اتفاقا، فقط با بعض  یکم حرف

مزنمیم دلم  ضمن  در  مثل    خواستی .  شوم.  دوست  تو  با 

پهامانی بچگ خ  شی .  تهران،  به  مکانمان  نقل  بابت    الم یاز 

 ؛یتو هست  گفت،یراحت بود. چون مامان م  قیدوست و رف

 مرا سرخورده کرد.   یحساب فتارتاما ر

 گفتم: تیعصبان  با

. تا  دمید  میزندگ  ی که تو  یهست   یآدم  نیادب تر  یتوام ب-

 بهت گفته؟ یکسحاال 

 :ی و آرام زمزمه کرد  ی زد  ی پوزخند
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راحت تره،   کردمیکه فکر م  ی ز یکردنت از اون چ  یعصبان-

 ! ی لپ قرمز

ب  دود قطعا  تو  شد.  بلند  سرم  جهان     ن یشعورتر  یاز  آدم 

 !ی بود ،یهست

 ست... تَ را نه... ترانه اسمم ترانه -

 :ی جواب داد الیخیب

 ی زر  رهنی پ  یحاال هرچ-

سرت بکوبم. خب،    ی بلند شوم و کتاب را تو  خواستیم  دلم

ادا و اطوارهات بخاطر پولدار بودنتان بود.   نی ا  کردمیم   الیخ

 !  کردمیباز هم اشتباه م 

را برداشتم و سرم کردم تا به    امی کنارت بلند شدم. روسر  از

پا د  نییطبقه  کنم.    توانستمی نم  گریبروم.  تحمل  را  تو 

 ما دعوامان خواهد شد. اگر بمانم حت  کردمیاحساس م

 اول تاش

 خُورْشید نورِ: زَرْد
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 "برگشت"

 :یبه سمت در رفتم که گفت تیعصبان  با

 کوله و کتابت جا موند!-

 و سوال کردم:  دمیشده به سمتت چرخ  شوکه

 ه؟ یمشکلت با من چ-

 : ی جواب داد ی عاد یلیخ

 شناسمت ی به زور م یبا تو ندارم... من حت یمن مشکل-

 ؟ ی چون پولدار ؟یکنیرفتار م  ی نجوریپس با همه ا-

  د،یآی بنظرم م  کنم،ی. االن که بهش فکر می نگاهم کرد   فقط

. بخاطر رفتار تند آن  دمیبود. آن موقع نفهم  نینگاهت غمگ 

م معذرت  ول  خواهمیروزم  متاسفم.  بابتش    ی برا  یو 

 شده است. رید گرید یعذرخواه

جمع کردم.   عیآمدم و کوله ام را برداشتم. کتابم را سر  جلو

ادبانه حرف نزده بود.    یب  نطوریبا من ا  یآدم  چیتا به حال ه

.  یداشت  رنظری به من و حرکاتم را ز  ی تو فقط زل زده بود
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دوشم انداختم و به طرف در اتاق رفتم که    ی کوله ام را رو

 : ی دیپرس

 ه؟ی چ  ی که استفاده کرد ی عطر-

عج   کباره یسوال    از بگو    بتیو  از  بعد  هم  آن  خوردم.  جا 

بچگانه مان. حالت قهر به خودم گرفتم و سرد پاسخ    ی مگو

 دادم: 

 ادکلن نزدم -

 شامپوته؟  ی بو-

 ؟یچ-

 :ی داد جواب

. هم موهات و هم گردنت... از کاکائو  ی دادیکاکائو م  ی بو-

 !ادیخوشم م

  یعذرخواه  خواهدیدلت م  د یزدم و فکر کردم شا  یچرخ

شایکن م  دی.  شو  خواهدیدلت  دوست  من  کمی با  از   ی. 

 ام گفتم: یآمدم و نرمتر از حرف قبل نییموضعم پا
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بو- موهام  و  بدن  شامپو  م  ی آره،  نگاه    ده،یکاکائو  امشب 

 گم یمارکشو فردا بهت م کنمیم

 ...  خوامیخودم نم  ی برا-

 :دمیکردم و پرس اخم

 ؟ ی دیپس چرا سوال پرس-

 !یازش استفاده نکن  گهیکنم د  هیبهت توص  خواستمیچون م-

 :دمیپرس متعجب

 چرا؟ -

 :ی جواب دادن، دستور داد ی تو بجا یول

 رون یدادم بهت... حاال برو ب  مویتوص-

آو  لب ام  لوچه  بد  زانیو  حس  ناراحت  ی شد.  با    ی داشتم. 

 گفتم:

. میبچه بود ی! وقتمیهم بود  یمیصم ی دوستا یزمان هیما -

 اد؟ی نم ادتیواقعا 
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راه پله همش    ی آمدم. تو  رونی و من از اتاقت ب  ی نگفت  ی زیچ

کرده ام که تو با    یکه من چه اشتباه  کردم یفکر م   نیبه ا

با    ریبعد هم ز  ؟ی کردیمالحظه رفتار م  یب  نقدریمن ا لب 

 گفتم:  ی لجباز

  یکه بو  یفقط از اون شامپو سر و بدن  ه،ینجوریحاال که ا-

 ! ادیب تا حالت جا  کنمیاستفاده م دهیکاکائو م

ادامه دادم. آخ که چقدر خنگ    ی شخندین راهم  به  زدم و 

و من در هپروت    ی را کرد  هی بودم من. تو بخاطر من آن توص

من کار دستمان    ی لجباز  نی . بعد هم که هم بردمی به سر م

هست رهان من؟ چند وقت از رابطه مان گذشته   ادت یداد.  

 بود؟ 

تعط  شدیم  ی روز  سه بخاطر  همد  یلیکه  را    گری مدارس 

 :یبه من و گفت ی . زنگ زدمیبود دهیند

 « ی زر رهن یپ  شمیپ  ایبهانه جور کن و ب هی» 
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را آوردم و به عمارت    ی گوش به فرمان اسم کار گروه  منم

انس خاله  با  آمدم.  ت  یروبوس   ی شما  و  اکردم  دور    ستادهیو 

از رابطه    یخاله انس  خواستیتا مادرت برود. دلت نم  ی بود

و مچم    ی بفهمد. بعد که خاله رفت، آمد  ی ز ی عاشقانه ما چ

 . ی د ی و با سرعت مرا کش یرا گرفت

 آخ... چته رهان آروم -

برم  عتریسر  تو تقر  یداشتیقدم  م  بایو  پشت    دمیدویمن 

مرا    ی . در را قفل کردمیدیسرت. به محض آنکه به اتاقت رس

 .ی و مقنعه ام را با خشونت در آورد ی به سمت تختت برد

 شده؟  ی زیرهان چ یکنیم  ی نجوریچرا ا-

رو  با دست  س  ی کف  زد  نهیقفسه  رو  ی ام  من  تخت    ی و 

بودم.   ده ی. ترسکردمیهمه خشونت را درک نم  ن یافتادم. ا

 من!  ی تخت. درواقع رو ی رو ی کم کم و آمد ی خم شد

تخت دراز شده بودم و راه    ی ترس زهره ترک شدم. رو  از

 نداشتم!  ی فرار
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منو    ی بس کن... دار  ؟یکنیم   ی کاریچ   ی رهان توروخدا دار-

 یترسونیم

. شوکه ی گردن و موهام برد  ی اما در سکوت سرت را تو   تو

. ی کردیو مو موهام را ب  ی دیگردنم کش   ی را رو  اتینیشدم. ب

 . ی ات نبود شهیهم  هیشب

 ی دست هام را رو  نکهیتورا پس بزنم. به محض ا  خواستم

سرم    ی و باال  یات گذاشتم. مچ دو دست را گرفت  نهیقفسه س

 :ی دهانم لب زد ی . جلوی قفل کرد

 که ممنوعه، نزن!  ییدست به جا-

. آن هم فقط بخاطر بدنت که دخترانه  یحساس  دانستمیم

 .ی دی گردنم کش ی ات را رو ینیمرتبه باست! دو 

  ادی... داره قلقلکم مشهیرهان مور مورم م-

کم  ی . صدادمیخند  و بلند شد،  که  هام  را    یخنده  سرت 

و آنقدر    ی . آن قدر جدی شد  رهی هام خو به لب  ی فاصله داد
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  دانستم ی رفت. انگار م  ادم یکه لرز کردم و خنده از    ق یعم

 !یچه کار کن  یخواستیکه م

 رهان... دوباره نه!نه -

! تو که مثل من  ی تو که مثل من حرف گوش کن نبود  یول

 ! یگفتیچشم نم

  ی دیموهام را بو کش   ،ی دیگردنم را بوس  ،ی دی هام را بوس  لب

 که از آن تو بود، فرو رفتم!  یدر جهنم شتریو من ب

 اول تاش

 خُورْشید نورِ: زَرْد

آشفته و شلخته    ی . موهاکنمی نگاه م  نه یآ  ی ام تو  افهیق  به

رو تا  که  م  ی ام  ام  ابرو رسدی شانه  و  چشم  با   یمشک  ی . 

و    ک یکوچک و بار  ییفروغ. لب ها  ی ب  یپر اما نگاه  یمژگان

  ی زیرنگ و رو! چ  یو ب  دیسف  یو خشک شده. با پوست  دیسف

کدر قطعاً متعلق به    ی مایس  ن یام نمانده است. ا  یوانگیتا د

هاش  رگ   ی و روبردارد    غیت  خواهد یمجنون است که م   کی
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شاداب    توانستیکه م  ی او هفت ساله   ستیبکشد؛ نه دختر ب

تن   ی تو  دم،یباشد. لباس خواب بلند و سف  یو پر از زندگ

 . زندیزار م  فمیالغر و نح

و موهام را محکم چنگ    نمینشی سر دو پا م ی قد  نهیآ کنار

تا    رمیگیو ساعدم را گاز م  کنمیکج م  ی. سرم را کمزنمیم

پف کرده است.    اد یز  ه یهام از گرنچکد. چشم  نییاشکم پا

 ی . از وقتشودیباز نم  ی. پلک هام حتسوزدیو م  کندی درد م

 دید  ی بودم، چه در مترو و جلو  دهیکه دستخط رهان را د

. خانه مان  زدمی داشتم زار م  زیرک یهمگان و چه در خانه  

و    میدار  غصه  کجور یشده به ماتم کده. هر کداممان    لیتبد

م  گر یکدی  ی غصه  ام یخوردی را  نفر  نی.  که    ینی چه  بود 

 دامنمان را گرفته بود؟!

. در برزخ قرار  گذرد یم  ییکذا  ی زیو گر  بیروز از آن تعق  دو

رهان    میدانیبرزخ اند. نم  ی کالس تو  ی دارم. تمام بچه ها

. هرکداممان  کندیم  تمانیدارد اذ  یکس  ایواقعا زنده است  
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  نقدر یکه او مرده است. ا  زندیم   بیبه خودش نه  ی جور  کی

 ترسناک است؟!  نقدریزنده بودنش خطرناک است؟! ا 

تو  فرنوش دوباره  تعداد    ی مرا  حاال  کرد.  اد  واتساپ  گروه 

شده.    شتریاند، ب  دهیخود د  ب یرا در تعق  ی که مرد   یکسان

 مرجانه و ارغوان...  ما،یمن، سرور، الدن، س

 ی پر بود از جک ها و گفت و گوها  یزمان  ک یکه    یگروه

شده به بحث درباره زنده بودن رهان.   لیدوستانه حاال تبد

حل    یها هم شرلوک هلمز شده اند و در پهرکدام از بچه 

 معما هستند. نیا

  روم ی از درد در حال منفجر شدن است. به آشپزخانه م  سرم

هال    ی . توی هم خواب آور  دی کنم شا  دایپ  یتا قرص مسکن 

 . شنومی مامان و بابا را م ی صحبت ها ی صدا

 ! مهیکرد یکه درمورد بچه انس هیایحتما بخاطر ناحق نیا-

کنجکاو شده   ده؟یاو را وسط کش ی بابا چرا پا ؟یانس ی بچه

 . ستمیایو گوش م  روم ی به سمت در اتاق خواب مامان و بابا م
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 : دهدیجواب م  مامان

 به فرانه داره؟  ی محسن؟ چه ربط یگیم یچ-

.  میروز افتاد  نی . حاال مرده و ما به امیما در حقش بد کرد-

  ر ی منجالب گ ی . من توشهیترانه هرروز داره بدتر م  تیوضع

و  انیب یک ستیاز دست دادم... معلوم ن زموی کردمو همه چ

   ه؟یپس بخاطر چ ستی ببرنم زندان... اگه بخاطر اون ن

در    منتظر به  را  گوشم  مامان  جز    چسبانم؛ی مپاسخ  اما 

روزها به    نیبابا هم در ا   یعنی.  شودی نم  دمیعا  ی زیسکوت چ

  ی که در حق کس  ییهمه آدم ها  یعنی  کند؟ی رهان فکر م

دن  آنکه  محض  به  اند،  کرده  م  ایبد  آور  سرشان   شود،ی بر 

 د؟ یآیچشمانشان م  شیکرده اند، پ  یکه در حق کس  یظلم

 :دیآی باالخره به حرف م مامان

 م؟ی ما اشتباه کرد-

با  م؟ینکرد- ماها  بودن...  بچه   شون ییراهنما  دیخب 

اون خودشو بکشه... حاج    میکرد  ی بجاش کار  ی. ولمیکردیم
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گفت که هروقت بهش فکر    ی زی چ  ه یموقع مراسمش    یعل

 ره یگ یم شی آت  گرمیج کنم،یم

 با بابا صحبت کرده بود؟ درباره چه؟  یعل حاج

 گفته؟ یچ-

 : دهدیجواب م یمکث طوالن کیبعد از  بابا

ه- اون  زد  چی گفت  تهمت  بهش  که  نبود  ... نیوقت دختر 

نم باورش  لجبازکردمیمنم  باهاش  اسم    کردمویم   ی . 

بود    نی. اون پسرم بودو تنها گناهش اآوردمیدخترونشو م

ا اونو  خدا  ا  ی نجوریکه  گناهش  کرده.  از    نی خلق  که  بود 

عمل کنه    خوادی دختر تو خوشش اومده بود. بهم گفته بود م

سالش بشه.    ۱۸ترانه. منتظر بود فقط    ی ستگارخوا  ادیو ب

نداشت. صبح تا    ی کسم کار  چ یآرزو داشت. به کار ه   یلیخ

 . دیکشیم یو فقط نقاش نشستی اتاقش م ی غروب تو

ول  چیه  نرفت  کج  پوش  یوقت  لباس  بخاطر  و    دنشیمن 

دستاش    ی رو  دونستم ی. مزدمیحجاب نداشتنش کتکش م
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  د ی ند  ری. خزدمی م  شانگشتا  ی حساسه، منم فقط با ترکه رو

زندگ خودشی از  از  هم  غ   ی ...  از  هم  خورد...   یحساب  ر یو 

خاکش    روزیمرد... ما فقط د  نی بهش تهمت زد  یپسرمو وقت

 آرزو مرد!  ی. پسرم با کلمیکرد

هق هقم به داخل اتاقشان    ی که صدا   رمی گیدهانم را م  ی جلو

دلم شعله ور    ی که تو  یو با آتش  نمینشیدو پا م  ی نرود. رو

 : چدی پ  یگوشم م  ی بغض دار مامان تو  ی . صدامیگری شده م

بهش دست    ذاشتیوقت نم  چی . هکنمیم  ادشیوقتا    یبعض-

روسر  ومدیم   یوقت  ایبزنم.   و من  نگاهشو    ی خونه  نداشتم 

ا  ی... ولنیی پا  نداختیم حقو نداشت   نی بازم اگه پسر بود 

 که با ترانه باشه 

 :بردیصداش را باال م یکم بابا

که همش ترانه رو    می... مگه ما نبودالی ل  یزنی م  یی چه حرفا-

بشه؟ دختر و    ی چ  ی... انتظار داشتیخونه انس  فرستادم یم

د اگهیپسرن  که  معلومه  م  نی...  توفتادیاتفاق    ن یهمچ  ی . 

م  یسن حساس نم  یکنی فکر  پسر  فکر    شه؟یدختر جذب 
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همچ  ی کرد ترانه  دخترا  یخبط  نیفقط    گه ید  ی کرده؟ 

من    یگناهه؛ ول  دونمی بالعکس؟ منم م  ا ی  پسرسمت    رنینم

تو  ی جلو  دادم ی م  حیترج باشن.  خودم  چارچوب    ی چشم 

 ی خواستگار ومدنیخونواده... حاال بعدشم م

 مامان توام با تعجب است:  کالم

 که فرانه پسره؟  ی تو باور کرد-

 :دهدی دوباره با مکث جواب م بابا

مرد خوب    هی.  ارهیپسرارو درم  ی که ادا  کردمیم  الیمن خ-

م اون هالیل   شناسهی همجنسشو  دخترا    ه یشب  زش یچ  چی... 

وقت    چیه  دیپرس و جو شا  رفتم یم  کمیبود. اگه مثل امروز  ن

نه اون االن   دمیفهمیم  شتر ی ب  کم ی. اگه  فتادیاتفاقا نم  نیا

 مرده بود و نه دختر ما! 

م  شومیم  بلند اتاقم  به  فورا  درومیو  به   توانمینم  گر ی. 

 ی و سرم را تو  افتمی تختم م  ی هاشان گوش دهم. روحرف 

  ب ی هق هقم بلند نشود. دلم عج  ی تا صدا  برمیبالشت فرو م
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  ی رهان را کرده است. دم دما  ی هوا  ب یگرفته است. دلم عج

 .  بردیصبح خوابم م

. ساعت ده صبح  شومی از خواب بلند م  یسردرد وحشتناک  با

. به  شورمیو دست و صورتم را م  کنمیاست. لباس عوض م

 . درسیبخورم؛ اما مامان سر م یتا مسکن رومیآشپزخانه م

 ؟ی صبحونه بخور اول... امروز کالس دار نیبش-

 : دهمیگرفته جواب م ی صدا با

 آره...-

 :دیگویاخم م با

چ  ؟ی دید  نهیآ  ی تو  افتویق- ا  یباز  که  روز    نی شده  چند 

  ؟یکنی م ی عزا دار  ی دار ی نجوریا

  د یآی. بابا هم مخورمیرا م  نم یریش  ییو چا  دهمینم  جواب

رد و    ی. با مامان نگاهزندیمن درجا خشکش م  دنیو با د

م توکنندیبدل  ها  تی وضع  نیا  ی .  مشغله  به  هم    ی من 

 ! زیشان اضافه شده ام! چقدر رقت انگ یذهن
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بهشت زهرا    ی بر   یاکبر دستمه... امروز خواست  یعل  نیماش-

 برمت یخودم م

بابا    شنهادیپ  نیا من واقعا داغانم و او تمام    یعن یاز جانب 

م  ی ها  خیتوب فراموش کرده که خودش  را    خواهد یگذشته 

تن چه    ستمیکه حاال مطمئن ن   ی مرا سر قبر رهان ببرد. قبر

 آنجا دفن شده است! یکس

 : میگوی و م  دهمیام را قورت م لقمه

 رمی... نمیمرس-

من    لی. آن اواشودی صورت من م  خینگاه مامان و بابا م   حاال

  ی حساب   دیبابا فهم  یو وقت  رفتمیسرخاک رهان م  یواشکی

منم که رد    نی قدم شده، ا  شی دعوام کرد. حاال که خودش پ 

است که جاکنمیم از خوردن    ی . معلوم  بعد  دارد.  تعجب 

چشم هام کمپرس سرد    ی رو  کند یمسکن مامان مجبورم م

چند  کالس  از  قبل  تا  ا  نیبگذارم.  تکرار    نیمرتبه  را  کار 

 اما هنوز هم پف دار است. شودیتر از قبل م. بهکندیم
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م   به تو  رومی آموزشگاه  م  ی و  راس ساعت    نمینشیدفتر  تا 

بزرگتر    یآموزشگاه از من دو سال  ریکالس را آغاز کنم. مد

ا تمام مدرس  ست یاست. زن مهربان و خوش خنده    ن یکه 

 دوستش دارند. 

 ترانه جان؟ یخوب-

 :م یگوی و م زنمیم ی لبخند نگران است. صداش

 خوبم هاله جان. یمرس-

نه،   ایکار برام سراغ دارد    ییفکرم که چطور بپرسم جا  ی تو

 :پرسدی رنگ و روغن از هاله م یشراره مدرس نقاش

 ه؟ یخانم لک چ هیقض ی هاله جان تو خبر ندار  گمیم-

 نه... روم نشد از مهسا بپرسم... گفتم زشته -

 : دیگوی م نیاز مدرس گرید یکی

 سوخت... آبروش همه جا رفت  یلی... دلم براش خچارهیب-

 : کندیبخاطر آورده باشد رو به من سوال م  ی ز ی انگار چ  هاله
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 ؟یشناسیالدن لکو م گه،ید ی مهسا بود یتو همکالس-

 آره چطور مگه؟-

 : پرسدیاز من م  نباری. شراره اشوندیذوق زده م یهمگ

 زنن؟ یکه م  ییواقعا راسته حرفا انش؟یشده جر یچ-

 ؟ ییچه حرفا-

 : دیگویبه شراره م  هاله

بنده    نیحرف از ا  میریم  یهر محفل  ی زشته بابا... االن تو-

 شهی ... زود فراموش ممیخداست بهتره کشش ند

 : دهدیو جواب م کندینازک م  یپشت چشم  شراره

مدت پست    هی   دیکه عمرا فراموش کنم. مردم شا  یکیمن  -

که    میکن یکار م  طهیح  نیا  ی تو  میکه دار  ییماها  یبذارن ول

رو... بخصوص که الدن    ی زی آبرو ر  نیا  رهینم   ادمونی  گهید

 .گرفتیهم خودشو م  یلیلک خ

 : دهدیرو به من ادامه م بعد
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چند سال واقعا    نیخب ا  یترانه جان... ول   دا ی البته ببخش-

 .گرفتیخودشو م

 :پرسمیشده ام، م  جیگ

ا  یچ   نیبگ  شهیم- من  با   نیشده؟  نداشتم  نت  روز  چند 

 ام حرف نزدم.  یکس

 حیرا توض   طمی شرا  خواستمیکه نت داشته ام. فقط نم  البته

که از گروه لفت    شیآن هم دو روز پ   یدهم. تنها چند ساعت

ها را خوانده بودم. شراره با آب    امیدادم و دوباره برگشتم پ

 :کندیم  فیو تاب تعر

که الدن   ییای چندجا خبر منتشر شد که نقاش  روزیواال د-

ان...    یگذاشته کپ  دیو خر  شینما  ی برا  ریاخ  ی گالر  ی لک تو

کرده رو همه جا    یکه ازش کپ  یاون بدبخت  ی ایبعدش نقاش

 گذاشتن.

 شده؟ یواقعا کپ-

 الدنو؟ ی کارا  ی دید یآره بابا... تو رفت-
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  ی زیچ  اشیگوش  ی . شراره تودهمیسر تکان م  دییتأ  ی برا

م  موبا  کند یجستجو  بعد  م  لیو  من  دست  به  از  دهدیرا   .

 ی را رو  ریهمان تصاو  ناًی. عماندیدهانم باز م  ریتصاو  دنید

کرده و تفاوت در رنگ هاست. هاج و واج به شراره    ادهیبوم پ

 .شومی م رهیخ

گو  نیا- بدبخت  نقاش  ایدختره  الدن   ی برا  اشویعکس 

برگزار کنه. الدنم    ینقاش  ی گالر   هی  نجایکه بتونه ا  فرستهیم

واسه    ی گالر  ط یشرا  گهیبه اونم م  اشینقاش  ی عالوه بر دزد

 تازه کار وجود نداره.  هی

 :پرسمیم

 ؟ی دونیاز کجا م-

با  - مصاحبشو  امروز  اصال  دمید  یفارس  BBCواال  دختره   .

آبروش رفت.    کای. آمرستین  رانیا ست. خالصه که بدجور 

کرده    ت یشکا  دارایخر منتشر  ازش... دختره چتاشو  کردن 

 شده! یوضع هی. اصال نستاگرامشیا ی تو
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 : دهدیاز او رفته. شراره ادامه م ییالدن! چه آبرو چارهیب

  ن یجشنواره فجر هم اول شده از هم  ی که تو  ی ایاون نقاش-

 ست  نهی دختره بوده... اسمش تهم

اوج م   بحث ا  گرانی و د  ردیگیها    ی زی آبرو ر  نی هم درباره 

م م  کنندی صحبت  واتساپمان  گروه  وارد  فورا  من  . شومیو 

 الدن و اتفاق افتاده است! رامونیصحبت ها پ  ی همه 

گروه همه الدن را تگ کرده و از او درباره اتفاق افتاده    ی تو

کدام    چیبودند. جالب آنجا بود که الدن به ه  دهیسوال پرس

 از سوال ها پاسخ نداده بود.

که الدن در جشنواره فجر اول شد، همه    یزمان  دیآی م  ادمی 

بخاطر    یخوبما ب   ی بچه ها تعجب کرده بودند؛ چراکه همه 

الدن    میداشت خالق  ی آنقدر  ینقاش  درکه  و    ت یمهارت 

 گل کند.  نینچن یا کهوینداشت که 

  یی هم موجب شده بود که از گوشه و کنار حرف ها  نیهم

م پشت سرش  حت  زدندیکه  الدن  بشنوم.  کنکور    یرا  در 
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صحبت ها   نیارشد هم موفق نشده بود. آن وقت ها ا یعمل

  م ی. خود من هم حسودگرانی حسادت د  ی را گذاشته بودم پا

  ی زیآبرو ر  کی  نیدر آمده بود. ا  زی و حاال گند همه چ  شده

  گر یکه چند ماه د  یکس  ی آن هم برا  شد،یبزرگ محسوب م

 برگزار کند!  ی برود و در آنجا گالر سیبه پار خواستیم

 ن ینیبب نیا یمصاحبه گذاشته... ب هی نهیبا تهم نترنشنالیا-

  ک یکه من به او نزد  یی. از آنجاندیآی به سمت شراره م  همه 

م  به سمتش  را  تنها سرم  به صفحه    چرخانم یتر هستم،  و 

  ی . بنظر هم سن و سال خودم است؛ ولکنمینگاه م   لشیموبا

م  ی زیچ را جلب  توجهم  هاش    نه یتهم  کند،یکه  صحبت 

 یزن  یپشت سر او است. نقاش  ینقاش  ی و درواقع تابلو  ستین

 سرش پر از کرم است!  ی وکه ر

  ن یا  ی نشسته و اگر کس  ریمشاه   ز ی پشت م  ی در کافه نادر

  ی گریکه اشخاص د  داند یباشد، م  ده ید  کیرا از نزد   ینقاش

 ،یمذهب  ،یاسیس  ی شده اند چهره ها  یبوم، نقاش  ی که رو

 هستند! ایبزرگ دن ی و هنر یعلم



 

135 

 

را از دست شراره    لیآنکه متوجه حرکت زشتم بشوم، موبا  یب

خ  قاپمیم تابلو  به  دقت  با  ندارد.  شومی م  رهیو  امکان   .

ا  تواندینم باشد.  ن  ینقاش  ی تابلو  نیاو  ...  دی. شاستی رهان 

 ... دیشا

تا خودم را مجاب    نمیچیو برهان ها را کنار هم م  لیدل   تمام

او باشد،   ینقاش  اندتوینم  نی . استیرهان ن  ینقاش  نیکنم ا

و همان طرح... مگر   هست! همان رنگ ها، همان فرم  یول

  ا ی  ش یقسمت  کیکند؟    یهمان را نقاش  ناًیع   یکس  شودیم

 نه؟  ایمتفاوت باشد حداقل  دی با شی رنگ کی

 : پرسدی م هاله

 ترانه؟ شی شناسیم-

م  گونه گاز  داخل  از  را  شبرمیگی ام  رفتارم  که   یکس  هی . 

د  ییآشنا م  ده یرا  با  شناسدش،یو  حاال  جواب  د یبود!    ی چه 

 .شومیو از جام بلند م  دهمیرا به شراره پس م   یبدهم؟ گوش

 کالس فکر کنم بچه ها اومده باشن. با اجازه...  رمینه... من م-
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ب  ن یباالتر  با هاله  دفتر  از  به کالس    میآی م  رونیسرعت  و 

و سواالت بچه    ستی . در کالس حواسم اصال نرومی خودم م

. تمام فکر و ذکرم رفته دنبال آن  دهمیها را اشتباه جواب م

بود: »مدوسا در کافه    ییتابلو را گذاشته  که رهان اسمش 

 « ی نادر

  نه یتهم  جیتا به پ  گرفتمیخودم را م  ی کالس مرتبا جلو  سر

تا   نکشم.  ن  گرید  کبار یسرک  به  را  آن    دن ید  تی مصاحبه 

آنکه    یب  شود،ی آنکه کالس تمام متابلو، مرور نکنم. به محض  

مع  ی کشنبه یروز    ی برا  یفیتکل ها  سرسر  ن یبچه    ی کنم، 

  و متر  ی . تورونی ب  زنمی و از آموزشگاه م  کنمیم  ی خداحافظ

 . نمیبی از هزار بار م شتریمصاحبه را ب پیکل

پشت   ی . برام آن تابلوستیمهم ن  نهیتهم  ی برام صحبت ها 

تابلو گواه م  تیاهم   نهی سر تهم رهان زنده    دهدیدارد. آن 

و   رسوا  یربط  کی ست  را    ییبه  ربطش  اما  دارد؛  الدن 

  یشخص  تواندیباشد. نم  یاتفاق  تواندی. از نظرم نمدانمینم
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باشد که    یبه رهان ربط داشته باشد و همان شخص، کس 

 .  لنگدیم یکار اساس ی جا کیکرده.   یالدن از او کپ

م  به که  م  رسمیخانه  زنگ  الدن   لش یموبا  یول  زنمی به 

  بیعج   ی . بعد با فکرنمیاو را بب  ی کجوری  دیخاموش است. با 

  ی زیچ  یول  گردمیم  ی اریبه دنبال نام رهان    نستاگرام یا  ی تو

توکنمینم  دایپ م  نترنتیا  ی .  فکنمیسرچ  را    سی .  بوک 

شب    مهی. نشودی نم  رمیدستگ  یمثبت  ز یچ  چی ه   یول  جورمیم

پ  ار یبس  کهیل درحا به  ام  از    یکیو    رومی م  نهیتهم  جی کالفه 

 نستاگرام ی که عاشق آثارش بودم و او را در ا  ی نقاشان مطرح

  ی . کسنمیبیم   نشیجزو فالور  کردم،یبوک دنبال م   سی و ف

 بود و...  ونیکه نامش پاپ

آن نقاش   جی. به پکندیمثل جرقه ذهنم را روشن م  ی زیچ

شان را گذاشته  که عکس  ی . تمام آثاررومیم  ونیمعروف، پاپ

. او شودی. باورم نمکنمیبود را دانه به دانه و با دقت نگاه م

که    ی رهان باشد! او تنها اسم مستعار و فرم و سبک  تواندینم

 رهان است! او...  هی شب  کند،یاستفاده م یدر نقاش
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!  دارمیبامداد، دست از انکار کردن برم  ۳راس ساعت    قایدق

 : میگوی زده است، م خ یبدنم عرق کرده و  کهیدرحال 

نقاشه خودشه! رهانه... جز    نی رهانه... رهان زنده ستو ا  نیا-

 باشه! ی ا  گهیکس د تونهی رهان نم

است که او تمام    نیکه تا بحال متوجهش نشده ام ا  ی زیچ

و معروف    ی ش کامال حرفه انقا   ک یسال ها به صورت    نیا

بچه    انیدر م  یهنر شناخته شده است. حت  ی اهال  انیدر م

 میبود  دهیگاه نفهم  چیما ه  ی ول  رانیما و هنرمندان ا  ی ها

 که او رهان است!

ا  د یشا  چرا؟ فکر    ل یدل  نیبه  داشت.  مستعار  نام  او  که 

ه  ست،ییکایآمر  ای  ییاروپا  میکردیم ه  چیچون    چ یگاه 

گاه    چیدر کپشن هاش نوشته نشده بود. ه  یفارس  ی کلمه

 از او موجود نبود!  ی عکس چیو ه  کردی مصاحبه نم

که مربوط به   ی گرید ی هاش و نه در برنامه ها ی نه در گالر

و   نستاگرام یصفحه در ا   کیحضور نداشت. از او    شد،یاو م

سا  سبوکیف نفهم  تشی و  چرا  است.  رهان    دمیموجود  او 
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بابت   کنمیساعت تمام خودم را سرزنش م  ک یاست؟ چرا؟  

هم    بودیمن م  ی هم جا  ی گریاگر کس د  ینشناختن او؛ ول 

  که ی. باز هم چرا؟ چون از نظر من و تمام کسانکردیشک نم

  ج ی پ  توانستیمرده بود. مرده هم نم  ن رها  م،ی شناختی او را م

تنها با خودم    . منیسادگ نی داشته باشد! به هم نستاگرام یا

  ه یهاش شب  ینقاش  ی سبک او و تابلو ها و داستان ها  گفتمیم

هم بخاطر  و  است  رهان  بس  ن یبه  را  داشتم.   اری او  دوست 

بار کامنت گذاشته بودم و او هربار جواب    نیبراش چند   یحت

 . جواب...  دمرا داده بو

ها  رهان م  ی کامنت  جواب  فقط  چنددادیمرا  مرتبه    نی! 

شده بودم. از جواب هاش عکس گرفته و    هی قض   نیمتوجه ا

 و... دادمیبه بچه ها نشان داده بودم! پز م 

 ! چون او رهان بود!دادی جواب مرا م  نیهم ی برا

. شومیها م  وانهیمثل د  قتیحق  نیا  افتنی  نانیاز اطم  بعد

. او  رومیم  ورتمهیاتاق    ی و مثل اسب تو  خندمیبلند بلند م 

روز    نیبهتر  نیت. رهان من زنده ست و به قطع ارهان اس
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. لب رومیم  رکتشیلرزان به دا  یمن است. با دستان  یزندگ

 .سمیبراش بنو دیچه با کنمیو فکر م  گزمیم

 ؟« ی ارهان تو زنده ی »وا

  ا ی. آکنمیفکر م  ی. کمشومیم   رهینوشته شده، خ  ی جمله  به

بگو  ی اجمله   نیاول است  قرار  او  به  زنده    م،یکه  درمورد 

است.   عیضا  یل ی. درواقع خستیخوب ن  نیبودنش است؟ نه ا

 .کنمی م پی. دوباره تاکنمی پاکش م

 تنگ شده رهان«  یل یبرات خ  »دلم

 است. ی کجوریهم   نی!... نه، اهوف

 ی امدت زنده   نیهمه ا  یکه بهم نگفت  یمعرفت  یب  یلی»خ

 دم؟« یکش یمن چ  یدونیم

را هم پاک    یکی  نیکنم. ا  یگ ل گ  ی اول کار  دی نه، نه... نبا  نه،

مکنمیم آنقدر  م  سمینوی.  پاک  تا  کنمیو  باالخره    پ یتا 

 :کنمیم

 رهان«  »سالم
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ارتباط با او باشد.    ی برقرار  ی برا   نه یگز  نیبهتر  نیکنم ا  فکر

ها ا  یهمگ  یقبل   ی جمله  مفتضحانه  بودند.   ی بطور  داغان 

  پرم یم  نییها باال و پا  وانهیو دومرتبه مثل د  کنمی ارسال م

ساعت    کی.  دارمیبرنم  لیتخت. چشم از صفحه موبا  ی رو

دادن آن هم    رکتی. داکندینم   ن یدو ساعت و او س  شودیم

فالور دارد و    یبه کس هم    یروزانه کل  حتملیکه آن همه 

هم    ی چاره ا  ی اشتباه محض است. ول  رسد،یبدستش م   ام یپ

د راه  خب.  او    ی برا  ی گرینداشتم  با  کردن  برقرار  ارتباط 

 موجود نبود.

رو  یب را  م  ی قرار شده سرم  تمام    گذارمیبالشت  اول  از  و 

  د ی. شابردیخواب م  یک  دانمی . نمکنمی پست هاش را نگاه م

دشت پر از پروانه ام.    کی  ی تو  نمیب یصبح. خواب م  ی دمادم 

ها  کی پروانه  از  پر  به  یآب   ی دشت  م.  که    دومی سمتشان 

  ه . انگار که مردکنندیسقوط م  ن یزم  ی ناگهان تمامشان رو

مرده. تمام دشت   یآب  ی از پروانه ها  شودیپر م  نیباشند. زم
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از   یکی  یکی  ی و من برا  دهدیرا از دست م  اشی سر سبز

 .زمیریپروانه ها اشک م

 ترانه؟-

را    یکس  چی. هچرخمی. به دور خودم مزندیصدام م  یکس

 .نمیبینم

 ترانه؟-

که از آن ور دشت آرام    نمیبیم   یلباس مشک  ی نفر را تو  کی

برم قدم  به سمتم  نمداردیآرام  را  شبنمیبی. صورتش   هی. 

کس تعق   یهمان  مرا  که  رهان    یعنی.  کردیم  بیاست  او 

 آمده است؟ دنمیاست؟ رهان به د

 ترانه؟-

م  چشم گکنمی باز  خ  جی.  مامان  صورت  به  منگ    ره یو 

 . شومیم

 مامان جان؟ یخوب-
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م  حواسم سرجاش  فضا  دیآیکه  از  دور   ی و  که  خوابم 

و   زند یموج م ی در صورت مامان نگران فهممی تازه م شوم،یم

خودم را    یهاش حلقه اشک جمع شده است. کمچشم  ی تو

 :پرسمی و مضطرب م کشمیباال م

 شده مامان؟ ی زیچ-

. تازه  کشدیگونه ام م  ی و رو  آوردیلو مدستش را ج  مامان

 بوده است.  سیصورتم خ  فهممی در آن لحظه م

 ؟ی د یخواب بد د-

نم  خواب عج  دانمی بد؟  آن خواب  غر  ب یاسم  چه    ب یو  را 

 :دیگوی بگذارم. مامان دوباره م

 ؟ی دیخواب رهانو د-

 .کنمینگاهش م متعجب

 ؟ی د یاز کجا فهم-

 ! ی زدیاسمشو صدا م یکه داشت ییاز اونجا-

 .کنمیم یو آهسته عذرخواه   گزمیم لب
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 صبحونه بخور  ایپاشو دست و صورتتو بشور و ب-

 ساعت چنده؟ -

 م یهشت و ن-

خواب درست    ری هفته اخ  نی. ارمیمیم  یخواب  یقطعا از ب  من

  فی بدنم به شدت ضع  کنمینداشتم و احساس م   یو حساب

دا فکر  با  است.  موبا  رکت یشده  رهان،  به  را   لمیدادن 

. کنمیم   میترس  صفحه قفل شده   ی را رو  R  ی . الگودارمیبرم

  یاز نقاش  یکی به    افتدیچشمم م  شود،یقفل صفحه که باز م

زل    ینقاش  نی به ا  ی . حتمنستاگرامشیا  جیپ  ی رهان تو  ی ها

 زده بودم که خوابم برده بود.

. قلبم  رومیصفحه اش م  جیو به قسمت مس   زنمیبک م   فورا

پ  نکهیا  جانیو ه  زند ی تند تند م باشد،   دهیرا د  اممینکند 

  یارسال شده و نه حت  یامی. اما نه پکندیحالم را دگرگون م

چه    کنم یو فکر م  شومی بلند م  د یشده است. ناام  دهید  اممیپ

که    ی. چند ساعت بعد وقتندیرا بب   اممیکار کنم که رهان پ

کامنت   زدرحال خواندن  به    ریهاش  پست آخرش هستم، 
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نوشته   ی . دخترکندیکه نظرم را جلب م  خورمی برم  یکامنت

 بود: 

«plz check ur insta direct, thanks» 

 چک کن، ممنون«  رکتتویدا »لطفا

  ی جواب مرا داده بود. حت  شهی کار را نکنم. او هم  نیمن ا  چرا

دختر،  . دوباره ذوق زده مثل آن  کردی م  کیکامنت هام را ال 

 : سمینوی م یسیبه انگل

«would you please check your Instagram msg?» 

 د؟« ی رو چک کن نستاگرامتونیا امیلطفا پ  شهی»م

و پوست لبم را با دندان   کنمیاسترس کامنتم را ارسال م   با

 . کنمیم

  ی است که نخواهم اگر کس  یهیبد  نیننوشتم؟ ا  یفارس  چرا

شک کند. بخصوص که   ی زیبه چ  د،یاز بچه ها کامنت مرا د

  ی بیعج   زیچ  ن یکالسمان او را فالو داشتند! ا  ی اکثر دخترها

خ نبود،  رهان  او  اگر  او  ریست؟  غرب  کی...  و   ینقاش  بود 
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  ه ی! منتها قضمیآثارش را دوست داشت  یصاحب سبک...همگ

 ...هشیکه ما عل ی ن است که او رهان بود! کسیا

 نستاگرام یا  رکتی. دارمیگینم  یجواب  مانمیمنتظر م   هرچه 

االن که شب    ن یشده بودم، باز بود تا هم  دار یب   یرهان، از وقت

ناام است.  و    فرستمیم  امیپ  گری د  کباریبراش    دانهیشده 

 :سمینوی و تهش م دهمی را به او م لمیشماره موبا

خبر بده من    ایبده    امیبهم پ  یخواست  لمه،یشماره موبا  نی»ا

 .«زنمی بهت زنگ م

او   دانستمینم که ی. درحالشودی نم  نیس هام امیبعد هم پ  روز 

  ی تا برا  شومیآماده م  ند،یبیواقعا نم  ای  کندینم   نیاز عمد س

هنرستان    ی بچه ها  یبار با خواست خودم به دورهم  نیاول

بروم. دو موضوع وجود داشت که من بخواهم دوباره آن ها  

 ییرسوا انیجرآمدن رهان از ناکجاآباد و دوم   کی. نمیرا بب

 الدن.
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. بچه ها  رومیم  م،یرفته بود  شی که دفعه پ  ی همان کافه ا   به

 ی من تو  کردندی. فکرش را هم نمکنندیتعجب م  دنمی از د

 شان شرکت کنم.  یهفتگ  ی ها یدورهم

 :زندی م شی. ارغوان ننمینشیو کنار مهسا م دهمیم سالم

 ی اومد ییهو یشد  یچ ،ی ا یب میکردیالتماست م شهیهم-

 گرفتم؟ ی اول از تو اجازه م دیبا-

 :کندیدخالت م  مهسا

ب- ها  نالیخ  یبچه  وقتش  االن  اومد  هی.  ستی...   میشب 

 .می خوش بگذرون  م یخوای م رونیب

م  من کوتاه  ارغوان  هامییآی و  صحبت    شتریب  ییابتدا  ی . 

  ن ی بچه هاست. من هم بخاطر ا  یشگیهم  ی چرت و پرت ها 

 : پرسمیم نیهم  ی بودم. برا امدهیمزخرفات ن

با الدن تونسته حرف بزنه؟ من که بهش زنگ    یبچه ها کس-

 خاموشه همش  زنمیم

 :دیگویو م  خنددیم فاطمه
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 شدم یم میهفت تا سوراخ قا ی تو بودمیالدن م ی منم جا-

 :زندیدلسوزانه لب م مهسا

 بچه ها گناه داره  ن ینگ ی نجوریا-

 :زندیم  شخندین یبا بدجنس ارغوان

گناه- م   ؟یچه  پز  داشت  که  موقع  مارو    داد یاون  همه  و 

گناه    م،یبود  قاشیبه چپ و راستش ما که رف  کرد ی م  ورتیدا

دمینداشت عه...  عه،  عه،  خ  ن؟یدی.  که    هییپررو  یل یواقعا 

 ی اریخفنو درب  ی هنرمندا  نیا  ی بعدش ادا  یکن  یکپ  ینقاش

. الدن واقعا  شوندی از بچه ها با ارغوان همراه م  ی نفر  چند

دوستانش هم از دستش    یکرده بود که حت  ی همه را عاص

 شکار بودند!

  ن یب  یاز الدن. دو دستگ  ییشده به بدگو   لی بحث تبد  حاال

فرنوش و مهسا   ما،یراحت متوجه شد. س  شودیبچه ها را م

  ی قرار دارند. الباق  اتیهه اخالقو در جب  کنندی از الدن دفاع م

  انشانی. من اما مکنندیم  ضی روح الدن را مستف   یهم حساب
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ا ام و در سکوت   چ یه.  کنمیرا چک م  نستاگراممینشسته 

 . ستیاز رهان ن  ی خبر

 فرانه رو هم الدن از خودش درآورده! هیبچه ها بنظرم قض-

ساکت شوند.    ی همگ  شودیو باعث م  دیگویرا سرور م   نیا

 :کندیمرجانه موافقت م

 مارو بترسونه خواستهی از اول م گمیآره... منم م-

 : پرسدیشکاکانه م  زهرا

 اد؟ی م رشیگ یچ-

 :کندی اشاره م  فاطمه

 دتش؟ یدفعه قبل ارغوانم د نیمگه نگفت-

 :زندیلب م دهیترس  ارغوان

لنز    دیرهان نبوده. شا  دیشا  گمیم  کنمیاالن که فکرشو م-

 گذاشته بوده... حتما اشتباه کردم 
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  ی زیدارند زنده بودن رهان را انکار کنند. چ   یدوباره سع  آنها

 :پرسدیاز من م مایکه حاال من با آن مخالف هستم. س

 ه؟ ینظر تو چ-

دال بر زنده بودن رهان    یمن مدرک   میبگو  خواهد ی نم  دلم

  ن ی. بنابرادیشناسیاو را مکرده ام و همه شما هم اتفاقا    دا یپ

 : دهمیجواب م

از الدن سوال    د ی! بنظرم باهی به چ  یواقعا چ  دونمیمن نم-

 .میکن  داشیپ ی جور ه ی دی. بامیبپرس

 :دیگویذوق زده م فاطمه

 . میبه مامانش زنگ بزن نیایب-

م  یهمگ تنها کس  کنندیموافقت  فرنوش که  ست که   یو 

. بعد  ردیگیمامان الدن را دارد، با او تماس م  لیشماره موبا

و فرنوش تماس   دهدیبوق باالخره مادرش جواب م  نیاز چند

 . گذاردیبلندگو م ی را رو

 شما؟ نیسالم خاله... خوب-
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 کرده باشد.   هیمامان الدن گرفته است. انگار که گر ی صدا

 فرنوش جان! ،ی ا یچه خوب-

 شده؟  ی زیچ-

 :دیگو یافتد و م یق م مامان الدن به هق ه  حاال

 ! میمارستانیب ی کرده... ما االن تو یالدن امروز خودکش-

کرده   یمان در آمده است. الدن خودکش یهمگ  ی ها چشم

 بود؟

 االن چطوره؟ -

 معدشو شست و شو دادن... بهتره -

.  کندیم  یو خداحافظ  ردیگ  یرا م   مارستانیآدرس ب   فرنوش

بروند. من   مارستانیکه به ب  کنندی قصد م  ما یفرنوش و س

. مرجانه و سرور و مهسا هم شومیهم به جمعشان ملحق م

ب  ی برا به  م  مارستانیرفتن  بقشوندیبلند  هم    ه ی.  ها  بچه 

  ی الدن خواهند رفت. خداحافظ  ادتیکه فردا به ع  ندیگویم

 .می شوی و از کافه خارج م میکنیم
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. افتمیرهان م  ادیدانم چرا اما    ی. نمسوزدیالدن م  ی برا  دلم

که مامان خبر داد رهان خودش را کشته است.    ی آن روز  ادی

شدم و آرام اشک    رهی نقطه خ  کی ها به    وانهی آن روز مثل د

و    دم یکشیم  غی. بعد که از شوک در آمدم فقط جختمیریم

صدا گر  ی با  درمکردمیم  هیبلند  اشکم  س  د یآی.  که    مایو 

 .ردی گیم  دستم را شود،یمتوجه م

 شهیترانه... خوب م ستین ی زیچ-

 :میگویبغض م با

 بهناز  ادیرهان افتادم...  ادی-

تقردیگوینم  ی زیچ  یکس رس  بای.  ب  دنیتا    مارستان یبه 

م  یهمگ در  شوندیساکت  غرق  من  مثل  هم  آنها  انگار   .

 خاطراتشان شده اند.

فرنوش دوباره به مادر الدن زنگ    میرس یکه م  مارستانیب  به

  م یشویپرسد. وارد آسانسور م  یو شماره اتاق را از او م  زندیم
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. بعد از توقف دهدی و فرنوش دکمه طبقه مورد نظر را فشار م

 : دهدی آسانسور مهسا تذکر م

 .دی نپرس  زا یچ   نیکردن الدن و ا  ی درباره کپ  ی زیبچه ها چ -

که الدن داخلش    یو بدنبال اتاق  میشویآسانسور خارج م  از

م   ی بستر موبامیگردیاست،  م  لمی.  همزمان   خوردی زنگ  و 

 :دیگوی مرجانه م

 اتاقه  نیا-

شماره آشنا بود! رو    نی. چقدر ااندازمیم  لمیبه موبا  ینگاه

 : میگوی به بچه ها م

 . امیمن االن م دیبر-

 :دهمی و تماس را جواب م ستمیایم

 بله؟-

 ! ی زر  رهنی احوال شما پبه به، -

 :کندیاسم را ادا م کیو زبانم تنها  ستدیایاز تپش م  قلبم
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 رهان -

 : چدیپ یگوشم م ی جذابش تو ی مردانه  ی صدا

چک کنم، بعد شماره    رکتیدا   ی ذاریکامنت م  ،ی دی م  امیپ-

 بذارم خوشگله؟! یچ  ی همه محبتو پا نی... ای دیم

نمبا حرف   رودیم  نفسم با  دانمیهاش.  چه   ای  میبگو  دیچه 

 ی آدم رو  نیو خنگ تر  نیلحظه احمق تر  نیکنم. من در ا

 . شومی م نیزم

ب  نم  چاره یقلب  اصال  ب  ایبتپد    دیبا  فهمدی ام که    ن ینتپد! 

د  ستادنیا کوب  وانهیو  است.    دنیوار  نوسان  لحظه    کیدر 

ام خودش    نهیوار سیچنان به در و د  گرید  ی او لحظه   زندینم

 بجهد.  رونیب  خواهدی که انگار م کوباندی را م

پ  شکمم و  از چنگ زدن  تاب خوردن   چ یهم که کارش  و 

  رند ی گی بدنم از مغزم دستور م  ی گذشته است. تمام اندام ها

برا  است.  افتاده  کار  از  مغزم  هم    نیهم  ی و درحال حاضر 
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م را  خودشان  ساز  م  زنندیهرکدام  شاد  رقصندی و    ی و 

 . کنندیم

ها  ستادهیا  فیبالتکل  مارستانیب   ی راهرو  طوس نفس    ی ام. 

با   ی . انگار که از دوزندیطعنه م  امیی ستایتند و کوتاهم به ا

 ام!   دهینقطه رس نیمانع به ا

 :شنومی جذابش را م ی مردانه  ی صدا

  ام یپ   ویزد  واریهمه خودتو به درو د  نیجوجه؟ ا  یچرا ساکت-

 ؟یتا ساکت باش ی شماره داد ویداد

تو  زبانم م  ی خودکار  تر  چرخدیدهانم  احمقانه  سوال   نیو 

 :پرسمیم تیموقع نیرا در ا ایدن

 رهان؟ یواقعا خودت-

 نباشم؟ ایرهان باشم  ی خوای م ؟ی دوست دار یتو چ-

آخر االن    د؟یپرسیگرفته بود؟ آن هم االن؟! از من م  شیباز

کردن بود؟ من  بدبخت ده سال از او دور بودم.   حیوقت تفر

مرده و هر پنجشنبه سر قبرش    کردم یم  ال یهفت سالش را خ
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. آرامش در کنار  خواستیآرامش م  ی. حاال دلم کمزدمی زار م

 ... خواهمیاو! من م

 سخته جوابش؟ نقدریا-

 :کنمی. آرام زمزمه ممیآیم  رونی فکر ب از

 ؟ ی! هستیرهان باش  خوامیم-

 ی سکوت را پا  نیا  دانمینوبت اوست که سکوت کند. نم  حاال

 : دیگویبگذارم که با همان لحن سردش م  ی زیچه چ

 ؟ ی زر  رهنیپ یکنیم  ی دلبر ی دار -

  ی مرد  ی کنم؟ آن هم حاال؟ برا  ی براش دلبر  توانمی م  ؟ی دلبر

است اما اسمش، خاطراتش و چشمانش    بهیکه صداش غر

آشنا بود و من    بهیکلمه غر  یواقع  ی آشناست؟! او به معنا

ب  خواهمیم با  است.  رهان  او  که  بشنوم  خودش  زبان   یاز 

 : پرسمیباز م ی قرار

 ؟یتو رهان ؟یهست-
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آتش درونم. جوابش   ی شعله ها  ی آب رو  شودی جوابش نم  و

 !کشدی سوخت و روح و جسمم را با هم به آتش م شودیم

 ی زر   رهنی هستم... من رهانم پ-

قرارتر شدم! بدنبال آرامش بودم    یبدنبال قرار بودم و ب  من

 و آشفته تر شدم!

و    نمیبنش  مارستانیب  ی وسط راهرو  نجایهم  خواهدیم  دلم

کنم.   هیگر  ی ها  ی که هفت سال عزادار بود، ها  یدل  ی برا

درد   ی برا همه  آن  و  کش  ی خودم  برادم یکه  تمام    ی . 

برا  یکه مثل مرده متحرک زندگ  ییهاسال تمام    ی کردم. 

رهان هفت    کنم یهام! احساس م   دنیشاد نبودن هام و نخند

 را!  یاست. هفت سال لعنت دهکار سال را به من ب 

  ی و من با بغض گ ل گ  کندیسال ها سر باز م  نیا  نیچرک  دمل

 :کنمیم

  رفتم یکه من م  یمدت  نیهمه ا  ؟ی اال کجا بودس  نیا  ی همه -

خال قبر  گر  ی سر  م کردمیم  هیو  دل  درد  گله  کردمی.   .
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من مثل مرده ها شده   یهفت سال وقت نیا  ی ... توکردمیم

رو به خودم حروم کردم.    یها؟ من خوش  ،ی بودم تو کجا بود 

 ومد یخودم حرف نزدم. تموم حرفامو م  ی با خدا  گهیمن د

قبر   زهرا،بهشت   سنگ  فرانه    ی کنار  اسم  روش    ی اریکه 

ها شده بودم. کارم    وونهی. مثل دگفتمینوشته شده بود، م

  ی بود. اونوقت تو خوش و خرم داشت  ده یکش  مارستان یبه ت

م در  معروف  ی کرد یاسم  دنبال  منم   ینگفت  ؟ی بود  تتیو 

نگفت م  نیا  یآدمم؟  ک   ینگفت  ره؟یمی دختره  داره؟    ی گناه 

  ش یپ   یاول رفت  یها؟ بعد برگشت  ،ی شد  مرح   یهمه ب  نیا

بب تورو  بود  مهمتر  الدن  اهم   ای  نهیالدن؟  الدن    تیمن؟ 

 من؟ تو...  ایمن؟ الدن عاشق تر بود  ایداشت 

نم  هیگر تو دهدیامان  بغضم  م  ی .  بزرگتر  و   شودیگلوم 

چکتر شدن  هامم به کواشک  لی. سردیگیکلمات را م  ی جلو

نم  ی والیه کمک  ه  کند یبغض  هم    چیکه  ترش  متورم   ،

 ! کندیم

 : چدیپیگوشم م  ی آرام رهان تو ی صدا
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گر- راهرو  هیششششششش،  وسط  جوجه...   ی نکن 

دار  ینشست  مارستانیب م  ی جور  هی   ی و  انگار    یزنی زار  که 

برا وقت  بلندشو!  ز  هیگر   ی مردم...  قراره  ی دار  ادیکردن   !

 ! ستیاالن وقتش ن یول یکن  هیگر یلیخ

  هیگر  گرید  کند؟ی دارد مرا نگاه م  نجاست؟ی گفت؟! او ا  چه

چشمانم دور و    شیاز پ   ی . ده سال دوررودیم  ادمیکردن از  

  گذرند یها از کنارم م آدم   نکهی. اشومی . بلند مشودی دورتر م

  تش یهم اهم   سوزانندی برام دل م  ای  کنندینگاهم م  بیو عج 

کجا    جاست؟. ک چرخمیدور خودم م. به  دهدی را از دست م

 بود؟

 :پرسمیم

 ؟ی مارستانیتو ب-

 اوهوم -

حالش  خواستیالدن آمده بود؟ نگرانش شده بود؟ م بخاطر

 شود؟ واقعا الدن براش مهم بود؟ ایرا جو
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از نوک پا تا فرق سرم را    ا،یمثل باال آمدن آب در   حسادت

 :کنمیسوال م  ی دی. با ناامپوشاندیم

 ؟ی الدن اومدبخاطر  -

 . کوبدیم  ف یو به تن نح شودیموج خروشان م جوابش

 اوهوم -

کنم او هنوز دوستم دارد؟    ال یخ   دی. چرا باکنمیم  سکوت

باشد    ی آدم بعد از ده سال، هنوز عاشق دختر  کی  دیچرا با

که به او پشت کرده بود؟ چرا انتظار دارم او هم مثل من،  

 اش نگه دارد؟!  نهیعشقمان را در س

 ؟ ی زر رهنیشد پ تیدحسو-

 :کنمی زمزمه م آرام

 بشه! میحسود دینه.. چرا با-

بدون   تونمی! بعد از ده سالم میهست  یافتضاح  ی تو دروغگو-

چ  نمتی بب  نکهیا کنم  دلت    ی حس  و  کوچولوت  مغز  تو 

ترانه خنگذرهیم به    اگر،ی...  از ده سال هنوز خط  بعد  من 
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...  ی بدنت زخم دار  ی کجا  دونمی خط تنت رو از حفظم. م

کجاست... چند تا   قایکمرت دق  ی رو  یماه گرفتگ  دونمیم

دار ماتهنه ینوک س  ی رو   شی کی  قایکه دق  ی خال   دونم ی... 

هات حرف زدم و    نه یاز خجالت چون از س  ی االن قرمز شد

نفست حب  دونمیم  نمیا االن  فکر  که  با خودت  و  س شده 

بش  یکنیم آب  بر   ی کاش  دقنیزم  ی تو  ی و  من    قای... 

 تورو از بَرَم ترانه!  نقدریهم

  ه یپروا بود. منتها قض   یها گستاخ و ب  میهم مثل قد  هنوز

  یبی جور عج  کیاش  مردانه   ی حرفها با صدا  نیاست ا  نیا

صدا به  من  است.  کرده  دگرگون  مرا  اش    ی حال  دخترانه 

ا و  داشتم  و مخمل   ی صدا  نیعادت  دار    هیاش شب   یخش 

. مهم نبود که کندیم  رانمیو و  چرخدیدلم م  ی تو  یگرداب

. چرا  زدیو سرما موج م  یکالمش، خشک  ی وت   طنتیش  ی جا

 بود! زی و هوس انگ  طنتیقدر پر شمن همان ی که برا

 :پرسدی م یاز مکث کوتاه بعد

 ؟ ی به الدن لپ قرمز ی کرد  ی حسود-



 

162 

 

نگ  مثل را  سوالش  جواب  تا  ها  نم  ردی گذشته  . کندی ول 

 :کنمیاعتراف م نیبنابرا

 آره -

و مرا از فرو    شود یجزر م   اشی . اما جمله بعدکندیم  سکوت

 ! دهدینجات م  ایدر ی آب ها  ری رفتن ز

  ی ارزش  چ یمن ه  ی نکن، اونم به الدن... چون برا  ی حسود-

نسبت به    ی مطمئن تر   ی نداره. فقط اومدم بهش بگم راه ها

چهارتا دونه قرص خوردنم هست که باعث شه صد در صد  

توجه رسانه هارو    یکه اون خورده، حت  ی! اون قرصی ریبم

  دیحرکت بچگانه ست! شا  هی  هیشب  شتری. بکنهیهم جلب نم

  ه یتر فکر کنه و    کیحرکت درامات   هیمثل بهناز به    دبهتر بو

 خلق کنه!   ¹ایلوکرس یخودکش یرو مثل نقاش  ی اثر هنر

آن هم    کرد؟یصحبت م   ی او جد  د؟ یگویچه م  فهممی نم  چرا

 ست؟یاست، ن  بیالدن؟ عج یخودکش حیدرباره نحوه صح 

 :پرسمیم
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 ؟ یگفت نارویبهش همه ا-

 الزمه!  کنمی وقتش! فعال الزمه زنده بمونه... البته فکر مبه -

نفر در دستان اوست    کی  یکه مرگ و زندگ  ی کس  هیشب   چرا

به اصل مهم زنده    گردم یو باز برم  شومیم  جی! گ زد؟ی حرف م

و   داشتنش  حضور  خط،  پشت  و   ی تو  ییجا  کی بودنش 

 بودنش...  مارستانیب نیهم

 نمت؟یبب شهیم-

  ی دیادا شد. از سر ناام   یز سر دلتنگا  ب،یدرخواست عج  نیا

 !یوانگیو د  یعمر آشفتگ کیو   یچارگی ب ،یو درماندگ

 : دهدیلحن منجمد کننده اش جواب م با

 ؟ یفرار کن ی خوا ی باز م هیچ-

 :میگوی و م شومی. متوجه منظورش م گزمیم لب

 ست! فکر کردم مزاحمه  به یاون دفعه فکر کردم غر-

 مزاحم تو بشه! کنهیخود م یب بهیغر-
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  ی و پروانه ها  دیآیخشک و خشنش به مذاقم خوش م  جواب

 :می گوی . باز مآوردی دشتم را به پرواز درم یصورت

 نمت؟یبب شهیم-

 :دهدی مکث دستور م یاز اندک بعد

 برگرد! -

مدت؟ من که   نیاو پشت سرم بوده تمام ا  یعنی  برگردم؟

 پس... دمشیند

انتها  ی مرد درست  م  ی را  آسانسور  داخل  که    نمی بیراهرو 

  وب یفاصله و با چشمان مع  نی کنار گوشش است. از ا  لیموبا

واضح صورتش را رصد کنم. لعنت به من که    توانمیمن نم

و برام    کندیبودم. مرد دستش را بلند م   اوردهیرا ن  نکمیع

 . دهدیدست تکان م

از آن ور خط    ی هم صدا  بعد گوشم   ی توزمزمه وار رهان 

 : چدیپیم

 دار یسالم خوشگله... مشتاق د-



 

165 

 

 دار یسالم خوشگله... مشتاق د-

درم  یخوش  از م  آورمی بال  پرواز  همان  کنمیو  روحم   .

م  ی الحظه  را  رهان  هفتم،    ندیب یکه  آسمان  بال    کسرهیتا 

و ناباور    گذارمی قدم جلو م  کی.  رودیو باال و باالتر م   زندیم

 :کنمیاسمش را زمزمه م

 ...رهان

نبود؛ اما رهان هم مثل من زمزمه وار پشت خط    یپرسش

 : دیگویم

 جانم-

بود که از بدو    ی واژه ا  نیاش، گرمتر  یپرسش  ریجانم  غ  نیا

 بودم. دهیشدنش از او شن دایپ

. رومی و قربان صدقه قد رعناش م  کنمیقد و باالش نگاه م  به

  ی آن احتماال ت  ریو ز  دهیپوش  ی بدون دکمه ا  یمشک  راهنیپ

. داستی پ  راهنیپ   ریآن از ز  نیی پا  ی که لبه ها  ی دیشرت سف

دستش    کیهم به پا دارد.    دی و کانورس سف  ی شلوارش مشک



 

166 

 

را کنارش گوشش    لیموبا  گرشیشلوار و دست د  بیج  ی تو

 است.  رفتهگ

 ساکت نمون  ی نجور ی! ای مزحرف بزن لپ قر-

 : میگویو با بغض م شومی م کینزد گریقدم د کی

 دلم برات تنگ شده بود رهان-

بلند شده که از    ی . موهاش آنقدراندازمیصورتش نگاه م  به

و    چیحالت دار پر پ   ی شانه هاش افتاده. موها ی دو طرف رو

 براشان.  رفتی که آدم دلش ضعف م یخم

من سکوت کرده و من قدم به قدم    ی ها  یمقابل دلتنگ   در

اش  مردانه   شی که ته ر  کی. آنقدر نزدشومیم   کتریبه او نزد

بب  ابروها نمیرا  بب   ی .  را  لب نمیپرش  ب  یگوشت  ی ها.    ی نیو 

 و... نمیاش را بب دهیکش

 دورنگش را... ی هاچشم  و
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ا  ی ا  چهره زنانه  از هرگونه ظرافت  به دور  .  ی کامال مردانه 

ه که  دخترانه   چیانگار  صورت  چ  هیشب  ی اگاه  که    ی زی به 

 بخاطر دارم، وجود نداشته است!

 نکهیدستم را دراز کنم تا بتوانم لمسش کنم. نه ا  دیبا  فقط

پوست   ی نه... من دلم برا  نجاست،یبخواهم باور کنم او حاال ا

 بدجور لک زده است!   دنشیو بوس  دنشیتنش، به آغوش کش

متعجب و دلتنگم در آسانسور از    ی هادر مقابل چشم  ناگهان

 و...   شوندی م کیدو طرف بهم نزد

که   ی گرم و محو  مهیلبخند ن  نمیبیکه م  ی ز ی چ  نیآخر  و

و چشمکلب   ی رو بسته  نقش  کرده    یهاش  که حواله من 

 است! 

ن  همان و  نصفه  از    مهی لبخند  پر  جذاب  همان چشمک  و 

قلبم کار گذاشته    ی که تو  یتی نامی و د  شودیآتش م  طنش،یش

آن را در  بود    ی شده رو  رانیو من و  کندی منفجر م  ،یشده 

 : میگویم زنم،ینفس نفس م کهی. درحال افتمی م نیزم
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 ؟ی ری کجا م-

 خونه! -

 : پرسدیو م دیآی پرستار به سراغم م کی

 زم؟ یعز یخوب-

 من خوبم-

 ی . صدانمیش یم  یصندل  ی و رو  شومیکمک پرستار بلند م  با

 :شنومیرهان را از آنطرف خط م

 از پرستار بخواه فشارتو چک کنه!-

 .کنمینم یجمله رهان توجه به

 صبر کن چند لحظه... نرو -

 چرا؟ -

 نمت« ی بب خوامی: »مدهمیم جواب

 منو ی دیاالن د-
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: زنمی و لب م  کنم یرا رها م  زی را و همه چ  اتمی را، اخالق   غرورم

. کافه  میصحبت کن  مینیبش  ییجا  هی  میبر  نه،ی»نه منظورم ا

 ...«یپارک ،یرستوران ،ی ا

 آپارتمان منم هست! چطوره؟ -

منو   ی : »دارپرسمیم   اطیو بعد با احت  کنمیسکوت م  ی الحظه 

 « یکنیات دعوت مبه خونه

 : دیگوی و م رودیاش به هوا مخنده  کیشل

 ام؟خونه ی ایکه ب ی واقعا منتظر دعوت من بود-

بودم من!    ی عجب خر  ما،ی. به قول سرمیگیبه دندان م   لب

احمق    کیکردم و مثل    یتلق  ی شرورانه اش را جد  یشوخ

اخم    الیخ کند.  دعوت  اش  خانه  به  مرا  دارد  قصد  کردم 

 :کنمیم ی ترها زبان دراز میو مثل قد کنمیم

 ! رمیوقت شب نم نیمرد مجرد اونم ا ی ... من خونهرمینخ-

 :کندیتمام زمزمه م یبا بدجنس دومرتبه
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د  ی ادآوریالزمه  - برهنتو  بدن  بارها  و  بارها  من    دم یکنم، 

ن  ی دیجد  زیچ  اگر؟یخانم خن ! مگه  ی زر  رهنی پ  ستیبرام 

  تونستم ینم  شی که ده سال پ   ویبخوام کار  یتصور کن   نکهیا

لحظه    هیام، بکنم! هوم؟  انجام بدم رو بعد از دعوتت به خونه

 بکنم!  ییباهات چه کارا تونمیتصور کن! تصور کن م

پ   هنوز  اندازه ده سال  به  انگار    شعوریب  شی هم  البته  است. 

 دوزش باال رفته.

 :چدیپیگوشم م ی زمزمه وارش دوباره تو ی صدا

 ترانه؟  یکنی تصور م ی دار-

سو  ی ایشوخ  چیه نمدر  موج  هم  زندیالش    ی جد  نیو 

گوشت    ی . ناخن هام را توکندی بودنش مرا در خود ذوب م

م فرو  پام  م  کنمی ران  لعنت  خودم  به  دارم    فرستمیو  که 

تو  ی زی چ  ریتصو را  کرده  القا  من  به  او  ترس  ی که    م یسرم 

مالحظه باشد که بعد از   یب تواند یمرد م کی . چقدر کنمیم

بحث داغ    کی   ،یتلفن  ی مکالمه  نیو در اول  گردد ده سال بر
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برسر  ۱۸مثبت   خاک  ب  ی سال  کجا؟    اندازد؟ی راه  هم  آن 

 ! مارستانیب ی تو

 :کنمی م التماس

 ؟یبس کن  شهیم-

 دوستات؟  شی پ یرفت-

 .دهدیتلخش عذابم م لحن

 نشستم. یصندل  ی راهروام... رو ی نه تو-

 !گهید  ی اومد  ادتیع  ی ... براششونیپ  پس پاشو برو-

گرما بخش، دوباره عقب   طنتی از آن ش  کدفعهیچرا    دانمینم

 اش!منجمد کننده  ی به سرما دی گرد کرد و رس

 رهان؟ -

 بله؟-

!  یخشک و خال  ی بله   کینه    خواست،یدوباره »جانم« م  دلم

 :پرسم ی غمزده م
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 نمت؟یبیم یک-

 ی بزود-

 ؟یک  یعنی ی بزود-

 هروقت که زمانش برسه! یعنی-

 رسه؟یم  یزمانش ک-

.  شودی م  جادیوقفه ا  عمان،یسر  ی سکوت رهان در مکالمه   با

 : دهدیجواب م  ی کامال جد اشیبعد از مکث طوالن

آدم- باش  نداشته  انتظار  پ  یاز من  ده سال    ش ی باشم که 

 !شی شناختیم

 :کنمی سوال م دیناام

 چرا؟ -

 ! یشی م تیچون بعدا کمتر اذ-

 ؟یچ یعنی-

 واقعا مرده!   شی هفت سال پ ،یشناختیکه م یآدم یعنی-
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که    حاال است  من  طوالن   کینوبت  پ   یسکوت  در    ش ی را 

 شه یو نه من قصد شکاندن ش  دیگویم  ی زی. نه رهان چرمیبگ

و همهمه آدم ها را    لیبوق اتوموب  ی سکوت را دارم. اگر صدا

تماس قطع شده   کردمیم  الیخ  دم،یشنیاز آنطرف خط نم

و بعد از آن باز و    شنومی را م  لیاتوموب  موتی ر  ی است. صدا

 شدن در را. هبست

  جه یسرگ  ایدوستات... اگه هنوز احساس ضعف    شی برگرد پ-

 از پرستارا بگو! یک یهم به  ی دار

  رد؟ یکه آدم نم  شدیتوجهاتهش. اصال مگر م  نیا  ی برا  رمیبم

م م   یرهان  دیگویبعد  من  پ  شناختمیکه  سال    ش یهفت 

که    یدست توجهات فقط از آن  رهان است. رهان  نیمرده؟ ا

که من    یمن عاشقش بودم و هستم. پس چرا گفت، رهان

 مرده؟ شناختمیم

 :پرسمیم

 خونه؟ ی ریم-
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 : دهدیکلمه جواب م کی

 آره -

 :زنمیپچ م  درمانده

 باشه-

  ی از طرف او هستم که با لحن جد  یواژه خداحافظ  منتظر

 :دیگویم یکو خش

... بهشون فکر کن یکه ازت خواستم تصور کن  ییزایاون چ-

تو از خواب  قبل  کن    ی ساز  ری ذهنت تصو  ی ترانه! هرشب 

شب تموم اون تصوراتو برات،   هی  ایروز    هیچون من قراره  

 کنم. خداحافظ  شونیواقع

آن    گری انفجار د  کیو    مانمیو من م  کندیرا قطع م  لیموبا

 ! مارستانیب ی هم وسط راهرو 

 اول تاش

 خُورْشید نورِ: زَرْد

 "برگشت"
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.  میکردیحلش م  د یداده بود که با  کی زیمسأله ف  کی  معلم

ف از  هم  ر  کیز یمن  اصال    ی اضیو  درواقع  بودم.  متنفر 

 !دمشانیفهمینم

کنار    شدمیکه مجبور م  ی ایعموم   ی وقت ها کالس ها  آن

برام مرگ آور بود. تو نه در خانه خودتان و نه در    نم یتو بنش

. درواقع اصال مرا  ی دادیخوش نشان نم  ی مدرسه به من رو

آنها  ی دیدینم با  بودم.  با گروه کوچک کالس خوش  . من 

  پ ی. برام اککردمیم  طنتیو ش  گذراندمیرا م  حمی زنگ تفر

 ی ای پر جنب و جوش و پر از انرژ  ی بودند. دخترها  یجالب

از   م  واریدکه  باال  هم  احساس  رفتندیراست  ها  آن  کنار   .

با تو    ی سر لجباز  ی ول  دانمی. بچگانه بود م کردمی نم  ییتنها

  ی و هرکار   دادمیتر هم نشان م   یمیخودم را با آن ها صم 

  ز که ا  ییکارها  یمن هم همراهشان بودم. حت  کردندیکه م

 . شدیام م یو باعث شرمندگ   دمیکشیانجامشان خجالت م
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و با خودکار    ی که مسأله را حل کرده بود  ییبه تو   ی رچشمیز

رو  یآب بود  ی ات  گرفته  عصب  ،ی دفتر ضرب  کردم.    ی نگاه 

 :دمی شدم و آرام غر

 تمرکز کنم. تونمینم  ؟ی اری لطفا صدا درن شهیم-

 : یو گفت ی انتظارم، به کارت ادامه داد برخالف

حلش    یستی به تمرکز داشتن نداره... تو اصال بلد ن  یربط-

 ! ی زر   رهنی پ ینک

  ی اما از نظرم تو همه چ  د؛یدلم بهت فحش دادم. ببخش  ی تو

باال بود. حاال نه    ی تمام بود و تازه هوش و استعدادت هم 

خ ا  ی حسود  یلیآنکه  فقط  نه!  ها...  احساس    نکهیبکنم، 

و من    یکه خودت باهوش  یفروخت ی فخر م  ی داشت  کردم،یم

 ...نینه! هم

 اگر؟ یترانه خن -

 سرم را باال گرفتم و گفتم: دهیترس

 بله خانم؟-
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 تخته سوالو حل کن ی پا ایب-

و پلک    دمیشد. لب گز  دیرنگم مثل گچ سف  هی صدم ثان  در

از سرجام بلند شدم    یهم فشردم. به آرام  ی هام را محکم رو 

انداختم    ی. نگاهیام گذاشت  یدسته صندل   ی که دفترت رو رو 

دفترت    ی سأله روبه انگشتت که با آن چند مرتبه به جواب م

 . شیو نشانم داد ی ضربه زد

ف  از و دفتر  را کنار گذاشتم  را    کتیزی خدا خواسته غرورم 

تخته. آنقدر پررو هم بودم که    ی پا  دمیپر  ی برداشتم و جلد 

  ی به بچه ها. البته با صدا  دادمیهم م  حیجوابت توض  ی از رو

 بودم. ده ی لرزان؛ چون مثل سگ ترس

 ورتمهیرا که از معلم گرفتم، ذوق زده تا آخر کالس    مثبتم

هم مجبور باشم حل    گریمسأله د  کی  دم یترسیکنان رفتم. م 

ا مسأله  رو  یکنم.  نداشتم.  را  جوابش  که   یصندل  ی که 

 نشستم، دفترت را پس دادم و آرام زمزمه کردم:

 یمرس-
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من همانجا از مرام و معرفتت خوشم    یول  ؛ی را نداد  جوابم

افاده ا  سی آن دختر پر ف  رگیآمد. د   کردم یکه فکر م  ی و 

. زل  شکافتمیرا م  اتله یپ  ی جور  کی  دیبا  نکهی. فقط ای نبود

خودم    شی زدم و پ  ی زدم بهت. نگاهت به تخته بود. لبخند

 گفتم:

 .« شمیم قیباهات دوباره رف  ی جور هی »من

. مثل فرنوش و  خواستمیگرمابه و گلستان م  قی رف  کی  من

مرجانه،    ای  ما،یس و  واسطه   ایسرور  به  من  محنا.  و  مهسا 

  ن یگاه نتوانسته بودم چن  چی مکررمان، ه  ی جابجا شدن ها 

 داشته باشم.  یدوست

کنم تا وقت    جادیا  ی اهام فاصله   یدوست  ی گرفته بودم تو  ادی

ا  د،ی که رس  ییجدا   شه یهم هم  ی طرف  ز برام سخت نباشد. 

م  یزمان مدرسه  همه   شدم یوارد  دوست    ی که  دخترها 

چهارم    اینفر سوم و    شهیرا داشتند و من هم  شانیمیصم

  نکه ی مامان از تو برام گفت، از ا  یرابطه دوستانه بودم. وقت

شو ماندگار  تهران  است  ا  م،یقرار  هم   دیشا  نکه یدلهره  تو 
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باش   نیبهتر را داشته  دواند؛    شهیروجودم    ی تو  ،یدوستت 

 . ینداشت دوست هم  کی ینبود. تو حت نطوریا یول

هم   ی دوست ها  نیبهتر  میتوانستی و م  میهر دو تنها بود  ما

را به    کیزیکه تو جواب سوال ف  دمیفهم  یرا وقت  نی. امیباش

خودم بهم زدم.    ی برا  یالتی. تخ دمی. نقشه ها کشی من داد

.  کرد یکار من را سخت تر م  نیو ا  ی دادیرقمه راه نم  چیتو ه

  گر ید  مثبتقدم    کیمن    نکهیچه بود؟ ا  شیقشنگ   یدانیاما م

 .  دمیهم از تو د

برا  یکالس خانم صدر هنگام   سر   زان یآو  ی که من دوباره 

نفر به  مانتو  آمد  نیکردن  تو جلو  بودم،  نشسته  و   ی قَدم، 

 :یگفت

 بده به من-

دست دراز شده ات نگاه کردم و مانتو را دستت دادم و    به

 را شروع کنم، گفتم: یآنکه بحث ی . برای کرد  زانشیتو آو

 .کردنیرو باال نصبش نم یچوب لباس  نقدریکاش ا-
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 :ی جواب داد یتو بدون آنکه نگاهم کن و

 .کنم ی م نکارویبجاش من برات ا  نداره.. یاشکال-

باز توذوق شده بودم  خر . به خودم  دمی نقشه کش   سرم  ی . 

کارها  گفتمیم قبول    ییچه  را  من  تو  که  دهم  انجام  برات 

هرکاریکن منتها  م  ی .  ه  کردمیکه  من    یتوجه  چ یتو  به 

. خسته  ی دیشن یانگار صدام را نم  زدمی. حرف می کردینم

 بکنم. دیبا ی چه کار دانستمیشده بودم و نم 

 : دمیروز از مامان پرس کی

خونشون   میری م   یکم حرفه و وقت  نقدریمامان فرانه چرا ا-

 جمع؟ ی تو ادینم

 ! هیچون خجالت  دیشا-

پنهان   کیخشن چرا...!    یول  ؛ی نبود  یخجالت  تو خشونت 

جور گارد بود که    کی   دمیتو وجود داشت. بعدها فهم  ی تو

آدم ها مقابل  بود  ی در  گرفته  برت  و  مامان ی دور  همراه   .

 . مخالفت کردم: میکردیپاک م ی سبز
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 باشه...  یخجالت کنمیفکر نم-

 باشه؟ یخجالت یک-

 در آستانه در آشپزخانه ظاهر شد. جواب دادم: بابا

. زنهی حرف نم  ی خودشه و با کس  ی تو  یلی... خگمیفرانه رو م-

 هی شکل نی مدرسه هم هم ی تو .ادیجمع نم ی تو

م  بابا کم  زیپشت  از  بعد  و  نشست  کردن،   یکنارمان  فکر 

 گفت:

هستن  یبعض- درونگرا  تنهاآدما  ترج   یی.  از  دنیم  حیرو   .

 و آم... ادیجمع خوششون نم

 مکث کرد و ادامه داد:  یکم

 دور باشن...   هیکال دوست دارن از بق-

 شد. زانیرابطه با تو، لب و لوچه ام آو  ی از برقرار  دیناام

دوست    یتا آخر عمرشون تنهان؟ دوست ندارن با کس  یعنی-

 ازدواج کنن؟ نکهیا ایبشن؟ 
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 تا بابا جواب بدهد:   دیطول کش ی ادیز زمان

شا- نکنم...  فکر  دنبال    دینه  م  هیاونا    ه یشب  گردنینفر 

 خودشون 

 : دمی پرس فورا

 بابا منم درونگرام؟ -

 ! یخونگرم یلیخ یول  یباش یخجالت کم ی دینه... شا-

 دتر ی! بدتر از قبل شد و منم ناامپوف

 گفت: د،یام را د  افهیکه ق مامان

از چه    یبدون  دیحساسه... فقط با  کمیفرانه    گفت یم  یانس-

  ی نه... با همه جور آدم  ییزایو از چه چ   اد یخوشش م  ییزایچ

 !یراهشو بلد باش دیدوست شد. فقط با شهیم

نبود! تا    ی اصال و ابدا راه هموار  نیدوست شدن با تو...! ا  راه

بعد را م  ی روز  تو  را    زی چ  کیبهش فکر کردم.    دمیدی که 

 بودم.   دهیخوب فهم یلیخ
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پ  نکهیا پا  سکوت  در  خودت  تو  بخواهم  کمک    شی اگر 

که به    ی بعد از صف صبحگاه  قای. صبح روز بعد، دقی گذاریم

و نقشه ها و برنامه    ذشتهشب گ  یخواب  یکالس آمدم، تمام ب

 هام، دود شد و به هوا رفت! 

تو    یصندل  ی رو  بهناز با  من، کنار تو نشسته بود و داشت 

م تو   کی.  زدیحرف  از  وقت  ی دفتر  و  آورد  در  اش    ی کوله 

از تو    ک یزیدارد درباره چند مسأله ف  دم یشدم فهم  کینزد

که تو چقدر با حوصله    دمی. از همان فاصله دپرسدیسوال م

دادن. بهناز حواسش به صورت تو    حیبه توض  ی شروع کرد

 که گفت: یچقدر حرصم گرفت وقت  بود، نه صفحه دفترش.

 ... کاش مثل تو باهوش بودم فهممیمن نم-

باال آورد  بعد را  لبخند    ی تو سرت  با  به شدت    ی ور   کیو 

 :یگفت یجذاب

جا- دار  ی چون  دفترت،  به  کردن  نگاه    ی نگاه  من  به 

 گم یکه م ی ز ی... حواستو بده به چیکنیم
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 و دلبرانه لب زد:  دیخند بهناز

 !یکیزی جذابتر از فآخه تو -

  ی جمله ا  نیچن   د یشدم. چرا با  جیچه؟ گ   یعن یشدم.    شوکه

 بود، نبود؟  بی عج گفت؟ی را به تو م

 ی شانیخودکار به پ  ی با انتها  ی کش آمد و به آرام  لبخندت 

 :یو گفت  ی اش زد

 پررو نشو! گوش بده-

مورد عالقه    ی شدم که اسباب باز  ی ابچه   هی . شبدمیگز  لب

دز را  در هم کش  دهیاش  اخم  باالدمیباشند.  آمدم  سر    ی . 

 بهناز و گفتم: 

 منه... بلند شو  ی جا نجایا-

نگاه کرد  تو بهناز متعجب به من  تند    یلی. واکنشم خدیو 

 . بهناز خونسردانه گفت:دانستمیبود، م

 صبر کن االن-

 ... ی. طوالنی نگاهم کرد تو
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 ادامشو بگو رهان-

 رهان از کجا آمده بود؟   ؟ی رهان؟ تو فرانه نبود  رهان؟  رهان؟

با کوله ام    یناراحت شدم. عصب  ی تو طرف بهناز بود  نکهیا  از

همه    نیچرا ا  دانستم یدخترها. نم  هیرفتم سراغ مهسا و بق

شده بودم. بعد از رفتن بهناز هم برنگشتم. بچگانه    یعصبان

  دانستمی. قهر کرده بودم و احتماال فقط خودم مدانمیبود، م

  یو عصب  کردی دلم درد م  ری که قهرم! کنار زهرا نشستم. ز

 یبار وسط کالس معلم جمله بانمک  کی.  دادمی پام را تکان م

ناخودآگاه   برود.  هوا  به  کالس  خنده  شد  باعث  که  گفت 

 نه.  ای ی خند یتو هم م نمیبرگشتم تا بب 

روی دیخندینم  تو نگاهت  تو  درواقع  آخر   ی .  تا  بود.  من 

مختلف به عقب برگشتم و    ی هامرتبه به بهانه  کالس چند

چه بود؟    شیقشنگ  یدانیم  یهربار مچ نگاهت را گرفتم. ول 

! چشم  یکنیبه من نگاه نم  ینشان بده   یتو قصد نداشت  نکهیا

من ثابت مانده بود و انگار جز    ی رو  بت یدو رنگ عج  ی ها

 !دیدیکس را نم چیمن ه
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 اول تاش

 دی: نورِ خُورْش زَرْد

 "برگشت"

پش  دیشا  دیرس  بنظرم رفتارت  شای شد  مانیاز   د ی. 

  ن ی. به خاطر همی اوریو از دلم در ب  یجبران کن  یخواستیم

ساعت بعد سر جام برگشتم. بدون آنکه مانتو و مقنعه ام را  

  ی رو  ی جور  کیکردم    یدست تو بدهم خودم درآوردم و سع

بود.   کمیکنم؛ اما موفق نشدم. سرور نزد  زانی آو  یچوب لباس

 از او خواستم:

 ؟ یکنیم  زونیسرور مانتومو آو-

. ی دیو مانتو را از دستم محکم کش  ی اما زودتر بلند شد  تو

هام نقش بست. مغرورانه مقنعه ام را لب ی رو ی لبخند محو

  ی صندل   ی مرتب گذاشتم. رو  یصندل  یپشت  ی در آوردم و رو

 :یبد خلق تر از قبل گفتو  ی که نشستم تو هم آمد

 !ی ری ازش کمک بگ رسهی که از راه م یهرک ستی الزم ن-
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 گفتم:  اورمیکفرت را در ب  شتریآنکه ب ی برا

 ... دوستمه!ستین ی سرور هرکس-

 :یو گفت  ی زد  ی پوزخند

 ؟ ینیشیکنارش نم ی ری اگه دوستته چرا نم-

 ستی کنارش ن یخال  یچون صندل-

 ی امسخره  لیچه دل-

وقتی ابچگانه  ی دعوا  چه رهان؟  نه  فکر    ی!  دعواهامان  به 

چقدر تمامشان بچگانه بود! بعد از گفتن    نمیبیم  کنم،یم

که   نی. از ایگرفت   شیسکوت را در پ   شهیجمله ات مثل هم

حرصت را درآورده بودم دلم خنک شده بود. اواسط کالس  

تر از قبل شد. دستانم را  دلم وحشتناک  ریکه درد ز  میبود

 شدی و کم م اد یدلم گذاشتم و خم شدم. دردم مدام ز  ی رو

 نوسانات پدرم را درآورده بود.  نیو ا

 ی گذاشتم و پلک هام را از شدت درد رو  زی م  ی را رو  سرم

را محکم   نفسم  بودم،  پاهام ضرب گرفته  با  قرار دادم.  هم 
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دردم    یول  فشردمیهم م  ی دندان هام را رو   دادم،ی م  رونیب

 .شدیکم نم

انگشتان    احساس ا  خیکردم  نشست.    ی رو  ی زده  صورتم 

موها خ  ییرشته  گوشم   سیکه  پشت  را  بود  شده  عرق 

 باز کردم.   مهیپلک هام را ن   ی فرستاد و من با ضعف و بدبخت

به   یو کم  ی صورتم گذاشته بود  ی که دستت را رو  ی بود  تو

 :ی دیو زمزمه وار پرس ی سمتم خم شد 

 ؟ی ودیپر-

 جواب دادم: آرام

 شمیفکر کنم امروز م-

 ؟ ی درد دار-

 یلیخ-

 نیو نه دختر، بخاطر ا  ی تو درواقع پسر  دمیفهم  یوقت  بعدها

از    شدم،یوبال گردن تو م  ی ودیموضوع که هر ماه وقت پر

 ! ردمیمیآب که نه، م ه،یبه ثان هیخجالت ثان
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 :یو رو به معلم گفت ی شد بلند

 ببرمش اتاق بهداشت؟  تونمی. مستیخوب نترانه حالش -

 : دیسوال ممکن را معلم پرس نیتر احمقانه

 شده؟ یچ-

 :یبه من گفت ینگاه می ندادم و تو بعد از ن یجواب من

 وده یپر-

پر  لب من  گرفتم.  دندان  دردناک   ی ودهای به    ی وحشتناک 

  ی همکالس  ی رو   ش یپ   نهی زم  ن یخجالتم در ا  گریداشتم و د

ر هم  ختهی هام  منتها  کم  نیاول   شهیبود.  موجب    یبارها 

 . مثل آن روز...شدی م میشرمندگ

و    یمانتو و مقنعه ام را بپوشم و دستم را گرفت  ی کرد  کمک

 : یگفت  می. خارج که شدی کرد  تیاز کالس هدا  رونی مرا به ب

 ؟ی راه بر  یتونیم-

 که خم شده بودم، جواب دادم:  همانطور
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 آره -

 نداشتم. ی گریمجبور بودم که راه بروم. چاره د درواقع

 بغلت کنم؟ ی خوایم-

که    گرفتیم  رشانیهمه و  دنیرسی ... دخترها به من که مآه

ر من  دوستم،  محبوبه،  قول  به  کنند.  توو    زهیم  زه یبغلم  و 

  ک ی  یکی  شهی دردسرم بود. هم  ی   هیهم ما  نی بودم. هم  یبغل

م بغل  مرا  دوستانم  م  گرفتندیدور  خ  چرخاندندیو    ال یو 

  ن یزتری که نفرت انگ  ی بود. درحال  یچه کار باحال  کردندیم

 بود! نی من با رفقام هم دار یقسمت د

 برم. تونمینه... خودم م-

اتاق    ی تو  ی. کسمیهزار زور و زحمت به اتاق بهداشت رفت  به

 :ینبود. گفت

 خانم وثوق کجاست. نمیتخت بب ی رو نیبش-

. بعد  دمیچ یپین به خودم م و من همچنا  ی اتاق خارج شد  از

. خاله  یتو همراه با خاله مونس برگشت  قهیاز پنج، شش دق 
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و دخترخاله مامان بود.   یمونس، خواهر کوچکتر خاله انس

هنرستان با آنکه دور از خانه بود،    نیکه به ا  یلیاز دال  یکی

 .  ودهنرستان ب ریآمدم، حضور خاله مونس به عنوان مد

 دنبالت؟  ادی ب الیزنگ بزنم ل ی خوایم-

 حال به خاله مونس نگاه کردم و گفتم:  یب

 .شمینه... خوب م-

 :یگفت تو

 ؟ ی صبر کن بهت مسکن بدم. پد دار-

 به تو انداخت و گفت:  یبیمونس نگاه عج  خاله

 . من حواسم به ترانه هست.زمیبرو سر کالست عز-

 :ی کمال تعجب تو مخالفت کرد در

 د یمونس جان... شا  ی مدرسه ا  ریمن باشم بهتره... تو مد-

تو باشه  باش  ی الزم  ایدفتر  منم  خاص  نی.  درس    ی ساعت 

 ندارم...
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که    یبه جفتمان انداخت. نگاه  ی مونس نگاه معنادار  خاله

  ی کم  دمی. من فقط فهمدانستمیرا نم  اشیآن موقع معن

 شد و رو به تو گفت: میتسل تیمردد بود. در نها

 کارت دارم  رونی ب ایلحظه ب ه یباشه... فقط -

 .د یرا بوس امگونه

 زنگ بزنم  الیبگو به ل اده یدردت ز ی دیاگه د-

بگو  اد یز  دردم  اما روم نشد  . همان خجالت احمقانه  میبود 

عادت  ی شگیهم همان  و  بست  را  پام  و  که    یدست 

 زحمت بدهم!  گرانیبه د خواستمینم

 خاله  ی چشم... مرس-

و من با درد دست و پنجه نرم    ی همراه خاله مونس رفت  تو

  ی رو  یبالشت فرو و ناله کردم. دست  ی کردم. صورتم را تو

 شانه ام نشست.

 ؟ یخوب-
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 کی.  دمیهوا! نگاه کردم و تو را د  دمیمتر پر  کیترس    از

 :یشدم و تو گفت ی ور

 .فهیصورتتو نزن به بالشت کث -

 .  ی ات را درآورد مقنعه

 باال  اریسرتو ب-

. بعد  یبالشت گذاشت  ی کردم و تو مقنعه را مرتب رو  اطاعت

 :ی دیسراغ کشو ها و پرس یرفت

 ی صبحونه خورد -

 آره -

 ؟ی پد دار-

 نه-

م   همانطور  بهداشت  کیبالخره    یگشتی که  نوار  و    یبسته 

 :یدستم و گفت ی . دادی کرد  دایقرص پ
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ب  رمیم- بذار  ی.. خواست ارمیبرات آب  در    ی جلو  ایب  ،ی پدو 

 داخل.  ادین هوی یکه کس ستایوا

 که مانعت شدم.  ی برو یخواست

 صبر کن -

 شدم و مقنعه ام را در آوردم. زیخ میسمت من. ن یبرگشت

 نه یبب یکس ممکنه  ی ریم  رونی... بریبگ-

 :یگفت یو با لحن بانمک یرا از دست گرفت مقنعه

 ی مقنعه خودمو بد یتونستیم-

و مقنعه را   ی خودم شرمنده شدم. بروم لبخند زد   یخنگ  از

 .یسرت انداخت  ی سه گوش رو

دوست   کی  ه یو من خر ذوق شدم که تو شب  یرفت  رونیب

آمدم    نییاز تخت پا  ی. به سختی با من رفتار کرد  یمیصم

را    ی. پد بهداشتدمیکش  نییدر شلوار و شورتم را پا   ی و جلو

ب بسته  به    دمیکش  رون یاز  آوردم.  در  را  هاش  برچسب  و 

نکرده بودم. پد را    فشیشورتم نگاه انداختم. خداروشکر کث 
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. به سمت تخت رفتم  دمیو شلوار و شورتم را باال کش  مگذاشت

 . ییایو دراز شدم تا تو ب

  ی را به دستم داد   وانی. لی بعد تو آمد  قهیسه چهار دق  بایتقر

. کپسول را خوردم  ی کپسول درآورد  کیو خودت از داخل  

 ی و کپسول را سرجاش برد  یو به تو که بسته نوار بهداشت

  ینوار بهداشت  ی برچسب ها  ی نگاه انداختم. حواست رفت پ

 قفسه کنار در گذاشته بودم. ی که رو

. از خجالت لب  یزباله انداخت  سطل   ی و تو  یو برداشت   یرفت

شلخته بودم و تو بنظرم دختر    ی دخترها  نی ا  هی. شب دمیگز

 .ی آمد  یو منظم  زیتم

  ی عن ی. تعجب کردم.  یو برعکس گذاشت  ی آورد  یصندل  کی

 خواستیدلت نم  یعنی!  ؟ینی پشت به من بنش  یخواستیم

مزاحمت شده بودم، از من بدت   نکهیاز ا  یعن ی!  ؟ینیمرا بب

  د،یچرخیفکرم م  ی که تو  ییزهای برخالف چ  یآمده بود؟! ول

  ی دستت را رو  کی. ساعد  ینشست   یصندل  ی تو برعکس رو
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را هم به موازات آن   گرت یو آرنج د  یگاه صندل  هیتک  ی لبه 

 به من. ی و زل زد ی چانه برد ریو دستت را ز یگذاشت

 :دمیبعدها ازت پرس. ی کردی نگاهم م یب ی جور عج کی

  ی اونجور  ی که با من به اتاق بهداشت اومد  ی چرا اون روز-

 رهان؟ ی کردینگام م

 :یسر به سرم گذاشت تو

 ؟ ی چجور-

 ! هیمنظورم چ یدونی... خودتم خوب مگهیبدجنس نشو د-

 :ی جواب داد یتو بعد از مکث طوالن و

دختر    هیحد به    نیوقت تا ا  چی دنبال کشف کردنت بودم. ه-

نشده بودم. درواقع من از جنس مونث متنفر بودم!    کینزد

که ساعت   ی زیر  ی . اون حسودی دادیم  یتو بهم حس خوب

داشت بهناز  بخاطر  م  یقبل  نگاهت  داد.  که    کردمیقلقلکم 

که من با    ییشده! و خب... از اون جا  تیبفهمم چرا حسود

سر و کار داشتم برام جالب بود که چرا تو   ی ادی ز  ی دخترا
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... بخصوص خنده هات... خنده  ی دیجذاب رس  نقدریبنظرم ا

چرا  دنبال  روز  اون  ترانه!  داد  دستم  کار  سواالت    هییهات 

 ذهنم بودم! 

 ادشیرهان...    خورد،ی م  چیهات پعاشقانه  ی آور   ادیاز    دلم

 ! ریبخ

 دلم آرام گرفت، گفتم:  ریکه ز یکم

 یمرس-

 ؟بابت -

 ذوقم خورد. جواب دادم:  ی سردت تو  لحن

 ی موند شمیاتاق بهداشت و پ ی چون منو آورد -

 . باز سوال کردم:ی تکان داد ی سر تنها

 بهت گفت؟ یخاله مونس چ -

 گفت حواسم بهت باشه-
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را    قت یروز حق  ک یچون    یدروغ گفت   میگوی . میگفت  دروغ 

  د،یکردیکه تو و خاله مونس بحث م یپشت در اتاقت، زمان

 :یگفت ی. تو عصب دمیشن

 گناهه؟   نمیدوسش دارم... نکنه ا ؟یخب حاال که چ-

 مونس جواب داد:  خاله

مگه من همون روز، دم در اتاق    ی. ولستیگناه ن  زمینه عز-

کدوم    چ ینگفتم به ه  ر؟ی بهداشت بهت نگفتم ازش فاصله بگ

دخترا انتخاب    ونیو از منشو؟ نگفتم دوستات  ک یاز دخترا نزد

آره؟    ؟ی جوابمو داد  یهست چ  ادت ینگفتم؟    اینکن؟ گفتم  

ن  نیا  یگفت مهم  برام  براش سوخت که ستی دختره  دلم   .

 ! آوردمش

 را بهت نگفتم. نیهرگز ا یشکست ول  دلم

بودم که خاله مونس مراقبم بود و مرا به دست او   خوشحال

تکان دادم   ی ! سر الیسپرده! چقدر احمقانه و چه خوش خ
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  ی و رو  دمیسرم چ  ی ادامه بحث کلمات را کنار هم تو  ی و برا

 زبان آوردم: 

 .ی که امروز کمکم کرد یمرس-

حله«   ای  ی»اوک  ی سرت را به منزله   ،یلونیبه اندازه اپس  تنها

!  ی و باال کرد  نییبه آن دو واژه، پا  کینزد  ر گ ید  زی هر چ  ای

به زور ازت حرف    دیکه آدم با  ی بود  ی تو از آن دسته افراد

خودم و تو را تصور کردم. من دهانت    ال یخ  ی . تود یکشیم

کلمات    لقومتداشتم از ح  یرا گرفته بودم با انبردست سع 

ب ا  رونیرا  ام گرفت. خنده  از تصوراتم خنده  که    ی بکشم. 

  ت یو به هرچه جذاب  ی ابروت را باال ببر  ی تا  ک یباعث شد  

 !یزک ییبود، بگو

چانه بردنت و همه و    رینگاه کردنت، نشستنت، دست ز  نوع 

باعث م   دهی تو ند  هیدست پاچه شوم. دختر شب  شدی همه 

 هات...و چشم ی کردیرفتار م  بیو غر ب یبودم. تو عج

بودند.    لیدو رنگ نافذت که انگار در  ی از آن چشم ها  ی وا

بود،   بی عج  یل ی. خکردندیداشتند روح مرا سوراخ، سوراخ م
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بار شک به    نی اما با همان نگاه خاصت بود که اول  دانم؛یم

 نبودم.  یجانم افتاد! من دختر احمق

آمده و رشد کرده بودم، درست؛    ایبدن  یمانیخانواده با ا   ی تو

بودم.    دهیشن  ییزهای دخترها، از دوستان چ  ماممثل ت   یول

به   ازینبود که ن ی زیچ  زهیخودم تجربه نداشتم؛ اما غر دیشا

بود که به من   امزه یغر  نیا  کنمیتجربه داشته باشد! حس م

 لنگد.  یکار در مورد تو م ی جا  کیزد،  بینه

 حال من قصد نداشتم باور کنم. گفتم: نیا با

 رون یب  ی ایبخاطر من از کالس ب  ی که مجبور شد  د یببخش-

 یو از درست بزن 

 !  ی هم نکرد  نیی سر سوزن سرت را باال و پا  کی  ی بار حت  نیا

 ! ی نگاهم کرد  فقط

 مدت!  یهم طوالن آن

 ... ی کرد نگاهم

 ...نگاهم
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 ...نگاه

 ؟یشیبا من دوست م -

جمله    نیا  اریاخت  یکه شد؟ من که بشو  شتری ب  مانیکی  کدام

و با چشم    ی دی سوال را شن  نیتو که ا  ایزبانم پراندم    ی را رو

 به من؟ ی گرد شده زل زد ی ها

. احساس  ی تفاوت نبود  ی. بی بار تو خونسرد نبود   نی اول  ی برا

و بهت   ی کردیتعجب م  ن،یزم   ی رو  ی . مثل آدم هایداشت

 . ی شدی زده م

 م ی. نیرا نداشت  هی آن حالت خشک اول  گریو د  ینشست  راست

 هیتخت نشستم. تو شب  ی رو  یشدم و همانجا به سخت  زیخ

  دانستم یکه گوش به زنگ بود. منتظر بود. نم  ی بود  یکس

 ی هات داشت براچشم  یول  ی د یکشیرا م  ی ز ی انتظار چه چ

 !  زدیله له م  ی زیچ کی
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  ی ها را تو  نیبه ا  هیشب  ی زی چ   ایشوق،    اق،یجور اشت  کی

. من هنوز بابت  کردمی هم اشتباه م  دی. شادمیدیصورتت م

 کرد.  شدینم  شیکار یدرخواستم شوکه شده بودم؛ ول 

 نسبت به قبل سوال کردم: یفیضع ی صدا با

 ه؟ی نظرت چ-

 ؟ یراجع به چ-

که از تو داشتم، پرسشت نه بدون انعطاف   یشناخت   برخالف

برات مهم    ینشان بده   یخواستی. م الیخ  یگفته شد و نه ب 

مشتاقت،    ی هاچشم   قت،یو عم  نیسنگ   ی هانفس   ینبود؛ ول

 .  گفتی م ی گری د زی برداشتنت، چ زی حالت خ

بله... گفتم که دختر    دم؟یها را فهم  نیا  ی آن روز همه  من

. مثل  کردمینسته هام شک م به دا  ینبودم. فقط گاه  یاحمق

. ینداشت که تو مشتاق باش  یلیهمان روز. شک کردم. دل 

 کردم اشتباه کرده بودم. الیپس خ 

 جواب دادم: آرام
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 .میبا هم دوست باش  نکهیراجع به ا-

 :ی دیو فورا پرس ی دیرا به جلو کش خودت

 ؟یبا من دوست بش  ی خوای چرا م-

بدهم! تو منتظر جواب من چشم به لب و    یچه جواب   ماندم

 . گشتمیبه دنبال پاسخ م  جیو من گ ی دهانم دوخته بود

  ی دوست  چیو ه  نجا ی خ... خ... خب... خب من تازه اومدم ا-

 ... دی ... شادی... گفتم شای ندار یندارم... توام دوست

 : ی کامل کرد  ی را به سرد امجمله

 آره؟  م،یبا هم دوست بش  مییچون تنها-

را به نشانه مثبت تکان دادم که ناگهان با شدت از سر   سرم

شد  بلند  عصبانی جات  م  ی.  ناراحت.    ی دیرسی بنظر  و 

 افتاده بود. من من کردم:  یچه اتفاق دانستمینم

 شد؟  ی... چ.. چیچ-

سمت    یو گرفت  یات بود، برداشتشانه   ی را که رو  اممقنعه

 :یمنو گفت
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فقط  - تنها  نکهیا  ی برا آدما  ب  ییاز  دوست    ان،یدر  دنبال 

با   خوادیچون دلشون م  کننی م  دای. آدما دوست پگردنینم

همون  هی تونفر  با خودشون  که  خ  ی طور  و    االتشونیفکر 

 حرف بزنن.   زنن،ی حرف م

نفر کنارشون باشه که قضاوتشون نکنه،   هی  خواد یدلشون م

باشه،   همراهشونهر لحظه    ی پشتشون باشه، همه جا و تو

 ونیل یم  گهیکردن، بهشون گوشزد کنه. با همد  یاگه اشتباه

کردن فقط   دایها کار دونفره انجام بدن و تو... تو از دوست پ

  ؟ینیبیتنها نموندنو م

 یکه گفت  ییها  نینه، من هم به تمام ا  میبگو  خواستیم  دلم

 . امدیباور دارم؛ اما صدام در ن

  شهیرحم تر از هم  یو ب  یبالشت برداشت  ی ات را از رو  مقنعه

 :یگفت

... یدوست و همراه باش  هیمن    ی برا  یتو بتون  کنمیفکر نم-

 یکه تو اون آدم باش  خوادیدلمم نم
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دانه درشتم درست مثل قطره    ی هزار تکه شد. اشک ها  قلبم

کرد. با بغض    سیگونه هام را خ   ،ی درشت باران بهار  ی ها

 :دمیپرس

 چرا -

 یکم شده بود ول  تتی از عصبان  ی. کمی صورتم نگاه کرد  به

 .ی زده بود خیهمچنان سرد و 

 مثل تو دوست باشه یکیبا  تونهیمثل من نم یکیچون -

مان متمول  ه   دیشا  لت یدل  کردمیشد. فکر م  دتر ی ام شد  هیگر

 شدم و گفتم:   یشما باشد. عصب ی ادیبودن  ز

 م ینباش  دیشا  م؟یست یچرا؟ چون ما به اندازه شما پولدار ن-

 شتره ی ب  ایلیاز خ مونیسطح مال  یول

دستی زد  پوزخند  رو.  را  گذاشت  ی هات  رو  یتخت   ی و 

شد خم  کمی صورتم  دادم.    ی.  باال  را  سرم  من.  از  باالتر 

  ی . نگاهت روی صورتم را از نظر گذراند  ی درست، نقطه نقطه

 کش آمد.  شتریو لب هام ب   سمیخ ی چشم هام، گونه ها
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دال  گهید  یکی- نم  یلیاز  باش  میتونیکه  که    نه یا  میبا هم 

 !ادیخنگ اصال خوشم نم ی . من از دخترایخنگ یلیخ

بود   یشوخ طبع  ی ات برخالف لحن خشکت داراجمله   نیا

. امدی. آن روز خوشم نشدیمن م   بیبار نص  نیاول  ی که برا

 شدم!   ی کردیطبع شوخت که پنهانش م  نیاما بعدها عاشق ا

 :گفتم

 ستم یاصلنم خنگ ن -

 :یگفت

خوشگل... خنده هاتم    ی ادیهم ز   ،ی... هم خنگیچرا هست-

بهم هشدار   ی که دار   ییاعصابه... کال تموم آپشنا  ی که رو

 ازت دور بمونم!  دنیم

نفهم  واقعا که  بودم  ها   نیا  دم یخنگ  چقدر    ی حرف  تو 

عاشقانه!    ی حرف ها  گفتمیم  ی دلبرانه بودند. اگر عاشق بود

 . ی تو که عاشقم نبود یول
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  شنهاد یکه بهت پ  ی با دختر  ی که داشت  ی بود  یپسر تخس  تو

و تر و   کیش  یل ی. آن هم خی زد یداده بود، الس م  یدوست

نمونه الس زدن هازیتم از آن  و    یی.  بود  تو  که مخصوص 

تو برسد. تو آنقدر   ی به گرد پا  یحت  توانستی کس نم  چیه

عاشقانه    کردیم  الیکه آدم خ  یمهارت داشت  نهیزم  نیا  ی تو

 یاتو فقط داشته   کهیدرحال  ده،یعالم را شن   ی ن حرف ها یتر

 !یسادگ  نی! به همی زدی الس م

 نکن جوجه! هیششششششش... گر-

کرد  دستت بلند  اشک  ی را  دست  پشت  با  پاک  و  را  هام 

صورتم    ی به تمام اجزا  گر ینگاه کشدار د  کی. بعد هم  ی کرد

عمیانداخت نفس  شبیگرفت   یقی.  داشت    یکس   هی.  که 

  ی . لذتکردیاش منع م  یلذت زندگ  نیخودش را از بزرگتر

 : »بوسه!« یکه بعدها به من گفت

  بت ی و من سردرگم رفتار عج  یمرا ببوس  خواستیدلت م  تو

! رفتار  ی دختر حرف نزده بود  کی   هیبودم. تو اصال و ابدا شب

نبودم! غری نکرده بود  ایهم گو  امزه ی ! گفتم که من احمق 
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م کار  نوجوانکردی خوب  بچه  منتها من دختر  بودم که    ی! 

نم  زهایچ  یلیخ نمدانستیرا  من  مثال  تو    دانستمی!  که 

 نه دختر! ،ی پسر

 :یو گفت  یبالشت مرتب گذاشت ی من را رو  مقنعه

 استراحت کن... -

رفت. خوشم   زت یتوجه ر  یو من حواسم پ  یطرف در رفت   به

 آمد. 

 گفتم: ی لجباز با

 ستم یمن اصلَن شَم خنگ ن-

 ی لبت ذره ا  ی . گوشهیبهم انداخت  ینگاه  م یو ن  ی ستادیا

 . زدی دورنگت برق م ی هاباال رفته بود و چشم

 :یگفت  یبی لحن عج با

 کنمی درستت م-

 اول تاش
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 خُورْشید نورِ: زَرْد

و منگ به اطراف    ج ی. گپرمیو داد از خواب م   غیج   ی صدا  با

 صداها...  نیاتاقم هستم. پس ا ی . تو کنمینگاه م

 نامسلمونا دیولش کن-

امامان از رو   ی صدا  نی...  خودم کنار    ی مامان است! پتو را 

آنچه که    دنی. با د شومیو با سرعت از اتاق خارج م  زنمیم

. دو مرد  زندی شوکه شده، سرجام خشکم م  نمی بیروبروم م 

رو  کلیه  ی قو اند  م  ی افتاده  کتکش  و  مامان  زنندی بابا   .

گ   ک یکه    ییالیل از  غر  سوانشیتار  مرد    د،بو  ده یند  بهی را 

او را از بابا دور   کندیم یردها را گرفته و سعاز م  یکی ی بازو

 کند!

و آن را    دارمی. گلدان محبوب مامان را برممیآیخودم م  به

 جی. مرد گکوبمیکه خم شده بود م  ی سر مرد  ی با شدت تو

  ی تلپ  ن یزم  ی و بعد رو  کندی راست م  یشده کمرش را کم

با    گری که ناگهان، مرد د  کنمی . وحشت زده نگاهش مافتدیم

  ی لیو س  کندیکه شوکه شده ام، به سمتم حمله م  یمن  دنید
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  غم یو ج   ردیگی . موهام را مخواباند یگوشم م  ی تو  یمحکم

م به هوا  تو  گرید  ی ها  یلی. سرودیاز درد   ی پشت سرهم 

 . دیآی و من از درد اشکم در م دیآیصورتم فرود م 

  تابه یکه مامان با ماه  فهممیو من م   کشدیمرد داد م  ناگهان

و به سمت مامان    کندیبه جان مرد افتاده است. مرا رها م

.  کوبدیسرش م  ی تو  تابهیمامان با ماه  گریبار د  ک یکه    رود یم

  کند ی. به من برخورد م رودیو به عقب م   خوردی مرد تلو تلو م

 .شومیبه باسن پرت م نی زم  ی و من رو

 :کندیغرش م ی ریماده ش هیشب مامان

... گورتونو سی تا زنگ نزدم به پل  رونی ب  دیاز خونه ما گم ش-

 . دیگم کن

خم شده و از سرش    نیزم  ی که رو   ی به آن مرد  ینگاه  من

ها و کتاب ها بال استثنا    لمیف  ی . تواندازمیخون شره کرده، م

. و من چقدر خوش شانسم که او نمرده رندیمیافراد م  نیا

با    شدم؟یاعدام م  آمد؟یسرم م  ییچه بال  مردیاست. اگر م

 . ندینشیفکر لرز به تنم م نیا
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 ریبه سر و صورتش کوفته بود، ز  تابهیکه مامان با ماه  ی مرد

. بعد رو به بابا با  کندیو بلندش م  ردیگیبغل دوستش را م

 :دیگویاش م دهینخراش  ی صدا

 کنم ی. پولت مذارمیزندت نم ی دفعه بعد-

 .  شوندی هم از خانه خارج م بعد

ناله بابا من و مامان را از    ی . صدامیشوک هست  ی هنوز تو  ما

چهار دست و پا به سمت    نی زم  ی . من روآوردی بهت در م

بلند  رومیبابا م از خون است. هق هقم  پر  تمام صورتش   .

و سرم را به طرف خودش    زندی. مامان کنارم زانو مشودیم

 اندازد.   یمام صورتم نگاه م. با دقت به تچرخاندیم

  ش ی که پ  مینشان داد   ی من و مامان از خودمان رفتار  امروز 

.  میرفتیم  سهی از خنده ر  گفت،یبهمان م  یاگر کس   ن،یاز ا

 حاال... یول

مرد خرد کرده بودم و مامان   کیسر    ی گلدان را تو  کی  من

 افتاده بود!    ی گریبه جان مرد د تابهیبا ماه
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 :زندیاز اشک لب م  دهیقرمز شده و پوش  یبا صورت  الیل  مامان

 دستش بشکنه -

 مارستان یب میمن خوبم مامان... پاشو بابارو ببر-

م  مامان پاک  را  هاش  م  کندی اشک  اتاقم  به  من  .  رومیو 

لباس    شان،یباز و پر  ی . موهانمیبی خودم را م  نهی آ  ی روبرو

کبود شده، لب پاره شده    یخواب رها و نازک بدن نما، صورت

 پر از خون!  یو دماغ

بود و نه    دهیجز رهان تا به امروز نه موهام را د   ی مرد  چیه

  ی و عصب  دهد ی بهم دست م  ی برهنه. حس بد  مه ین  نگونهیا

 . شومیم

بدبخت  روم یم  ییدستشو  به هر  به  صورت    یو  شده  که 

 . رمی گیو اسنپ م پوشمی. بعد لباس ممیشوی دردناکم را م

ز   همراه  م  ریمامان  را  بابا  نزد  میری گیبغل  به    ن یکتریو 

تومیبری م  مارستانیب سوال    ی پرستار  مارستانیب  ی .  مدام 
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از    دیآیم  سی مامور پل  کی. بعد هم  کندیم  چمانیپ و من 

 :شنومیمامان م

اومدن  - نفر  دو  برادر شوهرم هستن.  صبح  از طرف  گفتن 

وقت  داخل.  کردم  فهم   یدعوتشون  شرخرن.    دمیاومدن 

جمع کنن که شوهرم نذاشت. بعدم    لمونویوسا   خواستنیم

 شروع کردن کتک زدنش 

ا  تیشکا  سی پل  افسر تنظ  ی نامه  بابا    کند؛ی م  میرا  اما 

 کند.  تیشکا یقصد ندارد از کس دیگویم

 .شومی م یعصب

ا  یچ  یعنی- ببابا؟  دوتا غول  م  یابونیون  . کشتنتیداشتن 

زندان    رنیم  ا ی  میکن  تیبه مرگ کردنت. الاقل شکا  دیتهد

 .میریگیازشون م هیپول د ای

 .زندی م ی با صورت داغانش لبخند کج و کوله ا بابا

 دخترم... توکل برخدا   شهیدرست م-

 :کنمیم غ یج غیبغض کرده ج  همانطور
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شد؟   یچ  میهمه به خدا توکل کرد  نیا  شه؟ی درست م  یچ-

 کرد برامون؟  کاریکجا دستمونو گرفت؟ چ

 تا آرامم کند. ردیگیبازوم را م  مامان

 کفر نگو ترانه -

 ال یخیمامان... ب الیخیب-

اتاق  ی کفر بابا داخلش بود خارج م  یاز  و با هق    شومی که 

تا از اورژانس خارج شوم. مامان صدام    گذرمی هق از راهرو م

با    ی . دلم بقدرستمیایاما من نم  زند؛یم   ک ی پر است که 

 .شودینم یکردن هم خال هیگر انوسیاق

پ  ی برا  خواهدی م  دلم بگو  امکیمامان  و    روم یم  م،یبفرستم 

مامان و بابا را ترک    طیشرا  نی با ا  توانمیمهسا؛ اما نه م  ش یپ

حاال    ن یدور شوم. هم  یلیسر و صورت خ  ن یکنم و نه با ا

با    ا یو    کندیبا تعجب نگاهم م   ای  د یبنیکه مرا م  یهم هرکس

 . ی ترحم و دلسوز 



 

215 

 

متنفرم.    گرانیمن تا چه اندازه از ترحم د  داندیفقط خدا م  و

 شده بود. بمینص  ادیگذشته ز ی که در سال ها ی زیچ

  ی زنگ بزنم و ها  یحرف بزنم. به کس  یکس  با  خواهد ی م  دلم

ن  هی براش گر  ی ها ابراز    کیحاال،    نیدارم هم  ازیکنم.  نفر 

  ز یهمه چ  دیبدهد. بگو  یکند با من و به من دلگرم  ی همدرد

م د  شودی درست  من  چ  گریو  بگو  ی زی نگران   د ینباشم. 

! ستین  زنمیکه من در آن دست و پا م  یباتالق  نیا  یزندگ

 مرا ببلعد!  ستین  قرارکه 

که به ذهنم   ی نفر   نی. اولآورمیدر م  فمیک  ی را از تو  لمیموبا

از آنکه آلو    شی . پرمیگی مهساست. شماره اش را م  رسدیم

 : دیگویم  د،یایب رونیلب هام ب انیاز م

 ترانه  زنمیبهت زنگ م گهیدو ساعت د یکی-

. او سر کار بود. البد سرش شلوغ کندیرا قطع م  یگوش  و

آه   تو  کشمیماست.  اسم    نم یمخاطب  ستیل  ی و  دنبال  به 

م  یکس زد  او حرف  با  بشود  فرنوش هم گزگردمیکه    نه ی. 

نبود. او را دوست داشتم. درست است که رابطه ام را    ی بد
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ول بودم،  کرده  ها  یکمتر  وقت  ن  ییفرنوش  هم    از یکه  به 

من    دنیبه د  ا ی  زدی به من زنگ م  شهی هم  ،صحبت داشت

من با او    کباری به من اعتماد داشت و چرا    یعنی  نی. اآمدیم

 درد دل نکنم؟! 

 .برمیرا دم گوشم م لیو موبا زنمیم ی اسمش ضربه ا ی رو

م  پشت بوق  نم  خوردیسرهم  من  چه   نیا  دانمیو  به 

است   اشغال  پوف  ایمعناست.  کالفه  کشمیم  یخاموش؟   .

تا با او دو کالم حرف بزنم.   ستینفر ن  کی  نکهیاز ا  شومیم

  د ی کرده بودم و حاال نبا  ی ریکناره گ   شهیده سال هم  نیدر ا

  ک یخواست خود من بود و حاال که به    نیاعتراض کنم. ا

ن کس  ازینفر  و  پش  ست،ین  یدارم  احساس    ی مان یبه شدت 

 .کنمیم

  ی مخاطب خاص  ی . ناگهان روکشمی سرک م  ستمیبه ل   دوباره

م استاپ  مخاطبکندیانگشتم  به    ی.  گذشته  شب  از  که 

 اضافه شده بود. ستمیل

Papillon 
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 !* یدو پروانه آب یموجیطرف اسم هم ا دو

کارم درست است؟ من   ای. آدهمیهم فشار م  ی را رو  هاملب

 ... یدوستش هم نبودم، ول  یدوست دخترش نبودم. حت   گرید

رابطه با من صحبت    کیدرباره    تیبا قاطع  شبیرهان د  یول

روز اتفاق    کی  ا یشب    کیکه قول داده بود    ی کرد. رابطه ا

 ...یباشم ها، نه... ول  یعمل  نیمن منتظر چن   نکهی. نه اافتدیم

  ینفر بخواهد درباره رابطه با کس  کی دارد    یلیچه دل   خب

  ی عنیمعناست!    یبا او ندارد، حرف بزند. ب  یارتباط   چیکه ه

آن هم بعد از    م؟یآی حساب ممن هنوز دوست دخترش به  

 ده سال؟ 

به او زنگ بزنم. دستم را   رم یگ یم  می. تصمخوردی م چیپ  دلم

 .گذارمی شده م رهی اسم ذخ ی رو

 ترانه؟-

به    چرخدیذهنم م  ی که تو  ی. سوالکندیچه م   نجایا  او را 

 :آورمیزبان م



 

218 

 

 ؟یکنیم کار یچ  نجایتو ا-

 شده؟ یصورتت چ-

را  دیآیم   کی نزد  بابک سرم  متوجه    اندازمی م  ن ییپا.  و 

م  شومیم لعنت  برقرار شده.  را شکر  فرستمیتماس  . خدا 

 کنم ی که هنوز رهان پاسخ نداده است. فورا قطع م  کنمیم

 به بابک. زنمیو زل م 

 شده؟  یبا توام... بهم بگو چ-

 :دهمی را با سوال جواب م سوالش

 بهت خبر داده؟  یک-

... االن امیو ب  ن یخانم... بهم گفت آب دستمه بذارم زم  الیل-

 ؟یحق داشته! تو خوب فهممیم

مامان را خاله صدا    تیمینشان دادن صم  ی برا  یگهگاه  بابک

 ! تیمینداشت به نشان دادن صم  ازیحاال ن  طی شرا  یول  زد؛یم

 من خوبم... مامان و بابا داخلن -

 ؟ی ستادیوا  نجای... چرا امیبر ایخب ب-
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  ام یرهان پ  ی و برا   افتمی. پشت سر بابک راه مگزمی م  لب

 :فرستمیم

 دستم خورد«  دی»ببخش

 تا به بابک برسم. دومیو م  اندازمیم فمیک ی را تو لیموبا

بابا را    ص یترخ  ی از آنکه دست بابا را گچ گرفتند، کارها  بعد

خرج کند. ناراحت    یالیر  کی انجام دادم و اجازه ندادم بابک  

 ر خودم و خانواده را حفظ کردم. شد؛ اما غرو

  ی مامان حت   ی و بخاطر اصرارها  رساندیما را به خانه م  بابک

اما   شود؛یخانه چشمانش گرد م  دنی. از ددیآی به داخل م

که صحبت   ی آنقدر دارد  مهربان   یشعور  آنقدر  بابک  نکند. 

  ن ی. در هممی تا خانه را مرتب کن  کندیاست که با من کمک م

اتاق خواب است، رو به بابک    ی بابا تو  شیحال که مامان پ

 :کنمی زمزمه م

 کنم؟  یخواهش ه یازت  تونمیم-
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م  یعسل   ز یم  بابک راسته  را  محکم    کند یوارونه  و  قرص  و 

 : دهدیجواب م

 جانم؟ بگو-

 :زنمیو لب م شومیم کی به او نزد ی. کمکنمیمن م من

  ؟ یاز اون دوتا آدم صحبت کن  تیشکا  ی با بابا برا  یتونیم-

 ماجرا قسر در برن!  نیاز ا خوادیدلم نم

 . شوندیم ک یکنجکاوانه بهم نزد ابروهاش

 کنه؟  تیشکا خوادیمگه آقا محسن نم-

 :دهمیجواب م  متاسف

 نه-

 آخه؟  هیچه کار نیبابا ا ی ا-

 د؟ یکنیشما صحبت م -

 . دهدیتکان م ی سر

 بسپرش به من -
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م  ی لبخند آمدن وضعمزنی به صورتش  بوجود  از  بعد    ت ی. 

. یبغرنج ما، بابک و خانواده اش پشت ما بودند نه عمو مجتب

او باعث شده   یگرانه   تیبا محبت و حما  ی رفتار ها   نیهم

کنم به او به   یمامان گوش بدهم و سع  ی بود به التماس ها

مرد شا  ی عنوان  فکر   کیبتواند    دیکه  بشود،  روز همسرم 

 .نمک

ب  ی را هرجور  مامان اتاق  از  بابک    کشمی م   رونی که شده  تا 

  یی بتواند با بابا خلوت کند. از وقت نهار گذشته، اما از آنجا

  کنم یبه مامان کمک م  م،ینخورده بود  ی زیکدام چ  چ یکه ه

غذا ا   ی تا  کن  ی ساده  آماده    کی.  میآماده  نهار  بعد  ساعت 

 . شودیم

نهار بابا را به اتاق    ینیو خودش س  کندیا صدا مبابک ر  مامان

  ست یدلم ن  ی و من دل تو   ندینشی م  زی. بابک پشت مبردیم

 صحبت هاش از او بپرسم.  جهی که درباره نت

 :دیگوی باالخره بابک با خنده م قهی از چند دق بعد



 

222 

 

  نقدر یشد؟ بپرس... چرا ا  یو چ  میگفت  یچ  یبدون  ی خوایم-

 ؟یکنیم ی خودخور

.  رمیگیو لب به دندان م  اندازمی م  نییزده، سرم را پا  خجالت 

 :کنمی آرام زمزمه م

 .میکنی ... بعد از نهار صحبت مدیشما نهارتونو بخور-

که قاشق و چنگالش را داخل    شومیمتوجه م  یچشم  ریز

  نم یبی و م  برمی بشقاب گذاشته است. متعجب سرم را باال م

جور    کیچانه اش در هم قالب کرده و    نییکه دستانش را پا

دلم بلوا بپا   ی تو   شودی. نگاهش باعث مکندینگاهم م   یخاص

 شود. 

ا  من ا  نیبه  نگاه کردن ها عادت نداشتم.  نگاه ها    نیجور 

داشت مرا با    ی گریاز بود و حاال مرد درهان مج  ی فقط برا

 :کنمی. من من م کردینگاه م  یفتگیش

 .. از دهن افتاد..دی غذاتونو بخور-
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تقر  بابک و  دق  بایاطاعت کرد  م  قهیپانزده  را جمع    زیبعد، 

  شد یبود و بازهم نم  وستهیکردم. مامان به جمع دو نفره ما پ

شده و به اتاقم پناهم بردم. خسته بودم    یصحبت کرد. عصب

تخت ولو شدم و چشمانم را    ی بخوابم. رو  خواستیو دلم م

 بستم.

 ترانه؟-

م  ی صدا  با باز  پلک  کمکنمی بابک  مجمیگ  ی.  فکر    کنم ی. 

و    کشمیم  ی ا   ازه ی . خمخوردی خوابم برده. چند تقه بر در م

 :میگویم ی گرفته ا ی با صدا

 چند لحظه آقا بابک-

. کنمی صورتم حس م  ی شدت کوفته است. درد را توبه    بدنم

انجام داده ام که    ینیو انگار ورزش سنگ  کندیبازوهام درد م

 گوشت پاره کرده است. 

پا  ی روسر از  را  برم  نییام  م  دارمیتخت  سرم  .  کنمیو 

 : میگوی و م ستمیایم
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 داخل  دییبفرما-

م  بابک کم   دیآی داخل  را  در  م  یو  اگذارد ی باز    ن یاول   نی. 

 که به اتاقم پا گذاشته است.  ستین ی بار

 : کندینگاهم م عذرخواهانه

 .میزنیحرف م گهیوقت د  هیبخواب  ری ... بگدیببخش-

 :کنمیم ممانعت

 د یینداره... بفرما ی رادیا-

م   ی صندل  بابک پشت  از  با    داردی برم  رمی تحر  زیرا    ک ی و 

م  درجه  هشتاد  و  صد  قرار    چرخاندیحرکت  من  به  رو  تا 

م  ندینشی . مردیبگ نگاهم  متفکر  بابک  کندی و  با نشستن   .

م هم  منمینشی من  درد  لگنم  کم  ی بطور   ردیگی.   یکه 

 .شودیصورتم در هم م 

   ؟یتو خوب-

 بله خوبم. -

 کنه؟یدرد نم  تییجا-
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 دیمحکم باشم. با  دیبا  یهم درد دارم ول  یلیدرد دارم. خ   چرا

برا را  مهم    ی دردهام  حاضر  درحال  من  دارم.  نگه  خودم 

 مهمتر از من وجود دارد.   ی زها ی. چستمین

 ن؟ ینه... با بابا صحبت کرد-

 :پرسمیو من باز م  دهدیتکان م ی سر

 شد؟ یچ   جهیخب؟ نت-

 : دهدی . متاسف جواب مکندی م ریینگاهش تغ  رنگ

 کنه  تی شکا خوادینم-

 :رومی کوره در م از

م  نیا  یچ  ی برا آخه چرا؟  - م  کنه؟ی کارو  همه    ذاره یچرا 

  ی چ  ی نگه؟ برا  ی چیکنن و اونم ه   تشیسرش کاله بذارن، اذ

 آخه؟ 

بغض وامانده هم    ن یام و ا  ی که عصب  ییاز وقت ها  متنفرم

  ی دختربچه ها  ه ی. مرا شبزندی گلوم چنبره م  ی و تو  دیآیم

اشکشان    خورد،یم  یبه توق  یکه تا تق   دهد ینشان م  یفیضع
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است. سع نم  کنمیم  یدم مشکشان  اما  باشم  .  توانمیآرام 

رو به    کندیخودش را خم م  ی بابک همانجا که نشسته کم

 :دیگویو م وجل

 .ستین یکنی که تو فکر م  ی اصال اونجور-

 :پرسمیم ی لرزان ی صدا با

 ه؟ یچجور-

 محافظت از تو و مادرته... ی برا کنهیم ی بابات اگه هرکار-

 :کنمیرا قطع م  حرفش

 ؟ی چ ی محافظت کردنه؟ اصال محافظت برا نیا-

معذب    ی. کمزندی من زانو م  ی پا  نیی پا  دیآیو م   شودیم  بلند

و خودش   شودی. متوجه مکشمی. خودم را عقب مشومیم

 .کشدی را عقب م

نبودن... فکر   یمعمول  ی گوش کن ترانه... اون دو نفر آدما-

نم  یکنیم ممکنه    دونستنیاونا  بابات  زدن  کتک  با  که 

  ی ول  دونستنیآخر؟ معلومه که م  یبشه و ال  تیازشون شکا
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شکا  دونستن یم  نمیا بابات  اگه  اتفاقا  تیکه    یخوب  ی کنه 

 .  فتهینم الیتو و خاله ل  ی برا

 :پرسمیم  جیو گ متعجب

 ؟یچ یعنی-

نم  یهست که حت  ییزایچ  هی  نیبب- . فقط در دونمیمنم 

فهم  ن یهم ا  دم یحد  خ  ن یکه  پشتشون  گرمه.   یلیآدما 

 کنه یشمارو بدتر م تیکردن ازشونم فقط موقع تیشکا

  شود یصورتم که باعث م  ی رو  کشمیو مبهوت دست م  مات

 . میبگو یو آخ ردی دردم بگ

 شد؟ یچ-

 :کنمی و سوال م کنمینم یبابک توجه ینگران به

 مگه اونا شرخر نبودن؟-

 :کنمی و سوال م کنمینم یبابک توجه ینگران به

 مگه اونا شرخر نبودن؟-
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  شوند یموکت ثابت م  ی هاش رو. مردمک شودی ساکت م  بابک

نم  من  من...  ا  دانمیو  مسخره  اتفاق  م  ی چه  . افتدی دارد 

 افتاده ام! ییاکشن و معما لمیوسط ف کهوی  کنمیاحساس م

 بابک جان؟-

. هر دو بلند  م یپری از جا م  یمامان من و بابک کم   ی صدا  با

 . اخم کرده است؟کندینگاهمان م  ی کجوری. مامان  میشویم

 بابک جان؟ یفکر کردم رفت -

م  بابک جا  مامان  خشک  و  سرد  لحن  بخوردی از    چارهی . 

 :دیگوی دستپاچه م

 . اومدم حال ترانه رو بپرسم. با اجازه...رفتمیبله داشتم م-

م  کندیم  یفظ من خداحا  با خارج  اتاق  از  مامان  شودی و   .

م  سرش  عصب  رود یپشت  من  وسط    یو  همان  کالفه  و 

که امروز صبح افتاد و از طرف    یاتفاق  ی. از طرفستمیایم

 !کندیزشت مامان حالم را بد م  تینها یرفتار ب  گرید
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ا  بعد بابک مطمئن م  نکهیاز  با توپ پر به   شوم،یاز رفتن 

 . نمیبی م ی . مامان را در آستانه در ورودرومی هال م

 اتاق کارت دارم. ی تو ایمامان ب-

تا اول   مانمیو من منتظر م کندی م زانیچادرش را آو مامان

  رسدی پاش به داخل اتاق م  نکه یاو وارد اتاق شود. به محض ا

 :زنمی با حرص غر م

 بود؟ ی چه رفتار  نیا-

 :دهدیجواب م ی عاد یلیخ مامان

 کردم؟  کاریچ  ؟ی چه رفتار-

 .ردیگی ام م خنده

... واقعا کارت درست یکه با آقا بابک داشت  ی برخورد   نیهم-

زد زنگ  خودت  ب  ی بود؟  ب  ادی که  خودتم    رونش یاونوقت 

 ؟یکنیم

 نکردم.  رونشیمن ب-

 بکشم از دستش.  غیج  خواهدیم دلم
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گمشو از   ینفر بگ  هیکه به    ستین  نیکردن فقط ا  رونیب-

 نفهمه  نویاحمق نبود که ا نقدری... بابکم ارونیخونم ب

  د یکردم با  ی ادآور یبهش    نکهی از ا  ؟یناراحت  ی االن تو از چ-

 بره؟

 . گذارمیم  امیشانی پ ی دستم را رو یعصب

 از دست تو  ی مامان... وا ی وا-

 نوبت مامان است که از کوره در برود.  حاال

مرد   هیمن هنوز نمردم که    یه، ولبابات حال ندار باش  دیشا-

 کنه!  کیاتاقتو خودشو بهت نزد ی تو ادیب

 کرده؟   ی . با خودش چه فکرشودیچهارتا م  هامچشم

ا  ادتی  ؟یمامان خوب  ک؟ینزد- که    هیکه نرفته بابک لقمه 

 ن یخودتون برام گرفت

برا- بگم  بشه،  حالش خوب  بابات  کن    ن یی تع  ی پس صبر 

 خونه! انیوقت ب

 واقعا حال مامان خوب نبود!  نکهیمثل ا نه
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ماستا؟ من    ی تو   ی زیریها رو م   مهیچرا ق  ؟یوقت چ   نییتع-

  خوام یگفته من م  یاصال ک  ؟ی گیم  یمامان تو چ  گمیم  یچ

 با بابک ازدواج کنم؟ 

نم- بد  ی خوایاگه  بله  جواب  ب  ی بهش    یکنیم  خودیپس 

  دم ینکن اجازه م   الیبشه. خ  کیبهت نزد  نقدریا  ی دیاجازه م 

تو خونه و هر    ی اری... پسر بی اریبه بار ب  ییآبرو  یدوباره ب

. هر  ی دار  یخوب  ی بابا  ی . شانس آوردیبکن  ی خواست  یغلط

  ذاشت ی م  دیبریسرتو گوش تا گوش م  بودیم   ی ا  گهی مرد د

 .  نتیس ی رو

گونه ام    ی قطره اشک رو  کی .  دیآی. نفسم باال نمکنمیم  خی

 :کنمیزمزمه م. آرام چکدیم

 مامان رونیبرو ب-

 . دیآیو نه کوتاه م رودیم رونیمامان نه ب اما

خودت    یگذشته رو نبش قبر کنم ترانه ول  خوادیدلم نم-

   لیفام ی تو چه یحواستو جمع کن. نذار اسم بابات بپ
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اتفاق  االن چه  مگر؟  بود  شده  مامان   یچه  که  بود  افتاده 

کرده   ی چکار اشتباهمن  زد؟ی حق به جانب حرف م نطور یا

 حال کرده بود؟  یبودم که گذشته را قاط

 مامان رونیبرو ب-

 گفتم ترانه؟  یچ ی دیشن-

 :کشمیم غیج

 مامان رونیبرو ب-

و در    دهمیهول م  رونیاما مامان را به ب  ستیخودم ن  دست

و    شوم یو همان جا ولو م  کنمی. در را قفل م کوبمیاتاق را م

  قه یو چند دق  زندیمامان به در م.  کشمیم  غی پشت سرهم ج

م اضافه  بابا هم  از ج  شود؛یبعد    دن یکش  غیاما من دست 

  ی شانیوار پ  نی و همانطور جن  کشمی. موهام را مدارمیبرنم

 .چسبانمیام را به موکت م 

کرد بخاطر حرف    خیگذشته. بابا، مامان را توب  یساعت  چند

تا    ستادیرا پشت در اتاق ا  یساعت   کی که به من زد و    ییها
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  ن یتر  زیشوم، اما من در رقت انگ  ادهیپ  طانی بلکه از خر ش

 حالت ممکن بودم.

  ه ی. شبشیهفت سال پ   هیآن وقت ها شده بودم. شب  هیشب

گور گذاشتند! آن وقت ها هم    ی که جسم رهان را تو  یشب

و    انداختمیو داد راه م  غی. جکردمیها رفتار م  وانهیمثل د

 .کردمیم یخود زن

را. حرف    بعد از من  مراقبت کردن  بابا شروع کرد  کم کم 

 محبت کردن را. شتریزدن با من را. ب

 .ی از آن رابطه من و بابا بهتر از قبل شد حت بعد

 .خوردی به در م ی اتقه

 ؟یکنی ترانه... بابا... درو باز م-

ب  یتیبا وضع  خواهدینم  دلم به   تشیاذ  شتریکه دارد  کنم. 

  ک ی. هوا تارکنمیبلند م  نیزم  ی تن خسته ام را از رو  یسخت

فضا را روشن   یو کم  تابدیکه به داخل م  ی شده و تنها نور 

. تابدی به داخل اتاق م  ابانیست که از خ  ی کرده است، نور 
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و در    کشمیم  نیی را پا  رهی. دستگچرخانمیقفل م  ی را تو  دیکل

 .کنمی را باز م

م   نییپا  سرم کنار  احساس    روم یاست.  شود.  داخل  بابا  تا 

شده بودم اما هنوز    یدختر بالغ  گری. من دکنمی م  یشرمندگ

از خودم نشان م  ی هم رفتار بچگانه ا . دادمیمثل گذشته 

 که دست خودم نبود.  ی رفتار

اتاق روشن م  زندیبرق را م  دیکل  بابا . چشمانم را شودیو 

. دهمی م  حیرا ترج  یکیر. تاکندیم  تم ی. نور اذکنمی تنگ م

.  گریبه همد  م یشده ا  لیتبد  یکیسال ها من و تار  نیدر ا

 من است!  گریاسم د یکیتار

و مرا به طرف تخت    ردی گی. بابا مچ دستم را مبندمی را م  در

متوجه شدم که او هنوز لنگ    یچشم  ری. زمینینشی. مبردیم

م زندیم فشرده  قلبم  م   شودی.  بغض  درد.  آهسته  کنمیاز   .

 : میگویم

 د یببخش-
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 .کندیو نوازش م ردیگی دستم را م  بابا

 . میهست ی پدر و مادر بدرد نخور نیتو ببخش که ما همچ -

 :جنبانمیو بغض آلود زبان م   گزمیم لب

که من   ی. همه کسدیمن   زیحرفو نزن بابا... شما همه چ  نیا-

 دارم. 

م  آغوشش باز  برام  توکندی را  م   ی .  پناه  آرام    برمیبغلش  و 

 . زمیری آرام اشک م

 :زندی و لب م بوسدی سرم را م بابا

. صورتت قرمز  ی کف دست بود  هیاندازه    ی اومد  ایبدن  یوقت-

که به پرستار گفتم،   ی بود، چشات بسته، اونقدر زشت بود

 د یاریخانم اشتباه شده... دختر خودمو ب

 : دهدیبابا ادامه م .خندمی م هیگر وسط

 بهم.  دیبد مویبچه واقع خوامینم نویمن ا گفتمیم-

  کنم یراه افتاده ام را با دست پاک م  ینی. بخنددی قاه قاه م  بابا

 . خندمیو م
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  ن یگفت، ا  ی جد   یلیپرستارم تورو از دست من گرفت و خ-

  ن یخوایرو نم  یخوشگل  نیبچه خودتونه آقا، اگه دختر به ا

م د  هیبه    میدیم  مش یبریمام  همونجا  گهیخونواده  من   .

م  ستادهیوا نگاه  داشتم  و  داشت    کردمیبودم  پرستار  که 

ول  ی. من شوخبردتیم بودم.    ی لیانگار پرستاره خ  ی کرده 

پشت سرشو تو رو ازش گرفتم. بعد    دم یبود. دو  فته گر  ی جد

  شه یوقت از دستت ندم. هم  چ یاز اون به خودم قول دادم ه 

 ...یول ره،ی کس تورو از من بگ چیمراقبت باشم. نذارم ه

حدس بزنم بعد    توانمی. مردی گیم  یو نفس  شودیساکت م  بابا

 قرار است گفته شود. ی زیچه چ "یول"از آن 

خونه   ی دخترمو تو  دیبا  ردمکی من اشتباه راه رو رفتم. فکر م-

نگه دارم، از چشم همه دورش کنم، محکم نگهش دارم تا 

عوض    ا ینبود دن  ادمونی. اشتباه بود. ما  فتهی براش ن   یاتفاق

.  گفتمیدرباره عشق بهت م  دی. با زدمی با تو حرف م  دیشده. با

 ... یدرباره کشش نسبت به جنس مخالف... ول
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قرار    ی زیچه چ  "یول"  نیحدس بزنم بعد از ا  توانمیم   بازهم

 است گفته شود.

 ی کردم که از دستم بر ی من خودم کار -

 :کنمی م زمزمه

 جام بابا... حالم خوبه نیمن هم-

اما    دروغ  نبودم.  خوب  دلگرم    دیبا  ی کجوریگفتم.  را  بابا 

کم    کند یم  ال یکه عذاب وجدان دارد و خ  ی . پدرکردمیم

 ان یعذاب وجدان م  نیدخترش. ا  تک  ی کرده است برا  ی کار

و من    کردیدوشش بود، او را خرد م   ی که رو  ی نیبار سنگ

 .خواهمی را نم نیا

 :دیگویدست و پا شکسته م یبعد از سکوت طوالن بابا

اتفاق- ا...  اگه دوباره...  پ   یاگه...  ا...    شی مثل ده سال  برات 

 خوشت اومد... به من بگو  یافتاد... اگه از کس
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  آورم یم  ادیبه    ی. از طرفکشمی. خجالت مدهمینم  یجواب

درست مثل ده سال   ای  میبه بابا بگو  دیرهان برگشته است. با

 ! ؟ی سکوت کنم و پنهان کار  شیپ

 بهم ترانه؟ یگیم-

جواب    شودیبابا آنقدر آرامش بخش است که باعث م  لحن

 بدهم:

 بابا  گمیم-

 قول؟-

 قول-

درباره زنده بودن رهان با بابا حرف بزنم اما حاال وقتش    دیبا

 را به او خواهم گفت.  زی . به وقتش همه چستین

م  یکم عقب  را  بب  کشم،یسرم  را  بابا  تمام  نمیتا صورت   .

صورت مهربانش کبود و ورم کرده است. جگرم شرحه شرحه  

 . زندی م ی و بابا لبخند ردیگی . اشکم راه مشودیم

 دن بابا؟بو یاونا ک-
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 : دهدیو بعد جواب م بوسدی ام را اول م یشانیپ بابا

پ  یخاص  ی آدما- بودن  آمده  که  خدا  بنده  دوتا   ینبودن. 

 پولشون

 بالرو سرت آوردن؟ نیخدا ا ی بنده ها نیچرا ا-

 من خوبم! -

. او هم خوب نبود. اشک هام را  گفتیهم داشت دروغ م  بابا

م رو کنمی پاک  را  دستم  کف  م  ی .  بابا  لب    گذارمی گونه  و 

 :زنمیم

کنه    تتیاذ  یکس   ذارمینم  گهی . دکنمیمن ازتون مراقبت م-

 بابا

ب  ی ها  لب م  شتری بابا  م   دیآی کش  باعث    ی کم  شودیکه 

اما لبخندش نه.   شودی. صورتش از درد جمع مردیدردش بگ

 .  دهدی بغلش فشار م  ی مرا محکم تو

  یزندگ  دیو فقط بامنه که از شما مراقبت کنم. ت  فهیوظ  نیا-

 ی و خوش بگذرون یکن
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. او مرد خانه بود.  زدمی صورت بابا آن حرف را م  ی تو  دینبا

او دست م  یحس   نیاگر چن نم  دادیبه  و    تواندیکه  از من 

مرد احساس کند    کیاگر    شد؟یمامان مراقبت کند، چه م

 افتاد؟  یبراش م یندارد، چه اتفاق ییکارا گرید

مثل  - شما  بابا...  مامان   شهیهم باشه  منو  پشت  کوه  مثل 

 باشم براتون یدختر خوب دمیباش... منم قول م

 تیوضع  نیا   ی برا  یراه  کی   دی. من بایکردم؛ اما زبان  قبول

مراقب بابا باشم.   دیخانواده را نجات دهم. با  دیکنم. با  دایپ

 . رمیمی من بدون بابا م

 یو هست  ی ما بود  ی برا یدختر خوب شهیتو هم-

 .کنمیم  یو او را تا اتاقش همراه بوسمیبابا را م گونه

 دوم تاش

 : هنر/جادو یاروزِهیف یِآب

ذهنم برنامه امروز را    ی . تورومی زنان به طرف دکه م  قدم

  ک یکردن    دایالدن، پ  دنیچند روزنامه، د  دی. خربودم   دهیچ
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و دلم    خرمی. روزنامه را میعمو مجتب  ی شغل، رفتن به خانه

از    شی . پرودیمثل شکالت ضعف م   نیریش  زی چ  کی  ی برا

  تک تک    یشکالت  فر یو  کیآنکه پول روزنامه را حساب کنم،  

 .  دارمی هم برم

. ماسک  زنمیم   ی دکه، لبخند  شهیام داخل ش  افهیق  دنید  با

مضحک بنظر    یبیصورتم به طرز عج   ی رو  ی دود  نکیو ع

مضحک    ب یعج  دهمیم  حی. ترجستین  ی . اما چاره ارسدیم

 بنظر برسم، تا درب و داغان!  

به    ی لیخ  روز ی چشمم کبود شده بود. د  ی ورم کرده و پا  لبم

نم وضع  آمد؛یچشم  بلند شدم،  خواب  از  که    ت یاما صبح 

ام    یبود. مجبور شدم کالس نقاش  ختهیصورتم کامال بهم ر

با    گریتا دو روز د  دوارمیام  ی ارا کنسل کنم. به طرز احمقانه 

 را بتوانم بپوشانم! ی کرم پودر کبود 

ا  سالنه به طرف  م  ستگاه یسالنه  نرومیاتوبوس  پر    مکتی. 

  ن ی. بخاطر هم کنمیم  یشده و من به شدت احساس خستگ

و همانطور که   گذارمیم  ابانی جدول خ   ی باسن مبارکم را رو
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و به   کنمیروزنامه دم دستم را باز م  شوم،یمنتظر اتوبوس م

 . زنمیها ورق م ی ازمندیدنبال صفحه ن

ها  تیاولو با کالس  نداشتن  تداخل  و    ی برام حقوق خوب 

  شی اما پ  کنم؛ی باز م  مهیرا تا ن  فرمیام است. جلد و  ینقاش

کم  را  ماسکم  بتوانم  آنکه  دهانم    نییپا  یاز  به  تا  بکشم 

 .زندیاز آن م ی و گاز شودیخم م یکنم، کس کشینزد

. سرم کشمیم   ی بلند  نیو ه  دهمیخودم را عقب م  دهیترس

  کندیم  حیصورت رهان که دارد تفر  دنیو با د  برمیرا باال م

 !کند؟ی چه م نجای. او اشومیاز رفتار من، شوکه م

 : دیگوی و م ندینشی لبه جدول م  ی رو کنارم

   ؟ی زر رهنی پ ی چطور-

 :میگویو زمزمه وار م  کنمینم نگاهش

 ؟یکنیم  کاریچ  نجایا-

 بزنم! یگشت  هیاومده بودم -

 : زنمی م هیدار است. کنا خنده
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 باشه. یبرات محل گشت زن دی شهر نبا نییپا-

  االنه یبراش فرستاده بودم، خوش خ  روزیکه د  یامیاز پ  بعد

نداشتم و حاال او    یامیپ  ایتماس    چیانتظار جواب داشتم. ه

 . درست کنار دستم نشسته است. نجاستیا

  د یباشد. شا  ی و دلخور   یمن بخاطر ناراحت  ی تلخ  نیا  دیشا

 ... دیدغدغه هام. شا ادیبخاطر حجم ز

 !دانمینم

 : دهدیم جواب

 ! شهیم دایخوب پ  ی سوژه  نجاهایاتفاقا ا-

  طم ی . اگر شراشومیاش ممتوجه دو پهلو بودن جمله  یبخوب

االن    دیشا  زدم،ی سگ دو نم  امی زندگ  ی اگر برا  بود،یبهتر م

به صورتش    زدمی زل م  دی. شاشدمی ال ماز حضور او خوشح

به بودن    دیشود. شا  یکه رفع دلتنگ  کردمیو آنقدر نگاهش م

باشم و    ومبه فکر شغل دوم و س  د یاما با  دم،یشیاندی با او م

 .م ییایب رونیفالکت ب نیکنم تا از ا دا یعَموم را پ
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دوخته    ابانیام را به آسفالت خ   یمشک  ی مردمک ها  مصرانه

است با سست شدن اراده ام. من    ی ام. نگاه کردن به او مساو

  د یبه بابا قول داده بودم. من به خودم قول داده بودم. من با

 از خانواده ام مراقبت کنم. من...

 ... یزندگ نیبه ا لعنت

اما حاال   ؛ی و آب بشو  ی بسوز  یسال در آتش نبودن کس   ده

او را داشته    ینتوان  ی. حتیکنارش باش  ینتوان  یکه آمده حت

 ... ی. حتیباش

. انگشتانش که پوستم  کشدیم   رونیدستم ب  ی را از تو  فریو

م لمس  م  کنند،ی را  نفوذ  تنم  به  مکندیسرما  لرز  . کنمی . 

بود. متوجه   زی ت   شهی. رهان همکشمیفوراً دستم را پس م

 :زندی م ی . پوزخند صدا دارشودی اکشنم م ی ر

 نداشتم! یقصد دستمال... اگریخانم خن ایکوتاه ب-

پا  یشرمندگ  از را  نماندازمیم  نیی سرم  او    خواستمی .  به 

که سابقا بودم.   یکنم. من برگشته بودم به همان آدم  نیتوه
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 ی ناخودآگاه واکنش ها  انی. نسبت به آقادتری با دوز شد  دیشا

 !دادمینشان م ی احمقانه ا

 :زنمیلب م بانمیکه سر در گر همانطور

 متاسفم-

با او    ی ادبانه ا  یبا لحن تند و ب  دی. نبادیگوینم  ی زیچ  رهان

م کسزدمی حرف  است.  رهان  او  سال    ی.  ده  تمام  من  که 

با خ  را  بود؟!    الشیگذشته  سر کرده بودم. چه مرگم شده 

با آرامش    توانمینرمال رفتار کنم؟ چرا نم  توانستمیچرا نم

 و حرف بزنم؟ نم یکنارش بنش

 شتمندا ی متاسفم... منظور-

 : شودیخشن م لحنش

 باال  اریسرتو ب-

نم  متوجه مشومیمنظورش  که  تعلل  را   کنم،ی.  ام  چانه 

کم  ردی گیم با  خودش    یو  طرف  به  را  سرم  خشونت 

قرار است انجام    ی بفهمم چه کار  نکهی. قبل از اچرخاندیم
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ع  اول  م  ی دود  نکیبدهد  در  را  را    آورد ی ام  ماسک  بعد  و 

 . کشدی م نییپا

خ  ی هاچشم  با صورتش  به  مبهوت  درآمده  حدقه    ره ی از 

 ...نیاز ا ،یکینزد نیفاصله، از ا  نی. از اشومیم

رو  خواهدیم  دلم و  ببرم  باال  را  بگذارم.   ی دستم  اش  گونه 

. کاش بودیچشم هاش نم  ی رو   ی دود  نکیکاش فقط آن ع 

 . کاش....دیرا د  اشییجادو ی ها چشم  شدیم

 سر صورتت اومده؟  ییچه بال-

. حاال که دارم نگاهش  دهمینم   تیمطلقا به سوالش اهم  من

و فقط او    شودیرانده م  هیبه حاش  یتمام جهان هست  کنمیم

مماندیم فوران  آتشفشان  مثل  درست  قلبم  تمام  کندی.   .

دهانه کوه   یاحساسات از  کنم،  داشتم سرکوبشان  که قصد 

ر سر  وجود  شوندیم  زیقلبم،  همه  فرصد  کی.  را  او    اد یا 

 زنند.یم

 رهان...
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 با توام ترانه... -

 .میآیباال رفته اش به خودم م ی با صدا

 ست ین ی زیچ-

 بابات کتکت زده؟-

 . رمیگی . گارد مکنمیآوردن نام بابا، اخم م با

 .زنهیوقت کتکم نم چیبابام ه-

 . شودیم تلخ

 رفته؟  ادت ی ی که خورد ی ا یتوگوش-

 . شودیم تلخ

 رفته؟   ادتی ی که خورد ی ایتوگوش-

گونه ام مانده بود.    ی ها روتا سال  شینرفته بود. جا  ادمی  نه

  ی ل ی. سال ها گونه چپم سرخ بود از سکردیسال ها درد م 

 که ناعادالنه نوش کرده بود. 



 

248 

 

و دارد. آن    شه یهم هم  بابا بخاطرش عذاب وجدان داشت 

کداممان    ی بود که از بابا خورده بود. برا  یتنها کتک   یلیس

 بابا؟ ایسخت تر بود؟ من 

بابا را متهم کند. او    دهیاو از راه نرس  دادمیاجازه نم  نهمهیا  با

ده سال را، تمام زخم    نیخودش به من بدهکار بود. تمام ا

هام را، اشک هام را، غصه خوردن هام    ییهام را، تمام تنها

 را...

 : میگویمبابا  یهوا خواه به

 ی توگوش  هیاش  بچه   ه یتنب  ی برا  دونهیصالح م  یپدره... گاه-

 . ادیبزندش بلکه سر عقل ب

 ی گرید  زیآن لحظه چ  یچرت گفته ام ول  دانمیهم م  خودم

 . دیبه ذهنم نرس 

   یگفتن مزخرفات هنوزم نفر اول ی تو-

دعوا    دارمانید   نیدر اول   کردمیوقت فکرش را هم نم  چیه

را    میعظ  یخشم  کنم،یدرونم که رجوع م. به  میاندازی راه ب
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حس    توانمیرا م  جوشدیپر از آب، غل غل م  گی که مثل د

 کنم.

 و دلخور هستم.  یاز دست رهان عصبان ی بدجور من

 کرده؟!  ی نجور یصورتتو ا  یک نمیبگو بب-

 مگه برات مهمه؟-

هوس کرد مثل آن وقت ها رهان نازم را بخرد. لوسم   دلم

 کند. 

ا  دلم که  حاال  برگشته،  که  حاال  کرد،  همه    نیهوس 

را    ستیواقع براش مهم هستم. هنوز هم من  بدهد  نشان 

 . دوستم دارد و...خواهدی مثل سابق با جان و دل م

 پاشو-

 .شودیم بلند

نه جمله  شود،یناز کردنم م  جواب »معلومه که    ی دستور! 

 « یبرام مهم

 . کنمیو نگاهش م  رمیگی شده سرم را باال م شوکه



 

250 

 

و چقدر او را    رسدی بنظر م  ب ی. چقدر غرستادهیدور ا  چقدر

 .شناسمینم

که من    یرهان  هیکدام شب  چیاش، صداش... ه  افهیق  نگاهش،

 . نبود!ستین شناختمیم

 . نبود!ستیرهانم ن او

 کرده؟  دایگوش ت مشکل پ-

طلبکار    کرد؟یم  خمیتوب  داد؟یبه من دستور م  یچه حق  به

 بود؟

را م  شودیم  خم از الردیگیو مچ دستم  را  فورا دستم    ی . 

 .کشمیم رونیانگشتانش ب

 امیب تونمیدستمو ول کن... خودم م-

 مومن خدا  ا یپس دنبالم ب-

باورم نمشومیم  بلند واقعا داشتشودی .  . میکردیدعوا م  می. 

 :پرسمی و م افتمیپشت سرش راه م
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چون اعتقاداتم با تو فرق    یکنی م  الیخ  ؟یکن ی مسخرم م-

 داره...

 .کندیرا قطع م حرفم

  ن ی االن نه... االن حوصله بحث کردن ندارم... اونم درباره ا-

 زا یچ

رو  ماسکم م   ی را  باال  عکشمیصورتم  رهان   نکم ی.  دست 

 است. 

 ی دعوا راه انداخت امدهی... تو نی تو شروع کرد -

ده اند و  که سال ها با هم همخانه بو  ییزن و شوهر ها  مثل

. میشده ا  کردند،ی کوچک جر و بحث م  ی زها یحاال سر چ

تقر از ده سال  بعد  انگار که  نه  به    دارمانید  ن یاول  بای انگار 

م پآمدی حساب  شب  چند  خودم  من  انگار  نه  انگار    ش ی. 

 کرده بودم.  داریدرخواست د

 . کنمیاست که خودم را درک نم بیعج  ی و هوام بقدر حال

 . کندیو در را باز م ستدیای م یمتیگران ق لیاتوموب کنار
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 .نیماش ی تو نیبش-

 چرا؟ -

 باهات... ستی نترس... قرار ن-

 .کنمیرا قطع م  حرفش

.. من دوست ؟ یو مراقب حرف زدنت باش  یلطف کن   شهیم-

 ستم یدخترت ن

از آن،    شتری. بکنمیهم از لحن تند و خشنم تعجب م  خودم

 که...  ی م. جمله ا که به زبان آورده بود  ی از جمله آخر

... چون من  یست ی... تو دوست دخترم ناگریدرسته خانم خن-

 دوست دختر خودمو دارم... 

 !قلبم

 که...  دیآی به سرش م ییبال قلبم

 ... ی ام ه ر ینخواست ن،یبش یخواست-

 :زندیو غر م شودی کنارم رد م  از
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 تحمل کرد!  شهیواقعا نم ودویپر ی دخترا-

. در سمت راننده را باز  دوزمی و به رفتنش چشم م  چرخمیم

م  کندیم م ندینش ی و  فکر  آخرش  جمله  به  پرکنمی.    ود ی. 

نزد  ستمین پر  امی ودیپر  کی اما  واقعا    ی ودیاست. من زمان 

  یی و فشارها  ری و با اتفاقات اخ  شومیم  یتحمل  رقابلی آدم غ

 برابر تند مزاج تر شده ام.  نیبود، چند میکه رو

که واقعا دنبال    یآن کس  کنم،یام فکر م  ستادهیکه ا  همانطور 

 داشت، من بودم.  از یبوکس ن سهیدعوا بود و به ک 

بوکسم   سهیک   شهیبود. رهان هم   نطوریوقت ها هم هم  آن

. درست  کردمیم   یاو خال  ی و من تمام خشمم را رو   شدیم

 مثل امروز...

ا  ی زیچ  و بود،  تابلوتر  همه  از  فورا    نیکه  رهان  که  است 

 من چه مرگم شده است! دیفهم
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اتوموب  ی صدا  با ب  لشیبوق  فکر  آرام    ی. کممیآی م  رونیاز 

و در را    نمینشیم  لیشده ام. دست از پا درازتر داخل اتوموب

 . بندمیم

کجا    خواهدیندارم که م  ی ا  ده یا  چیو من ه  کندی م  حرکت

 برود.  

از    گری. دمیزنیکدام مطلقا حرف نم   چیو ه  می کرده ا  سکوت

را غم گرفته    ش ی. جاستین  ی قبلم خبر  قهی خشم چند دق 

که من ده سال    ی مرد  یزن در زندگ  کیاست. غم حضور  

 کرده بودم.  ی براش سوگوار

 تمام مردها زده بودم و حاال... نهیدست رد به س من

که    ی دختر حضور دارد! دختر  کیرهان    یزندگ   ی تو  حاال

 . کندیرا م   کردهیکه با من م ییالبد با او تمام کارها

اشک    دهم،یپدرم دستور م  یب  ی و به چشم ها  کنمیم  بغض

 .زندینر
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مس   تمام ا  ریطول  م  نیبه  تو  ی دختر  کردم،یفکر   ی که 

ق  شی زندگ بود؟ هنرمند    ی ا  افهیبود، چه  داشت. خوشگل 

 ... ایبود  یرانیبود؟ قدش بلند بود؟ ا

 ام شده بود! ی حسود دهیاو را ند چقدر

  ده یکه ند  یبدبخت باشد که به کس   تواندیآدم م  کیچقدر    و

 است، حسادت بکند!

ب  لیاتوموب  ستادنیا  با فکر  تومیآیم  رونی از    نگ ی پارک  ی . 

نداده بودم به    . کجا آمده؟ خانه اش؟ چرا حواسم رامیهست

 درست است که به خانه اش بروم؟  ر؟یمس

 فم ی. کشومیم   ادهیپ   لیشدن رهان من هم از اتومب  ادهیپ  با

 : پرسمیو م اندازمیدوشم م  ی را رو

 کجاست؟ نجایا-

و من باالجبار    رودی. به سمت در آسانسور مدهدیرا نم  جوابم

و او دکمه    شومی . وارد آسانسور مدارمی پشت سرش قدم برم

 .  دهدی طبقه پنجم را فشار م
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. اگر دوست دخترش در خانه اش ستمیایم  یگوشه ا  معذب

 چه؟ واکنشم چه خواهد بود؟  نمشیباشد چه؟ اگر بب

نم توانمینم  نه دختر   توانمی.  تو  ی با  است    شیزندگ  ی که 

 .  نمیاو را بب  توانمیبرخورد داشته باشم. نم

 ات؟خونه ی چرا منو آورد -

 !ی بالم اومدخودت دن-

تفاوتش با اخم زل    یرخ ب  می و به ن  شومیم  نهیبه س  دست

 .زنمیم

 ی کردی با من مشورت م دیتو با-

 .کندی روانه صورتم م  ینگاه مین

 .می ری کجا م میدار ی دیپرسیم بودیبرات مهم م-

 :زنمی لب غر م ری و ز  گزمیم لب

 هنوزم مثل گذشته رفتارات بچگانه ست! -
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خنده مردانه اش را   ی که صدا ستیبار نیاول. زندیم قهقهه

گشنومیم و  جذاب  شدت  به  صداش  خنددی م  رای.  فقط   .

شب وگرنه  است  م  یرهان  هیمردانه  . خنددیم  شناختم،یکه 

دخترانه    یرا با جسم  یبرهه از زندگ  کی... نه؟  بیچقدر عج 

  ی را کامال مردانه! تجربه جالب  ی گرید  ی کردن و برهه   یزندگ

.  کنندیکه رهان و امثال رهان کسب م  ی باشد! تجربه ا  دیبا

 هاش هم بودم! یشاهد تلخ کیکه من از نزد ی اتجربه 

 .کندیم  ی . با دلم بازکند یرو م  رو یاش دلم را ز خنده

 : دیگویم

 !یشیترسناک م  ی ودی پر یهنوزم مثل گذشته وقت-

وحشت    گرید  یو از طرف  شومیطرف خجالت زده م  کی  از

م او چطور جرات  طب   کندیزده.  ام حرف    عتیدرباره  زنانه 

 بزند؟  واقعا خجالت آور است.  

 :کنمیکه به گوشش نرسد، زمزمه م ی آرام جور  یلیخ
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تورو    شهیکه م  هیواقعا تنها صفت   شعوری... بشعوری... بشعوریب-

 کرد.   فی باهاش توص

. البته  شنودیدارد و صدام را م   ی زیبخت بدم او گوش ت  از

. به دیشنیهم صدام را م  بودی م  ی گریاگر هرکس د  دیشا

 .  میهست یکوچک ی هرحال ما در فضا

 کند یگردنش را کج م  ی. کمگرددیسمت من برم  حیتفر  با

 .دهدیلنگه ابروش را باال م کیو 

  ی چجور   نی... ببی لپ قرمز  یکنیسختش م  ی دار  ی ادیز-

 حالتت تنگ شده بود نی ا ی لپات گل انداخته؟ دلم برا

  شتر یب  خواهمی. نمدهمیفشار م  گریکدیرا محکم به    هاملب

  ی رو  ادهیجا هم ز  نیبه بحث کردن ادامه بدهم. تا هم  نیاز ا

 کرده بودم. 

 : پرسدیو م شودی م نهیدست به س رهان

م  ی چجور- زنا  ده سال    د؟ی باش  ب یعج  نقدریا  دی تونیشما 

مثل    ستادمیحاال که روبروت ا  یول  ی کرد  ی من عزادار   ی برا
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پارم کن  ی خوایگرگ ماده م  با عقل جور در  یلت و  ! اصال 

 . ادینم

هم بگذارم و فشارشان    ی که رو  دهینوبت پلک هام رس  نبار یا

بزنم. او منتظر    یحرف  دیخودم را کنترل کنم. نبا  دیبدهم. با

 شناسم،ی خوب م  یلی. من او را خ است که من حمله کنم 

 همانطور که او مرا...

. قصد ندارم ترانه سابق باشم. قصد  فتمیتله ب  ی ندارم تو  قصد

 ندارم...

همه عاشق او هستم. خدا لعنتم کند    نیلعنتم کند که ا  خدا

  .زندیدوست دختر دارد و بازهم دلم براش پر م  دانمیکه م

  ش ی کنم او همان ده سال پ  ال یخ  دیچه مرگم شده؟ فقط با

  ه یفقط شب  ستادهیکه روبروم ا  ی کنم مرد  الی مرده است. خ

 ست که عاشق او بودم. فقط...  یرهان

آدم   فیح  فقط حرف  آدم  مرده  صاحاب  دل    زاد یکه 

 .فهمدینم
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افکارم را سر و سامان    توانمی. نه م جمی در حال حاضر گ  من

در من،    ی به طرز مسخره ا  ز یا. همه چبدهم و احساساتم ر

 آشفته و در هم و برهم است. 

 :دیآیباز به حرف م رهان

وقت نتونستم    چیه   ی عمرمو با دخترا بودم ول  شتر ینصف ب-

  ی ... تو از هر دختراگریدرکتون کنم. بخصوص تورو خانم خن

 ! ی تر بود بیده برابر عج  دمیعمرم د  ی که تو

 تر از من هم مگر وجود دارد؟   یبودم؟ معمول ب یعج من؟

زاوه او  م   ی ادی...  غلو  باز    کردیداشت  آسانسور  در  اگر  و 

قطعا من شکست خورده بودم. چرا؟ چون قطع به   شدینم

بودنم   ود یپر  ی. خوبدادمیبه او م  یجواب دندان شکن  نیقی

 .  یبه خروس جنگ شدمی م لیبود. از جوجه تبد نیهم

از آنکه تعجبم را نشان    شیآنچه که روبروم است، پ  دنید  با

 .ردیگیام را به طرفم م ی دود نکیبدهم، رهان ع

 بزن به چشمات-
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م  کهیو درحال  رمیگی را م  نکیع از آسانسور    زنم،یبه چشم 

 .  شومی خارج م

 است؟ مرا کجا آورده؟ یکدام قبرستان گرید  نجایا

. رو به  سالن بزرگ و چند در است  کی  نمیبی که م  ی زیچ

 :پرسمی رهان م

 ست؟ یآپارتمانت ن  نجایا-

 : دهدیتفاوت جواب م یب

 ؟ ی فکر کرد  یاحمق جون... با خودت چ ستی البته که ن-

  نجا یا  یخونت نگفت  ی چرا منو آورد  دم،یپرس  یپس چرا وقت-

 ست؟یآپارتمانت ن

 :دیگویم حیو با تفر  اندازدیبه من م ینگاه مین

 اد یکردنت خوشم م  تیچون از اذ-

را هنوز هم دارد. خدا به دادم    اشوانهیعادت مسخره و د  نیا

 برسد.
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 کجاست؟ نجایپس ا-

 ر ی سالم رهان جان... صبحت بخ-

  ی . موهااندازمی نگاه م دیآیکه از پلکان باال م  ییبایزن ز به

 ی کامل  شی طرف رانده است. آرا  کیبلوندش را فر کرده و به  

ها با آن کفش  و  از من خ  ی دارد  بلند  تر    یلیپاشنه  بلند 

 است.

. دهمی . جوابش را مکندیو سالم م  زندیم  ی من لبخند  به

 .طورن یرهان هم هم 

 او دوست دخترش است؟   یعنی

 :دیگوی و م دهدیرهان دست م به

 کردم.   کسیف ۵ساعت  یبرا ی با صفو-

 .دهدیتکان م ی سر رهان

 خوبه-

 : دهدی را م  ی زن اطالعات بعد   روند،ی همانطور که راه م  بعد
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 ... ندتیبب  خوادیم بم یو غر  بیعج  ی اون دختره -

اصال به   کنم،ی و با خودم فکر م  زنمیسرشان قدم م  پشت

او مناسب است    ی برا  شتریمن ب  هیشب  یکی.  ندیآی نم  گریکدی

واقعا دوست    ی عنیو با خشم به پشت سر زن چشم دوخته ام.  

 رهان است؟دختر  

به من    ینگاه  مین  گردد ی. رهان برممیستیایم   یدر اتاق  دم

 : کندیدو رنگش را روانه زن م ی و بعد مردمک ها اندازدیم

 ۱۰فردا صبح باهاش هماهنگ کن فائزه... ساعت  ی برا-

 .زندیم ی لبخند فائزه

 باشه...  -

 : دهدیرو به من ادامه م بعد

 فعال گلم-

. رهان در را  دوزمیو به رفتنش چشم م  دهمیتکان م  ی سر

 اول من داخل بروم.  شودیو منتظر م   کندیباز م
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 یی مکان جا  نی ا  زنمیدفتر کار است. حدس م  کی  هیشب   اتاق

 دی. بانیبه ا  هی شب  ی زیچ  ای  کندیست که رهان آن را اداره م 

 از خودش بپرسم. 

ا  به م  نکه یمحض  اتاق  وارد  م  شودیرهان  باز  تا   کنمی لب 

 : دیگوی سوالم را بپرسم؛ اما رهان زودتر از من م

  دی... نباستی. دوست دخترم ن کنهیمن کار م  ی اون فقط برا-

 !ینگاه کن  ی که دور و بر منه اونجور ی به هر دختر

 گذشت؟یبود که چه در سرم م  دهی از کجا فهم  قایکجا، دق  از

که تمامت را بلد باشد.   یکی.  دیرهان ترس  هی شب  یکیاز    دیبا

 ست،یکه نگاهت را بخواند آدم ترسناک  یاز حفظ باشد. کس

 نه؟

 :کنمی م انکار

بنده- اون  ... دوما  کردمینگاه نم  ی خدا رو جور  ی اوال من 

  ی شخص  ی... زندگدمیکه دوروبرتن نم  ییبه دخترا  یتیاهم

 تو به خودت ربط داره. 
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ندارد. او دستم    یتیم اه  یجواب دادم. ول  زی تند رفتم. ت  دوباره 

ه بود.  خوانده  نم  چیرا  دلش    ی باز  کیدر    خواهد ی کس 

 .  ندیبب فیهاش را حر ورق 

دورنگش سرد    ی هااما چشم   رودیباال م  یلبش اندک  گوشه

اسم آن باال رفتن گوشه لب را لبخند    شودیتفاوتند. نم   یو ب

هارمون با  چون  است.    یگذاشت  تضاد  در  چشمانش  سرد 

 خند است. شی ن هیشب  شتریب

  م یدانی. هم من و هم او مکندی ! دارد مرا مسخره مشعوریب

  نانه ی. منتها من خوشبکردمیکه من به فائزه بد بد نگاه م

 .ست ی ن نطوریبه او بقبوالنم که ا خواستیدلم م

 اگر؟ یخانم خن  ینیش یچرا نم-

 ون ی. در دکوراس کندی اشاره م  ی کله غاز  یدست به مبل آب  با

روشن استفاده    ی دفترش هم درست مثل اتاقش از رنگ ها 

کوسن و  ها  مبل  است.   ی تابلوها  ،یرنگ   یرنگ  ی هاکرده 

اتاقش    ی گلدان ها کوچک و بزرگ، همه و همه فضا  ،ینقاش

 ...یرا پر از نشاط کرده است. پر از زندگ
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هفت صنار    یزده روبروم تومن   خیها با مرد    نیا  ی همه   اما

 تفاوت دارد!  

مکث   یو من هم با اندک  ندینشی م  زشیپشت م  یصندل  ی رو

 . گذارمیمبل م ی باسنم را رو

 یبررس  خواند،یذ را انگار مو چند کاغ  کندیرا باز م  ی ا  پوشه

پ دانم ینم  کند،یم حواسش  تمام  هرحال  به  کاغذ    ی...!  آن 

 او! یهاست و تمام حواس من پ

م   دلم گروم    ی برا  رود یغنج  قلبم  بودنش.  مردانه  قد  تمام 

 .  تپدیم نهیس ی گروم تو

.  کردمیم  ی پرداز   الی وقت ها درباره خودم و رهان خ  یگاه

انجام دهد ، چه    تیجنس   قیاگر رهان عمل تطب   کردمیفکر م

خواهد شد؟ چقدر جذاب خواهد شد؟ چقدر جذبه    یشکل

مردانه اش ضعف    کلیصدا و ه  ی خواهد داشت؟ چقدر برا

 خواهم کرد؟ 
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حاال که بدون صحبت کردن با من و    نم،یبیکه او را م   حاال

درست   فهمم،ی نگاه کردن به من قلبم را به تپش درآورده م

رهان را جذاب و پر از جذبه و    شهی. من همزدمیحدس م

  ن یبه چن  لیو او واقعا تبد  مید یدی م  االتمیخ  ی تو  یخواستن

 شده است! ی مرد

شرت ساده    ی ت  رشیبه تن دارد و ز  یزغال سنگ  نیج  کت

 .یبه همراه شلوار کتان مشک  یرنگ   ی خاکستر

  ال ینشستن فرق دارد! آدم خ  زی چقدر با پشت م  لیاستا  آن

کت و شلوار به تن    ستیاست با  زی پشت م  ی هرکس  کندیم

 اسپرت زده است.  پی داشته باشد اما او کامال ت

 ؟ی زل زد ی نجور یا یبه چ-

و مچ نگاه مرا    اوردیسرش را باال ب  نکهیسوال را بدون ا  نیا

استفاده کرد. مگر    « ی نجوری. بازهم از لفظ »اپرسد ی م  رد،یبگ

 ده؟ ینگاه کردن من را دنوع 

 جفت چشم دارد؟   کیسرش    ی چه خبر است؟ نکند رو  نجایا
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  ن ییگرد شده به او که سرش پا  یدر سکوت با چشمان  من

  ست یقرار ن  شودی مطمئن م  یاست زل زده ام. باالخره وقت

مبهوت من   افهیآورد و به ق  یبدهم، گردنش را باال م   یجواب

 . کندینگاه م

.  گذاردی م  زیم  ی دستش هست را رو  ی که تو  ی کاغذ  بعد

. در کمال تعجب  دیآیم  رونی ب  زی و از پشت م  شودیبلند م

  ال یکه خ  یو وقت   کنمی. پاهام را جمع مدیآی سمت من م

در مقابل چشم    شوم،یزده نم  رت ی ح  نیاز ا  شتریب  کنمیم

  ی عسل  ز یم  ی از حدقه در آمده ام، باسن مبارکش را رو   ی ها

 . ندینش ی و در فاصله صفر م گذاردیم

فاصله صفر چرا که، اگه رهان پاهاش را از هم باز    میگویم

نم  کردینم همد  نشست،ی و  به  اخوردندی م  گریقطعا    نی. 

 نه؟ گر؟یفاصله صفر د یعنی

م  معذب عقب  را  اکشم یخودم  به  من  نزد  نی.   یکیهمه 

 مرد!   کیبه   یکیعادت ندارم. آن هم نزد
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زم  خب او  باشد.  که  با کس  ن یرهان است  آسمان  که    ی تا 

 فرق کرده است.  شناختم،یم

 .کندیحالم را دگرگون م ی مرد روبروم بدجور 

 یکنیمعذبم م ی عقب تر... دار ی بر شهیم-

و    کشد یخودش را هم جلو م  چیه   کشدیاو عقب که نم  اما

م   نکمیع در  مآوردیرا  ماسکم  سراغ  پ  رودی.  من    ش ی که 

 .کنمیم یدست

 ارم یدرش م-

. زل زده است به  دارمی صورتم برم  ی فورا ماسک را از رو  و

و با انگشتانم    اندازمی م  نیی. سرم را پا دیگوی نم  ی زیمن. چ

 .کنمیم ی باز

 :دهدی م دستور

 نگام کن -

 اند به انگشتانم.  دهیهام چسب  مردمک

 :دیگویم باز
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 نگام کن ترانه -

 به صورتش.   زنمی زل م  ایشرم و ح  ایدن  کی. با  کنمیم  نگاهش

 ن یی. سرمم پایخوب بهم نگاه کن   یتونستیاز اون فاصله نم-

 نگام کن  ی خوای راحت هرچقدر م الیبود. االن با خ

  کند یاست. انگار دارد مسخره ام م  هیاش بنظر پر از کنا  جمله

  باش یز  ی که در چشم ها  ی ز یاما چ  زدم؛یم  دیکه او را د

 ست!  ی گریحرف د زند،یموج م

م  ی چشماها کار    ی تمسخر  چیه  ند،یگوی دورنگش  در 

مستین روبرو  ی جد  ند،یگوی.  آمده  واقعا  او  من    ی است. 

 نشسته تا من نگاهش کنم.  

اندازه  نیا  هیقض  فقط به  اگر  ده سال هم روبروم    است که 

  ی زیاش شوم، باز هم کم است. باز هم چ   ره یو من خ   ند یبنش

 .شودی جبران نم

دلم بلوا بپا    ی نگاه کنم و تو  ی گری است اگر به مرد د  گناه

ببرم و    شیشود؟ گناه است اگر دلم هوس کند دستم را پ 
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  ش یکه رهان ده سال پ   یشی را لمس کنم؟ ته ر  ششیته ر

 آرزوش را داشت!

تو را    شودی! چرا نمی! لعنت به تو رهان که پر از گناهلعنت

نگران باشم خدا قهرش    نکهیراحت داشت. بدون ا  الیبا خ

 مرد!  نیاست ا   زی. چقدر هوس انگدیایب

به جهنمش    گر ی د  کنمیم  یخود دار باشم. سع   کنمیم  یسع

 پا نگذارم. 

 : پرسمی و م دهمیم  ن ییرا پا نگاهم

...  ینقاش  دونمی ... مزهی چ  یعنی   ه؟ یکجاست؟ شغلت چ  نجا یا-

 ؟ی کنی م کاریچ قا یدق نجایا یول

سواال - جواب  تو  اول  بد  ی چطوره  منم ی منو  به  نوبت   ...

 !رسهیم

سواالت  دانمی م  قایدق چه  است  دلم    یقرار  من  و  بپرسد 

ندارم او درباره    لیبدهم. چرا؟ چون م  یبه او جواب  خواهدینم

 بداند. ی زی ده ام چمن و خانوا یزندگ
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  ت ی حاال وضع  رفتی و نم  کردیول نم  شی اگر ده سال پ  دیشا

م االن  کردی فرق  او  نظرم  از  اما    ک ی.  است  بهیغر  کی. 

 آشنا!  ی به یغر

نشان بدهم بزرگ شده    خواهمی که م  هیقض  نیمنکر ا  البته 

دلم    یچرا ول  دانمی. نمشومینم  ستم،ین  یام و وابسته کس 

 را به او ثابت کنم.  نیا خواهدیم

 : میگویبپرسد، م  یاو سوال نکهیاز ا شی پ  نیهم  بخاطر

 حرف بزنم.  میمسائل شخص ی درباره   خوادیدلم نم-

 :زندی و طعنه م دهدیلنگه ابروش را باال م کی

شد- پ  ی بزرگ  خانم...  باهوش   ی زر  رهنیآواز  خنگمون 

 بشه!  دهیپرس یقراره چ دونهی شده... لب باز نکرده م

 :کنمیاش شرکت م ی باز ی تو ی... ولی . نه جدکنمیم اخم

 ستم یاصلنشم خنگ ن-

و به   دیآی. طرح خنده به لبانش مرودیلبش باال م  گوشه

 زده اش نه! خیسرد و  ی چشم ها
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؟ پس  در کار باشه، ها یسوال و جواب ستیخب پس قرار ن-

م  یعنی خال  تونمیمنم  مسائل    یشونه  درباره  بگم  و  کنم 

 حرف بزنم؟ خوامی نم میشخص

 باشه  یشخص  کنمیفکر نم هیشغلت چ نکهیا-

و    گذاردیپاهاش م  ی . دستانش را رودهدیرا جلو م  خودش

س  هیشب  یحالت به  بوجود   نهیدست  شکمش،  سمت  اما 

 .دیآیم

بخوام    نکهینظرم ا. اآلنم از  هی شخص   یچ  کنمیم  نییمن تع-

 !هیکامال شخص  زی چ هی هیچ  نجایبگم کارم ا

به دو کردن هامان تنگ شده    که ی  ی . دلم براکشمیم  یپوف

 است.

 پنج سالت باشه!   کردمیچقدر بچگانه! فکر نم-

 .کندی روشن م ی چشمانش را لحظه ا طنتی ش برق

م- من  ی کرد ی اشتباه  اتفاقا  ساله   هی...  پنج  اپسر  با    ن یام 

 مرد چهل ساله خوبه!  هیتخت کارم به اندازه    ی تفاوت که رو
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م  یعصب بلند  ناراحت  باشومی و  جلو  نیهم   دی.   ی امروز 

با من    تواندی . اگر احساس کند م گرفتمیهاش را م  یشوخ

 ی ادامه خواهد داد و بجاها  نطوریها بکند، هم  یشوخ  نیاز ا

 .شناسمی . رهان را مکشاندی را م ز ی همه چ کیبار

دل به دل رهان   توانمی. نممن به بابا قول داده بودم   ی طرف  از

  ن ی از ا  ی اجازه دهم دوباره آتشم بزند. جدا  توانمیبدهم. نم

 ها، او...

 دارد!  شی زندگ  ی زن تو کی او

  حی. حاال که صحمیدید گرویفکر کنم بهتره من برم... همد-

 راحته   المیخ نمتیبی و سالم م

 :شنومیکه صداش را از پشت سرم م دارمی قدم برم کی

 د؟ ی عذاب وجدانت االن ته کش-

 . رمیگی. لب به دندان مافتدیدرجا از کار م قلبم

 :دیگویم باز

 ؟ی کردن ادامه بد  یبه زندگ یتونیاالن راحت م -
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او    دی. باکندیرحم شده است. چقدر اشتباه فکر م  ی ب چقدر

به او بفهمانم    د یسروتهش بکنم؟ با  یب  ی را متوجه حرف ها

ربط بودنش  عشقم   یسالم  از  و  ندارد  وجدانم  عذاب  به 

م بگو  دی با  رد؟یگی سرچشمه  او  نفس    نی هم   میبه  که 

  ک یمن    ی ست، برا  ی گریاگر هم نفس زن د  یحت  کشد،یم

ده سال چه بر سرم    ن یتمام ا  میبگو  دیبا  رد؟ارزش دا   ایدن

ام و چه اندازه دلم درد   دهیکش ییآمده است؟ چه عذاب ها

 حرف بزنم؟ دی داشته است؟ با

 ؟ی دیکه جواب نم تهیجزو مسائل شخص  ؟یچرا ساکت-

جمله آدم را تکه تکه کند. زبان    کیبا    تواندیرهان م  فقط

 خمپاره انداز؟   ایبود 

 ... کنهینم یتو فرق ی ام بگم برا یهر چ-

 : پرسدیکه م کنمیسمت در حرکت م به

 چرا؟ -

 : ستمیایم باز
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 ؟ یچرا چ-

 کنه؟ ینم یمن فرق ی چرا برا-

و مرا    ی چون تو قبال حکمت را صادر کرده ا  م یبگو  خواهمیم

 . میگویاما نم ؛یشناسی گناهکار م

 :زنمیآهسته لب م بجاش

 خداحافظ رهان-

وداع است.   نیآخر   هیگفتنم شب  یخداحافظ  یچرا ول   دانمینم

  ستی قرار ن  نکهیبه ا  ه یشب  یداد. حس   یحس  ن ی به من که چن

 .نم یاو را بب گرید

 نکت یع-

  یعسل  زیم  ی ام که رو   ی دود  نک یبه ع   یو نگاه  گردم یبرم

ست که بخواهم او خم    ی ادی. خب انتظار زاندازمیاست، م

  ن یبروم. بنابرا  شهیهم  ی را دستم بدهد تا برا  نکیشود و ع

م حرکت  م کنمیخودم  کنارش  از  عگذرمی.  را    نکی. 

 .نمیبیاو را مقابل خودم م چرخمیم نکهی و هم دارم یبرم
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. رهان مقابل من است ستیگذشتن از او ن   ی برا  یراه  چیه

 افتاده ام.    ریگ  یمبل و صندل انیو من م

 عقب؟  ی بر شهیم-

 کشم یم  یقی. نفس عمخوردیو نه تکان م   دهدیم  یجواب  نه

  کندی را دور بزنم. رهان هم حرکت م  زی تا م  چرخمی و کالفه م

 .شومیم ی. عصبکندیباز راهم را سد م ز،یو از  آن طرف م 

 برم.  خوامی رهان برو اون طرف م-

او انگار قصد ندارد بگذارد من بروم. به سمتم حرکت    یول

. رومیو من دو قدم عقب م  دیآیم  می. دو قدم به سوکندیم

 .ترسمیم

  ؟یکنیم  کاریچ ی دار-

تفاوت است. انگار    ی و ب  ی هم سکوت. صورتش کامال جد  باز

حت است.  ترسانده  و  کرده  معذب  مرا  که  انگار   ی برا  ینه 

  طنتیاز ش  ی نشانه ا  چی. هشودینم  کیکردن هم نزد  حیتفر

 .نمیبی هاش نمچشم ی کردن تو
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 رهان  اریدر ن  ی مسخره باز-

م   ی آنقدر لب  رومیعقب  به  کمرم  مکه  برخورد    زی ه  کارش 

فرار کنم او    گریاز آنکه فرصت کنم از سمت د  شی . پکندیم

م  طرف  دو  را  رو   گذارد یم   ز یدستانش  خم   ی و  صورتم 

 . شودیم

جا   کمرم تا  م  ی را  عقب  رو دهمیممکن  را  هام  آرنج    ی . 

م  گذارمیم تر  عقب  که  هرچقدر  ب  روم،یو  بر    شتریرهان 

 . شودیمن خم م  ی سوار و رو تیموقع

 برو کنار رهان -

کم   کنمیکه احساس م  کی. آنقدر نزددیآیم  کترینزد  فقط

رو پا  باآلخره  بچسبد.  من  به  چ  ی مانده  .  گذارمی م  زیهمه 

قلبش.    ی رو  قای. دقندینشیاش م  نهیقفسه س  ی دستم رو

  ده ی. نگاه ترسشومی م  جی. گکوبد ی امان دارد م  یکه ب  ییجا

 . بازدی ام رنگ م

 :کنمی م زمزمه



 

279 

 

  یکنیم  تمیاذ ی دار-

 شود؛یم  شیرو   شیدستم مانع از پ  ایکه زدم    یحرف  دانمینم

فرق م  یاما  او دست  نزد  کشدیندارد.  به من.    کیاز  شدن 

است.    کی. هنوز هم نزددهمیم  رونیب  مهینفسم را نصفه و ن

 هنوز هم در خطرم! 

. برمی بهره م  کردم،یاستفاده م  شیکه ده سال پ   ی ترفند  از

ن  دانمیم م  ستیدرست  بگ  خواهمی اما  فاصله  پس  ردیاو   .

 : میگوی م ییمظلومانه با لحن دلربا

 ؟یکن تم یاذ ی خوایم-

هم    دی. شاشودی عوض م  هیصدم ثان   کی صورتش در    حالت

  شود یدوباره سرد و سنگ م  ی! ولکنمی استنباط م  نطوریمن ا

 :دهد ی و جواب م

 اد یز یلیخ-

 چرا؟ -

 .دهدیبه سرش م یتفاوت تکان کوچک یب
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 .برمی تو فکر کن ازش لذت م-

 : میگویم ی جد

 !ینداشت سم یساد مایقد-

 بندازم. ادتی ی خوایرفته؟ م  ادتیچرا داشتم... -

 :دهدی و او ادامه م کنمی. سکوت مخواهمینم نه

م   یوقت- سوسک    ی بر  یخواستیکه  قبل  از  من  و  حموم 

 گذاشته بودم اونجا... 

 : میگویده مز خجالت 

 تمومش کن رهان-

 ...یو گفت ی اومد رونیحموم ب  ی لخت از تو-

ن  دست ادامه    رم یگی دهانش را م  ی که جلو  ستی خودم  تا 

مثل لمس نامحرم و قول بابا و قلب    زیچ  چیبه ه   گریندهد. د

رهان را ساکت کنم    خواهمی. فقط مکنمیقرارم فکر نم  یب

 تا ادامه ندهد. 
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ما افتاد. آن    نیب  یآن روز چه اتفاق  میدانیما خوب م  ی هردو

 ... کیکامل از    ی . تجربه امیرا تجربه کرد  ی گرید  زی روز ما چ

ش  چشمان از  پر  لبخند    طنتی رهان  به  لبانش   و  است 

آغشته. من بدبخت اما از شرم و ترس مدام رنگ    ی ا  ثانهیخب

 .شومی به رنگ م

  ی. پلک هام را با خوشحالخوردی چند تقه بر در م  ناگهان

ام. حاال م   دای . نجات پگذارمیهم م   ی رو نفس    توانمیکرده 

 بکشم. 

. کف  قاپدیهوا آن را م  ی که رهان تو  کشمیرا عقب م   دستم

رنگم مثل    شی ه پ و اگر من تا چند لحظ  بوسدی دستم را م

سرخ، قرمز   ب یدارم که مثل س  نان یبود حاال اطم  دیگچ سف

 شده ام. 

 شده به گونه هام.  رهیخ  رهان

 رهان؟  -



 

282 

 

او چشم از من بردارد. باز هم    شودی فائزه هم باعث نم  ی صدا

 :زندیفائزه صداش م 

 رهان جان؟ -

 : دیگوی و م ردیگی با خشونت چشم هاش را از من م رهان

 رو بزن... یکوفتماسک -

مکنمی م  اطاعت آهسته    خواهمی.  که  بگذرم  کنارش  از 

 : دیگویم

ات هنوز  نشو ترانه! مزه  دیسرخ و سف  ی نجوریمن ا  ی جلو-

 زبونمه...   ریز

دستان لرزانم را باال    شنوم،یکه م   ی شده از جمله ا  شوکه

ام بگذارم. نگاهم را    ینیدهان و ب  ی تا ماسکم را رو  برمیم

م  ی ها   کیبه سرام دفترش  تا    کنمیم  ی . هرکار دوزمیکرم 

بدانم حال    خواهمی. مشودینم  اندازم،یبه رهان ب  ینگاه  مین

او چگونه است. او هم مثل من منقلب شده؟ مثل من نفسش 
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نم م  شود؟ی راست  نم  زند یقلبش  ها  زند؟ی و  دو    ی چشم 

 ست؟ی تفاوت ن یسرد و ب گریرنگش د

م   رهان  در  طرف  ب  رودیبه  من  مقابل    یو  همانجا  حرکت 

  ی عیطب  کنمی م  ی. سعشودیام. فائزه داخل م   ستاده یا  زشیم

. فائزه  دهمیبراش تکان م  ی و سر  زنمی . به او زل مرفتار کنم 

شک    ی زی. انگار به چاندازدیبه من و بعد رهان م  ینگاه  مین

 کرده باشد.  

 :پرسدی سرد م رهان

 ؟ یداشت ی کار-

 .دیآیبه خودش م فائزه

فردا    ی قرارا  خواستمیبد موقع مزاحم شدم. فقط م  د یببخش-

 رو بدم.   ی کنم و پرونده جلسه با صفو م یرو باهات تنظ

 .دهدیتکان م ی سر رهان

خن- م  اگریخانم  بشرفتنیداشتن  فردا    نی...  جلسه  درباره 

 . میصحبت کن
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 د یآی . لبخند زنان تا وسط اتاق مشکفدی گل از گلش م  فائزه

در    ی ره یو دستگ  ستاده یکه دم در ا  یه رهانب  ف یو من بالتکل 

 .کنمیرا نگه داشته نگاه م

بروم.  دیکه با فهممیم اندازدی که رهان باال م ییلنگه ابرو با

 :میگوی سمت فائزه و م کنمیرو م

 ... خدانگهدار ریروزتون بخ -

 : دهدیجواب م  ییبا لبخند دلربا فائزه

 ر ی... روزت بخزمی عز  دنتیخوشحال شدم از د-

از آنکه    ش یو پ  ستمیایرهان م  ی . روبرورومی سمت در م  به

 :کندیم  یدست ش یدهن باز کنم، او پ

  ح یکارتو برات توض  گمیباش... به فائزه م  نجایفردا صبح ا-

 بده... روز خوش 

متعجب    ی . صداشومی م  رهیگرد شده به رهان خ  یچشمان  با

 :شنومیفائزه را از پشت سر م

 قراره به مجموعه اضافه بشه؟ شونیا-
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 بله... امروز مصاحبه داشت! -

اندک   هیشب  شتریب  مصاحبه؟ با  الس زدن و   یکل کل بود! 

که مرا تا مدت ها عذاب خواهد    یعیحرکات و جمالت شن

 داد!  

 ها من که درخواست کار نکرده بودم. نیاز ا گذشته

 ن؟یبر نیخواینم  اگر؟یخانم خن-

 .شومی م دستپاچه

 ی ار ی ی له... خدانگهدار آقاب... ب-

و من با خودم   بنددی. رهان در را مرونیب  زنم ی از اتاق م  و

 ! نجا؟ی. چه خبر است اکنمیفکر م

ز  دیبا نه...  کنم؟  رهان صحبت  با  تا  کنم   عیضا  ی ادیصبر 

 . رمی . بهتر است شب با او تماس بگندی است اگر فائزه مرا بب

که رهان    کنمیسوال فکر م  نی به ا  دارمیکه قدم برم  همانطور

 گردم؟ یمن به دنبال کار م داندیاز کجا م

 دوم تاش
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 : هنر/جادو یاروزِهیف یِآب

 "برگشت"

مدرسه به صورت   اطیح  ی کالس تو  پیبود و اک  امدهین  معلم

آورده بود و بچه ها    لی. ارغوان موبامیوار نشسته بود  رهیدا

م  یکی  یکی پسرها   دادندی شماره  مزاحم    ا ی   لیفام  ی تا 

تو  یکسان بشو  ابانیخ  ی که  بودند  داده  حتمیشماره    ی . 

 ! میکردی دوست پسرشان را امتحان م

  مای. چرا؟ چون بار آخر سبود  نشیمورد آخر احمقانه تر  نیا

اما   داد؛  پا  پسرک  و  کرد  امتحان  را  مرجانه  پسر  دوست 

ش دوست  هفته بعد از کات کردنشان دوباره باها  ک یمرجانه  

 شد.

 مسخره!  نقدری هم  ؟ینیبیم

  ی تلفن  ی دست مزاحمت ها  نی از ا  یهم گاه  ح یتفر  ی ها  زنگ

اوامیکردی م  جادیا تماس    لی.  ها  بچه  بودم.  مخالف 

روز به خودم آمدم    کی. اما  نشستمی و من دور م  گرفتند یم
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د م  دمیو  و    ی تو  خواهدی دلم  بگم  دخترها  با  باشم.  جمع 

 بخندم. 

تو نبودم. تو خوب بلد    هیمن شب  یول  دانمیاست م   مسخره 

گرفتم. بعدها که   ادی. من نه! بعدها  ی بساز  تییبا تنها  ی بود

 ! یرفت شه یهم ی تو برا

م  ش یپ   تا فکر  آن  پا  دیبا  کردم یاز  در    ی هیحتما  دخترها 

که با هم  . چرانبود   نطور یا  یباشم. در مدارس قبل   ی هرکار

هنرستان اما دخترها    نیا  ی . تو شدمیفکر خودم دوست م

 .  نطوریآزادتر بودند. خانواده هاشان هم هم

.  دمیرا فهم  نیکه رفتم ا   مایبه خانه مهسا و فرنوش و س  من

روسر  یزمان گفت  مهسا،  مامان  فاطمه،  خاله  را    ی که  ام 

برادرها  اورمیدرب حضور  بخاطر  من  ا  ی و  را    نیمهسا  کار 

 نکردم.

راحت شالش را درآورد.    یلیمهسا به خانه ما که آمد، خ   اما

  ه یقض  نیبعد با ا  ی دارهایبابا چقدر معذب بود اما در د  چارهیب
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ش به  البته  آمد.  ب  وهیکنار  مثال  اتاقش   ی تو  شتر یخودش. 

 .نگاهش اکثرا به فرش دوخته شده بود ایو  ماندیم

با  خالصه رهانم،  ا  میبگو  تی برا  دیکالم  از  من    نکه یکه 

  ی و حاضر شدم پا رو  بردمیدوروبرم پر از دختر بود لذت م 

 از خط قرمزهام بگذارم. یبعض

 را سمتم گرفت و گفت: لیموبا ارغوان

 ر ی رو تو بگ یکی نی... حال اایب-

 گرد شد. گفتم: چشمانم

 کارا نکردم  نیمن تا حاال از ا -

 مسخره ام کرد:  سرور

 ی ا  زهیپاستور  یلیآره، تو خ-

 گفت: مرجانه

نفرو    هیبابا... تو فقط قراره    می ما ده تا دوست پسرم داشت-

 !ی)..( کن
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 برد.  یزد که من را تا مرز سکته قلب ی ادبانه ا یب حرف

 حرف مرجانه را اصالح کرد: مهسا

 منم دوست پسر نداشتم واال -

م  نیهم  از خوشم  فکر آمدیمهسا  اما  بود  راحت  و  آزاد   .

 باشد.  شیزندگ ی تو ی پسر دیکه حتما با کردینم

 اصرار کرد: ارغوان

 داره یرو برم یبابا توام... االن گوش ریبگ-

ناگهان صدا  ل یموبا  ده یترس که  گرفتم  دق  ی را  را  از    قا یتو 

 :دمی پشت سرم شن

 ترانه...-

  ن ی اول  کنمیم  ال یچرا خ  ؟ی زدیبار بود اسمم را صدا م  نیاول

 بارت بود؟! 

د  برگشتم ا  دمیو  ما  از  دور  قدم  چند  اخم ی ا  ستادهیتو   .

 :ی. گفتیداشت
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 نجا یا ایب-

بلند    مایدامن س  ی را تو  یخدا خواسته گوش  از انداختم و 

 شدم و آمدم سمت تو.

کنجکاو    ی. از طرفمیریتا از جمع فاصله بگ  ی سر اشاره کرد   با

طرف خوشحال بودم که    کی و از    یبودم که چه کارم داشت

 همکالم شوم.  یقرار نبود با مرد نامحرم

 :ی دی اخم پرس با

 ؟ ی کردیم  کاریچ یداشت-

داشت  از خوردم.  جا  م  ی سوالت  خواستم    ک ی  ی کردیباز 

 بود، نبود؟ بیتو و من عج ی برا ن ی! و اییجورها

 :گفتم

 شن یمزاحم م زننیزنگ م... کننیم یبچه ها دارن شوخ-

 :  ی دیپرس

 فقط بچه ها؟  -
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 آره -

   کرد؟یم  کاریدست تو چ لیپس موبا-

ازت    ی. بعدها وقتیهات را بعدها گفت  دنیسوال پرس   لیدل

 :دمیپرس

  ی مدرسه بخاطر مزاحم شدنا  اطیح  ی رهان اون روز چرا تو-

 ؟ی دیپرسیازم سوال م یو ه یاخم و تخم داشت یتلفن

 : یساده گفت  ی لیو خ  ی تو لب هات را شکل بوسه جلو داد  و

 .. یحرف بزن  ی ا   گهی... فقط دوست نداشتم با مرد ددونمینم-

  ت یسمتم حسود  ومدیکه دختر م  ی من بود  ی زر  رهنیتو پ

 !شدیم

  د ینشان دادنت. شا  رتیتوجه و غ  نیا  ی روز دلم رفت برا  آن

  ی را برابودم که م  نیعاشق ا  دایمسخره بنظر برسد اما شد

 .یخواست یخودت م

 : دمیازت پرس  اطیوسط ح یوقت یول

 ه؟ یسواال واسه چ نیا-
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 :ی جواب داد یدروغک تو

خاله زنک    ی جا   ستیبهتر ن  فهیضع  نقدریا  کت یزیف  یوقت-

 ؟یدرس بخون پیچ ی کارا  نیو ا ی باز

 و گفتم: دمی برچ لب

 فهمم یو نم خونمیم  یوقت هیاش چ دهیخب فا-

 :یگفت

 دم ی م ادیکالس خودم بهت  ی تو میجمع کن بر-

م  دیبا پ  کردمیباور  پا  ا  شی خودت  باورم    ؟ی گذاشته  خب 

مشدینم صدا  را  اسمت  من  حت  زدمی.  را   یتو  جوابم 

 . ی دادینم

ا  منظورم دخترانه  تو  ستیاسم  داشت  ی که  .  یشناسنامه 

 .ی که ازش متنفر بود یاسم

 و  ی و اسمم را صدا زد  ی آمد  ییکهویفکرش را بکن، تو    بعد

 تی! خب موقعیبده  ادی  کیز یتا به من ف  یگذاشت   شی پا پ

 !گریبود د یخوب
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استفاده کنم    تیموقع  نیاز ا  دیلحظه احساس کردم، با  آن

 با تو را باز کنم. یتا بتوانم باب دوست

 ام یو م گمی به بچه ها م  رمیتو برو... من م-

 :یحفظ اخمت گفت با

 ا یب ع،ی... برو سرکنمی صبر م-

 دوم تاش

 ادو : هُنرْ/جیاروزِهیف یِآب

 "برگشت"

 سمت دخترها و گفتم: دمی حرفت گوش دادم. دو به

 میکالس درس بخون ی تو میریبچه ها منو فرانه م-

 »عه« در آورد و گفت:  هیشب ییصدا فرنوش

 خب  ادیضد حال نباش بابا... به اونم بگو ب-

  ادیشده بود.    شتریبه تو انداختم. اخمت ب  یو نگاه   برگشتم

 افتادم. پ« یچ ی و کارا  ی کلمات »خاله زنک باز
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 بده  ادی کیزیبهم ف خوادینه م-

 گفت: مهسا

 برو-

 نداشت. یتیبچه ها مسخره ام کردند. اهم یباق یول

راه    ی . تومیبه سمت کالس رفت  گریطرفت آمدم و با همد  به

 :دمیپرس

 ؟یخوب نقدریهمه درسات ا ی چرا تو تو-

 : ی جواب داد  یرحم یهم با ب تو

ن  دیشا- به هوا  تو سر  تمرکزمو م  ستمیچون مثل    ذارم یو 

 درسم!  ی رو

  ی دختر ب  دیشدم که حد نداشت. بنظرم رس  عیضا  ی بقدر

بود که تو جمله هات را    نی ا  تشیواقع  یول  یهست  یاعصاب

 ی انکته  نی. ای آوردیبه زبان م  یتفاوت  یدر کمال آرامش و ب

. چون تو رمی اعصاب بودنت را قلم بگ  یب  شدی بود که باعث م
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بود  شه یهم خمپاره    ی آرام  هم  آرامش  کمال  در  و 

 !یانداختیم

 کردم:  زمزمه

 ستم یسر به هوا ن چمیه-

نشستم و کوله ام را باز کردم.    یصندل  ی بود. رو  یخال  کالس

 .  ی که مقنعه و مانتوات را درآورد دمیتو را د

 :یگفت

 ار یاول مقنعه وُ مانتوتو در ب-

کردم.    ی دستور  ی انگار  لحنت  اطاعت  و  شدم  بلند  بود. 

 . ی کرد  زانیو آو یمانتوام را گرفت 

اما ناگهان احساس کردم    نمی به تو کردم تا بروم و بنش   پشت

کوتاه    ی دستت پشت سرم آمد و کش موم را در آورد و موها

 . ختندیو لختم از حصار درآمدند و دورم ر
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نگاهت کردم  یچرخ  مین  متعجب  و  ب  زدم  تو  تفاوت    یاما 

فقط  ینشست  تیصندل  ی رو  یرفت بودم.  نشده  شوکه   .

 بود! ب یحرکتت عج 

 ؟ ی ستادیچرا وا نیبش ایب-

اطاعت کردم. چقدر حرف گوش کن بودم من آن وقت    بازهم

 ها، بر خالف االن! 

 و کتابم را در آوردم و گفتم: دفتر

 !فهممینم یچی من کال ه ؟یاز کجا شروع کن ی خوایم-

شد سرم را باال گرفتم و متوجه شدم تو با   ادیکه ز  سکوتت

به من! دستت جلو   ی دو رنگت زل زده بود  ی آن چشم ها

تو از  را  برد پشت    ی آمد و رشته موهام  صورتم کنار زد و 

 گوشم! 

 !ی گرید ب یحرکت عج دومرتبه

 :یو آرام گفت ی پشت دست گونه ام را نوازش کرد با
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نگه   یقبولت کنن، مردمو راض  ییجا  نکهیا  ی نکن برا   یسع-

 شونمی. راضیکن   یهمه رو راض  یتونیوقت نم  چی... تو هی دار

... اونوقته که  ی انجام بد   لشونیبرخالف م  ی کار   هیکاف  یکن

آدما د  ییهمون  تا  م  روزیکه  بودن،    ل یتبد  ینیبی دوستت 

کردن! به    ریشدن به دشمناتو تو رو با حرفا و کاراشون تحق 

بابا گور  بگو  کسم  ی خودت  باش!  خودت  و  بخاطر    یردم 

باباشو  گور  بگو  نداشت...  بهتر،  چه  داشت  دوستت  خودت 

 ی از دست نداد ی زیهفت جد و آبادش! تو چ

ا  دانستمینم زد  نیچرا  را  ها  دی حرف  بودم  احمق    گر،ی. 

نم  یگاه کار  مغزم  لحظه  به  کردی در  که  بعد شب  خانه . 

م  رفتم یم فکر  دوزار  کردم،یو  طرف    افتادی م  میتازه  که 

 مقابلم چه گفته و منظورش چه بوده. 

 ی لبخند زدم و سر  یحرف هات هم برام گنگ بود. ول  آن

 .دنیفهم یتکان دادم به معن

 کنمی کارو م نیمتوجه شدم... هم-
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به کتاب   ی مردمک هات را چسباند  دانهیو ناام  ی دی کش  یآه

 :یو گفت

 گفتم!...   یمن چ یات تابلوئه که نگرفت افهیق-

 . فورا گفتم:کردمیرا فاش م نیا دینبا یبا تو بود ول  حق

 باور کن... باهات موافقم دم،یفهم-

 شدم گوشه لبت باال رفت. متوجه

 :یگفت

 سراغ درس  میخب... بر یلیخ-

تا سر  موافقت قبل  عیکردم  بحث  آن  از  با  میدور شو  یتر   .

و    ی . از اول کتاب شروع کردی دادیم  حیحوصله برام توض

توانست تو  یتنها  را  صفحه  کن  ی چند  فرو  دختر  یمغزم   .

 .  دمیفهمیرا نم زهایچ  یواقعا بعض ینبودم ول  یخنگ

که چند تا از بچه ها وارد شدند. سرم    میتنها بود  یربع  کی

و خنده هاشان دادم که    یبه شوخرا باال بردم و نگاهم را  

 :ی تشر زد
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 حواستو بده به درس -

زل زدم.   ی که برام طرح کرده بود  ی شده به مسأله ا  کنف

بهناز را از    ی درحال سر و کله زدن با مسأله بودم که صدا

 :میدی سر شن ی باال

 ن؟ یخونیدرس م  نیدار-

 به بهناز فخر بفروشم گفتم: نکهیا ی برا

 دهیم اد ی کیزیفرانه داره بهم ف-

 :دیبه تو انداخت و پرس ینگاه بهناز

 گوش بدم؟  نمیبش تونمیمنم م-

به    ینگاه  میاخم داشتم. ن   ی. کم نمیبرگشتم تا تو را بب  فورا

 :ی و رو به بهناز گفت یمن انداخت

  کنمیفکر نم.  دمی م  ادیرو به ترانه    ییزایچ  ه یدارم از اول  -

 به درد تو بخوره 

 جواب داد:  ییبا پررو بهناز
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 ارمی... صبر کن برم دفترمو بشه ینداره... برام دوره م  یاشکال-

محبوبم را    ی و من باز احساس کردم بهناز اسباب باز   رفت

 . آوردی داشت از چنگم در م

 :یو بعد گفت  ی لبانت را جلو داد  یکردم و تو به سادگ  نگاهت

که... در مقابل    یدیتالشمو کردم ردش کنم... دمن تمام  -

 نگام نکن. ی نجوریمقاومت کرد.... پس ا  دنیفهم

ر  خنده و  گرفت  رو دمیخند   زی زری ام  نگاهت  هام    ی .  لب 

 نشست.

تقص  یسع  واقعا  تو  که  کنم  مجاب  را  خودم    ی ری کردم 

 . ینداشت

را به سمت ما چرخاند    ییجلو  فیرد  یبرگشت و صندل  بهناز

 و نشست.

 خب شروع کن رهان -

. همش  شدمیم  ی»رهان« عصب  گفتیبه تو م  یوقت  چقدر

 »فرانه«.    گفتیچرا به تو نم کردمیفکر م
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 : ی جواب داد تو

 منتظرم ترانه مسأله رو حل کنه-

 : پرسدیو ازت م  دهدیتکان م ی سر بهناز

 ه؟ یآخر هفته وقتت خال-

 چطور؟ -

 دعوتت کنم خونمون  خواستمیم-

  چ یسرم را باال گرفتم و نگاهتان کردم. من ه   ی کنجکاو  با

  ی که تو را به خانه دعوت کنم. خاله انس  دیگاه به ذهنم نرس

تنها. تو    شهیهم   یآمده بودند ول  ی دو بار  یک ی  یو حاج عل

 .  ی که آن ها آمده بودند همراهشان نبود  ی در آن دو بار

  ی قشنگ   ی هات دوختم. لب هاجواب تو، چشم به لب   منتظر

 من. کی کوچک و بار ی برخالف لب ها یداشت

 :یگفت

 امیب تونمیمن... نم ش یپ  ادیآخر هفته ترانه م-
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ب  شوکه بود  قرار  خبر    م یایشدم.  خودم  چرا  شما؟  خانه 

 نداشتم؟ 

 زد و گفت: ی لبخند کج و کوله ا بهناز

بارم دعوتم    هی ... تا حاال  میبا هم بود  ییمن و تو از راهنما-

 رهان یمعرفت یب یلیخونتون.. خ ی نکرد

 گفت رهان. باز

 گفت رهان. باز

 خواست دهنش را... دلم

 باهم بودند؟ ییآن ها از راهنما چه؟

 : ی جواب داد تو

دوستا- از  هم  ترانه  دختر   مهیبچگ  ی خب   ی دخترخاله ... 

 دخترخالمه  ییجورا هیمامانمم هست!  

 متعجب نگاهم کرد.  بهناز
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خونتون؟   امیمنم با ترانه ب  شهی ... خب مدونستمیواقعا؟ نم-

 ما...  ی خونه اینداره؟ هفته بعدترش تو ب یاشکال

به من ادامه داد: »ترانه هم اگه    ینگاه  میکرد و با ن  یمکث

 اد« یب تونهیدوست داشت م 

بود که انگار مجبور شده باشد. هه! انگار    یکس  هیشب  لحنش

 به خانه شان بروم. خواستی دلم م یلیخ

.  میافتاده بود  ر یگ   ی بد  تیحرف ها گذشته، در موقع  ن یا  از

ه  نم  چیبهناز  ب  خواستیجوره  هدی ایکوتاه  دلم    چی. 

توبودمیتو م  ی لحظه جاآن    خواستینم   ی ستیرودربا  ی. 

 کردن واقعا بد بود. ریگ

 .ینداشت یستیرودربا  ی بشر یبن  چیتو با ه اما

 هفته فقط ترانه دعوته نیدفعه بعد... ا ی باشه برا-

  شد ی! باورم نمنطوریشدم. نه تنها من، بهناز هم هم   شوکه

 !یصورتش به او جواب نه بده  ی تو  ی آنقدر جد
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  شه یحکم فرما شد. بعد تو با لحن هم  انمانیم  ی بد  سکوت

 :یآرامت رو به من گفت

 ؟ ی حل کرد-

  ی فرمول نوشتم. دلم برا  یانداختم و الک  نیی سرم را پا  فورا

فقط   دمیشد. آنجا بود که فهم  عیضا  ی بهناز سوخت. بدجور

 من مورد حمله زبان تند تو قرار نگرفته بودم. 

 : دمیبهناز را شن ی صدا

 دعوت من سرجاشه ها  یب... باشه ول-

 باشه ،ی دوست دار نقدریهوم... اگه ا-

 باشه؟ یگفت

 ؟یگفت

همه نسبت    نی شدم. اصال چرا بهناز ا  یشدم. عصب  ناراحت

م نشان  توجه  تو  دخترها   داد؟یبه  اکثر   ایکالس    ی چرا 

 نسبت به تو حساس بودند؟ گرید ی کالس ها
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بود  ی . تویساکت بود  تو   ی زد یحرف م  ی . جوری خودت 

 ی. به کار کسی . مغرور بودشدیم  کسانیکه طرف با خاک  

با کس  ی نداشت  ی کار باالجبار.    ی شدی هم کالم نم  یو  مگر 

فرق    شناختم ی بودم و م   دهیکه د  ییرفتارت با تمام دخترها

 !دمیفهمینم ؟یپس چرا آن همه طرفدار داشت کرد،یم

عل  کردمیم  الیخ   یب  ییبایز  ایباشد،    یبخاطر شغل حاج 

 ! بتی دو رنگ عج ی چشم ها یحت  ایاندازه ات، 

 ... یول

 ... بعدها.... دمیرا فهم  لشیدل  بعدها

رفت   حیتفر  زنگ باالخره  و  شد  بلند  بهناز  خورد،  . که 

که بهناز    یاست که من همان زمان، همان وقت  نیا  قتشیحق

بعض خاص  کیدخترها    یو  م  یجور  رفتار  تو    کردند،یبا 

 نسبت بهت کنجکاو شدم.

تا چ  کیرفتن بهناز سرم را به تو نزد  با بپرسم    ی زیکردم 

 :یتو زودتر گفت یول
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 یاز شر بهناز خالص شم که گفتم دعوت خواستمیم-

را با پلک   دنیسر هم پلک زدم. انگار داشتم عمل جو پشت

  دم یتا جمله ات را هضم کنم. بعد که فهم  دادمی زدن انجام م

 : دمیو پرس  دم یمنظورت چه بوده، لب برچ 

 ستم؟ یخونتون دعوت ن یعنی-

 :یگفت  یبدجنس با

 ؟یباش ی خوایم-

 کردم: یزبان شدم. بلبل یگرفت. حرص لجم

اجازه    ایما    شیپ  ی ایتو م  میخونتون دعوت  یوقت  نکهینه ا-

 اتاقت! ی تو  امیمن ب ی دیم

 صورتم را به طرف مخالف تو چرخاندم و ادامه دادم: بعد

 کنه عیدوباره منو ضا خوادیواال... االن م-

بب  نگاهت تا    ی ب  دیشده. شا  یچه شکل  اتافه یق  نم ینکردم 

لب هات نشسته    ی رو  ی هم لبخند محو  دیو شا  ی تفاوت بود
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موهام داشتند    ی رشته ها  کردمیاحساس م  نکهیبود. فقط ا

 ! ی کردیم  ی با موهام باز  ی. انگار داشتخوردندیتکان م

 : دمیها ازت پرس  بعد

روز- اون  ب   ی رهان  خروس  مثه  بهناز  اومد    یکه  محل 

 ادته؟ ی شمونویپ

 کدوم روز؟ -

که مزاحم   ی مدرسه کشوند   اطیکه منو از ح  ی همون روز-

تو کالس که مثال بهم درس    میاون پسره نشم، برد  ی تلفن

 بعدش بهناز اومد  ی بد

 آها... آره خب؟ -

هام  لب   ی که از رو  ی کردم و با لبخند  کیرا بهت نزد  خودم

 گفتم: شدیپاک نم

 ...خورهیاون روز احساس کردم موهام داره تکون م-

 :یگفت  یبدجنس با

 و تکون دادهباد موهات  دیشا-
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 کردم: »رهان«  اعتراض

و گونه ام را    ی. بلند... و بعد صورتم را قاب گرفتی دیخند

گوشم   ی موهام و تو  ی ال  ی . سرخ شدم. دست برد ی دیبوس

 :یگفت

 طون ی... دست خودم نبود که... شومدیاز موهات خوشم م-

تو  ببر  انگشتاتو  گفت  زد  بنده   ی گولم  که  منم  موهاش... 

 کردم  شی... عملطونیش

صدات را از پشت    خورد،یکه موهام تکان تکان م  همانطور

 : دمی سرم شن

 ... یدعوت-

 : ی سمت تو و تو ادامه داد دمی تعجب چرخ با

برا- فقط  ف  نیتمر  ی البته  شا  ک یزیکردن    ی کم  دیو 

 افتضاحه اتی... چون طراحیطراح

آن  آخ با  که  رهان  آخ  نم...  اصال  آدم  تو  سرپا    تواندیزبان 

 بماند!
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... مانتو و مقنعتونو ستین  کایآمر  نجا یآخر... ا  فیرد  ی خانما-

 !دیبپوش

  ی ول  ی نگاهش کرد  زی . تآمدی بدت م  یاز خانم کرمان  چقدر

من به سرعت بلند شدم و اول مقنعه ام را سر کردم و بعد  

 رفتم سراغ مانتوم. 

 تو...   اما

 ! ی ن نخورد و تکا ی نشست همانجا

 گفت: یکرمان خانم

 . د یکن تیمدرسه رو رعا نیقوان-

معلم  ی تخم چشم ها ی تفاوت تو یو ب ی جوابش را نداد تو

 !ی زل زد

  شتریب  نیو ا  ی کردیسکوت م  یدر مقابل خانم کرمان  شهیهم

او هم بخاطر شغل حاج علزدی آتشش م بود که کوتاه    ی. 

 ! ختیدر آخر خوب زهرش را ر یول آمدیم
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تا به جمعه برسد. به   گذشتیم  ی گریپس از د  یکی  روزها

موضوع   نی. مامان از امیایکه قرار بود به خانه شما ب  ی روز

راحت شد که رابطه من و تو داشت    الشیاستقبال کرد. خ

مرا به سمت    کرد یم  یسع  ی جور  کی  شه ی. همشدی درست م

اصرار داشت به اتاق    میآمدیتان که م تو هول بدهد. به خانه

من    شهیبود که هم  یبا تو وقت بگذرانم و خاله انس  م،یایتو ب

 .دادی را نجات م

داشتم.   یشدم. حال خوش  داریهست جمعه صبح زود ب  ادمی

ه آشپزخانه رفتم و اواسط خوردن صبحانه بودم که مامان  ب

 گفت:

 شش؟ یپ  ی ری عصر م  یو به فرانه بگ  یزنگ بزن  یتونیترانه م-

 : دمیدهانم تلخ شد. پرس  ی تو عسل

 چرا؟ -

 نجا ی ا انیعموت زنگ زد گفت ظهر واسه نهار مزن-

 بدجور گرفته شد. ناراحت گفتم: حالم
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 مامان من به فرانه قول دادم. یول-

نباش   شهینم  یول  دونمیم- م. زنیکه  که  . یشناسیعموتو 

 طعنه نبودنتو بزنه خوادیدلم نم

 نجا یا انی م اد یاونا که ز-

 درهم شده گفت: ی ا  افهیبا ق مامان

 ان؟یکنم؟ بگم ن کاریچ-

  نک یس  ی درآورد و رو  زریبسته گوشت قرمز از داخل فر  دو

 گذاشت.

 حتما الزمه من باشم؟ یول انینکه  گمینم-

 یبمون بعد رفتنشون برو خونه انس معلومه که الزمه..-

 :دمیبود. بغض کرده پرس نجایبابا ا کاش

 بابا کجاست؟ -

 ترانه...-
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بلند شدم و آشپزخانه را ترک کردم. به دنبال    یصندل  ی رو  از

  اط یو اتاق خواب ها را گشتم، نبود. به ح  ییرایبابا هال و پذ

 رفتم. نبود. 

را باال    نیکردم. کاپوت ماش  دا یپ  نگیاو را در پارک  باالخره 

.  کردیداشت چکار م  دمیفهمیبود. نم  نییداده و سرش پا 

 آن لحظه هم برام مهم نبود.

 زدم: صداش

 بابا... -

 را باال کرد و گفت: سرش

 جانم بابا؟-

 : دیمن متعجب کمر راست کرد و پرس افهیق دنید با

 شده؟ یچ-

 کرده گفتم: بغض

 برم خونشون  دیمن امروز خونه فرانه دعوتم. با بابا
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 خب برو باباجان-

 نجا یظهر ا انیدارن م نایا یآخه عمو مجتب -

تازه    بابا ابرو  ادشیانگار  باشد،  انداخت. چند    ییافتاده  باال 

 :دیسکوت کرد و بعد پرس  ی الحظه 

 خونشون؟   ی بر ی خوایم-

 انداختم و صادقانه جواب دادم: ن ییرا پا سرم

بهم درس    کی زیآره... فرانه خودش دعوتم کرده... گفت ف-

 کنهیکمکم م گهید ی درسا ی و تو دهیم

 درسش خوبه؟ -

 باهوشه. یلیخ کالسمونه..آره بابا شاگرد اول -

 سوال کرد: دوباره

 گه؟یم یمامانت چ-

رفتن... فرانه   نا یعموت ا  نکهیبمون عصر برو بعد از ا   گهیم-

 ام یکه منو عصر دعوت نکرده، گفت ظهر ب
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 تکان داد و گفت:  ی سر بابا

مهمونا اومدن، خودم    نکه یبرو به مامانت کمک کن بعد از ا-

 برمتیم

 مامان...  یول-

 مامانت با من-

 . دمشیبغل بابا و بوس ی تو  دمیزده پر  ذوق

  ی مامان کمک کردم خانه را مرتب کند و دو مدل غذا برا  به

تنها خودم  هم  را  ساالد  کند.  درست  کردم.   یینهار  آماده 

م  ی زیچ نگفتم.  بابا  با  توافق خودم    ی اگر حرف  دانستمیاز 

 مانیکه جفتمان پش  زدیبزنم آنقدر به جان من و بابا غر م

 .تنگف ی زی بود که بابا هم چ نجایشد. جالب ا میخواه

چرا    یدانی. مدندی بود که سر رس  ۱۱:۳۰به    ک ینزد  ساعت

منتظر آمدنشان بودم    ی هست؟ چون بقدر  ادمی   قیدق  نقدریا

 .  کردمینگاه ساعت م  قه،یدق کی که هر 
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ب  یخانواده عمو مجتب  از   ی بودم. عمو مجتب  زاریو خودش 

شب نبود.    هیاصال  افراط  کیبابا  مذهب  خشکه  که    یآدم 

 باهاش دو کالم حرف زد.  شدینم

  انه ی. هم خداش را دارد و هم م کردی فرق م  نمینازن  ی بابا  یول

م است.  ها  یدانیرو  آدم  پ  هیشب  ییرهان،  کم  بابا   دایبه 

  ی و حاج عل  یعمو مجتب   هیتا دلت بخواهد شب  ی. ولشوندیم

ز   ی تو کسانادندیمملکت  د  ی.  از  ا   نیکه  نان   مانشانیو 

 ! خورندیم

روسر  دمیپوش  ی مرتب  لباس کرد  مجبورم  مامان  را    ی و  ام 

 که از چشم ها تا لب هام معلوم شود! چمیبپ ی جور

و    یمجتب  عمو پسر  هم    ک یچهار  عمو  زن  داشت.  دختر 

م  شه یهم فخر  مامان  به  بودنش  زا  پسر  و    فروخت یبخاطر 

 دارد.  ی . کال زن عمو زبان تندزدیم هیکنا

تا    یخانواده عمو احوال پرس  با کردم و به آشپزخانه رفتم 

و مشغول    میکردن، نشست   ییرای کمک مامان کنم. بعد از پذ

»چه خبر«ها    نی . مشغول هممیمعمول شد  ی گپ زدن ها
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و    ست«ها ین  ی و »تو چه خبر« ها و »خبر  «ها یو »سالمت

 چه خبر«ها! گهی»د

گفتن    ی برا  یکه حرف  ییآدم ها  چارهیاحمقانه، نه؟ ب  چقدر

 ندارند! 

از نشستنم گذشته بود که مدام به بابا زل زدم    ی ا  هقیدق  ده

از    ی سه سال  ی تا نگاهم کند. فاطمه زهرا، دختر عمو مجتب

فقط   نشستیکنارم م  یمن بزرگتر بود و لنگه مادرش! وقت

تو زدی م  شین کوتاهم   یشوخ  ی .  قد  از  خنده  با  و  هاش 

 خودش! یو از خوشگل گفتیم

  ن یتا ا  بودیکاش م  ی آن قدر ها هم خوشگل نبود. که ا  تازه

 !سوختی همه جگرم نم

 :  گفتیم یه 

از داداشام    یکی  دیشا  ی حاال اگه توام مثل من خوشگل بود-

 . ذاشتی م شی برات پا پ

 :گفتیم ای
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خوشگل   یدونیم- جان  مامان   یترانه  داره...  دردسر  واقعا 

م  هیهرروز     گه یده که دش  ی جور  هی.  کنهی خواستگارو رد 

 و نه عزا...  برهیم یعروس ی منو نه تو

 :ای و

 بود! یام مثل تو معمول افهیکاش منم ق-

حالم    گر یکه د  دمیشنی حرف ها را آنقدر م  نی. نمونه ا..آه

م وگرنه  خوردیبهم  شد  قبول  آزاد  دانشگاه  آوردم  شانس   .

درباره هوش و ذکاوتش هم    د ینداشته اش با  یی بایعالوه بر ز

 . دمیشنیم

اسمم را هم    ی . او حتکردیام م  ی عصب  شهیزهرا هم   فاطمه

 :گفتیو م  کردیمسخره م

ن- خوب  واقعا  بشستیاسمت  داداشم  زن  بذار  بعدش    ی. 

م  میریم عوض  بامیکنیاسمتو  اسمت  القاب    یکی   دی.  از 

 باشه! زاشیکن ا یزهرا  ی فاطمه
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رو  ی فاطمه  قربان نامش  که  من،  بروم    ن یچن  ی زهرا 

اسمستیدختر از  دخترعموم  کاش  خجالت    ی.  داشت  که 

مدیکشیم شرم  کاش  نام  کردی.  کم  یاز  و  داشت   یکه 

 ! کردیرفتارش را بهتر م

 گفتی . درباره درس و دانشگاهش مگریشده بودم د  خسته

. آخرش برگشت و بدون مقدمه  دادمیو منم فقط سر تکان م

 گفت:

 ها ترانه! ستینامحرم خوب ن ی لباست جلو نیا-

و رنگ به رنگ شد. عمدا جمله اش    د یصداش را شن  مامان

 بلند گفت که توجه همه را جلب کند.  ی را با صدا

بود با گل   یبلند و گشادم انداختم. صورت  راهنی به پ  ینگاه

 درشت و پر! خود فروشنده گفته بود: یآب ی ها

 ی گال  نیب  یبهتره تضاد رنگ   یتو که الغرو قد کوتاه  ی برا-

 پارچه و خود پارچه باشه که درشت تر نشونت بده!

 . د یلباس را خر  نیا نیهم  ی هم برا مامان
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 م و گفتم:آورد  نییفاطمه زهرا من صدام را پا برخالف

 ه؟ی ست که مشکلش چ دهیپوش-

 !کنهیرنگارنگه... جلب توجه م یلیخ-

بدهم. مامان   یبه مامان انداختم. مانده بودم چه جواب  ینگاه

 و گفت:  دیلب گز

 فاطمه زهرا... برو مامان عوضش کن! گهیراست م-

مشک  ینگاه دامن  بلوز  که  زهرا  فاطمه  ا  یبه  قهوه    یو 

لباس    نیهم  میبود انداختم. به خانه شان هم که رفت  دهیپوش

 تنش بود. 

مجتب  خانواده تو  یعمو  نبودند.  دارا  ما  خانه   ی اندازه 

خوب بلد بودند نشان دهند    یول   کردندیم  یزندگ   ی جاریاست

باال م از پارو  نام کردن    نی . مثال همرودیکه پولشان  ثبت 

 دانشگاه آزاد!  ی فاطمه زهرا تو 

شده ام. بغض کرده از جام بلند شدم    ریقکردم تح  احساس

 که بابا گفت:
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 یآماده شو ببرمت خونه حاج عل-

آب شد و لبخند زدم. مامان معذب    کهویگلوم    ی تو  بغض

 کرد:  خیتوب

 ... ترانه کجا بره؟میوا... محسن جان مهمون دار-

 جواب داد:  بابا

 . که درس بخونه.. رهی. ترانه مجان..  الیل ستنی که ن بهیغر-

 دخالت کرد:  یمجتب عمو

 نیا  ی خونه مردم محسن! تو  یدخترتو بفرست  ستیخوب ن-

با آدم  زمونه  و  مجردش    شتریب  د یدوره  دختر  به  حواسش 

 باشه!

 عمو هم اضافه کرد:  زن

ور و اون ور... دختر که پاش به    ن یبره ا  دیآره داداش... نذار-

وش درومد... فاطمه از جل  شهینم  گهیخونه وا بشه د  رونیب

  قاش یاز دوست و رف   یکیسالشه تا حاال خونه    ست یزهرا ب

 نرفته!
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م  زن بابا  به  خ  گفتیعمو  و  نزد  یلیداداش    یکیاحساس 

 با بابا!  کردیم

 شده آرام لب زد:  دیمثل گچ سف یبا رنگ مامان

غر- خونه  م  هیمرض  ستین  بهیالبته  خونه   رهیجان، 

 دخترخالم که با دخترش درس بخونن

 گفت: عموزن

فرق- هرجا...  شما  کنهینم  یحاال  بدون  ترانه  حاال  تا   هی... 

 ما مونده؟ نه واال!  شی ساعت پ

 عمو گفت: رو به زن  بابا

  ی من به دخترم اعتماد دارم زن داداش... خونواده حاج عل-

 .شناسمی رو هم م

 نازک کرد: ییچشم و ابرو عموزن

البته ا  ی اری  یکه خونواده حاج عل  هیک-   نکهی رو نشناسه... 

ترانه هم با دخترشون رفت و آمد کنه خوبه... باالخره حاج  

 ! هیخودش کس  ی کشور برا نیا ی تو ی اری یعل
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طعنه زدن ها و دخالت کردن ها. دوباره بغض    نیاز ا  ی وا

 گلوم. ی برگشت و نشست تو

البته    کم دادن.  نظر  به  کردن  شروع  هم  پسرعموهام  کم 

خانواده عمو    ی پشت بابا درآمدند. تو  نیرحسی و ام  رحسنیام

  رمحمد یو ام  ی رعلیدو نفر فقط نرمال بودند و ام  نیا  یمجتب

 کپ پدرشان!

پر از    ی چشم ها  یانداختم تا کس  نییسرم را پا  دهیبرچ   لب

 : دمیبابا را شن  ی . صداندی اشکم را نب

 شه یم رتیبرو آماده شو د ؟ی ستادیچرا وا-

زار سرم را باال آوردم و به بابا نگاه کردم. باورم    افه یهمان ق  با

جلو  نطور یا  شدینم سخت  و  بزرگ   ی سفت  ترش  برادر 

 !ستدیبا

آماده شوم و حرف    ی سر تا  رفتم  اتاقم  به  فورا  تکان دادم 

 را نشنوم.   گرانیغاز د کی صد من  ی ها



 

323 

 

چقدر با بابا بد تا    نمیبی م  کنمیکه به آن وقت ها فکر م  حاال

چقدر کردم  ناام   .  چقدر  کردم.  اش  کردم.    دشیسرافکنده 

 چقدر...

نبود. حقش   نیرهان. حق بابا ا  د،یآیاز خودم بدم م  چقدر

 که به تو داشتم او را بشکنم! ینبود بخاطر عشق

دوشم انداختم و از اتاق خارج شدم. فاطمه    ی ام را رو  کوله

 : دیزهرا پرس

 ؟یکنیچادر سرت نم -

 و بابا جواب فاطمه زهرا را داد: دمیگز لب

 ی ازینه فاطمه جان، ترانه حجابش بدون چادرم کامله... ن-

 به چادر نداره 

 از قبل عاشق بابا شدم. بلند شد و رو به عمو گفت: شتریب

 ترانه رو برسونم داداش رمیمن م-

 فورا لب زد:  یرعلیام

 رسونمیعمو... من ترانه رو م  دینیشما بش-
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. هنوز هم از او متنفرم. نگاهش  آمدیبدم م  یرعل ی از ام  چقدر

 .کردی م  تمی. اذکردی. معذبم مشهیبود هم ی جور کی

 کرد: دییتا  یمجتب عمو

 بردشیم یرعلی... امنیآره... تو بش-

 بود، تعارف کرد:  یناراض دانستمیکه م مامان

 شه یزحمت م-

 عمو جواب داد:زن  و

 فشهیوظ  ؟یچه زحمت-

. منظور زن عمو  ستیکارها چ  نیمنظورشان از ا  دانستمیم

  خواستند ی چرا زن و شوهر م  دانستمی. مستیچ  فهیاز وظ

 . میبا هم برو یرعلیمن و ام

که من هرگز زن    کردندیم  رونیفکر را از سرشان ب  نیا  کاش

  ی ها  شیخشک و مسخره و ر  افهیاو نخواهم شد. با آن ق

 مسخره ترش. 
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کرد تا با او    دیی بابا هم تا  یبابا با خواهش نگاه کردم. ول  به

 بروم. 

پسر    یرعلیراه افتادم. ام  یرعلی از پا درازتر پشت سر ام  دست

پرا بود  توانسته  و  داشت  را  خودش  بار  و  کار  بود.    د ی دوم 

عمو زرنگتر بود و    ی پسرها  گری بخرد. از د  ی د یهاچبک سف

 :گفتیعمو م

 سن داداشم رفته. زرنگه!کار، به مح  ی تو یرعلیام-

م  هیشب  یرعلیام  اگه خواستگار  بود،ی بابا  به  اش    ی خودم 

 . هه! رفتمیم

 عقب را باز کردم که گفت: در

 جلو نیبش-

چندش و مورمور شدن از نوک پا تا فرق سرم باال    احساس

 .اورمیهمانجا باال ب خواستی آمد. دلم م

رو  نیماش  سوار را  ام  و کوله  پاهام گذاشتم. نفس   ی شدم 

 . میو دعا کردم هرچه زودتر به مقصد برس  دمیکش یقیعم
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 آدرسشون کجاست؟-

او سر   رلب یز و  گفتم  را  دق  ی آدرس  ده  داد.    ی ا  قهیتکان 

 :دیگذشت که پرس

 پسر که ندارن؟ ی اریخونواده  نیا-

داشت؟ با خودش    یبه او چه ربط  داشتند،یمثال که م   حاال

فکر م  ی چه  بدم  بود؟  صاحب    آمدیکرده  را  خودش  که 

دست رفتارهاش هم فقط مختص    نی! ادانستی م  ارمیاخت

 به آن روز نبود.

 دادم:  جواب

 نه-

 خوبه! -

بود؟! آخ که چقدر دلم م  ی ز یچه چ  قایدق   خواست یخوب 

 کوله ام را در فرق سرش بکوبانم. مردک مزخرف.

 : دیند لحظه سکوت، دوباره پرساز چ پس

 رم؟ ی برات بگ  ی خوایم ی ا وهی آبم ای یبستن-
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 هم کوتاه گفتم: »نه« باز

خوب   یفروش  یبستن  هی...  شمیورشکست نم  یبستن  هیبا  -

 . بذار ببرمت اونجا شناسمیم

تنها نبودم.    ی مرد   چیکردم. من با ه  ییدست و پا  یب  احساس

. بلد نبودم چگونه جواب بدهم تا حد و  میبلد نبودم چه بگو

 کند.  تی حدودش را رعا

دختر نابلد باشد! فقط خودش است    کیچقدر بد است که    و

آس همندیبی م  بیکه  دخترها  ما  نابلد  شهی.  را    مانیچوب 

 !میخوریم

ام   یجواب  من و  به    ،یدگیبر  نیاول  یرعلیندادم  تا  زد  دور 

لبم    ر یمس  ی که گفت، برود. تمام مدت تو  ی همان قبرستان

 .  دمی را گز

حرف زد. از خودش    زیر  کیبرخالف سکوت من    یرعلیام

  نیسال ماش  کی  ی چگونه تو  نکهیگفت. از کار و بارش. از ا

بهم بزند تا   ی ا   هیکه سرما  کردیو داشت پس انداز م  دهیخر
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ب راه  جز حرص خوردن کار    . من همندازدیکار خودش را 

 .  آمدیاز دستم بر نم ی گرید

 . خوردیآن روزم حالم بهم م  ییدست و پا یاز ب چقدر

 .میدیرس یفروش  یبستن به

 داخل   میشو بر ادهیپ-

 :گفتم

م- بر  شه یاگه  بستنمیزودتر  تو  ی... حاال  م   ی رو    شه یراهم 

 خورد 

 شو ادهیمن سخته دخترعمو... پ ی برا-

اتوموب  دندان از  و  را بهم فشار دادم  به    ادهیپ  لیهام  شدم. 

  ی در آن سرما کدام احمق  د،ینبود بگو  یکی. آخر  میداخل رفت 

 ؟ی بخور یبستن  یخواستیکه توئه ابله م  خوردی م یبستن

دق  ی برا پنج  دادن  م  قهیسفارش  مثال  داد.    خواست یطول 

  ک ی . آخرش هم من  دادیم  ح یتوض  یکند و کل  ی مهمان دار

 چند اسکوپه.  یبستن ک یسفارش دادم و او  رموزیش
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.  خوردمیزهرمار م  کردمیبه خوردن نداشتم. احساس م  لیم

م ولع نوش جان  با  او  م  کردی اما  . دست آخر  زدی و حرف 

 نزده بودم، گفت:  رموزم یمن لب به ش دید یوقت

  ز ی چ  هی... بذار  ستینکنه طعمش خوب ن  ؟ی خور یچرا نم-

 سفارش بده گهید

 ندارم  لی... کال مینه مرس-

 ؟ی خوایمن م یاز بستن-

 بزنم که او زده!  ی زیتا لب به چ رمیبم  دادمی م حیترج

 :گفتم

 م یزودتر بر  شهینه ممنون فقط اگه م-

دست و پا   یکه زدم خودم هم جا خوردم. من  ب  یحرف  از

آدم بزنم!  کی ی نه یدست رد به س یتوانستم با لحن محکم

و    دمی که لب گز  ب یبود. آنقدر عج  ب یخودم عج  ی چقدر برا

 انداختم.  نییسرم را از خجالت پا
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که من با او    ن ی. هم کردیدرک نم  ی رعلینداشتم. ام  ی ا  چاره 

  نکه یخط قرمز بود. جدا از ا  کیآمده بودم، گذشتن از    رونیب

 از او به حد مرگ متنفر بودم و هستم.  

که    یمثال ناراحت، کس  ی ا  افهیو با ق  دیاز خوردن کش  دست

 : دیبه او برخورده، پرس

 گذره؟ یبا من بد م نقدریا-

م  دیبا  حاال را  کردم.   دادم؟ی جوابش  سکوت  ندادم.  خب 

خ خب  رضاست؟  عالمت  که سکوت  انشاهلل  شکر!  را  دا 

 باشد!  دهیفهم

 کمال تعجب بعد از سکوت من، گفت: در

قبل    دیبا  کنمی من فکر م  هیچون برخالف بق  میینجایاگه ا-

ا بزن  هی  ریز   میبر  نکه یاز  با هم حرف  بام یسقف    شتر یب  دی. 

ام    یسنت  ی . فکر نکن من از اون آدما میرو بشناس  گهیهمد

م بزن  ی همون شب خواستگار  گمیکه  کلوم حرف  و    میدو 

دل خود    دیخالص. به حضرت زهرا به مامان و بابا گفتم با
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  م یی وصلت رضا باشه. درسته دخترعمو، پسرعمو  نیبه ا  انهتر

.  میبه هم نگفت  ی ا  گهیحرف د  چیه   کیجز سالم و عل  یول

با چ  دیمن  تو  با  ،ی خوا یم  یبفهمم  چ  یبفهم  دیتو   یمن 

 .... خوامیم

و من بغض کرده بودم.   زدیور ور حرف م نطوریهم  یرعلیام

از ازدواجمان حرف    تیقاطع  نیاو داشت با ا  ی چرا؟ چون وقت

بابا موافقت کرده    یعنیتمام شده بود.    زیهمه چ  یعنی  زدیم

 ... یعنیبود. 

و با  دیایکه خرج کرده تا ب ی بخاطر شعور  دی االن من با بعد

از خواسته هاش و خواسته هام بزند، خوشحال    من  حرف 

 ؟باشم

. در سکوت  رمی اشکم را بگ  دنیچک  ی تا جلو مردم یم  داشتم

 کلمه حرف نزدم.  کیفقط به حرف هاش گوش دادم و 

و سرانجام راه خانه    میاز اتمام صحبت هاش بلند شد  بعد

باز هم من ساکت بودم و    ری مس  ی . تومیگرفت  شی شما را پ
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که انگار    دادیخودش را خوب نشان م   ی . جورزدی او حرف م

 بود.   یتمام  زیچه مرد مهربان و همه چ 

  ی نرفته فاطمه زهرا  ادمیهام را.    ی نرفته بچگ  ادم یکه    من

کوچه   ی ده ساله را چطور کتک زده بود که چرا موهاش تو

بگوشدیم  دا یپ هم  خودم  با  موقع    می.  سال    ۱۹-۱۸آن 

جلو از  هاش  لگد  و  مشت  هم  باز  دور    ی داشته،  چشمانم 

 !شدینم

راحتمی دیرس  باالخره نفس  باز    رهی. دستگ دمیکش  ی .  را  در 

 کردم که گفت:

 دنبالت.  امیم  گهیخودم دو، سه ساعت د-

نه.   ایکردم    ی خداحافظ  دیآینم  ادمیبدتر از بد شد.    حالم

هست که پشت سر هم زنگ عمارت شما را فشار    ادمیفقط  

 ! دادمیم

باز شد صدا  در اتوموب  ی خانه که    ی ول   دمیرا شن  لشیبوق 

وارد ح بدون چرخ  اطیبرنگشتم.  را  در  و  بستم.    دنیشدم 
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مس  دو  اطیح  ریتمام  مدمیرا  احساس  با  کردمی.    ستم یاگر 

 مرا خواهد گرفت.  یرعلیام

به خانه شما و چند خدمه از    میآمدیکه م  شه یهم   برخالف

کس    چیه   نباریا  کردن،یبنا ما را اسکورت م  ی دم در تا ورود

نبود و من توانستم تمام حس بدم    یبه آن بزرگ  اطیح  ی تو

 را پشت سر بگذارم و بدوم. 

را د   از تو  آمدم  باال  پلدمیپله ها که  آب  ور ی.  و کرم    یبافت 

نخود  ی بود  دهیشپو کتان  شلوار  توی با  دستانت    بیج  ی . 

داده    هیعمارت تک  یشلوار بود و شانه ات را به ستون سنگ

 . ی بود

 !ی چه عجب باالخره اومد-

 ؟ی بود منتظرم

چه در صورت من    دمیکردم. فقط نگاهت کردم. نفهم  نگاهت

آمد  ی دید من  به سمت  فورا  گرفت  ی که  را  صورتم  و    یو 

 : ی دیپرس
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 شده؟ یچ-

 :یچشمانم پر آب شد. گفت  کاسه

 نه... االن نه نجایا-

 ! دمیبعدش فهم قهیپنج دق بای را تقر  منظورت

گرفت  مچ را  برد  یدستم  داخل  به  مرا  قدم  ی و  بلند  تو   .

 .دمیدوی و من عمال پشت سرت م یداشتیبرم

دست   ی و همانطور که دستم تو  ی. در را بستمیاتاقت رفت   به

 :ی هات بود، گفت

 کن!  هیاالن گر-

بلند    ی کرد و با صدا  کی حرفت تمام احساساتم را تحر  نیهم

 ی ها  ی صورتم گرفتم و ها  ی زدم. دست هام را جلو   هیگر  ریز

 . ستمیگر

خودم، انگشتانت از دور    ی برا  ی کردن و عزادار  ه یگر  انیم

خودت   به  مرا  نشست.  کمرم  دور  دستت  و  شد  باز  مچم 
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. دستت  ی سنجاق کرد  تانه یرا به س   امیشانی و پ   ی چسباند

 !ی و من را به خودت فشرد ی را پشت گردنم برد

اول کردیدختر بغلم م  کیبارم نبود که    نیاول اما  بارم    نی. 

 !شدمی دعوت م  یبه آغوش کس نگونهیبود که ا

هام که تمام شد. هق هقم که قطع شد باز هم رهام    اشک

 :یگفت ی. ولی نکرد

 !ییتو چقدر کوچولو-

لبخندت را    شدیم را پس جمله ات حس کرد. من  لبخند 

 صورتت حس کردم. دنیبدون د

  شتر ی... آپشنات هرروز داره بییکوچولو  نقدریا  ادیخوشم م-

 !یحواستو جمع کن دی... بای زر   رهنی پ شهیم

 مهم هم نبود. یول  دمیرا آن لحظه نفهم  منظورت

. دستت هنوز دور کمرم بود و با  ی بدنت را عقب داد  یکم

 :ی دی و پرس ی چانه ام را باال داد  گرتیدست د

 شده؟ یچ یبگ ،یحرف بزن ی خوایم-
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 آلود جواب دادم:  بغض

 آره -

 یکی  ی تو  فهممیم  شوم،یاز ساختمان خارج م  نکهی از ا  بعد

گالر آن   ی ها  ی از  درباره  هنوز  ام.  بوده  معروف  و  بزرگ 

ا دارم.  شک  رهان  جمله  از  صبح    نکهی قسمت  فردا  گفت، 

درخواست کار    نکهی. واقعا استخدام شده بودم؟! بدون امیایب

 کنم؟!

 ست؟ی است، ن  بیعج

 یشلوغ و درهم است. سع  ی ادی. مغزم زرومیهدف راه م   یب

باشم. قض  کنمیم واگذار    ه یبه خودم مسلط  را  رهان  و  کار 

 .به شب کنمیم

.  زنمیآورم و به الدن زنگ م یدر م  فیرا از داخل ک لمیموبا

الو گفتنش    ی اش روشن است و بعد از چند بوق صدا   یگوش

 .شنومیرا م

 کنم با محبت حرف بزنم: یم یسع
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 ؟ی... خوبزمی سالم عز-

 :پرسمی. صداش گرفته است. مکندیم سالم

 د ی ببخش ؟ی خواب بود-

 شدم.  دارینه تازه ب-

 مارستان؟یب ای ی آها... خونه ا-

 خونه-

کردن   نیرد بشوم. درحال سبک و سنگ  ابانیاز خ  خواهمیم

 !نمیبیدرخواستم هستم که ساختمان شرکت مهسا را م

گالر  از  که  موقع  همان  چرا  نشدم؟  متوجه  زودتر    ی چرا 

 کی  ی رهان و شرکت مهسا تو  ی گالر  دمیآمدم نفهم  رونیب

 است؟  ابانیخ

 الو؟-

 .م یآیخودم م به

 حواسم پرت شد.   ابونمیخ ی تو  دیببخش-



 

338 

 

 : میگویمقدمه م یب بعد

راجع به موضوع    نمت؟یامکانش هست بب  نمتی بب  خوامیم-

 باهات حرف بزنم. خوامیم یمهم

 ی از ب  شودی. سکوتش باعث مکندیسکوت م  ی الحظه   چند

خودم حالم بهم بخورد. تند تند کلمات را کنار هم    ی شعور

 :نمیچیم

 ازت بخوام... دی... متاسفم نبادیببخش-

 :کندیرا قطع م حرفم

 منتظرتم  ایاتفاقا... ب نمتیبب خواستمیمنم م-

   ند؟ی مرا بب  خواهدی. او چرا م کنمیم بتعج

 . دمشیکه د  یوقت ی برا گذارمیرا م  سواالتم

 بفرست برام  شنیلوک-

  گذرم یم ابانی . از خ میکنیم ی و خداحافظ دیگویم ی ا باشه

مستق شرکت  میو  سمت  م  یبه  کار  آن  در  مهسا    کند یکه 

 . رومیم
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 دوم تاش

 ادو : هُنرْ/جیاروزِهیف یِآب

که اتفاق افتاده بود، صحبت کرده    ییمهسا درباره ماجرا  با

 .  دیایب دنمیبودم. قرار گذاشته بود امشب به د

. کندیم  فوریهمه حواسش به من است مرا ک  نیکه او ا  نیا

 مهم هستم.  ی دوست ی هنوز برا کنمیم  الیخ

م  وارد  م   شومیساختمان  فکر  خودم  با    ی برا  دیبا  کنمیو 

به او از    نکهی اصال من آنجا بدون ا  اورم؟یب  یل یحضورم چه دل 

م چکار  بدهم  را  آمدنم  خبر  بگو  دیبا  کنم؟ی قبل  او   م یبه 

د را  بگو  دهیرهان  تو  میام؟  کار    ی گالر  ی رهان  پاندورا 

 کند؟یم

  ی مصاحبه ا  ی به فائزه گفت من برا  یوقت  ؟ ی چه کار  کار؟

آنجا باشد؟    ری مد  تواندیم  یعنیکه انجام نشده قبول شده ام،  

 شخص را دارد؟  کی که قدرت استخدام  یکی ای
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سوار    کنم،یم   نییذهنم را باال و پا  ی که سواالت تو  همانطور 

  ی تو  دهمیو اطالع م  زنمیو به مهسا زنگ م  شومی آسانسور م

 شرکت هستم. 

م  ی درها باز  که  م  شوندیآسانسور  مقابلم  را  . نمیبیمهسا 

ع و  ماسک  پشت  دست  ستین  دا یپ   ی دود  نکی لبخندم   .

 : کندیم خمیتوب ،یو بعد از احوالپرس میدهیم

 رون؟یب ی ایب یبلند ش افهیق نیحاال الزم بود با ا-

 :دهمیو من جواب م می روی اتاقش م به

 کار داشتم بابا کمی-

 نم ی حاال بردار اونا رو بب-

چراکه براش عکس هام    شود،یام متعجب نم  افهیق  دنید  از

هاش را قبال گفته بود.    راهیرا فرستاده بودم. فحش ها و بدوب

 .کشدیم یهاش را کرده بود. پوف ی دلسوز

ند  یک  ی دینفهم- تا حاال  ب  ده یبودن؟ من    اد یبودم شرخر 

 خونه آدمو خونواده رو کتک بزنه! 
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 بگم؟... خودمم موندم یچ-

من هرچه از بابک    و  کندیدرباره شرخرها پرس و جو م  مهسا

  ب ی او هم عج  ی برا  ی. حتکنمی بودم را براش بازگو م  ده یشن

 :خواهدیاست. در آخر از من م

ز  نیبب- از  ب  ریترانه  بکش  بابات    نایا  یبفهم  رون،یزبون 

  گه یچند وقت د  دی... شاستی ... دردشون فقط پول نانیک

 درست کردن!  ی ا گه یدردسر د هی

 سخته  کمی دنیاز بابا حرف کش ی... ولدونمی آره م-

م  ی سر لحظه   دهدی تکان  چند  م  ی او  بعد شودیسکوت   .

 :پرسدیم

 ؟ ی کردیم  کاریچ نورایا-

را به   قتیحق  دی. بادمی ترسیبود که ازش م  یهمان سوال  نیا

 کنم؟  فیاز اول تا آخر تمام اتفاقات را براش تعر م؟یاو بگو

 .کنمیفکر نم نه
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الدن گفتم قبلش    دنیبرم د  خوامیکار اومده بودم... م  ی برا-

 نمتی بب شتی پ امیب

 خونه الدن چرا؟-

و با    شودی. بلند مخوردیمهسا زنگ م  یلحظه گوش  همان

 .شودی از اتاق خارج م گردم« یگفتن »من االن برم

 دوم تاش

 ادو : هُنرْ/جیاروزِهیف یِآب

که تعجب    ادیآنقدر ز .  گذردیم   ی ادیبرگشتن مهسا زمان ز  تا

 افتاده باشد! یاتفاق ترسمیو م کنمیم

هر    کنمیم  الی ترسو شده ام. خ  ی روزها بطرز مسخره ا  نیا

با هر لحظه    کنمیم  ال یباشم. خ  ی منتظر خبر بد  د یلحظه 

 . افتدیم ی اتفاق بد یکس ی برا

به شدت تحت فشار گذاشته    یهم من را از نظر روان  نیهم

 ای.  کنمیو فوران م  شومیم  یکه به سرعت عصب   ی است. جور

 .کنمی م هیو گر  شومی ناراحت م
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ب  شومی م  بلند اتاق  از  اتاق  رومیم  رون یو  به  اگر  از    یکی. 

  ی ادیحساس شده ام. ز  ی ادیهمکارانش رفته باشد، چه؟ ز

 . خوردمی دارم حرص م

و من   دیآیم رونی از اتاق ها ب  یکیهمان لحظه از   یآبدارچ

 رفته است. رونیب د،یگوی که م پرسمیاز او درباره مهسا م

برمکنمی م  تعجب مهسا  دفتر  به  رو  گردمی .  مبل    ی و 

 . گردمی و دور اتاق م شومی . باز بلند منمینشیم

پ  دیبا تا  موبا  شی زودتر حرکت کنم  بروم.  را    لمیالدن هم 

 : میگویم کند،ی. الو که مزنم یبه مهسا زنگ م و  دارم یبرم

 شده؟ ی زیچ رون؟یب یچرا رفت-

 !یلحظه گوش  هی-

م  به پنجره  را    رومیسمت  لحظه صداش  از چند  پس  که 

 :شنومیم

 باال گردمیپرهام اومده... کارم داشت... االن برم-
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کرده است.   ری گ  ی . او هم بدجورسوزدی مهسا هم م  ی برا  دلم

تحص پسر  باال  لیپرهام  سطح  خانواده  از  و  ست   ییکرده 

ا اذ  ن یمنتها  دارد  را  مهسا  هاش  کردن  دست    تیدست 

 . کندیم

از آن دخترها  نکهیا  نه پسر    ک ی  زانی باشد که آو  ییمهسا 

  ی متک  شهیشود تا با او ازدواج کند، نه. مهسا مستقل و هم

بعد از هشت، نه سال  یبه خودش بوده است؛ منتها هر آدم

رابطه    کیو معلق بودن در    یف یباالخره دوست دارد از بالتکل

 به ثبات برسد. 

 :میگویمهسا م به

... بخاطر من حرفاتو گهیبرم د  خوامیسالم برسون... من م-

 کوتاه نکن. زنگ زدم...

 :کندیرا قطع م حرفم

 .میباهات به الدن سر بزن امی ... منم مامینه نه... صبر کن ب-
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. از  اندازم ینگاه م  ابانی. به خکنمی و قطع م  میگویم  ی ا  باشه

ها چشم  آن  با  فاصله  م  ی آن  من سخت  شده    توانم یکور 

  ی آن دختر مشک زنمیحدس م یمهسا کدام است؛ ول میبگو

او باشد. پرهام    ستادهیشرکت ا  ی روبرو  ی که سر کوچه  یپوش

 . احتماال داخل کوچه است.نمیبی را نم

.  ندیدوست پسرش را نب  یحواسش بود که کس  شهیهم  مهسا

 ست. یرعلنیهمه سال هنوز هم غ  نیرابطه شان بعد از ا

مشک   بعد م  یدختر  را  م  نمیبیپوش  لبه   چرخدیکه  به  و 

به سمت شرکت  میو مستق گذرد یو از آن م دیآیم ابانیخ

که درست حدس    کندیهم مطمئنم م  نی. همکندی حرکت م

 زده ام.

طرف  نگاهم به  برم  را  نمگردانمی کوچه  را  پرهام  . نمیبی. 

 . دیایتا مهسا ب نمینشی و سرجام م  گردمیبرم
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 دوم تاش

 ادو : هُنرْ/جیاروزِهیف یِآب

و هردو    رد یگی م  یساعت  یمرخص  د،یآی مهسا م  نکهیاز ا  بعد

م خارج  نممیشویاز شرکت  را  نگاهم  ساختمان    توانم ی.  از 

جور حس تعلق خاطر    ک ی. حاال  رمی و مجلل پاندورا بگ  کیش

 نفر! کیبه آنجا دارم. آن هم فقط بخاطر 

 سوار شو-

و به سمتش    چرخانمیمهسا گردنم را به طرفش م  ی صدا  با

 : پرسدیمهسا م شوم یکه م نی. سوار ماشرومیم

 ؟ی آدرس خونشونو دار-

 واتساپ بفرستم. ی برات تو شنشویآره، صبر کن لوک-

را    شن یو براش لوک  آورم یم  رون ی ب  فمیک  ی را از تو   لیموبا

لوکفرستمیم کردن  وارد  سرگرم  مهسا  برنامه    شنی .  در 

Waze کنمینگاه م ی و به گالر دهیاست و من سرم چرخ . 

 :پرسدیم
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 شده؟  ی زیچ-

 :دهمیجواب م عیسر

 نه-

به   دی. من بادهدیبهم دست م  انتکاریدوست خ  کی  حس

  دانم ی. نمکندیزبانم کار نم  یول  م؛یرا بگو  ز ی مهسا همه چ

 .  زنمی چرا حرف نم

زنده بودنش را    نانی درباره رهان گفته بودم و او با اطم  قبال

تو بفهمد  حاال  اگر  بود.  کرده  خ   ی گالر  ی رد    ابان یآنطرف 

 کند؟یاست، چه م

ندهد و حرف  نکهیا  ی برا درباره    یعذاب وجدان کار دستم 

 :پرسمی رهان نزنم، م

 داشت؟ کاریپرهام چ-

 .اندازم یبهش م ینگاه میو من ن کندیم یمکث مهسا

مردا    ی ایلوس باز  نی! از همنهیمنو بب  خواستی... میچیه-

 ! نمتیبب خواستمی که دلم برات تنگ شده و م
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گفت - آخه  قض  یآها...  داشت...  رس  تونیکارت  کجا    د؟ یبه 

 بذاره؟  شی پا پ خواد یهنوزم نم

 : دهدیو جواب م  کشدی م یآه مهسا

 خواهر...   یه-

 :پرسمی و من باز م کندیم سکوت

 ه؟یمشکلتون چ-

 !ستیکه االن وقتش ن نهیمشکلمون ا-

ب- بگو  کن   ،ی خواستگار  اد یخب  هروقت    د،ینامزد  بعدش 

 . دیریبگ یعروس  هیو  دیاوضاع جفتتون بهتر شد، عقد کن

 : دیگویم  دانهیناام مهسا

 ساده بود! نقدریهم یکاش همه چ -

  خواهمی. نممیگوینم  ی زیچ  گر یو من هم د  شودیساکت م  باز

 تحت فشار بگذارمش. 

 :دهمیم امیو من به الدن پ میشوی ساکت م هردو
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 م« یراه . تو میایم می مهسا دار »منو

 :رسد یبعد جوابش م قهیدق چند

«chera ba mahsa dari maiay? » 

 دارد؟  ی رادی. مگر حضور مهسا چه اکنمیسوالش تعجب م  از

 : فرستدی م امیپ  دوباره

«man mikham tanha bahat harf bzanam». 

 : کنمیم پیتا

 .« ادیب  گفتمیباش مهسا قابل اعتماده... اگه نبود نم  »مطمئن

 :رسدی م قهیبعد از پنج دق جوابش

 «bhesh gofti man mikham bahat harf bezanam? » 

 :کنمیم پیتا فورا

 نمت« یبب خوامیفقط گفتم م »نه،

 «ok, pas rajebe harchi mikhay harf bzani, nazan» 

«manam chizi nemigam » 

«y vaqate dg bayad bharfim» 
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 دوم تاش

 ادو : هُنرْ/جیاروزِهیف یِآب

. به هر حال هرچه  اندازمیم  ی. به مهسا نگاهشومیم  جیگ

من به او خواهم گفت.   فتدیکه ب  یکه گفته بشود و هر اتفاق

 است که من دارم. یمهسا تنها دوست واقع

من.   دینه از د  یاعتماد باشد، ول  رقابلیاز نظر الدن او غ  دیشا

نگفتم، به    ی ز یخودم و رهان به او چ   دار یاگر هم درباره د

داشتم تمام مجهوالت ذهنم را حل    ازیخاطر بود که ن  نیا

با معلوماتم ر و  برا   زیهمه چ  زیبه ر  زیکنم  تعر  ی را   ف یاو 

 کنم.

و همانطور که الدن خواسته بود، عمل    میخانه الدن رفت  به

معمول  داری د  کی.  میکرد صرفا    یکامال  افتاد.    ک یاتفاق 

طول    شتریساعت ب  میاز دوست دوران مدرسه که ن  ادتیع

پ دینکش هم  ها  صحبت  کل  ق  رامونی.  و  داغانم    افهیمن 

 ! دیچرخ
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را    گریکه همد  ییمهسا من را به خانه رساند و از آنجا  بعد

شوخ  م،یبود  دهید ن  یبه  و    ستین  ی ازیگفتم،  کمپوت  با 

 .دیای ب ادتمیشب به ع وهیآبم

و به داخل خانه رفتم. بعد از خوردن نهار،    میکرد   یخداحافظ

 من آنقدر خسته بودم که به خواب رفتم.  

ن  به چ  ازیخواب  تنها  م  ی ز یداشتم.  آرام  را  مغزم    کرد یکه 

اما حداقل    کردند؛ی خواب بود. هر چند که کابوس ها ولم نم

 نبودند! یراحت بود که کابوسند. واقع  المیخ

 ترانه؟-

م  چشم خورشکنمی باز  هوا   دی.  است.  نکرده  غروب  هنوز 

 روشن است. 

 شو داریترانه ب-

 :برمی و صدام را باال م کشمیم ی ا ازهیخم

 مامان دارمیب-

 .رومی م رونی تخت و از اتاق ب ی از رو شومیم بلند
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 ساعت خواب -

رو   ی لبخند م  ی به  دو    زنمیبابا  از  د فُرمه    دنیدلم  صورت 

خوشحالش    ی جور  ک ی  خواهدی. دلم م دیآیاش به درد مشده

  ی از تو  هیچند ثان  ی روزها برا  نیکنم تا غم ا  ی کار  کیکنم.  

 مغزش محو شود.

و بعد از شستن دست و صورتم به هال    رومیم   سیسرو  به

ماگ مخصوصم که طرح شب   ی . مامان برام توگردمیبرم

  ی که خودم رو  ی. طرحختهیر  ی پرستاره ونگوگ است، چا

 اش کرده بودم.  یماگ نقاش

و از دهنم در    کنمی. به بابا نگاه منمینشیو کنارشان م  روم یم

 : رودیم

گالر  یراست- از  امروز  کار    ی بابا،  به  دعوت  پاندورا  معروف 

 شدم.

پهن  برخالف و  پت  لبخند  که  دارم،  صورت    ی رو  ی من 

 . شودی چشمان بابا پر از غم م
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 اده؟ یکارم برات ز هی نیبهت نگفتم هم-

  نان ی. به او اطمخوردیغصه مرا م  نطوریبگردم که ا  دورش

 :دهمیم

کردن...   میخودم که درخواست کار ندادم بهشون... معرف-

 بودنم بهتره  یخوبه... از معلم نقاش یلیخ می رزومه کار ی برا

ببخشد!    ی قهار  ی دروغگو  چه مرا  بابا  نه...  خدا...  ام!  شده 

 .  گریالناس است دحق 

نبود   ی لیخ  البته  نداده  هم دروغ  کار  واقعا درخواست  . من 

 افتخار دارد! ی گالر نیچن ی بودم! و خب، کار کردن تو

م  بابا آنجا  کندینگاهم  از  من  م  ییو  چندان    دانمیکه 

ا  ی دروغگو م  ستم،ین  ی حرفه  مح  کنمیشروع  که    یطی از 

د م  فیتعر  دم،یامروز  آنقدر  م  میگوی کردن.  که   میگویو 

 . دیآیمامان هم سر شوق م

 حقوقت چقدره مامان جان؟  -
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  یی ... امروز فقط محض آشنام یاش صحبت نکردهنوز درباره -

 .زنمیو درباره قرارداد حرف م   رمیرفتم. فردا صبح م

 :پرسدی نگران م بابا

 ؟ی استفا بد ت یاز کار قبل ی خوا ی م ؟یهست  یخودت راض-

 :کنمی رد م فورا

بابا- ایینه  از  من  نقاش  نکهی...  ها  بچه  لذت    ادی  یبه  بدم 

 . برمیم

همه نگران من است. دندان هام را بهم  نیبراش که ا رمیبم

 نزنم. چقدر بابام مظلوم است. هیگر ریتا ز دهمی فشار م

 : دیگویمن، م ی دلش آرام گرفته باشد با جمله انگار

ول- جان...  بابا  شد  یباشه  خسته    ا ینرو    گهید  ی هروقت 

 جا برو هیحداقل 

حرف بزنم. دهن باز کنم    توانمیگلوم، نم  ی تو  یبغض کوفت  با

 .دهمیو سر تکان م زنمی . به زور لبخند مشومیرسوا م
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  ی . دل تونمینشیهال م  ی مامان و بابا تو  شی پ  یساعت  کی

 بدهم.   امیکه به اتاقم فرار کنم و به رهان پ ستیدلم ن

مامان    از اگر  ام.  شده  منصرف  زدن  را    ا یزنگ  صدام  بابا 

م بد  توشودی بشنوند  ام  گفته  بابا  به  که  حاال    ی گالر  ی . 

با پس  ام،  شده  د  دیاستخدام  بروم.  از    شودینم  گر یحتما 

خال  رشیز شا  یشانه  شا  دیکرد.  بشود.  بهانه ب  دی هم   ی ا 

بشود بهشان گفت، قسمت نبود   زها ی جور چ  ن یحقوق کم و ا

 ...یبزرگ کنم؛ ول ی گالر نیابا 

اتفاق    نیحتما ا  خواهد،یم  ب یدلم عج  ی تو  ی زی چ  ک ی  یول

و هرروز رهان    وندمیپاندورا بپ   ی . من به مجموعه گالرفتدیب

بب حتنمی را  ا  ی .  مدام  مغزم  نه  نیاگر  بازهم    یرا  کند، 

درونم را که    ی صدا   توانمیرا کتمان کنم. نم  تی واقع  توانمینم

 خفه کنم. زند،ی م ادیبا تمام وجود رهان را فر

م  به موبا  روم ی اتاقم  برم   لمیو  م  دارمیرا  واتساپ  به  .  رومی و 

 . سمیبراش بنو ی زیچه چ دیبا دانمینم
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و با کف دست صورتم را مالش    اندازم ی تخت م  ی را رو  لیموبا

مهم    یول  رد،یگیچشمم درد م  ر یز  ی کبود  ی. کمدهمیم

 .ستین

 : میگوی . به خودم مدارمیرا برم لیو دوباره موبا  گزمیم لب

 وقت  چیه ایاالن  ای-

 :سمی نوی و م کنمیرا سرچ م  نامش

 درباره امروز صحبت کنم.«  خوامی م ی دار »وقت

به صفحه    جانی ل دختربچه ها با هو مث   کنمیرا ارسال م   ام یپ

م زل  توزنمی چت  دل  ن  ی .  ت  ستیدلم  دو  را    یآب  کی که 

 . نمی بب اممیپ  نییپا

و ده    قهیده دق  شود،یم  قهی. پنج دق گذردیم  ی به کند  زمان

ناامقهیدق  ستیب  شود،یم  قهیدق م  دی.    رم یتحر  ز یبه سمت 

  ده یا  چی. ه دارمی برم  یآب  یمداد رنگ  کیهدف    یو ب  روم یم

  ن ی. اول فتدیکاغذ ب  ی رو  یندارم که قرار است چه اتفاق  ی ا

 .شودیبلند م  میگوش  شنیفکینوت  ی که صدا  کشمیخط را م



 

357 

 

. قفل  دومیم  م ی. به سمت گوشرومی فشنگ از جا در م  مثل

. نوشته شومیرهان مواجه م   ام ی و با پ  کنمیصفحه را باز م 

 است:

 اول؟«  یسالم کن ی ندار ادی» 

 :کنمیم پیتا. شومیخجالت آب م  از

 حواسم نبود«  خوامی م »عذر

  »سالم« 

 :رسدیبالفاصله به دستم م امشیپ

 آواز خانوم«  اهتیداغونت، به چشمون س  ی به رو »سالم

  شود یم  یحال  کیاش. دلم  از خواندن نوشته  رودیغنج م  دلم

 . شیساز  هی قاف ی برا ردی میاز آواز خانوم گفتنش. دلم م

 دلم، دلم، دلم...  آخ

و   شودیمست م  رسد،یکه به رهان م  نیام هم  چارهیب  دل

 ! خواندیو م   خنددیو م  رقصدی . مدهدی عنان از کف م
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 تو! یمن! چقدر برام حرام  ی شراب هزار ساله  رهان،

 : سمینویکه تا بنا گوش باز شده است. براش م  یدهن با

 ؟«ی»خوب

 : دهدیم جواب

 »خوبم«

 : سمینویم

 م؟« یحرف بزن ی دار »وقت

 : سدینویم

 م؟« یحرف بزن  یچ »درباره

 : سمینویم

 « ی گالر ی کار تو هیقض »درباره

 : سدینویم

 وقت ندارم«  »نه

 حرکت... یب
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  زنم یو زل م   شوم یحرکت م  یب  قایدق  امشیاز خواندن پ   بعد

دارد سر به سرم   کند؟یم  تمیبه »نه وقت ندارم«ش! دارد اذ

 گذارد؟ یم

  پ یها که تند تند تا  لمیف  ی تو   ی که داشت مثل هکرها  او

  دن یرس  دیکشیطول نم  هیثان  کی و    داد یجواب م  کنند،یم

 جوابش! حاال وقت ندارد؟! 

 :کنمیم پیو تا کشمیم یپوف

 ؟« باشه یبدم که وقتت خال امیپ ی»ک

 : دهدیجواب م بالفاصله

 .« کنمینم ی باز امیپ ی درباره مسائل کار »من

... تازه اگه حوصله داشته  یزنگ بزن  دیبا  ی مسائل کار  »درباره

 !«زنمی و حرف م دمیباشم جواب م

 چقدر خودش را دست باال گرفته است! هه...  آقا،

 :دهمیم ام ی پ یبدجنس با
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دار  اد یم   »بنظر که  تند  تند  م   ی االن  وقتت    ،ی دیجواب 

 آزاده!« 

که دهن شکلک کج شده    ییهم از آن مدل ها   یموجیا  کی

 ¹.کنمی است، آخر جمله ام اضافه م

 : دهدیجواب م بالفاصله

دخترخانم خوشگل و جذاب    هی  ی خب... من وقتم برا  »آره

  دهیچی مسائل پ  کمی  شهیبحث کار م  یوقت  یآزاده ول   شهیهم

 شن« یم

  د بای  بار  چند  ².فرستدی چشمک برام م  یموجیا  کی هم    او

بگو که    یب  کیرهان    میبه خودم  معناست  تمام  به  شعور 

 چند بار؟ قای باورم بشود؟ دق 

  ن یندهم؛ اما ا  امیپ  گر ی را پرت کنم و د  یگوش  خواهدی م  دلم

  ادمیمن را سر خوش کرده است.    بیبه دو کردن ها عج  کهی

همه به من خوش گذشته است؟    نیا  یبار ک  نیآخر  دیآینم

 همه از دغدغه هام فارغ شده ام؟   نیا یک
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پ  نکهیا  ی جا  پس به  دهم،    امیبخواهم  خاتمه  دادنمان 

 کند.  دایکه مکالمه مان ادامه پ رمیگیم ش ی را پ ی ریمس

 : کنمیم پیتا

 «ی نبود یشکل نیا مای»قد

 : دهدیم جواب

 ؟«یشکل »چه

 : سمینویم

 باز«  »دختر

 : رسدی م  امشپی  بعد  و  ¹.فرستدیخنده م  یموجیچهارتا ا  برام

پ   یشکل  ن ی هم  مامی»قد زود  ی زر  رهن یبودم  تو  منتها   .

 « یدست و بالمو بست ی اومد

 زوده«  کمیمتعهد شدن  ی برا  یسالگ ۱۷» 
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دق  امی پ  ینیریش پ  قایاولش  تبد  امیبا  زهرمار  به    ل یدوم 

شده ام. دندان هام را    ی زل زده ام. عصب امشی. به پشودیم

 : سمینویو م دهمیبهم فشار م

  ی جبران کرد یحساب یرفت  نکهیبعد از ا نهیا شیخوب ی»ول

 تو« یاون چند ماه متعهد

 : دهدیخجالت جواب م بدون

 ها!«  ی... حساب»اوهوم

کند. نوشتم که   دیی. آن جمله را ننوشتم که تاردیگیم  دلم

  ازین  یما دخترها از گفتن حرف  یکند! گاه  بش یاتفاقاً، تکذ

فهم شن  دنیبه  ندار  یدرست  دنیو  فقط میکالممان   .

تکذ  میخواه یم هم  بیحرفمان  هم  من  را    نیشود. 

 .خواستمیم

ده سال بهت وفادار بودم«   نی ا  ی : »نه، تودیاو بگو  خواستمیم

 اما... 
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م  گرید  تا  لیانگشتانم  قلبم شکسته ک  پیبه  ندارند.  ردن، 

 .کنمیاست. تکه تکه شده است. بغض م

 :کندیارسال م ی گرید  امیپ

م  ی اونور  ی دخترا  »با تر  اومد.    شدیراحت  شب   هیکنار 

باش بعد    یباهاشون  با  رنیگینم  قتویروز    ی ایب  دیکه 

شعور دارن که    شهی ... حرف از لذت بردن که ممیخواستگار

 دو طرفه ست...« 

ه   زند؟ی م  هیکنا  دارد که  نگرفته    قهیوقت    چیمن  را  اش 

من فقط   ؟یمن؟ ک   ی خواستگار  یی ایب  دیگفتم با  یبودم؟ ک

تا ابد مال من باشد. آنقدر    خواستمی آنقدر عاشقش بودم که م

را به او بدهم بدون ترس از گناه کردن!   زم یعاشق که همه چ

 ... خب... خب.

دو انسان   انیم  ستی ابد  ی وند یجز ازدواج کردن که پ  خب

من کند، آن هم تا ابد؟ جز    ی او را برا   توانستیم  ی زیچه چ

من را محرم او    توانستیم  ی زیخواندن خطبه عقد چه چ

 کند، تا ابد؟ 
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 :رسدیم اشی بعد امیباز پ  و

 بودن«  یخوب ی ساال  هنکیا »خالصه

مهم   یول  شودیم  یکه خون  رم یگیلبم را محکم گاز م  آنقدر

که بعد از ده سال    یرهان  یوقت  ستیمهم ن  زی چ  چی. هستین

 رحم شده است.  یهمه ب  نیبرگشته ا

هاش مرا نابود کرده و باز هم ادامه شان   امی پ  داندیم  خوب

  داند ی. آنقدر که مشناسدیخوب م  یلیداده است. او من را خ

 !ستیو براش مهم ن کنمیم  هیاالن دارم گر

ندارم. پس    یت یبراش اهم   گری ! دستمیرهان مهم ن  ی برا  من

 عذابم بدهد؟   خواهدی .... پس چرا م

دلم خودش    گذارم ی. مکنمیگونه پاک نم   ی هام را از رو  اشک

خال م  یرا  وجودم  تمام  با  اما  دندان   خواهمیکند؛  جواب 

  داد،ی نم  شیکه ترانه ده سال پ   یبه او بدهم. جواب  یشکن

 ترانه چرا! نیاما ا



 

365 

 

و زنده مانده است که    دهیکش ییدرد تنها  ی ترانه آنقدر   نیا

تنها تنها  ییبداند  کشت.  نخواهد  را  را    چیه  ییاو  کس 

 .کشدینم

 :کنمیم پیتا

 « یعال »چقدر

 ی جورهمون ورو همون  ی زود برگرد  یلیخ  دوارمیام  »پس

 « یبکن  یزندگ ی کرد یده سال زندگ نیا ی که تو

 : سمینوی هم م  آخرش

درباره کار    نکهیا  ی برا  رمی گیتماس م  گهیدو ساعت د  یکی» 

هم   یکه چه بهتر... وقت نداشت  ی. اگه وقت داشتمیحرف بزن

 نمت« یبیصبح م

 »خدانگهدار« 

پ  نیا بقدر  امیچهار  تعجب    ی را  نوشتم که خودم هم  فرز 

ا  ی . به حد مرگ عصبانکنمیم .  کنمیرا قطع م  نترنتمیام. 

 . گذارمیتخت م ی و همانجا رو کنمیم لنتیرا سا یگوش
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چه    ا ی  ی زیسر چه چ  دیحرصم را با  دانمیمو ن  رومی هال م  به

ه  یخال  یکس کار  ی برا  ی ا   ده یا  چیکنم.  ندارم.    ی انجام 

 را هم ندارم. ی کار چیحوصله ه

شب خودم   نکهیو به بهانه ا  کنمیکردن را بهانه م  دیخر  پس

 . رونیب زنمیدرست کنم، از خانه م خواهمیشام م

و نه مغزم. بعد   ردی گی هم نه دلم آرام م  ابانیکوچه و خ  ی تو

برم  دیاز خر م  گردمیسالنه سالنه  را  بابک  و  . نمیبی خانه 

نشان بدهم االن چقدر    نکهیحوصله او را هم ندارم. حوصله ا 

 آرامم و چقدر در آرامش هستم، را ندارم.

  ن یده سال فقط خودم بوده ام و خودم. حاال هم هم  نیا  ی تو

بخاطر نگران نکردن مامان و بابا مجبورم    یول   خواهمی را م

 تحمل کنم.  

تحمل جمع سه    ی که حت  ی ارهان با من چکار کرده   نیبب

 نفره را هم ندارم.
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را همانجا    ی تو  خزمیم  ی بهانه آشپز  به آشپزخانه و خودم 

 . کنمی سرگرم م

 ؟ی خوا یکمک نم-

 آقا بابک  شی نه مامان تو برو پ-

 زشته  ایزود کاراتو بکن و ب-

 :توپمیم ی و عصب آورمیم  نیی را پا صدام

م  ششم یپ  یوقت- نباشم رونیب  شی بنداز  ی خوایکه  االن   !

 زشته؟ 

 : دیگویناراحت م  مامان

 کردم یمعذرت خواه شیمنکه بخاطر دفعه پ-

بکشمی م  یآه اول  چارهی.  او   نیمامان...  به  خشمم  ترکش 

 اصابت کرد!  

 :شومی م آرامتر

 . امیبرو کارم تموم بشه م-
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کردن    زیو به ر  کشمیم  ی. پوفرودیو م  دهدیتکان م  ی سر

 .دهمیمرغ ها ادامه م 

کار کرده بودم که زمان از دستم در    ری را آنقدر درگ  خودم

دادنم به رهان    امیدو ساعت بعد از پ یکیرفته بود. قرار بود 

 شب گذشته است.  مهی با او؛ اما حاال از ن رمی تماس بگ

 رفت؟ چرا؟  ادمی چرا

به   پختن گذاشتن  احترام  نشستن،  خانواده  کنار  شام، 

 یفراموش  ی برا  یخوب  لیها دل  نیاز ا  چکدامی... نه، ههمانیم

 .ستین

  ادم ی  یرهان را فراموش کردم چون او ده سال نبود! گاه  من

صبح که پلک باز    روزید  نیکه او واقعا زنده ست! هم  رودیم

به خودم گفتم بهتر است    کردمیم  ییکردم و احساس تنها

آنقدر گر بروم و سرخاک رهان  کنم که   هیبه بهشت زهرا 

 شوم! یخال
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آمد رهان زنده است! و   دمایساعت بعدش    کی  بایتقر  بعد

ام! و من او را  تهران است! و من با او حرف زده   ی تو  قایدق

 ام!  دهید

بار هم    کیوقت بلند شد و رفت. تا قبل از رفتنش    رید  بابک

  ادم ی  دمیدیرا م   لمیاگر موبا  دیبه اتاق خوابم سر نزدم. شا

 ... دانمینم د،ی! شاآمدیم

که دم رفتن    ی وقت  قایبخاطر آوردم که او زنده است؟ دق  یک

 حرف زد!  دمیشغل جد ی ابیبابک، بابا با افتخار از دست

شده است    رید   گری . ددارمیرا برم  لیموبا  روم،ی اتاقم که م  به

 ... ی دادن، برا  امیپ ی حرف زدن، برا ی برا

ام را روشن. چند    یگوش  نترنتی و ا  کنم یصفحه را باز م  قفل

 . آن هم از رهان! رسدی رام مب  امیپ

رو  باز م  رودیم   لیتردم  ی قلبم  مدودیو  آنقدر  که    دودی. 

  تم ی. از عصبان دیایب  رون یکم مانده از حلقم ب کنمیاحساس م 
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واتساپ مستین  ی خبر به  استرس  با  و صفحه چت    رومی . 

 .کنمیرهان را باز م

 :خوانمیکه دارم م  یبیهاش را با حال عج  امیپ

لپ    ی ! عوض شدی زر  رهنیپ  ی نبودم چقدر بزرگ شد  »من

 « ی قرمز

 ذارم« یم  یخال گهیدو ساعت د یکیوقتمو برات  »باشه

 : دهیرس  اشیقبل  امیبا فاصله دو ساعته از دو پ  اشی بعد  امیپ

 اگر« یساعتت تموم شد خانم خن  »دو

 ساعت بعدش باز نوشته: کی

 سه ساعت ترانه«  »شد

 ساعت بعدش: دو

بزن  ی خوا ینم  ی»وقت وقت  چیه   یزنگ  نزن.   یوقت حرفشو 

 قولشو نده«  یبکن  ی کار ی خواینم
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  ی ... تو هنوز همون آدمی که عوض شد  کردمی فکر م  »اشتباه

 قولش«  ریبزنه ز تونهی راحت م ده،یقول م  یکه وقت

 ساعت: سه

بب  هی  »با قدت،  بعد سه    ی کرد   کاریبا من چ  نیوجب  که 

 ساعت هنوز منتظرتم« 

کرده بود؟    نی . توهشودیاش چشمانم چهارتا مجمله   ن یا  از

 قد کوتاهم حساسم و باز... ی که من چقدر رو داندیم

  ی ب  امیپ  کیبود.    دهیقبل رس  قهیده دق  قایآخرش دق   امیپ

 .کندیم خیادبانه که خواندنش مو را به تنم س

به    یحرف   نیچن  یچه حساب   ی رو بود؟ چطور  زده  من  به 

 کرده بود؟  ی خودش جرات داده بود؟ با خودش چه فکر

 .سمی سوال ها را براش بنو نیتمام ا خواهدیم دلم

 : کنمیم پیتا

 که به....«  ی فکر کرد   یبا خودت چ  ؟یهست  ی ک  ی کرد  »فکر
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که    نمیبیو من در کمال تعجب م  خوردیام زنگ م  یگوش

 ام و هم متعجب... و ....  یرهان پشت خط است. هم عصبان

. دروغ چرا؟ با  دهدی هم تماسش دلم را قلقلک م  یکم  البته 

 ی رو  ن یبالر  کیخودم که تعارف ندارم. قلبم درست مثل  

. دل احمق من! خدا لعنتت  چرخدی نوک پاش بلند شده و م

 کند!

تا    کنمیآخرش نگاه م   ی هم به جملهاز آنکه جواب بد  ش یپ

 .افتدی اتفاق نم نیمتاسفانه ا  یدوباره خشمم فوران کند. ول

فکر کنم،   نیبه ا  شودی»گا)..( ترانه«اش فقط باعث م  ی جمله

نبوده و حاال    یگاه آدم بددهن   چیه  شناختمیکه من م   یرهان

 انگار شده است. 

 ی فحش ها  نی که از ا  ندازمیاز قلم ب  دیرا هم نبا  نیا  البته

بودم؛ اما مخاطبش    دهیدر گذشته شن  ی از او چند بار  کیرک

  ن یکرده بود. با ا  یمن نبودم و بابتش هم از من عذرخواه

 شدن و نشدن دو دلم! نیدوباره خشمگ نیهمه ب
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 . متأسفم! دادمیفحشو م نیخانم ا هی ی جلو دینبا-

رک و    ندتوایاست. اما حاال م  شیحرف  رهان  ده سال  پ  نیا

 عوض شده است؟  ی زی... چه چدیخانم بگو کیراست به 

الو، سرد و   میبگو   نکهیو قبل از ا  کنمیسبز را لمس م  کونیآ

 :پرسد ی خشک م

 ؟ی کجا بود-

 الوگیرا از نوع د  تیخشم و عصبان  توانمیتمام آرامشش م  با

 گفتنش حس کنم.

 : دهمیم جواب

 خونه-

 مدت؟ نیتمام ا-

 : دهمیم جواب

 مدت  نیتمام ا-

 خداحافظ یاوک-
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را از کنار گوشم    لیو من شوکه شده موبا  شودی قطع م  یگوش

 . رمی گیو مقابل صورتم م   دهمیفاصله م

 کرد؟ واقعا...؟  یخداحافظ

ست که   یتنها حرکت نی. ازنمی زل م لیبه صفحه موبا فقط

 قادر به انجام دادنش هستم.  

م  دانمینم م  گذردیچقدر  خودم  به  تومیآی تا  زانو  بغل    ی . 

 . گذارم یلب هام م  ی و کف دستم را رو  رمیگیم

  ام یوسط درست نبود. پ  نیا  ی زیچ   کی.  رومی فکر فرو م  به

سرم مرور    ی . مکالمه مان را تو خوانمی رهان را دوباره م  ی ها

  ل ی و دنبال دل  کنمیکارها را تکرار م  نی. بارها و بارها اکنمیم

 . گردمیرهان م  بیرفتار عج

به    و ناگهان  ا   ادیبعد  م  ی خاطره  اافتمی دور  خاطره    ی ! 

تفاوت که ده    نیکه امشب افتاد. با ا  یبه اتفاق  هیدرست شب 

 پشت در خانه ما سبز شد و...  کهویرهان   شی سال پ

 احمقانه است اما...  دانمی. مشومیفکر از جا بلند م نیا با
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و به کوچه نگاه    زنمی آرام کنار م  . پرده رارومی پنجره م  پشت

 اندازم.  یم

 ... نمشیبیم

اتوموب  ن،ییپا  سرش تک   یمشک  لیبه  و س  هیاش    گار ی داده 

 !کندی دود م

با  خواهد ی م  دلم جا  پاها  ستمیهمان  اما  کنم  نگاهش    ی و 

. دستم را  شومی ولو م نیزم ی . روشوندیمسخره ام سست م

 . گذارمیم کوبدی محابا م یقلبم که ب  ی رو

که    یسرما؟ آن هم زمان  نیآن هم در ا  ستاده؟یا  نییآن پا  او

 بارد؟ یدارد م ی زیباران ر

 را دارند؟ چند نفر؟    یکیعاشقانه درامات   نینفر تجربه چن  چند

چهار دست و    دیآیکه در نم  یبا حال بد و نفس  نیزم  ی رو

 .رومی و به سمت در م خزم ی پا م

بادیبا با  دی...  پ   دیبروم.  عذاب  ششی بروم  و  بابا  به  قولم   !

  زی چ  کی. االن فقط  بازدی چشم هام رنگ م  ی وجدانم از جلو 
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م   ی دارد جلو رژه  هام  تصورودیچشم  داده شده    هیتک  ری. 

اتوموب در  به  س  ی وقت  لشیرهان  به  دارد  پک    گارش یکه 

 !یباران یشب مهیآن هم در ن زند،یم

و به کمک    رمی گیم   واریدستم را به د  رسمیدر اتاق که م   به

. المپ هال خاموش است. کنمی . در را باز مشومی آن بلند م

برسم. المپ اتاق مامان و بابا    ی تا به ورود  کشمیخودم را م 

 است.  اریهم خاموش است. بخت با من  

و سرم    دارمیبرم  یچوب لباس  ی گلدارم را از رو  دیسف  چادر

بابا از    ایوقت مامان    کیکه    چرخانم ی. مدام چشم مکنمیم

 . ندی این رونی اتاق ب

طرف لو رفتنم،    کی رهان و از    دن ید  جانی طرف ه  کی   از

آرام را به  را دست خوش آشوب کرده است. در  باز    یدلم 

نگاهکنمیم م  ی.  عقب  وقت  اندازم یبه  م  یو    شوم ی مطمئن 

باز    مهیو در را ن  شومیهمه جا آرام است، از خانه خارج م

 . گذارمیم
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ها    هیهمسا  ترسمیبدوم اما م  نییپله ها را تا پا  خواهد ی م  دلم

تا رس  یحت  ایشوند،    دار یب بابا.    ی به در ورود  دنیمامان و 

 .کشدی سال طول م کی. گذردیسال م  ک یانگار 

. متوجه حضورم  کنمیساختمان را آهسته باز م  یخروج  در

.  رسدی بنظر م  چارهی فاصله مظلوم و ب  نی. چقدر از اشودینم

م براش  دلم  برا سوزدیچقدر  دلم  چقدر  نفرمان   ی .  هردو 

 !سوزدیم

  ی . همانجا بدی آیصداش بزنم اما صدام در نم  خواهدیم  دلم

 .زنمیباز به او زل م مهیدر ن انی حرکت م

خ   ی موها حالتش  خوش  چرم    سیبلند  کت  از  اند.  شده 

م  یمشک باران  قطرات  را   چکدی اش  صورتش  صورتش!  و 

 .نمیبینم

  گر ید  ی گارهای را کنار ته س  گاریو ته س  زندیآخرش را م   پک

 . بالخره...! ندیبی و من را م آوردی. سرش را باال ماندازدیم



 

378 

 

. بهت زده است. احتماال فکرش  خوردی در هم گره م  نگاهمان

گمان خبر  که من از حضورش وسط کوچه تن  کردیرا هم نم

 داشته باشم.

 :زنمی لب م آرام

 !؟یکنیم  کاریچ  نجایا-

 است: بیعج جوابش

 !نیمهمون داشت-

 ستاده؟یا نجایا یاز آمدن بابک خبر دارد؟ از ک  او

و آن ها    بردیم  اشده یکش  سیخ  ی موها  ی را ال   انگشتانش

هاش    بیج  ی . بعد دستانش را تودهدیرا به عقب هول م

 :دی گوی و م برد یم

مهمونت  - ناد  ادت یبخاطر  منو  مهمونت  بخاطر    ده یرفت؟ 

 ؟ یگرفت

 ن یاز من بپرسد؟  چرا به خودش ا  د یسواالت را با  نیا  چرا

که خودش    یکه از من گله کند؟ آن هم زمان   دهد یحق را م
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 ک ی. ده سال  ستین  یده سال نبوده است! ده سال زمان کم

 عمر است.  

کردم.    ی عزادار  دم،یعذاب د  دم،یکش  ییعمر تنها  کیمن    و

محروم    یالک خودم فرو رفتم و خودم را از هرگونه لذت  ی تو

من را قضاوت کند،    نکهیحق ا  ی آدم  چیکس، ه  چیکردم. ه

 رهان! یحت ،یآدم  چیندارد. ه 

 :دهمی که دوباره فوران کرده جواب م یخشم با

زد  یرفت- رقم    ،ی کرد  اتویخوشگذرون  ،ی دوراتو  همه  با 

االن    ،ی دار  تی زندگ   ی دوست دختر تو  هی  ،ی د یخواب  ی دختر

م  ی اومد بازخواست  کرد  ؟یبه چه حق   ؟یکنیمنو   ی فکر 

 ؟ یهست یک

گرفته ام.    ادیمدل را    نی. استیمدل جواب دادن من ن  نیا

چت هاش با دوست    نیاسکر  مایها که س   ش یچند وقت پ 

دادنش خوشم آمد.    امیگروه گذاشت. از نوع پ  ی پسرش را تو

ا   ی رادی. نگفت، ادی زود نبخش  گرید  ی مثل دخترها  نکهیاز 

فداکار هم  ی ندارد.  چرا  اصال  با  شه ینکرد.  ها  کوتاه    د یزن 
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مهربانانه    دیببخشند؟ چرا زن ها با  دیچرا زن ها با  ند؟یایب

را از خودمان انتظار    ی احمقانه ا  زی چ  نیرفتار کنند؟ چرا چن

   م؟یدار

  ی و من با توپ پر تر  دهدیچند بار سرش را تکان م  رهان

 .ستمیایو وسط کوچه م میآیم رونی در ب ی از ال

! من ده سال به خودم  ی اری  ی آقا   ی نخواه زود بر  ی اومد  رید-

منو متهم بکنه   تونهینم  ی خر  چیزهرمار کردم. ه   ویهمه چ

! هر هفته بهشت زهرا بودم، هر  ییوفا  یو ب  ی واسه کم کار

 کردم. هر روز غصه خوردم.  هیشب گر

 :دهمی ادامه م  ،ی خفه ا  ی و با صدا  روم یجلو م  گر یقدم د  کی

م- خودم  کردم،  ن دونمیاشتباه  در  پشتت  خودم    ومدمی. 

  ۱۰بخاطرش    ی. ولدونمیوفا بودم هزار بار م  ی. بدونمیم

خب   ؟ی عذابم بد  نیاز ا  شتری ب  ی خوای. مدمی سال عذاب کش

از دست دادن   ی برا  ی زیچ  گهی. من دستادمیوا   نجایبده! من ا

برا  یوقت  مو یزندگ  ی ساال  نیندارم. بهتر توئه خر   ی داشتم 
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د  کردم،یم   ی عزادار خودمو    کاریچ  دیبا  گهیگذشت.  کنم؟ 

 ؟ی خوایم  نویبکشم؟ هم

نگاهم    نیگفتن ندارم. آخر  ی برا   ی زی چ  گریام. درا زده   حرفام

 . چرخمی و م دهمی رهان م نیرا به صورت غمگ

رو  ناگهان از  م  ی بازوم  گرفته  ه شودیچادر  .  کشمیم  ینی. 

. از  رمیگیبغل رهان قرار م  ی و درست تو  شومیبرگردانده م

 . کندی . مغزم کار نمی الحظه  شومی ترس شوکه م

 ! ایرو  کیخواب است.  کی هیشب

بغلش    ی تو  کهویکه در آن رهان من را مثل گذشته    ییایرو

نمردیگیم دلم  ا  خواهد ی.  دلم  میایب  رونیب  ا یرو  نی از   .

 شوم.  داریخواب پر از گناه ب نیاز ا خواهد ینم

. خم  دهدیو سرم را باال م  بردیچانه ام م   ری را ز  انگشتانش 

 :زندی دهانم و لب م  ی جلو شودیم

 لبات تنگ شده بود! دنیبوس ی دلم برا-

 :پرسمی زده م  رتیح
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 ؟یچ-

!  بوسدی و من را م گذاردیلب هام م  ی بعد لب هاش را رو  و

 ! انگار فقط لبانش نوک زده باشند به لبان من! عیکوتاه و سر

. شومیم  دار ی از خواب ب  خورندی باران که به صورتم م  قطرات 

  یبغل رهان  ی . من وسط کوچه، توکنمیرا درک م  تمیموقع

  یی بود! تمام آن جادو  دهیمرا بوس  ش یپ   هیهستم که چند ثان

 .شودیکه من را طلسم کرده بود، باطل م

 : غرمیو م  زنمی خشونت او را پس م با

از  ی شعور یب  یلیخ- هرچقدر  کم   تیشعوریب  رهان...  بگم 

 گفتم.

مبنددی صورتش نقش م  ی رو  یجذاب  لبخند به    چرخمی.  و 

  ده یچادرم از پشت سر کش  کهویکه    رومیسمت در خانه م

خبر، گوشه چادر را که گرفته    یو من  از همه جا ب  شودیم

 . شودی بودم، از دستم رها م
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دست    کیبا    که یبرهنه، درحال  ی و واج وسط کوچه با سر  هاج

 . گردمیچادرم را گرفته ام، سمت رهان برم

ب  نیا امشب  ندارد  نگاه  ال یخ  ی مرد قصد  بشود.  به    یمن 

 :دیگویو م اندازد ی موهام م

 ... ی زر  رهنی موهات بلند شده پ-

 بکشم. رونی تا چادرم را از داخل مشتش ب زنمیم  زور

 ولش کن رهان-

 :زندی تر لب م  الیخ یاو ب اما

 که قبال بود! ی جورهمونکوتاشون کن.  -

 و او چه؟!  خواهم یشده؟ من چه م وانهید

وسط کوچه با   یسر برسد و من را نصفه شب  یکی  ترسمیم

همساندیبب  شان یپر  ی موها اگر  شن  ی ا  هی.  را    ده یصدامان 

 باشد چه؟

 :کنمی م التماس
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 برم  دیتوروخدا ولش کن رهان... من با-

 اتاقت؟  ی تو ی ببر یواشکیمنو  شهی نم  گهیچرا د-

 . رسما زده به سرش!شودیچهارتا م چشمانم

مشتش است آرام آرام به    ی سر چادر تو   کی که    همانطور

. کاش بشود چادر را رها کنم. فرار کنم  شودی م  ک یمن نزد

حجاب    یمرا آن هم ب  یکس  ترسمیو به خانه پناه ببرم؛ اما م

 .ندیراه پله بب  ی تو

ز  کم بزنم  است  نمه یگر  ریمانده  اصال  کاش    ی تو  آمدی. 

 . دمشیدیکوچه! کاش اصال نم

 :کنمیالتماسش م دوباره

 ..یتورو قرآن رهان، تورو جون خاله انس-

م  با رها  را  چادر  مادرش  نام  بخاطر    کندی آوردن  من  و 

 . شومیچادر، چند قدم به عقب فرستاده م ی ادیز دنیکش

فرار کنم    خواهمی . مکنمیجمع م  سی خ  نیزم  ی را از رو  چادر 

 اندازد. یم رمیاما باز رهان گ 
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 : دیگوی که م رومیعقب م عقب

 ببوسمت! خوامیم-

بود!   دهیقبل مرا بوس  قهیچند دق  نیلعنتش کند. هم  خدا

 چه مرگش شده امشب!

.  اندازد ی م  ریبدن مردانه اش گ   آجر سفال و  وارید  انی م  مرا

 : زنمی و من با ترس لب م ردیگی چانه ام را م

 ؟یترسیتجاوزه... از خدا نم نکارتیا-

 نداره! شی از آت یترس گهی د ده،یکه قبال جهنمو د یکس-

 :دیگویکه م زنم ی. آرام هق م زنمی م هیگر ریز

 نکن ترانه هیگر-

 .آوردیم نیی صورتم پا ی سرش را تا جلو و

 دم ینکش غی برو عقب تا ج-

 : دهدیجواب م یگستاخ با

 !ی جراتشو ندار-
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 زنما یم غیج-

 من بلندتره  ی بذار من داد بکشم، صدا-

بارش    طنت ی. برق نگاه ش رمیگی دهانش را م  ی جلو  ده یترس

 .کندی مرا کور م

ببرم همه محل  . جرات ندارم. اگر صدام را باال  دیگوی م  راست

بازند یری م  رونیب فقط  پس  پس....  رهان    دی.  بدهم  اجازه 

 کارش را بکند! 

با مال  دستم برم  ی از جلو  متی را  و تک تک    داردیدهانش 

 .بوسدیانگشتانم را م

  ی . بوسه هاکندیلب هام م  دن یآرام آرام شروع به بوس  بعد

. بعد لب باال و نمییلب پا  دنی به مک  شوندیم  لیتبد  زشیر

تا تمام شود.    دهمی هم فشار م  ی پلک هام را محک رو  من

 . شودیاما نم
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م  ی ال   بردیم  دست خودش  به  مرا    ک ی.  چسباندیموهام. 

ست.    یاتیح  زی چ  ک یکه انگار    ردی گی از لبانم کام م  ی جور

 نبوسد، خواهد مرد. اقیاشت نیکه اگر من را با ا

  یبوسه ها.  کندینم  ینیاما رهان عقب نش  آورمیکم م  نفس

م آرام  کم  کم  را  رندیگی خشنش  من  آرامش  با  دوباره   .

 آن وقت ها! هی. شببوسدی. عاشقانه مبوسدیم

م  نیهم مرا سست  کارکندیهم    زها یچ  یلیخ  کندیم  ی . 

بجنبانم. من  خر دارم    دنشیبوس  ی برود و لبانم را برا  ادمی

 !کنمیم اشی همراه

و   کشدیاو دست م  کنند،یلب هام حرکت م  نکهیمحض ا  به

 .بردیسرش را عقب م یکم

 :زندیلب هام لب م ی جلو

 خواست؟ یم  نویچقدر دلت ا ی دید ؟ی دید-

دلم انداخته    ی مرد تو  نیکه ا  یخدا بر دل منو هوس  لعنت

ه  عقلم  نم  چی است.  کار  به  کندیجوره  که  هم  هرچقدر   .
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بشوم که    هیقض  نیمنکر ا  توانمیخودم فحش بدهم باز هم نم

 .خواهمی م یلیاو را خ

  ی است که همه وجودم دوباره لب ها  نیا  یاصل   یبدبخت  و

عقلم    دیخود فاجعه است. با  نیع  نی. و اکنندی او را تمنا م

را    ی زیچ  نیاحمق باشم که چن  دیرا از دست داده باشم! با

االن اگر از من    ن یاست که هم  ن یا  تیواقع  یطلب کنم. ول

اتوموببخواه ب  میبرو  لشید به  ادامه بدهد من  چون و   یتا 

 چرا قبول خواهم کرد!  

 !شودینه، نم  شود؟یبدتر هم م نیا از

. آنقدر تند تند که کمکم  کنمی لب زمزمه م  ری خدا را ز اسم

 کنم. رونی رهان را از سرم ب زی هوس انگ  الیکند. که خ

م  به فکر  تو  کنمی بابا  ها  یکیاتاق    ی که  خانه    ن ی ا  ی از 

 است. و به... دهیداغان خواب یساختمان با صورت

رهان   ی که عاشق رهان است. که احتماال لب ها ی دختر به

 است و...  دهیاست! با رهان خواب ده یرا بارها، بوس
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  ،یحرکت آن  ک یو در    دهمیهام را محکم بهم فشار م   دندان

 . کوبمیصورت رهان م ی و با شدت تو شودی دستم بلند م

 :زنمیلب م یعصب

همه سال واسه    نیخاک بر سر من، خاک بر سر من که ا-

 خر  یکردم. واسه توئه عوض  ی و زار هی گر شعوریتوئه ب

ر  لیتبد  بهتش واقع  کی.  شودیم  ی زی به خنده  و    یخنده 

م براش  دلم  م   وانهی. درودی جذاب که  ا  کندیام  همه    ن یبا 

 :دهمی ادامه م

بعد منو   ی ا  گه یدختر د  هیبا    یکشیجالت نمزهرمار... خ-

 ؟ یبوسیم

ب  ییپررو  با م  ی رو  شتریتمام،  خم  جواب    شودی صورتم  و 

 : دهدیم

  گهید  یکیواسه دوست پسر    یکشیتو چطور؟ خجالت نم-

دوست پسر    یکشی خجالت نم  ؟یکنیم  ی و دلبر  ی ایعشوه م

خجالت    ؟یکن یم  یهمراه  دنیبوس  ی تو  گروید  یکی
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بهت بگم   ی خوا یدلت غلغله ست؟ اصال م  ریکه ز  یکشینم

 پاهات چه خبره؟  ی االن ال

. آنقدر محکم که کف دستم  زنمی تر مرا محکم ی بعد یلیس

 .سوزدیاز شدت ضربه م 

 نمتیوقت بب  چ یه  گه ید  خوادی... دلم نمیواقعا حال بهم زن-

 .ستیباال رفتن صدا، برام مهم ن گریام که د یعصبان آنقدر

 : دهدیو جواب م زندیم ی پوزخند رهان

  ی شما از فردا استخدام من  ادیم   ادمیکه    ییاوه جدا؟ تا جا -

 !ین یقراره هرروز منو بب یعنی نیو ا  اگریخانم خن

 به او! چرا حواسم به کار نبود؟  لعنت

 .اورمیکم ن کنمیم یسع

که تو  ییجا  امیمن م ی سرت... فکر کرداون کار بخوره تو -

 ؟ یهست
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... فقط تو  شهی کم نم  ی زیاز من چ  ..ایخودته... ن  لیم  یاوک-

با    هی م  هیکار خوب  از دست  اونم   ..ی دیحقوق خوبو  تازه 

 !یداشت ازیشغل دوم ن  هیبه  یلیکه خ یطیشرا ی تو

 . شوندیاز فرط تعجب گشاد م  چشمانم

 که...  یدونی تو از کجا م-

 !ی زر رهنیپ دونمی درباره تو م زایچ یلیمن خ-

م  ی ا  لحظه فرو  فکر  ناگهان  رومیبه  فکرم    زیچ   کی.  به 

 :پرسمی است اما م ری. درسدیم

 ؟ی تو آدرس خونه ما رو از کجا آورد-

 الزم داشت!  کیکوچ ی پرس و جو  هی-

 ؟یپرس و جو از ک-

 :زندیگوشم پچ م کنار

 رازه  هی نیا-
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م  بعد روکشدیعقب  مرموز  لبخند  را    ی .  من  هاش  لب 

قدم    کی.  کشدی م  رونی. چادر را از داخل دستانم بترساندیم

  رد یگ یرا م  نمی. گوشه آستکندیو چادر را مرتب م  رود ی عقب م

 . کشدیو من را به طرف خودش م

  ی که هوچ  دانستی اما قطعا م  رد؛ی دستم را بگ  توانستیم

 ! کردمی م ی ریگ

تا بدانم    رمیم ی کرده ام. دارم م  ر یگ   ی و کنجکاو  تیعصبان  نیب

دق  یچه کس گزارش  است.  داده  او  به  مرا  که    یقیراپورت 

 !شودیشغل دوم هم م   کیمن به  اجیشامل احت  یحت

»گور پدرش،    میبگو  ی که بخواهم با لجباز  ستین  ی زیچ  نیا

 چراکه اتفاقا مهم است. ست« یبرام مهم ن

مرد قد بلند آن   کی شده ام به صورتش. نگاه کردن به    ره یخ

  م ی هم در باران واقعا عذاب آور است. قطرات باران که مستق

 . کنندیم تمیاذ ی بدجور  خورند،یصورتم م ی تو
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که موهام    بردیو دست م  کشدیسرم م  ی چادر را رو  رهان

 . کشمیچادر درست کند؛ اما من سرم را عقب م ری را ز

مرتب کردن موها!    نیگرفتن و نه به ا  نیه آستبه آن گوش  نه

 شده هم که بماند. نینفر یلعنت  ی تازه بوسه ها

 بهم دست نزن گهید تونم،یخودم م-

 . خنددیم

  ی توپ با من داشت  سی فرنچ ک  هیاالن    ن یدختره احمق، هم-

 بشه؟! یکه چ یکشیاالن خودتو عقب م

 ! ی جهنم بسوز  شی تو آت دوارمیام-

 .  رومیبه سمت در خانه م زی قهرآم

 ! میدیند گرویهمد  گهید دیشا  م؟یکن یخداحافظ ی خواینم-

  نیا  خواهمیچه بهتر اما دلش را ندارم. نم   میبگو  خواهمیم

! پشت به او به در رنگ و  نمی بیباشد که او را م  ی بار  ن یآخر

  گذرند یم  ی ها به کند  قهیرو رفته ساختمان زل زده ام. دق

 .میما هر دو سکوت کرده ا کهیدرحال 
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 :شکندی اوست که سکوت را م  آخرش

 کنم...   یقبال نتونستم باهات خداحافظ -

 :دیگویم یبی و بعد با لحن عج کندیم یمکث

 خداحافظ ترانه-

  ی گالر  ی خودم تو  یخداحافظ  ادیگفتنش من را    خداحافظ

 !یواقع  یخداحافظ کی  ادیاندازد.  یم

.  رمیگیرا به دندان م  نمیری. لب زدهمیدهانم را قورت م  آب

و گودال بزرگ و    کندیم  ی قلبم شروع به حفار  ی تو  ی زیچ

  ی چاله ا  اهی. سکندیحفر م  ی ا   هیرا در فاصله چند ثان  یقیعم

داخل خودش  به  را  احساساتم  تمام  که  قلبم  بزرگ وسط 

 ! کندی رها م  یو ته  ی. و من را خالکشدیم

 مرگم شده؟  چه

  د ی االن دارم مثل ب  کردم،یلحظه سرما را حس نم  ن یتا ا  اگر

هالرزمیم نفس  بخاطر  سرهمم،    ی .  پشت  و  مقطع  مقطع 

 . شودیم  نییام تند تند باال و پا نهیس
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ناخودآگاه    شنومی را که م  لشیاتوموب  باز شدن قفل در  ی صدا

 :پرسمیو م   گردمیبرم

 هست؟  یچ یکه برام در نظر گرفت ی کار نیا-

ا  پشت لحظه  من  م  ی به  ن  کندیمکث  بعد    ی چرخ  میو 

 .زندیم

 !زنمی نصفه شب حرف نم ی من درباره مسائل کار-

دختر    ی ری: »آره، تو نصفه شب مدهمیدلم جواب م  ی تو

 !« یبوسیو م یکن یکوچه خفت م ی مردمو تو

برا   جمله را  م   ی ام  نگه  ا  دارمیخودم  دنبال    ک ی که    نمیو 

وداع را    نیآخر  ی را که بو  یکنم تا آن خداحافظ   دایپ   یراه

که رهان صبح    ی پاک کنم. فکر کنم درست مثل کار  داد،یم

 شود! لیوداع تبد  نیبه آخر یکرد! اجازه نداد آن خداحافظ

 :زنمی لب م آرام

 !؟یمن استثنا قائل بش ی برا شهینم-

 : دهدیباال رفته. جواب م  یگوشه لبش اندک   کنمیم  احساس
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 !یکن یخودته! تو شروع م  ریترانه؟ تقص ینیبیم-

 : پرسمیم جیگ

 و؟یچ-

 منو! ی کردن برا ی دلبر-

م  ی بردل  من نگاهش  تعجب  با  بودم؟  که    کنمیکرده 

 : دیگویم

... فقط لحن  ی کردی نم  ی ... دلبردمیباشه باشه باشه... فهم-

 ذره عشوه داشت!  هیدرخواستت 

رهان عشوه آمده بودم؟ خاک عالم بر سرم!   ی من؟ برا   عشوه؟

 : میگویم ی محکم و جد ییو با صدا  گزمیلب م

ول  ی قصد   ن یهمچ- جور  ی نداشتم  که    ی اگه  زدم  حرف 

 !خوامیبرداشت شده معذرت م ی نطوریا

و بعد    ردیگیم  یقی. دم عمیو طوالن   قی. عمکندیم  نگاهم

 :زندیاز بازدم لب م
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کارتو! ساعت    ده ی م  حیفائزه برات توض  ی گالر  ایفردا صبح ب-

 یآشنا بش  طیاونجا باش. فقط قراره با مح ۱۰-۱۱

که   آورمیخودم نم  ی هم به رو  گری. ددهمیتکان م  ی سر

 امیمن م  ی سرت... فکر کرد  ی گفته بودم: »کارت بخوره تو

 ؟« یکه تو هست ییجا

 برو توو!-

 : پرسمی حماقت م با

 ؟ی بر  ی خوایتو نم-

 :دیگوی و م دهدیم لمیتحو یپت و پهن لبخند

  گه ید  نجایا  ..اگر یگرفتم خانم خن  خواستمویکه م  ی زیمن چ-

 ندارم  ی کار

 :کندی م دی. کشدار تاکدهمیم لش یتحو یاخم

 برو توو و درم ببند -

هم حفره    نیندارد. هم   یخداحافظ  دهد،یکه م  ی دستور  آخر 

 : میگویخاطر م  نانیاطم ی . براکندیقلبم را پر م ی تو
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 شب خوش-

تا من به داخل بروم.    ماندیو منتظر م   دهدیتکان م  ی سر

 : دیگویم  ی. با لحن بانمکخورمیاما من از جام تکان نم

 ام؟ یب ای ی ریم-

  دارم یباز نگه م  مه ی. در را نروم ی و به داخل م  چرخم ی م  فورا

 ! کنمیدر نگاهش م  ی و از ال

از رفتنش خوشحال باشم.   دی باشم. با  یعصبان  دیاالن با  من

  ی بخاطر رفتار امشبش از او متنفر باشم؛ اما نه عصبان  دیبا

بد است. چرا که   نیام، نه خوشحال و نه متنفر! و خب... ا

 !دی افتاد که نبا یامشب اتفاق

  ی زیچ  نیشدند و ا  دهیمن بعد از ده سال دوباره بوس  لبان

به آن ببالم. فقط    یحت  ای که از آن خوشحال باشم و    ستین

 . است که.. نیا هیقض

 .ترانه..-

 گونه صدام زد. هشدار



 

399 

 

ها  قدم  م  ی با  به سمت در خانه  را    مانمی. مدیآی بلند  در 

 منتظر واکنش او باشم؟  ایببند و  عیسر

  دهد یبرخالف انتظارم در را هول م  ستدیا  یمقابلم م  یوقت

 باز شود. شتریتا ب

 :کندی صورتم آهسته غرغر م ی تو

 .یخواب  یاز ب  رم یم ی. دارم مدمیمن همش چهار ساعت خواب-

 ات بخواب خب برو خونه -

 :کندیو زمزمه م  گذاردیهم م  ی رو پلک

  نقدر ی تو؟ چرا ا  یشیآخ ترانه... آخ آخ آخ... چرا عوض نم-

 تو  یزبون نفهم

 .کنمیاخم م  ییپررو با

 !یخودت زبون نفهم-

 رم ینم-
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»نم  یعنی که  م!  رم« یچه  نگاهش  ادامه    کنمیمنتظر  که 

 : دهدیم

وقت- نرس  یتا  اتاقت  نگام    ی دیبه  اتاقت  پنجره  پشت  از  و 

 راحت برو   التی. خ رمینم ،ینکن

 :پرسمیم مبهوت

 پنجره اتاق من رو به کوچه ست؟ یدون  یتو از کجا م-

 :دهدی و جواب م شودیتر م کینزد

 آواز خانوم! دونمی ام م گهید ی زایچ یلیمن خ-

مثال چه چ  ترسمیم از جواب هاش  ی گرید  ی زهایبپرسم   !

 . ترسمیم

گکنمیم  نگاهش از  که  حاال  چقدر    دار ید  لیاوا  یجی . 

برام واضح تر شده است. مثل    زی همه چ  گذردی امشبمان م

که دمار لب ها    شش ی و عطر تلخش! مثل ته ر  گاریس  ی بو

 و... لب هام! 

 . شومیزده م خجالت 
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 !ی اصلنشم منتظر نبودم که تو بر-

 ! ی دار ادیکل کل با من ز   ی باشه، تو فقط برو... وقت برا-

در را ببندم، خب چکار کنم؟! مگر دست من    دیآ  ینم  دلم

 است؟

گفت که  شودی نم یکیآن تار ی به چشم هاش. تو زنمی م زل

 :زندیپچ م ی و با لحن خسته ا کشدیم ی خوابند. آه یب

 !بوسمتیباز م ی نر-

 شعوریب-

. خودش را عقب  کنمیم  کی در را به صورتش نزد  بالفاصله

.  نمیبیاز آنکه در را ببندم لبخندش را م  شی و پ  کشدیم

مراعاتم را بکند!    ی. کاش کمکوبدیم  نهیس  ی قلبم بوم بوم تو 

 کاش... 

. آرام  رومیو آرام آرام از پله ها باال م  رمی گیرا محکم م  چادر

منتظر    نییآمدنم از پله ها. باالخره او پا  نییتر از پا   عیاما سر

با من  پنجره    دیاست!  پشت  از  و  برسم  اتاقم  پنجره  پشت 
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به    یاصال ربط  نیراحت برود و ا  الینگاهش کنم تا او با خ

 من دارد!  

  برم ی داخل م  یو سرم را کم  رمیگیم  یدر خانه نفس  پشت

و    شومیمامن است. وارد    زی. بنظر همه چ کشمی و سرک م

  ن ی. ادومی. تا اتاق مکنمیو قفلش م  بندمیم  یدر را به آرام

بابا من    ایمامان    خواهمیبه رهان ندارد. فقط نم  یهم ربط

 ! نیهم نند،ی هال بب ی را تو

ا  به گوشه پرده را کنار    رسمیکه پشت پنجره م  نیمحض 

که سرش باالست و زل زده به پنجره نگاه    یو به رهان   زنمیم

 !کنمیم

و   بردیاش م  یشانیدو انگشتش را کنار پ ندیبیرا که م من

.  کندیم  یحرکت خداحافظ  ن یو با ا  دهد یبا مکث فاصله م

 .رودیو م شودیم لش یسوار اتوموب

 .. داره. ی گالر ریبا مد یمیشغل ارتباط مستق نیا-
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»مد  خواهدیم  دلم سر  ه؟« یک  ی گالر  ریبپرسم:  تنها    ی اما 

 فائزه ادامه بدهد.  مانمی و منتظر م دهمیتکان م

ا- از  به   ح یتوض  فتویوظا  نکهیقبل  بگم که من  بدم، الزمه 

مد ها   یداخل  ریعنوان  ا  ی گالر  ی بخش  از  تو   نکهیقبل 

  ی . البته بخشدادم ی کارا رو انجام م  نیهمه ا  یاستخدام بش

گفتم که    یول  رمی گی کارا رو هنوز هم خودم به عهده م  نیاز ا

خ  هی پا  ینکن  ال یوقت  دست  با   ایو    نهییشغلت  چون 

 پس بدرد نخوره! ست،یهم راستا ن  التتیتحص 

 .دهمی و تکان م  آورمیدست هام را باال م  دستپاچه

 فکرم نکردم.  ه یقض  نیبه ا  ی. حت ستین  ی نطورینه نه اصال ا-

روز گذشته    تی می. از صمدیگویم  ی »خوبه«ا  تیبا جد  فائزه

ب ستین  ی خبر و سخت    ی جد  ی کارفرما  کی   هیشب  شتری. 

 . ستیبنظرم اصال بد ن نیکه ا کندیرفتار م  ریگ

 در کار الزمه آن است. تی نظر من، جد از



 

404 

 

...  ی گالر  ریمد  ار یسراغ کارت به عنوان دست  می خب، حاال بر-

  ییها  امیها و پ  لیمیجلسات، جواب دادن به ا  ی زیبرنامه ر

  ی ها  ی نامه نگار  شه،یارسال م  ی گالر  ریشخص مد  ی که برا

 آم... ،یتخصص

چ  کندی م  نگاهم انگار  بعد  باشد،    ی زیو  آورده  بخاطر 

 :پرسدیم

 ؟ی که بلد یسیانگل-

 صحبت کنم. تونمیبله م-

 . دهدیسرش را تکان م کالفه

ک - نمصحبت  من  درد  به  و    خوره،یردن  خوندن  منظورم 

 و درک درست از جمالت و کلماته  هیسینوشتن به زبان انگل

با اعتماد    کنمیم  ی. سعدیآینوع حرف زدنش خوشم نم  از

 به نفس باال جواب بدهم:

باش- اونقدر  ی تو  د یمطمئن  آقا  ی کارم   ی خوب هستم که 

 بدن! شنهادیمنو پ ی اری
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  یی آدم ها  هیآوردم؟! شب   انیچرا اسم از رهان به م   دانمینم

  ی و بعد ه   رسندی م  یشغل  تی موقع  کیبه    ی باز   ی که با پارت

 ! کنندیاز بند پ، استفاده م

  ح یاز آنکه بخواهم جمله ام را تصح شی ! پزی نفرت انگ چقدر

 :دیگوی کنم، فائزه م

نم- رهان  انتخاب  ول  شهیبه  کرد.  مسئول    یشک  خب 

اگه مسول بخش    یمنم، حت  ی هر بخش  ی استخدام آدم ها تو

تا  کی مختلف    ی ها رو  احساس    دییشخص  من  اگه  کنن، 

 ... شهیپس استخدام نم ست،یکنم اون آدم مناسب ن

چرا روز گذشته    فهممیخودش به من رحم کند! حاال م  خدا

مصاحبه قبول شده ام، آنطور رفتار    ی رهان گفت، تو  یوقت

 کرد! 

حساب کار دستت    دوارمی»ام  یمکث که معن  کیبعد از    ئزهفا

 : دهدیادامه م  داد،یاومده باشه« را م
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  ی مهارت ها   دونمی دارم و نه م  ی متاسفانه ازت نه رزومه ا- 

نه. در واقع دارم چشم بسته    ای  ی شغلو دار  نیا  ی الزم برا

که به رهان و    لیدل   نی! تنها و تنها به اکنمیاستخدامت م

 دارم.   مانیانتخابش ا

. کامال متوجه دهمیو محکم فشار م  رمیگیرا به دندان م  لبم

فائزه با گارد باال گرفته روبروم نشسته است. انگار    شومیم

فرصت ا  ی منتظر  بدرد  من  بدهد  نشان  که  شغل    نیست 

 .خورمینم

نفر با قدرت فائزه در محل کار آدم حضور داشته    کی  نکهیا

کرده باشد، واقعا    ن ید و به دنبال فرصت گند زدن تو کمباش

 ترسناک است! 

 : میگوی م ی لبخند با

اطم- تو   دمیم  نانیبهتون  چ   ی که  همه  و  خوبم    زو یکارم 

 .دمی درست انجام م

 ؟ی بود یکس ار یتا حاال دست-
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 نه-

 :دیگوی م یبدجنس با

نبا- ا  د یپس  بلد  یبگ   نانیاطم  نی با    زو یو همه چ   ی کارتو 

 !ی دی درست انجام م

 .افتدی که زبانم از کار م شومی شوکه م آنقدر

م  ییابرو تأ  اندازدی باال  دنبال  به  ادامه جمله اش  در    د ییو 

 :پرسدیخودش م

 درسته؟ -

جواب   ییصدا  با است،  شده  بلند  چاه  درون  از  انگار  که 

 :دهمیم

 درسته! -

احساس کوچک شدن بهم   شوم؟ی خراب م  شوم؟یم  شوکه

 دهد؟ یدست م

کلمه حالم را    یواقع  ی بلند و رسا... به معنا  ی بله  کی!  بله

 بدجور گرفت. 
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  ز یم  ی که رو  یی به چا  توانستمی خشک شده. کاش م  گلوم

چراغ سبز نشان بدهم. واقعا به    زند،یدارد بهم چشمک م

جرات تکان خوردن    یحت  قتای دارم؛ اما حق  ازیاش نجرعه   کی

فائزه د با  امروز  فائزه  ندارم.  فرق    نیزم  روزیهم  آسمان  تا 

  رم زن سخت اصال و ابدا آن زن مهربان و خون گ  نیدارد. ا

 .  ستین روز ید

»خوبه«ا  فائزه باق  دیگویم  ی دوباره  شرح    فمیوظا  یو  را 

 .  دهدیم

پ   دیشا نت  ی ری گیتنها در  به  تا  رساندن کارها و    جهیکردن 

ها    لیمیها و ا  امیجلسات و جواب دادن به پ  ی زیربرنامه  

شا باشم!  هم  دیخوب  واقعا  نه،  باق  نیکه  که  چرا    ی است؛ 

 ست!  یکامال تخصص فمیوظا

من   یعنی  نیا  و قطعا  چون  چرا؟  ام.  شده  بدبخت  رسماً 

 الزم را ندارم!   ی مهارت ها

خودم را نجات بدهم؟ جواب    یخداحافظ  کی با    نجایهم  دیبا

تمام   هاش  فائزه صحبت  منتظرم  فقط  است.  مثبت  کامال 
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لب هاش    انی ام از م  انهیحقوق ماه  نکهیبشود. اما به محض ا

به اس    لیکه مردمک هاش تبد  یبا چشمان  د،یآیم  رونیب

 : پرسمیکه آب افتاده است، م یدالر شده و دهن 

 کارمو شروع کنم؟ دیاز امروز با-

 : دهدیو جواب م زندیم  ی زخندپو فائزه

  ادی.. تا کارو خوب  یهست  یشی فعال به مدت سه هفته آزما-

 ! زایچ  هیسراغ قرارداد و بق میریبعد از اون م ..ی ریبگ

فالکت   نی. خدا آدم را به ادهمیزده تند تند سر تکان م  ذوق

! خب البته  ازمندمی چقدر ن  کندی م  الی. البد االن خندازدین

ول بفهمند، کم  نیا  گرانید  نکهیا  یکه هستم    ر ی تحق  یرا 

 است.  زیآم

 :دیگویو رو به من م  زیاز پشت م شودیم بلند

رو بهت    گهید  ی مجموعه رو نشونت بدمو بچه ها  م،یخب بر-

 کنم. یمعرف
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  دارم یبرم  ی کنار  یصندل  ی را از رو  فمیو ک  دهمیتکان م  ی سر

به محض    .میرو یم  رون ی . همراه فائزه از اتاق بشومی و بلند م

 :کندیشروع م بندد،یدر اتاق را م نکهیا

نقاش اختصاص نداره.   ی مجموعه پاندورا، فقط به هنرمندا-

هر سبک و   ی تو  ،ی... نقاشمی دار تیچند بخش فعال ی ما تو

  ی که تو  ی و هر هنرمند  ی مجسمه ساز  ،یخطاط  ،ی ا  نه یزم

فعال  گهی د  ی ها  نهیزم ما  با  برا  تیبخواد  باشه.   ی داشته 

ا از  متخصص  ی هنر  ی ها  نهیزم  ن یهرکدوم  افراد    ی هم 

  ی ها ی نظر به نسبت گالر نی. و خب از اتنیفعالمشغول به 

اون  میدار   ی شتریب  ی ما کارمندا  گهید بر  سال    کی. عالوه 

گالر  تیفعال  ش یپ شروع   نیآنال  ی بخش  هم  رو  پاندروا 

 . میکرد

توض   شتریب  هرچه  برام  به    شتریب  دهدیم  حی فائزه  قبل  از 

 . شومی پاندورا واقف م ی گالر ی باال  ی ها تیقابل

  ی لیخ  ییجا  ن یهمچ  هی: »کار کردن  کنمیبا خودم فکر م  و

 باحاله« 
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 :دهدی و ادامه م  زندیدکمه آسانسور را م  فائزه

واقع- برخالف    ی گالر  یهدف  استعداداست.  کشف  پاندورا 

از    گهی د  ی ها  ی گالر کار  ی هنرمنداما  کارشون    ی تازه  که 

  ی . از گرفتن مجوز از ارشاد برامیکنیم  تیخوب باشه حما 

 آثارشون تا فروش آثار 

.  شوندیمن م  نیباعث تحس  شتر یو ب  شتریاو ب  ی حرف ها  نیا

هنرمندان رسم  یمعموال  و  اسم  برا  یکه  اند  نکرده    ی در 

هم  ش ینما  ییبرپا ا  شهیآثارشان  و  مواجهند  مشکل    ن ی با 

 .دیآیهدف مقدس به حساب م کی بنظرم  ی هدف گالر

  ت یمز  گر یو فائزه همچنان برام از د  شودیآسانسور باز م  در

 :زندیحرف م ی گالر ی ها

طبقه اول و دوم پرفورمنس    ،ی محوطه گالر  ی تو  شی ماه پ-

رسانه    ی هم روبرو شد و تو  یکه با استقبال خوب  میآرت داشت 

  نجا یتئاتر هم قبل از اون ا  ی گل کرد. بچه ها  یهام حساب

 اجرا داشتن...
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 ؟ی گالر ی تئاتر؟ تو-

  ی تئاتر  ی از کارگردان ها  یکی رهان به    شنهادشویاوهوم... پ-

آقا ا  یکوهستان  ی داد.  کرد.  قبول  هم    ی نجوریهم  ما 

و هم    میبکشون  ی بخاطر تئاتر مخاطب رو به گالر  نیتونست

 اومده بودن. یخانم فرخ شگاهینما ی که برا ییکسا

 : میگوی. مرسدیجالب بنظر م برام

 سالن تئاتره!  ی فقط برا  شینما کردمیفکر م-

 ه؟ یچ یطی تئاتر مح  یدونی بود. نم یطیتئاتر مح هی نیا-

م  دانمینم احساس  رخ    کنم یچرا  به  را  اطالعاتش  دارد، 

نباکشدیم ا  دی!  فکر کنم. قضاوت کردن کار    زهایچ  نیبه 

 . ستین یدرست

 :پرسدی م فائزه

عنوان  - به  با  هیتو  همچ  دینقاش    یی ها  شگاهی نما  نیاز 

 ؟ی ومدی ! نیاستفاده کن

 نه-
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نما  من نم  ینقاش  چیه   شگاهیمعموال  شرکت  . کنمیرا 

 !شی به ده سال پ گرددی برم دیچرا؟ اما شا دانمینم

نخوند  ی! حتبیچه عج- انگار  بود ی خبرشم  رهان گفته   !

 ...! ینقاش

به فکر فرو رفته باشد و بعد   ی . انگار لحظه اکندیم  یمکث

 :دهدی ادامه م

تو   نیا- رامبد    ی کار ما  کل کشور صدا کرد. بخصوص که 

. ی دینشن  هبیبودن... عج  گراشیباز  انمیجوان و نگار جواهر

خواست م  لمیف   یحاال  دارن.  ها  بچه  رو  ازشون   یتونی اجرا 

 . ی ریبگ

 : میگویرها شوم م ری آنکه از آن حس تحق ی برا

مردم تئاتر    شگاهیقبل از شروع نما  نکهیبوده! ا  یخوب  دهیا-

 نن یبب

از   رونی حرف من پا ب د ییو فائزه با تا شودیآسانسور باز م  در

 . گذاردیاتاقک آسانسور م
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ا- ا  یخوب  دهیالبته که    ی بودن گالر  ی چند وجه  نی بوده... 

و    قیاونم با سال  میرو جذب کن   ی ادیز  نیباعث شده مخاطب

 متفاوت  قیعال

م  ی سر موافق    ی عنیکه    دهمی تکان  هاش  حرف  با  کامال 

 :پرسمیکه م میرویدفتر م   نیهستم. به سمت اول

 هست؟  یک ی گالر ی اصل ریسوال، مد هی دیببخش-

  ده یسوال همه عمرش را شن  نیانگار شوکه کننده تر  فائزه

 : دهدیباشد، سوالم را با سوال جواب م 

 ؟ یدونیمگه نم-

گند زده    یعنی که    دهدیحس را به من م  نیصورتش ا   حالت

  زیمشکوک چشم ر  ی آدم ها  هیو او شب  کنمیام. سکوت م

 :دیگوی و م کندیم

 ! هیگالر یاصل ری مد ی اری ی آقا-

 کنم؟   شی ماست مال ی جور کی دی! گند زده بودم. بابله
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. خودم آنچنان دست و پام را گم کرده ام که  کنمینم  خب

را    ی گند  نیچه برسد به آنکه بخواهم چن   چرخد،یزبانم نم

 کنم!  ستیراست و ر

خر که حدس زده بودم، چرا مثل احمق ها از او سوال    من

 کردم؟ 

که    ییدفتر و سپس تک تک اتاق ها  نیزه به اولفائ  همراه

. او همه  میروی دارند م  تیفعال  ی متخصص هر بخش گالر  میت

و در آخر من را    بردینام م  تی را با جد  تشانیآن ها و مسول 

 . کندیم یمعرف ی اریرهان  اریبه عنوان دست

که دفتر کار   ییجا م،یرویاز اتمام معارفه به طبقه باال م بعد

 یساکت است! و من بخوب  یب ی من است. فائزه به طرز عج

 .فهممی را م لشیدل

به دفتر رهان.    دهیداخل آن کار کنم، چسب  دیکه من با  یاتاق

 داخل آن بودم. روز یکه د یهمان اتاق
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است.    کوچک  من  کار  صندل  زیم  کیاتاق  کمد  یو    ی و 

 فضا جا گرفته اند!  نیست که در ا یلیکوچک تنها وسا

چشمم را    م،ی که از آن وارد شد  ی از در  ریدر هم به غ  کی 

 .  ردیگیم

 شه؟ یدر به کجا باز م نیا-

 به دفتر رهان -

کنم.    انیلحظه احساساتم را چگونه ب  نیدر ا  قایدق  دانمینم

به دلم چنگ    ی زی چ  ک یکنم حال و هوام را.    فیچگونه توص

 .  خراشدیبا ناخن هاش دلم را م ی زی چ کی. زندیم

 :زندی م ادیبلند فر ی هشدارگونه با صدا مغزم

وقت    چیه  گهی و د  رونی اتاق برو ب  نیا  ی االن از تو  نی»هم

 برنگرد!« 

 قلبم...  و
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از روز  خدا که رهان سازش را کوک کرد،    ی لعنتش کند، 

. هرجور که  زندی خودش م  ی . برازندی ناسازگار م  یحاال ه

 !زندیعشقش بکشد م 

 دوتا!  نیا نی وسط من بدبخت فلک زده هم مانده ام ب نیا

  ی و تلفن و کاغذو هرچ  ستمی باشه، مثل س  ازی که ن  ی زی هرچ-

 یتو  ارنیو م  شه ی م  هیاتاق باشه، امروز ته  نی ا  ی تو  دیکه با

 !یاتاق خال ی تو  ی ایاز فردا ب ستیاتاقت. قرار ن

 . دهمیتکان م ی سر معذب

 باش نجا یفردا راس ساعت ا یفعال ول ی بر یتونیم-

 ن یتازه کنم. با ا  ییتا گلو  بودیدم دستم م  ی ز یچ  کی  کاش

چگونه تقاضا کنم،    ده،یزبان خشک شده و به کام دهان چسب

 نم؟ی رهان را بب خواهمیکه م

 :کندیسوال م ند،ی بیکه تعللم را م فائزه

 بپرس  ی دار  یهست؟ اگه سوال ی زیچ-

 : میگوی گرفته و خش دار م ی صدا با
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 نم؟ یرو بب  ی اری ی آقا تونمیم-

که   ی به نگاه خصمانه ا  شودی م  لیصورتش تبد  ی جد  حالت

 ! اوردیمنتظر است چشم هام را از کاسه در ب

 رهان االن سرش شلوغه! -

خوشم    ی تیمالک  نیا  از دارد،  »رهان«  اسم   به  نسبت  که 

! من  دیاین  ای  د،یایمنتها من چکاره ام که خوشم ب  د؛یآینم

 ندارم!  ییاو جا یدر زندگ  گریکه د

چ - کارت  ن  یحاال  قرار  تر  ستیهست؟    ن ی بخاطر کوچک 

 ! ی ر ی وقت رهانو بگ ی بخوا ی زیچ

  ی زن امروز بقدر کاف  نی. ادهمیم  رون یرا نامحسوس ب  نفسم

ن من  دست  است.  کرده  لبخند  ستیناراحتم  به    ی که 

 : میگویو م پاشمی صورتش م

 هینه کارم شخص -

 آها -
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. فائزه کنار  رمی گیو شماره رهان را م  آورمیرا در م   لمیموبا

 تا از اتاق خارج شوم و من...  ستدیایم

  ن یخانم را هم  نیکرده ام که ا  ی کیدست به    طانیبا ش  من

رو به آن    نیهم از ا  ییکهویامروز سر جاش بنشانم! کامال  

 رو شده ام ها!  

گول زدن اشرف    تیقصد و ن  کند یکه از قبل اعالم نم  طانیش

آدم    کیو    زندی گولش را م  دیآیم  کهویمخلوقات را دارد.  

  ی هم مثل من از خدا خواسته فورا گول  رو   یالنفسف یضع

 . خوردیمانده را م  نیزم

 !یسادگ  نیهم به

م  کی و رهان، جور  انی »در«  جادوم کرده که    ی اتاق من 

 !بندمی ذات اکثرا آرام و خوب و درستم م ی چشم رو

م   ی تو دعا  موبا  کنمیدلم  دعا    لشیرهان  بدهد.  جواب  را 

 ... کنمیسرش شلوغ نباشد. دعا م کنمیم

 بله؟-
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ست که آدم را از لبه پرتگاه   ی دست هیمردانه اش شب ی صدا

. چشاندی سقوط آزاد را به آدم م  کیو تجربه    دهدی هول م

 ! زیانگ جانیو ه   زیهراس انگ  ی تجربه ا

 کی  ی صدا  یاو به جذاب   ی . صداستیابدا غلو شده ن  نیو ا 

 است!   نیدوبلور با تن مخمل

 سحر کننده!  نقدریجذاب! هم   نقدر یهم  قایدق

 :زندی م صدام

 ترانه؟-

 یبدجنس  ای. اسمش را انتقام بگذارم  اندازم یبه فائزه م  ینگاه

کارم بچگانه است و   نیا دانمی خوب م  یلی. خکندینم یفرق

. احتماال به خودم انواع و  شومی م  مانیساعت بعد پش  کی

اقسام فحش ها را خواهم داد و از عذاب وجدان خواهم مرد  

تمام    ه یشب  خواهمی لحظه با تمام وجودم م  نی االن، هم  یول

 رفتار کنم!  میبد زندگ ی آدم ها

 خدا بعدا من را ببخشد!  دوارم یالبته ام و
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 رهان؟  ییکجا-

 . شودیفائزه با بردن نام »رهان« به سمت من جلب م  حواس

 ام. ی گالر  ی من تو-

 :پرسمیم

   م؟یصحبت کن ی وقت دار-

 :پرسدیم

 ؟ییکجا-

 : دهمیم جواب

هم آشنا    هی. با بق دمیاالن اتاق کارمو د  نیام... هم   ی گالر-

 شدم.

 دنید  ی تا مجبور نباشم برا  بودیقدم بلند م  خواهدیم  دلم

او    یچشم  ریبود ز   یواکنش فائزه گردن باال کنم. فقط کاف

ول بپام؛  دندان    دنید  ی متأسفانه من قد کوتاهم و برا  یرا 

زل بزنم    میمستق  ستیبهم چفت شده اش از حرص، با  ی ها

 به صورتش! 



 

422 

 

 مشکالت ما قد کوتاه هاست!  گر یهم از د نیا

 : دیگویبا مکث م  رهان

بزن...    کویدکمه هفت، صفر، هفت،    ی سوار آسانسور که شد-

 که من هستم!   ی طبقه ا ی ایم

دقکنمیم   تعجب دفترش  در   ول  ی روبرو  قای!  است    یمن 

 ست که رمز دارد؟!  ی خودش در طبقه ا

رو به    ی ا  روزمندانهیو من با لبخند پ   کندیرا قطع م   یگوش

 : میگوی فائزه م

 فائزه جان؟  دیندار ی کار گهیبا من د-

 :پرسدیم

داشته    یفردا آمادگ  ی چندتا گزارش بهت بدم تا برا  میبر-

 . یباش

صورتش بکوبم، معصومانه اجازه    ی را تو  تمی آنکه موفق  ی برا

 : رمیگیم
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آقا  ی رادیا- برم  اول  بب  ی اری  ی نداره  قبل   نمیرو  بعدش  و 

 رم؟ ی گزارشارو ازتون بگ امیرفتن ب

  ی را در چشم ها  ریآتش خشم و تحق  ی وضوح شعله ها  به

 .نمیبیم  باشیکرده ز ش ی درشت و آرا

هم    گهیچندتا نکته د  دی... فکر کنم قبل رفتنت بازمینه عز-

 کنم! ی ادآوریبهت 

.  ستیاحتماال چ   گر یمنظورش از چند نکته د  دانمیم  خوب

 : میگویحفظ شده م ی و با ظاهر دهمیتکان م ی سر

! با  رمیبگ   ادی  ی شتری ب  ی زایچ  شمیباشه حتما... خوشحال م -

 اجازه 

  کردم ی. اشتباه فکر مرومیو به سمت آسانسور م  چرخمیم

ساعت بعد خرم را خواهد    کیو عذاب وجدان    یمانیکه پش

حاال بخاطر رفتارم به شدت از خودم    نیگرفت! چرا که هم

ام. چقدر    یشده ام. به شدت از دست خودم عصبان   دینا ام

 احمق و بچه ام هنوز! 
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 دوم تاش

 ادو هُنرْ/ج: یاروزِهیف یِآب

حداقل عذاب وجدانم    کنمیم  یو سع  شومیآسانسور م   وارد 

برا بگذارم  که   یوقت  ی را  چرا  شد!  تمام  فائزه  با  کارم  که 

دوباره دهنم را ببندم    شودیو عذاب وجدانم باعث م   یناراحت

 تا او دوباره بتازد!

تو  به م  نهییآ  ی خودم  نگاه  آسانسور  ترانه  کنمیداخل  از   .

 .ستین ی احوال روز گذشته خبر ضیکتک خورده و مر

اش. مجبور    ی عیاز حد طب  شتریب  ی کرده ام. تا حدود  شی آرا

البته    ی ها  ی کبود  ی جور  کیبودم   صورتم را بپوشانم. که 

 همان جا، جا خوش کرده است.   ش یورم گونه ام به قوت خو

  ی نیی طبقه پا  هیدختر همسا  م،یخب، باز هم دست مر  یول

 ش یروز دختر هفت قلم آرا  کی   کردمینم  الیدرد نکند. خ

 بدردم بخورد.  هیکرده همسا
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بزک کردن نداشتم، ناچار صبح    ی برا  ی ا  لهیکه وس  خودم

زود به سراغ او رفتم و خواهش کردم با صورت درب و داغانم  

 بکند.  ی کار

نگاه م  حاال  ی ترانه   هیچقدر شب  نمیبیم  کنمیکه به خودم 

دارم! چقدر خوشگل  ! چقدر رنگ و رو  ستمیده ساله ن  نیا

ام! چقدر خوشم م تو  دیآیتر شده  نگاه    نهییآ  ی به خودم 

 خودم. دنیکنم. چقدر حالم خوب است از د

نگرفت. خودم    ی رادیلبان قرمز من ا  دنیبابا هم از د  یحت

 :گفتیم میمر ینق زدم ول

چشمت    ی سمت لبات تا بادمجون پا  یتوجهو بکشون  دیبا-

 باشه! دی کمتر تو د

عالم    یکرد. بابا انگار همه خوش  هیگر  دین من را دماما  یوقت

و    کردیم  یباشند، مثل آن وقت ها شوخ  ختهی را به دلش ر

 .دیخندیم
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کرده    شی هفت قلم آرا  دینگفت: »زشته... دختر که نبا  مامان

 ذره کمتر کن«  هیباشه« بابا نگفت: »حاال برو اون رژ لبو 

 من مات شدند. منگ شدند. دنیدو نفرشان با د هر

جد  ک یکه    انگار ا  دی آدم  که    ستاده یروبروشان  انگار  بود. 

برگشت به ده سال    زی همه چ  کهویدخترشان زنده شده بود!  

زرد بلند و گشاد با   ی معجزه شد. مامان مانتو  کهوی.  شیپ

  ده یبه زور برام خر  دی که مد شده بود و ع  یآب  ی ها  نیآست

 بود را، دستم داد. 

و با    دیچ یام را خودش مرتب مثل آن وقت ها برام پ   ی روسر

 کرد.  یدعا و صلوات من را راه

 با رفتنش مرا کشت، با آمدنش اما جادوم کرد!  رهان

 .امدیخواب به چشمم ن گری قبل، بعد از رفتن رهان د شب

ساعت بعدش    کیکه استارت خورد و رفت من تا    لیاتوموب

اش. سواالت   یخال  ی هنوز پشت پنجره بودم و زل زده به جا
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همه چند    نی. با ا ی اریمغزم بود. مجهوالت بس  ی تو  ی ادیز

 عالوه بر مغزم، قلبم را هم هدف گرفته بودند.  زیچ

! اگر من براش  دانستیدرباره من م  یلیکه او خ  نیهم   مثال

 داد؟ی رج مبه خ  ی درباره من کنجکاو  دیمهم نبودم چرا با

 ساعت پشت پنجره بمانم! کیفکر باعث شد  نیهم

اهم  نکهیا سابق  مثل  به من  ادادیم  ت یرهان    د یشا  نکهی. 

کردن من    تی اذ  ی در کار نباشد و برا  ی دوست دختر  چیه

که    ن یحاال که آمده بود، هم  دیگفته بود. شا  ی زی چ  نیهمچ 

بوس را  بود؛    ده یمن  کرده  نوازش  ... خواستیم  ی عنیبود، 

 بگذارد!  شی برام پا پ خواستیم

 ی ازدواج با رهان تا خود اذان صبح اجازه نداد چشم رو فکر

جا بگذارم.  رو  ی هم  و  نشستم  استغفار،  و    ی پرداز   ایتوبه 

 کردم. 

تمام آن    د،یکه بانگ »اهلل اکبر« اذان به گوشم رس  نیهم   اما

دور    چکیدند. عذاب گناه مثل پها پاک شدند، محو ش ایرو
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سجاده آنقدر اشک    ی . نشستم پادیچ یتنم، قلبم و مغزم پ 

 و طلب بخشش کردم تا چشم هام خشک شدند.  ختمیر

است. من    نیهم   نمی رهان را بب  خواهمیکه م یلیاز دال  یکی

شرط    ی ماندن در گالر  ی برا  یشرط دارم. احمقانه است ول

 دارم. 

  نم یبیکه من م  ی زی چ  نیو اول  شودیآسانسور باز م  ی درها

 است. بایز ی با کنده کار ی اروزه یف یدر به رنگ آب کی

م  از خارج  آسانسور  مشومیاتاقک  سر  توچرخانمی .   ن یا  ی . 

  ر ی مغزم آژ  یچرا ول   دانمیدر است. نم  کی  نی طبقه فقط هم

م برم  کی.  کشدی خطر  عقب  به  ه دارمیقدم  دلم.  دو    چ ی. 

که   ی به مرد  ی اعتماد  چی. هستین  ی اریبه رهان    ی اعتماد

جلو  مهین م  ی شب  سبز  ام  م  شودی خانه  را  من    بوسدی و 

 !ستین

. به خودم تذکر  دهمیم  ی . به خودم دلداررمیگی م  یقیعم  دم

جا  دهمیم رهان،  کار  هاش    ی محل  هوس  دادن  جوالن 

 . کندینم  ی . کارستین
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تا قدم جلو بگذارم و چند تقه    کندیم  ر یهم من را ش  ن یمه

 . شنومی را از پشت در م یقیموس ی بر در بزنم. صدا 

. دوباره به در  رسدیبر اجازه ورود به گوشم نم  ی مبن  ییصدا

و    کشمیم  نیی در را پا  رهی . اجباراً دستگچی. باز هم هزنمیم

 . شومی وارد م

فکرش    ی. حتشومیشوکه م  نم یبی روم م  ی که جلو  ی زی چ  از

 ... نجایکه ا کردم ی را هم نم

  یکارگاه نقاش  نی! بزرگترستیکارگاه بزرگ نقاش  کی  نیا

ام! با چشم ذره ذره    دهید  نهی و به ع   کیکه تا به امروز از نزد

 . کاومیفضا را م 

از رنگ. بوم ها  ی ها  قفسه   ی ها  وپیت  ،ی نقاش  ی بزرگ پر 

  ی پارچه ها  وار،یپر کنار د  ی سطل رنگ ها  ن،ی زم  ی رو  یخال

 !نیزم ی افتاده رو  یرنگ

  ی مکان برا نی جا! ا نیشلخته اما چقدر جذاب است ا چقدر

 جذاب است. یهر نقاش
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پک    گارشینشسته و به س  هیچهارپا  ی پشت به من رو  رهان

بزرگ صدوپنجاه    زی سا  یخال  ی. زل زده به بوم نقاشزندیم

 *. ستیدر دو

 ببند! درو -

 تا نگاهم کند؟  گرددی هستم و برنم  نجایا داندیم

  راهن یاز نو. پ  کنمی. نگاهش مبندمیم  لمیرا برخالف م   در

  کیرنگ به تن دارد با    ی پر از لکه ها  ی دار خاکستر  نیآست

راحت رو  یمشک  یشلوار  هاش  پاچه  اش    ی پا   ی که  برهنه 

  افتاده! و موهاش... موهاش را دو ال پشت سرش نامرتب با 

 کش بسته است.

. حس خواستن مثل مد  استیدر  ی ماه رو  ریمثل تاث   دنشید

 .دی آیدارد کم کم در روحم باال م

حواسم    کنمیم  ی. سعاندازمیم   نیی. سرم را پابندمی م  پلک

.  رم یام را بدست بگ  نهیافسار ماد  کنمیم  یرا پرت کنم. سع

 بتازم.  نطوریا نمیبی هربار که او را م دینبا
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 ؟ی ستادی... چرا پشت من وانجایا ایب-

 صحبت کنم. گهیموضوع د هیاومدم راجع به کار و -

 :پرسدیسمت من برگردد، م نکهیا بدون

 ؟ی ترسیاز من م-

 بود؟ یچه سوال گرید نیا

 : دهمیم جواب

 نه! -

 !یترسیپس از خودت م-

 !یلعنت ..ی! لعنتیلعنت

 همه باهوش باشد؟ نی ا دیرهان با  چرا

__________ 

۱۵۰ ×۲۰۰ 
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دلم    یکردن خودم است. از طرف  عیانکار بکنم فقط ضا  نکهیا

است   نیا  ی استراتژ   نیاعتراف بکنم. پس بهتر  خواهدیهم نم

 .میآمدنم بگو  لیکه درباره دل 

وقت    خواستمیم- تو  نظر  از  اگه  البته  بزنم.  حرف  باهات 

 صحبت کردن درباره کار هست؟!

 ! اگریخانم خن ی ندازیم کهیت-

 .زندی م یچرخ مین

 ... ایب-

من احتماال با آن همه آرا و    دنی. دخوردیحرفش را م  ادامه

 . زندیمتعجبش کرده است. زل زده به من، پلک نم رایگ

 ... کندی نگاهم م قیعم

 ... کندی م نگاهم

 ...نگاه
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  نه ی . افسار مادکندیمن را دست پاچه م  راشینگاه نافذ و گ   آن

م را  ب   رد یگی ام  قلب  قلبم...  تاخت    شعوریو  به  احمقم  و 

 !تپدیم

از    ی رهان. وا  ی از نگاه ها  ی . واشومی. داغ مشودیم  گرمم

 . کندیو رو م  ر یز  نجوریدو رنگ رهان که من را ا  ی چشم ها

نفسم  نفسم نم...  پادیآیباال  را  سرم  بااندازمیم   نیی.    د ی. 

بامیبگو  ی زیچ با  یحرف  دی.  ا  دیبزنم.  را    نی طلسم  لحظه 

 ... دیبشکنم. با

 :کنمیو آرام زمزمه م  رمیگی م یقیعم دم

 ... امیبعدا ب تونمیم  ستین تیکار  میاگه االن تا-

  ی . گردنش را کمرمی سرم را باال بگ  شودیباعث م  سکوتش

 من است، من...  ی رهی کج کرده و خ

طرز نگاه کردنش خب معلوم است من احمق دوباره    نیا  با

فشومیم  ییهوا دوباره  م   ادی  لمی.  دوباره  کندیهندوستان   .

 . دوباره...خرمیعذاب جهنم را به جان م
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تا    چرخمی. ماورمینگاهش دوام ب  ر یز  توانمی. نمتوانمی نم  گرید

 Radioheadاز    creepبروم که ناگهان آهنگ    رونیاز کارگاه ب

داشت با شدت   شی پ  هیثان  ک یکه تا    ی. قلبشودیپخش م

کامل. انگار    ستیا  کی.  زندیاست. نم   ستادهیحاال ا   د،یکوبیم

 است!  زدهیوقت نم  چیکه ه

م  ی صدا را  رهان  تام    شنومی زمزمه  با  دارد    ¹ورکیکه 

 .خواندیم

-When you were here before 

 « یمقابلم هست ی»وقت

Couldn’t look you in the eye 

 به چشمات نگاه کنم«  تونمی»نم

You’re just like an angel 

 « ییفرشته ا هیدرست مثل  »تو

Your skin makes me cry 

  دنش یمنظور چهره دختره باشه که از د دی)شا »پوستت

 کنم«  هیگر شهی( باعث مشهی زده م جانیه
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You float like a feather 

 « ی مثل پر شناور »تو

In a beautiful world 

 با« یز ی ایدن هی ی »تو

I wish I was special 

 کاش منم خاص بودم«  ی »ا

You’re so f**kin’ special 

 « یخاص یلیخ ی بطرز لعنت »تو

But I’m a creep 

 )چندشم(« زمی نفرت انگ هیمن  »اما

I’m a weirdo 

 بم« یو غر  بیعج هی »من

What the hell am I doing here ? 

 کنم؟« یم یچه غلط نجایا »من

I don’t belong here 

 تعلق ندارم«  نجایبه ا »من
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 ( ستین نجا یمن ا ی )جا

I don’t care if it hurts 

 نم« یبب  بیاگه آس ستین »مهم

I want to have control 

 کنترل داشته باشم«  خوامیم »من

I want a perfect body 

 خوام« یبدن کامل م هی »من

I want a perfect soul 

 خوام« یروح کامل م هی »من

I want you to notice 

 « یمتوجه بش خوامی»م

When I’m not around 

 ستم« یدوروبرت ن ی»وقت

 (ستمی دورو برت ن  یوقت یمتوجه نبودنم بش خوامی)م

You’re so f**kin’ special 

I wish I was special 
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But I’m a creep 

I’m a weirdo 

What the hell am I doing here ? 

I don’t belong here 

She’s running out again 

 ره« ی گی )دختره(دوباره فاصله م»اون

She’s running out 

 شه« یم »دور

She’s run run run run 

 دوه« ی م دوه،یم دوه،یم دوه،ی»م

Whatever makes you happy 

 کنه« یکه خوشحالت م  ی»هرچ

Whatever you want 

 « ی که تو بخوا ی»هرچ

د  خواندی م  ورکی  تام رهان  نم   گریو  ناگهان  دهدیادامه   .

 :شنومیم یصداش را از فاصله اندک

 ؟ یخواستیم ینرو... بگو... چ-



 

438 

 

چرا من متوجه   ؟یشده بود؟ ک کیهمه به من نزد نیا یک

شده ام. باز   ز ی. کامال فرشودی نشده بودم؟ دهنم باز نم

 : دیگویم

-Whatever makes you happy 

 کنه« یکه خوشحالت م  ی»هرچ

Whatever you want 

 « ی که تو بخوا ی»هرچ

_____ 

گورکی  تام نوازنده  خواننده،  پ   تاری:  گروه    ی انوی و 
Radiohead 

 حرف دلش بود؟  ایرا خواند   آهنگ

ا  ی وا را  بدبخت  من  چرا  م  نیرهان   ؟ یدهیطور شکنجه 

 چرا؟ 

. اشک هام کم مانده بچکد. دندان هام را محکم  کنمیم  بغض

م  ی رو فشار  م  دهمیهم  پلک  تند  تند  گر  زنمی و  از    ه یتا 

 کنم.  ی ر یکردن جلوگ
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 نکن«  هینکن ترانه... گر هی. گرستی نه... االن وقتش ن »االن

به بابا فکر    دی. باکنمی سرم تکرار م  ی جمله را تو  نیا  مرتب

که به او و خودم داده    یکه داده بودم. به قول  یکنم. به قول

را به    المیافسار ام  دیباشم. محکم باشم. با  ی جد  دیبودم. با

 . رمیدست بگ

 دختر«  یتونی... تو میتونیم »تو

  م یبا فاصله ن  قا یسمتش. دق  چرخم ی و م  رمیگیم  یقیعم   دم

.  افتدیاست. نفسم به شماره م  انمانیقدم کوتاه  من، فاصله م

 .دیآیم رونینفسم سخت ب

باکنمیم  تمرکز  جد  دی.  کامال  کنم.  کنترل  را   ی خودم 

 : میگویم

  ی ار ی ی آقا نیبهم فضا بد یکم شم یممنون م-

م  کهوی غمگشودیمات  نگاهش چقدر  . چقدر شودیم  نی. 

.  شودی تر م  ره ینگاهش ت   یآب  ییکهویر  . چقدشودیم  چارهیب

 .شودی پر تالطم م
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ام. بخاطر  که با او کرده  ی بخاطر کار  شومیخودم متنفر م  از

که به او منتقل   ی که به او داده ام. بخاطر حس بد  ی درد

 کرده ام. 

برا   خدا لک زده است.   زش یهمه چ   ی شاهد است که دلم 

تنش را   ی ببوسمش، بغلش کنم و بو خواهمی اصال... اصال نم

 نفس بکشم، ها!

و سال ها نگاهش    نمیگوشه بنش  کی  خواهمیفقط م  فقط،

 کنم. به اندازه تمام نبودن هاش، نگاهش کنم.

م  مین  رهان عقب  مرودیقدم  احساس  هم  باز  نفس   کنمی. 

 : میگویسخت است. م دنیکش

 عقب تر لطفا -

 . رودی تر م عقب

 : میگویم

 شتر یب-
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  ژن ی اکس  گریو من... من د  رودیهم به عقب م  گریقدم د  چند

شدنش    کیکه نزد  کردم ی! اشتباه فکر مرسدیهام نم  هیبه ر

نفسم شده است. اشتباه کردم که گفتم، عقب    یباعث تنگ

 بودنش!  کی بکشد. فاصله ها نفسم را بند آورده بود، نه نزد

و    من نگاهش  تر شدن صورتش،  متوجه سخت  وضوح  به 

  دم یشدم. فهم  شد،ی که از من دورتر م  یچشمانش با هر قدم

به نفع هر دو   نیا دیشا ..دیو باز خواستم که دورتر برود. شا

 شد. نفرمان با

 : میگویم زند،ی نم گریکه د  ینفس قطع شده و قلب با

ا - بابت   ی گالر  نیا  ی استخدام منو تو  طیشرا  نکهیممنونم 

 تشکرو بهت بدهکار بودم.  نی. ای فراهم کرد

اما فقط با چشمان   د،یبگو  ی ز ی تا اگر خواست چ  کنمیم   صبر

و    دهمیزل زده به من. آب دهانم را قورت م  راشی سرد و گ

 :زنمیلب م
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با هم  - تو  و  دار  هیمن  تو  هی.  میگذشته   ی نقطه مشترک 

 ... ی... هرچند کوتاه ولمیکه بهم وصل بود مونیزندگ

 .کنمیمکث م ی ا  لحظه

  ی حت  گهی. دستین  نمونیب  ی ز یچ   نیهمچ  گهیخب... د  یول-

ن  دوستم  نفرمیستیدوتا  دو  فقط  همد  می.    گرو یکه 

 که.. که.. آم.. آ...   ی... اتفاقشناسنیم

  ن ییحرف زدن. سرم را پا  شبیسخت است درباره د  چقدر

 :دهمی و با فالکت ادامه م اندازمیم

  دیوقت نبا  چی هرگز، هرگز، ه  گهیافتاد، د  شبیکه د  یاتفاق-

دخترافتهیب مثل  من  هرکسستمین  ییاروپا  ی .    ه ی   ی. خب 

م  ی ا  دهیعق ول  تونهیداره.  باشه،  مزخرف  تو  قابل    یبنظر 

.  یبش  کیاز هفت قدم نزد  شتریبه من ب  یتونی احترام. پس نم

 ی شغل به معنا  نی. قبول ایبه من دست بزن   گهید  یتونینم

ن خودم  مدستیفروختن  و    ونمی.  جبرانش    ی روز  ه یبهت 

که در مقابل رفتارات   ستین  یمعن نیبه ا نمیبرات. ا کنمیم

کنم گالرسکوت  داخل  رابطه   ی ...  ما  و    سیرئ  ی رابطه 
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  ه ی  ی و تو  شنی م   لیاز اون دو نفر که فام  رونیکارمنده... ب

ا  هی  ی هنرستان و تو برا  نیکالس بودن!   یلیمن خ  ی کار 

اگه مجبور باشم... اگه...    یاز دستش بدم، ول  خوام یمهمه. نم

 رم یم  نجایحتما از ا  نمیازت بب یاگه رفتار نامتعارف

 حرفم را زدم.   یکه نه، ول دیحجت کردم. تهد اتمام

 :کندیلب باز م  بالخره

 تموم شد؟-

احساس   یتفاوت، چقدر سرد و خشک، چقدر ب  یب  چقدر

داشتم؟ که نازم را بکشد؟ که    ی ! چه انتظاردی سوالش را پرس

  ندازم یعاشقانه نگاهم کند؟ که اجازه ندهد من فاصله ب  باز

 نمان؟یب

که من را    یها را از رهان  نی از ا  شتریها را و ب  نیتمام ا  من

ده سال ول کرده انتظار دارم. انتظار دارم حاال که برگشته،  

تمام نبودن هاش    ی برام تالش کند. جا  خواهدی اگر من را م

احترام بگذارد و حاال که... حاال  دمیباشد. انتظار دارم به عقا
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. با بابا حرف بزند. اردبگذ  شی که عمل کرده است برام پا پ

  شهی ده سال را با هم  نیظار دارم اکند. انت  ی من را خواستگار 

 ... یماندنش کنار من جبران کند، ول

و   گذاردیکه آدم را ده سال م  ی! کسستییجایانتظار ب  یول

 ،یکیبا    یو هرشب هم خوابگ  ی و دختر باز  یاش یع   یپ  رود یم

 که بماند! دیآ یکه برات بجنگد. نم دیآینم

 :دهمیجواب م  ی هم با لحن سرد من

تو- تبل  ی مهسا  خ  یغات یشرکت  سمت  کار    ابونیاون 

 . ..کنهیم

 کنهی مهسا کجا کار م دونمیم-

آتش.    هیشب  زیچ  کی.  شودیدلم روشن م  ی تو  ی زیچ  ناگهان

شده    امی . حسودکنمی شعله هاش را حس م  دنیزبانه کش

 است؟ 

از    ری بشنود رهان بغ  خواستیام شده. دلم نم   ی ... حسودبله

 دارد!  ایخبر داشته باشد، اما گو ی گریمن، از شخص د
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 :دیگویم ند،یبی سکوت من را که م رهان

 یگفتیم  یخب داشت-

م  ی چندبار پلک  هم  سر  سعزنمیپشت  نشان    کنمیم  ی. 

 ندهم چقدر، چقدر و چقدر حالم گرفته شده است.

.  پرسهیازم سوال م  کنمیکار م  نجایبفهمه ا  یمطمئنا وقت-

 یمن  سی که تو رئ فهمهیم نجایا ادیسوالم نپرسه ب

 مگه قرار بوده نفهمه؟ -

 .شودیم کیبه قلبم شل ی گر ید ر یت  دوباره

 .. . گهید ی نه خب... بچه ها-

 :کندیرا قطع م حرفم

بچه ها- نم  گهید  ی مگه  نفهمن؟ مگه  قراره  که    دوننیهم 

 من برگشتم؟!  

. چقدر ناراحتم  شومی م  ریلحن سرد رهان دلگ  نیاز ا  چقدر

 .کندیم
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 : دهمیم جواب

 فقط فکر کردم بهتره قبلش بهت بگم... با اجازه -

 : دهدی که بروم اما دستور م چرخمیم

 صبر کن -

 : دهدی و ادامه م  کنمیم نگاهش

... فقط  نجامیبدونه من ا  یکس  ستیمن اصال مهم ن  ی برا-

 ییهویکه تو    ان یکنار م  هیقض  نیبا ا  ی دوستات چجور  نیبب

 که مال منه! ی دراورد ی ر از گالرس

ازندیم  خشکم به  من  بودم؟   هیقض  نی. چطور  نکرده  فکر 

 بود؟  دهیبه ذهنمم نرس یچطور حت

 ...ی زیچ هی... فقط اگریخانم خن ی بر یتونیم-

 بله؟-

  ن یطبقه رو نداره که از ا نیحق اومدن به ا ی کارمند چیه-

 ی بر  یتونی... االن مشهیلحظه شامل حال توام م
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 دوم تاش

 ادو : هُنرْ/جیاروزِهیف یِآب

 "برگشت"

 ه؟یجور  هی افشیق-

 :دیذوقش خورده باشد، پرس  ی که انگار تو فرنوش

 ؟ ی چجور-

 جواب داد: مهسا

 ست یحسم بهش خوب ن  یول دونمینم-

 خودش را وسط انداخت: ارغوان

 پ ینه بابا... پسره هم خوشگله، هم خوشت-

 باال داد و لب زد:  ی شانه ا مهسا

 ازش  رمی گیم یمنف ی من فقط حسمو گفتم... انرژ-

احمقانه  فرنوش خنده  همان  ب  ی ابا  بود   نمانی که  معروف 

 جواب داد: 
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 ها  ی بلد ییزای توام چه چ-

 : دیپرس مرجانه

 فَ فَ  هیاسمش چ-

 ماهان-

 زده لب زد:   جانیه  ارغوان

 قشنگه  افشی اسمشم مثه ق-

بردا  مایس نه  و  گذاشت  نه  را  هم  ارغوان  برجک  زد  شت، 

 منهدم کرد:

کرد- ذوق  چرا  چ  ی تو  اون  از  مگه  تو   ی زیبدبخت؟  به 

   رسه؟یم

 خب باحال بود!-

 ندازه یم یی مایشرکت هواپ اد یماهان کجا باحاله؟ آدمو -
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ا  ی صدا بودم  شده  کنجکاو  رفت.  هوا  جمع  آقا    نیخنده 

صحبت    حیهر زنگ تفر  انیکه از اول صبح م  نمی ماهان را بب

 از او بود. گفتم: 

 نم؟ یمنم عکسشو بب شهیم-

فرنوش را داد    دیعکس سه در چهار دوست پسر جد  مهسا

 :دمیدستم. از ارغوان پرس

   ش؟یدیتو د-

 آره -

 بلنده؟  یلیقدش خ-

 و جواب داد:  دی خند ارغوان

 مونهیچراغ برق م  ری در مقابل فرنوش که دو وجبه مثه ت-

 چپ چپ نگاهش کرد و گفت: فرنوش

 دم یهه هه هه... خند-
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. خوشگل بود. چشم  گفتیعکس زل زدم. ارغوان راست م  به

ها عاشقش    یرانیکه دختر ا  ییها  افهیو بور. از آن ق  یرنگ

. تو خوشگل تر و جذاب تر  دیرسیتو نم  ی به پا   یبودند. ول

 . دیرسیتو نم ی به پا ی پسر  چی. هی بود

 ودم، گفتم:عکس ب رهی که خ همانطور

 که بگم...  دمیند پشویبنظر منم خوشگله... حاال ت-

شد. سرم را باال    دهیدستم با شدت کش  ی عکس از تو  ناگهان

اخم د با  را  تو  و  رودمیگرفتم  را    ی دسته صندل  ی . عکس 

 :ی و گفت ی. مچ دست من را گرفتیمهسا گذاشت

 پاشو-

 چه شده است. دانستمی. نمدمیگز لب

اشک آلود به خانه شما آمده    ی هفته قبل که با چشمان  از

خ مان  رابطه  د  یلیبودم،  بود.  شده  پس    گر یبهتر  را  من 

. باهات حرف بزنم، نمیکنارت بنش  ی دادی. اجازه می زدینم

 .ی کردیهرچند که تو فقط سکوت م
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آنطور که دستم    ی. ولییایقرار بود امروز به خانه ما ب  یحت

کش راه   ی دیرا  دلم  به  »نکنه    ترس  گفتم:  خودم  با  افتاد. 

پادین  خوادیم چون  نکنه  عصبان  شی...  نشستم  ها    ی بچه 

 شده... نکنه...«

 :دمی پرس اطیاحت با

 شده؟  ی زیچ-

 :ی تفاوت جواب داد یب

 برم بوفه خواستمینه... م-

 ی جان جان  قی رف  ک ی  شهیکه چقدر ذوق زده شدم. هم  ی وا

که همه جا با او باشم. همه جا کنارم باشد. تو    خواستمیم

ام. من هم اصال    یجان جان  قی به رف  ی شدیم   لیتبد  یداشت

 فرصت را از دست بدهم.   نیا خواستمینم

هر    ی به جا  کردمیم  یو من سع  ؛یشدم تو کم حرف  متوجه

  ی بود که تو مثل روزها  نیاش ا  یدو نفرمان حرف بزنم. خوب

 « یزنیحرف م  یلی: »خیگفتیاول، نم
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گفته باشم    ی ز ی چ  نکه یا  ی و من برا  میمدرسه رفت   اطیح  به

 :دمیپرس

 ؟ی د یتوام دوست پسر فرنوشو د-

 :ی سرد جواب داد یلی. خی مچ دستم را ول کرد ناگهان

 نه-

. چرا قدم هات تند  ی چرا آنقدر سرد شد  دمی موقع نفهم  آن

 : دمی. دومرتبه پرس ی باز اخم کردشد و چرا 

 ؟ یتو دوست پسر داشت-

 :یگفت کوتاه

 نه-

نم  آن ها  داشتن    دمیفهمیموقع  پسر  نفر،    کیدوست 

تو  یکامال شخص   زی چ   ک ی  تواندیم ما  اصال   رانی ا  ی باشد. 

 یبعض  میفهمیاست. نم  یشخص  ی زیچه چ  م یفهمیهنوز نم

 ندارد.   یبه ما ربط  زهایچ
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 ن یکه ا  ی خشک و مختصر جواب داده بود  یلیخ  نکهیا  با

  ،یمسأله صحبت کن  نیدرباره ا  یدوست نداشت  دادینشان م

 حرف ها بودم. نیاما من احمق تر از ا

 : دمیپرس  باز

 ؟ یتا حاال دوست پسر داشت-

 :ی کوتاه جواب داد باز

 نه-

 ؟ یداشته باش خواد یدلت نم-

 نه-

 چرا؟ -

. من آنقدر  دمیرا پرس   اشییچرا   نیهم  ی بود خب. برا  بیعج

که آزاد باشد،    ی هر دختر  کردمیم  الیکوته فکر بودم که خ

جمع مردها باشد، حتما دوست پسر    انیراحت م  زد،یمو بر

 هم داشت. 

 :ی داد جواب
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 به جنس مذکر ندارم!  یلیتما-

پرتقال    وهی! از بوفه برام آبمی جواب عصا قورت داده ا   عجب 

کوکا. بعد همانطور که بطرف    یخودت قوط  ی و برا  ی دیخر

 :ی دیتو پرس میرفتیساختمان مدرسه م

 ؟ ی تو دوست پسر دار-

 یهم جالب... چرا؟ چون تو باالخره داشت  یل یبود. خ  جالب

با آن حال خراب به    یوقت  ی. تو حتی کردیاز من سوال م

! تنها  ی بغلت زار زدم هم سوال نکرد  ی خانه شما آمدم و تو

 :یگفت

 شده. یکه چ  یکن فیبرام تعر یتونیم ی اگه دوست دار -

  ی چه شده. فقط ازم خواست  ی دی . نپرسی .. سوال نکردنیهم

دلم  که  بود  معلوم  خب  بزنم.  حرف  دارم،  دوست  اگر 

که   یاتفاق صبح تا وقت  ازیتا پ  ریحرف بزنم. س  خواستیم

 کردم.  فیمن را رساند، برات تعر  یرعلیام
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و پشت بوم    ی و در آخر دستم را گرفت  ی فقط گوش داد  تو

 :یو گفت ی من را نشاند ینقاش

 رو بکش  ی که دار یاون حس-

 :گفتم

 ! دیکش شهیحسو که نم-

 :یگفت

 منتقل کرد! شهیاتفاقا حسو با کلمات نم-

پ  بیعج  زی روز چ  آن ها    دمیکش  ی ا  دهیچی و  تا مدت  که 

را متعجب و وحشت زده کرد.   و    اهیس  ی والیه   کیخودم 

 زشت!

 ک ی  توانستمیکار نبودم. کنار تو م  یکپ  کیتو من    شیپ

باشم.   واقع   کینقاش  م  کی.  ینقاش    توانستم یخالق. 

 ...یتو رفت یاحساسم را بکشم؛ اما وقت

زمان  زی چ  همه همان  به  سابق.  حالت  به  تو    یبرگشت  که 

 . رییتغ ی از تو)!( با اندک  شیپ ی . من شدم ترانه ی نبود
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 دوم تاش

 ادو : هُنرْ/جیاروزِهیف یِآب

 !ی جواب نداد-

 آمدم و فورا گفتم: رونی فکر ب از

 . شمیدوست نم ی وقتم با پسر چینه، ه-

 چرا؟ -

 چون گناهه -

 آها...-

 : ی دیکه باز پرس میرفتیپله ها باال م  از

 اد؟یقد بلند خوشت م ی از پسرا-

م   باز شرمم  ندادم.  جواب  چن  آمدیهم    یمسائل  نیدرباره 

 :یحرف بزنم. گفت 

 ! ادیپس خوشت م -
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مرد  دروغ  با  داشتم  دوست  قدش   ی چرا،  که  کنم  ازدواج 

باشد. کم  یلیخ به دندان گرفتم.    یبلند  و لب  سرخ شدم 

 گفتم: طنتی آرام و با ش

 اد یخب آره... خوشم م-

 : ی دیو بدون مقدمه پرس ی ستادیا ناگهان

 ؟ ی مثال هم قد من باشه دوست دار-

تو نگاه کردم. تو واقعا بلند    ی قد و باال   و به  ستادم یهم ا  من

 .دمی رسیبه سر شانه تو هم نم یو من حت  ی بود

 کردم و گفتم: نییرا به نشانه مثبت باال و پا سرم

 شه یذره مسخره م  هیکوتاهه...  یلیقد من خ یآره، ول-

گرفت  ی آمد  جلو را  دستم  مس   ی و  دوباره  ط  رمانی و    یرا 

 :ی . زمزمه کردمیکرد

 هم جذابه  یلی. خستی که اصال مسخره نبنظر من -

 :دمیکردم و پرس نگاهت
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 ؟ یگیراست م-

خ- تو  جذاب  یلی اوهوم...  و  بغل  یلی... خیکوچولو  تو    یهم 

 ی هست

حس خوب گرفتم.   کیشد.    ی کجوریدلم    لیدل  ی ب  کهوی

 جذاب باشم، بنظرم جالب آمد. توانستمیم نکهیا

 اد؟یقد کوتاهم خوششون م ی پسرا از دخترا -

 آره -

قد کوتاه بعدها    نیا  دمی ترسیم  شهی. هم دمیکش  یراحت  نفس

قد    ی برا بنظر خودم دختر  ازدواج دردسر ساز شود. چون 

راحت    المیخ  ،ی بلند جذابتر بود. تو که آن حرف ها را زد

 شد!

ا  قبل شو  نکهیاز  کالس  شد  م،یوارد  را   ی متوقف  من  و 

داد  ی روبرو قرار  کنبد  ی خودت  رها  را  دستم  آنکه  .  یون 

 : ی دیپرس

 اد؟ی خوشت م ییاز چه جور پسرا-
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 ؟یچ یعنی-

شکل  یعنی- چجور  یچه  اخالقش  ا  ی باشه...  از   نیباشه... 

 زا یچ

برا  یکم پسرها  کردم.  به    ی فکر  گناه  بودند.  ممنوع  من 

فکر نکرده    هیقض  نیبه ا  یلیخ  نیهم   ی . براآمدندی حساب م

 باال انداختم و جواب دادم:  ی بودم. شانه ا

 ه یمومن باشه کاف گهیمامان م ی... ولدونمینم-

 :ی . سوال کردی کردیفکر م  ی. انگار داشتی را جلو داد   لبانت

 ان؟ ی مومنا چجور-

هم- روزه    نیخب  و  بخونن  نمازشونو  و  باشن  خدا  با  که 

 گهید ی نجور ی... ارنیبگ

 : ی دیپرس

با خدا باشه و نماز بخونه و روزه    ادیپسر ب   هی  نکه یهم  یعنی-

  ؟یاگه مشکل دار بود چ  ؟یکن یتو باهاش ازدواج م  ره،یبگ

 معتاد؟    ایاگه دزد بود؟ 
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 . گفتم:ی دی پرسی سخت سخت م سواالت

 !ست ین ی نجوریمومن خدا که ا-

 :یگفت

 آدم هست... کجوریهزار و  ؟یدون یاز کجا م-

 ن؟ یستادیوا رونی چرا ب ،ی اریترانه و -

و وقت نشد    می خانم صدر فورا به داخل کالس رفت  ی صدا  با

 و نه من جواب بدهم. ینه تو حرفت را کامل بزن

 دوم تاش

 ادو : هُنرْ/جیاروزِهیف یِآب

 "برگشت"

از شروع کالس گذشته بود که تو دفترچه    ی ا  قهیدق  پنج

کتاب   ی . بعد روینوشت شیرو  ی زیو چ ی درآورد یادداشتی

گذاشت من  پرسشیمقابل  به    ی.  ابرو  با  که  کردم  نگاهت 

 . ی اشاره کرد ادداشتیدفترچه 
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 : ی بود نوشته

بهم بگو از    ی ر یحرف مامانتو در نظر بگ   نکهی بدون ا  »خودت

 اد« یخوشت م ی چجور پسر

 فکر کردن«  ی برا ی آخر کالسم وقت دار »تا

 نوشتم: برات

 شه؟« یم یدرس چ  »پس

انداخت  ینگاه دفترچه  ا  یبه  بدون  رو  نکهیو  دسته    ی از 

 :یو نوشت  ی خم شد ش،ی بردار یصندل

 دم« ی خونه شما بهت درس م  می»بر

تکان دادم. و نشستم تا آخر کالس فکر کردم. هرچه    ی سر

م  ی پسرها  شتر یب مرور  را  چ  کردم یدوروبرم   ی زی کمتر 

همکالم    میزندگ  ی تو  ی ادیز  ی . من با پسرهاشد یم  رم ی دستگ

. آمدی بدم م  ییاز چجور آدم ها  دانستمیم  ی نشده بودم. ول

 هیشب یکیدر نظرم منزجر کننده بود. و  یرعلیمثل ام یکی
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  ی تو  ی مردها یذهنم حت  ی . توشدمی ... قطعا عاشقش ماباب

 را هم مرور کردم.  ال یو سر لمیف

پا  مین به  مانده  بنظرم درست    انیساعت  کالس هرچه که 

  کردمیدفترچه نوشتم. هرچه که احساس م  ی را رو  آمدیم

 ام انتظار داشتم و نه از دوست پسرم.  ندهیمن از همسر آ

باشه. دروغ گو نباشه. مهربون باشه. مراقبم باشه.    مانیا  »با

کنم. مرد    شرفتی اجازه بده من درس بخونم. اجازه بده من پ

. مجبورم نکنه ارهی باشه. کار کنه از راه حالل پول درب  یزندگ

 انجام بدم.«  خواموی که نم ی کار

آلم را خودم وصف کردم.    دهید امر   نکهیزده بودم از ا  ذوق

 .یتو گذاشتم و منتظر شدم بخوان  زیدسته م  ی دفترچه را رو

رو   مردمک  خوردند  سر  دق   ی هات  چند  از  بعد    قهیکاغذ. 

معلوم    ز یچ  چی نگاهت ه   ی . توی سرت را بطرف من چرخاند

  ی دستت بود رو   ی که تو  ی و با اتود   ی خم شد  ینبود. کم

 :یکتابم نوشت
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 تو دست خودته دختره خنگ!!!«  »اجازه

م  رهیخ مگر  ات.  نوشته  به  دست    شدیشدم  دختر  اجازه 

 ها... ی زدیم ییخودش باشد؟! وا... چه حرف ها

 :گفتیم  شهیهم مامان

بره خونه شوهرش همه    نکهی دختر صاحب داره. تا قبل از ا-

 دست باباشه بعد از اونم شوهرش.   زشیچ

 :یوشتن ی گری همان جمله، دو جمله د نییپا

 مرده«  هیوقت نگو اجازت دست  چیه گهی»د

 ست« یوابسته ن ی مرد چیتو به ه  ی»زندگ

  ی صحبت نوشتار  گرید  یاز آنکه آن جمله ها را نوشت  پس

  بی عج  ی ردوبدل نشد. من تا آخر کالس به حرف ها  نمانیب

از آن، بهشان فکر نکرده    شی که تا پ   ی بیتو فکر کردم. به عجا

 بودم! 

 . میاز مدرسه بابا دنبالمان آمد تا به خانه ما برو بعد
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اتاق من... جا  خانه بود! شروع   زی که شروع همه چ  ییما... 

 خواستن تو.

سر از    ،ییآیبود تو به خانه ما م   دهیکه فهم  یاز وقت  مامان

. دو مدل غذا درست کرده بود. قبلش به خاله  شناختی پا نم

.  ی دوست دار  ییزنگ زده بود تا از او بپرسد تو چه غذا  یانس

به بابا    یکه تو دوست داشت  یهم از آن مدل   ی نیری و ش  وهیم

 سفارش داد، تا بخرد. 

تو بهم   دمیوقت نفهم   چیه چرا آن همه اصرار داشت منو 

 . میشو کینزد

آمد.    اطیح  ی استقبال تا تو  یمامان برا  م،یخانه که آمد  به

.  ی دیتو خودت را عقب کش  یکند. ول   یمامان خواست روبوس

  ی اما به رو  د یلب هاش پر کش   ی مامان خنده از رو  چارهیب

را از سر    ش یشگ یو دوباره حالت سرخوش هم  اورد یخودش ن

 گرفت.

هم که به اتاق من   یچرا، از دستت دلخور شدم. وقت  دروغ 

 . میرا به تو نگو نینتوانستم ا م،یلباس رفت ضیتعو ی برا
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 ست یکارت درست ن -

داشت  ی ها  دکمه را  ات  م  یمانتو  که   یوقت  ی کرد یباز 

 : ی دیپرس

 ؟ ی چه کار-

 ی جور  هیبغلت کنه،    ایبهت دست بده    خوادیمامان م  نکهیا-

 ه یزی چ یکه انگار مامانم جزام یکنیرفتار م

. یتخت انداخت  ی و رو  ی جلب شد. مانتو را درآورد  توجهت

 :یسمت منو گفت ی آمد

 حرفا نزن  نینداره، پس از ا یمامانت مشکل-

 :گفتم

م - تا  چرا  ا  ایکنه    ی روبوس  خواد یپس  کنه    ی نجوریبغلت 

 ؟ یکنیرفتار م

 :یگفت

 اعتقاد داره  ییزایچ هیچون مامانت به -
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 . دمیرا نفهم  منظورت

 ؟یچ یعنی-

 شه یمنظورم اعتقادات مذهب-

 گفتم: جیگ

 اون اعتقادتو دارم  قایمنم دق-

 :یو گفت ینشست یرو صندل  یرفت

 جهنم ی مامانتو بکشونم تو  خوامیمن نم یاوهوم... ول-

 :ی خنگ زل زدم بهت. ادامه داد ی آدم ها  نیا مثل

داشته    یتورو با خودم ببرم جهنم. چه اعتقاد مذهب  خوامیم-

 !یچه نداشته باش یباش

  گه؟ یداره م  یچ   نیرهانم، آن لحظه به خودم گفتم: ا  یدانیم

 داره؟   ی زیچ یزده به سرش؟ مشکل

 دوم تاش

 ادو : هُنرْ/جیاروزِهیف یِآب
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 "برگشت"

 :گفتم

 فهممی منظورتو نم-

 :یگفت

 .ستیمهم ن-

 :ی به اتاقم و ادامه داد ی زل زد بعد

 با نمک و دخترونه ست  یلی... خهیاتاق قشنگ-

 قبل دلخور بودم، گفتم: هی رفت چند ثان  ادمیبچه ها  مثل

 ست یاندازه اتاق تو بزرگ و قشنگ ن-

 : یو گفت ی محبت نگاهم کرد با

 ی زر رهنیاز اتاق منم قشنگتره پ -

تو   ذوق  کنم.  عوض  را  لباسم  تا  رفتم  کمد  سمت  به  زده 

و قهوه    یآب  ی . با همان مردمک های کردینگاهم م   یداشت

 . ی مقابل کمد دنبال کرد  ستادنمی من را تا ا تیا
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کدام از    چ یکس لباس عوض نکرده بودم. ه  چیه   ی جلو  من

 بودند. دهیرا ند   نمیدوستانم شورت و سوت

و    رهن ی ن راحت پچشمان م  شی که پ  یبودند دوستان  یول

 آوردند. مثل فرنوش...  یشلوارشان را در م

به تو نشان بدهم از آن دختر    خواستیچرا اما دلم م  دانمینم

 . ستمیها ن  یخجالت

 درواقع بودم!  که

 به تو اول بافت و تاپم را درآوردم. بعد هم شلوارم را...  پشت

بزرگتریاشتباه  چه ندانسته  ! من  دیشا  میاشتباه زندگ  نی! 

. ندانسته آتش به جانت  کشاندمی داشتم تو را سمت خودم م

 .انداختمیم

با چشم    یتو پشت سر داشت  دانستم یبود که نم  نجایا  جالب

 !یبلعیو م ی کاویدو رنگت تمام بدنم را ذره ذره م ی ها

 !یرا بعدها بهم گفت نیا

 ار ی درب نتویسوت-
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 :  دمیبرگشتم سمتت و پرس ناخودآگاه

 ؟یچ-

هات از گردن تا نوک پام را صد بار رفتند و آمدند.  مردمک

 متوقف شدند.  شتریها و شکمم ب  نهیس ی رو

. کردیکه معذبم م  ی ! جوری کرد ینگاهم م  یب یجور عج   کی

 و من را... ی بلند شو ی خواستی انگار م

 . دمیبه من فورا چرخ  ی و زل زد یزنیحرف نم دمید یوقت

 ی زانو  ی تاپ و بافت بلند رو  کیدراور    ی شدم و از تو  خم

 برداشتم. یو آب   ی خاکستر

 باز کنم؟  نتویسوت ی خوایم-

 بودم. ده ینفهم ؟ی پشت سرم آمد یک

  ک ی بود! خب من خودم    ی جور   کی   زیچرا همه چ  دانمینم

قبل  یکیبار   هنرستان  براش   یاز دوستان  بود  ام، خواسته 

را    ی که بهم داد  یبیاصال حس عج   ی را ببندم؛ ول  نش یسوت

 نداد.
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 باز کن -

 گفتم.  ی. ولگفتمیم دینبا

بشو  میبگو  دم ی ترسیم ناراحت  تو  و  تا پشت سرم  ی نه  تو   .

را باز    نمیسوت  خواستمیم  ی کرد یم  الیخ  دی. شای آمده بود

 کنم.

 :یبهم گفت  بعدها

به عنوان  - آرزو داشتم سوت  هیفقط  باز    هی  نیپسر  دخترو 

 کنم.

  د یدرکش کنم. شا  توانمی! نه؟ من که نمیبی عج  ی آرزو  چه

 من نه! یمرد بتواند ول کی

  ی تنه راحت  می . نیقدم فاصله گرفت  کیو    ی را باز کرد  نمیسوت

 :یتن کردم و خواستم ساپورت بپوشم که گفت

 نپوش ست،ی اگه سردت ن-

 :گفتم

 ست ین سرد-



 

471 

 

. تو با مامان  میتا نهار بخور  می و با هم رفت   دمیرا پوش  بافتم

 . یبا محبت تر رفتار کن ی کرد یسع

 :یو گفت ی کرد فیدست پختش تعر از

تر- بادمجون  نی خوشمزه  خوردم.   هیخورشت  حاال  تا  که 

  یمرس

ذوق  ی وا چه  مامان  شدم.   یکه  خوشحال  هم  من  کرد. 

بخاطر من با مامان نرم    کردمی چون احساس م  دیشا  دانمینم

 !ی تر شد

 . دست به کمر شدم و گفتم: می از ناهار به اتاق من برگشت  بعد

. فکر کنم شما  میبعد ناهار بخواب  میخونه ما عادت دار  ی تو-

 ن یعادت ندار

 عادت ندارم! دنیمن کال به خواب-

 . گفتم:ی که نداد یبده  حیتوض شتریبودم ب منتظر

   میدرس بخون  میتونیخب م-

 : یو گفت میو سمت تخت برد  یو دستم را گرفت ی آمد جلو
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 میخوابینه م-

نبود.    تخت بزرگ  تو  مال  مثل  با  کیمن  و  بود   د ینفره 

 . گفتم:میدیخوابی بهم م ده یچسب

 خودم   ی برا  ارمیتشک و پتو ب  رمی تخت بخواب من م  ی تو رو-

 :یو گفت ی دی بروم که دستم را کش خواستم

 م؟یتخت بخواب هی ی اگه دو نفره با هم رو یشیم تیاذ-

 : دمی . پرسشدمی نم تیمن اذ قاعدتانه... ت؟یاذ

 تو...  یمن نه... ول-

 تخت  ی پس برو رو-

آقا    ی من خوب استفاده کرد  یها... توام از ناآگاه  میخودمان

ول بود  ی رادیا  یرهان!  کاش  هم  ی ندارد.  دوباره    نطور ی و 

 ! ی کرد ی م طنتیش

و رو به من دراز   ی . توام آمددمی تخت رفتم و دراز کش ی رو

 :ی به من. آرام لب زد ی . زل زده بودی دیکش
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 ؟یدونستیم ،یخوشگل یلیخ-

 و گفتم: دمیشد از زمزمه ات. لب گز ی کجوری دلم

 فران  ی تو خوشگل تر یول-

 :یو گفت ی کرد اخم

 بهم نگو فران-

 فرانه  دیببخش-

 فرانه هم نگو -

 :دمی شدم. پرس  جیگ

 صدات بزنم؟ یپس چ-

 :ی داد جواب

 بهم بگو رهان...-

ها  تعجب بچه  رهان    ی نکردم.  نام  با  را  تو  همه  هنرستان 

خ شناختندیم ها   یلی.  بچه  مستعار    ی از  اسم  هم  کالس 

کالس ما، با گرفتن نقش و اسم مستعار    نیداشتند. مثال هم
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تشک  کی و    لیخانواده  بود  هما  اسمش  مهسا  بودند.  داده 

 پیاک  یها زن و شوهر شده بودند و باق  نیمحنا آرش. بعد ا

 نوه و داماد!  ایبچه هاشان بودند و  ایمان،  انهدختر

 تکان دادم و گفتم: سر

 باشه. -

 لبت باال رفت. کنج

 دختر خوب نیآفر-

خاص    شتریب  کیفاصله نزد  نیشدم. از ا  رهیچشم هات خ   به

 از دهنم در رفت: یبود. ناگهان دایبودنشان پ

 م؟ یاالن ما با هم دوست-

 .باتیصورت جذاب و ز ی پهن شد رو  لبخندت

 : ی دیپرس 

 ؟یبا من دوست باش ی خوایم-

 اوهوم -
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 .ی موهام و آرام نوازششان کرد ی بلندت رفتند ال انگشتان

 !یشیم  مونیبعدا پش-

 کردم:  تعجب

 بشم؟  مونیپش دیچرا با-

شادونمینم- بشناس  یوقت  دی ...  باهام    ی نخوا  گهید  یمنو 

 یدوست باش

 شمینم-

 : ی داد هشدار

 !ی بر شمیاز پ   گهید ی حق ندار یبا من دوست بش یوقت-

 :دمیهم تعجب کردم. پرس باز

 ؟یچ یعنی-

 !ی تا آخر عمرت فقط منو بخوا دیبا یعنی-
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.  دمیفهمیو مبهوت فقط نگاهت کردم. منظورت را نم  مات

و نه دختر! و    ی که تو پسر  دمیفهمی خب حق بده. از کجا م

 سرت بود! ی تو ی گرید  ی تو فکرها دمیفهمی از کجا م

 ساده جواب دادم:  یلیخ

 میمونیم متا آخر عمر با ه-

 ؟یش ینم مونیپش-

 گفتم: بانمک

 هرگز -

. مردمک  ی نگاهم کرد  ی کجوریو باز    ی زد  یخنده جذاب   تک

هم    آخرشلب ها و چشم هام در رفت آمد بود.  نیهات ب

م  ی رو را  فکرش  که  حاال  شدند.  متوقف  هام    کنم،یلب 

و چقدر    یمن را ببوس  یخواستیآن لحظه چقدر م   نمیبیم

  رون ی موهام ب  ی از ال  انگشتانت !یخودت را گرفت  ی خوب جلو

 لب هام نشستند.  ی آمدند و رو

 خوشگلن یلیلبات خ -
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 :  یبعدها گفت و

 !نیخوردن یلیلبات خ -

  ی و نگفت  ییبه من بگو  یخواستی بود که م  ی ز ی چ  ن یا  درواقع

 ! یو بعدها گفت

نبود که برام قابل   ی وجه رفتارت جور  چینبود. به ه  یعیطب

از آن روز مدام من را از خودت رانده    شی درک باشد. تو تا پ

 و آن روز، تو...  ی بود

  زها ی چ  یلی. دلت خی پسر رفتار کرده بود  کی  ه یکامال شب  تو

خودت را    ی اما جلو  خواست؛ی کارها را م   یل ی. خخواستیم

 !ی گرفته بود

 :یروز بهم گفت کی

. دلم ببوسمت  خواستیکه اومدم خونتون، دلم م  یروز اول-

دست بکشم به تنت.    خواستی لختت کنم. دلم م  خواستیم

 دونه ی . خدا منمی هاتو بب  نهیس   خواستیاز همه مهمتر دلم م

 نکه ینکنم. ا  ییغلطا  نیخودمو گرفتم که همچ   ی چقدر جلو
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بگ  ی چجور آروم  عج  ی برا  رمیتونستم  خبهیخودمم    ی ل ی. 

 ! بیعج

 : ی ساکت بودم و تو ادامه داد  من

.  ستیجات امن ن  میلیمن خ  شیپ  ،یگفتم که بدون  نارویا-

 ترانه! ی تو فقط شانس آورد

بگذرهوف روز می!  از  داشتم  آمد  ی ...  ما  خانه  به    ی که 

هات    طنتی. از نگاه هات و چشم دوختن هات و شگفتمیم

 .گفتمیم

 بخورد. ضعف برود و... چیکه دلم پ  ی کرد  ی با من کار تو

 :گفتم

  ی گیکه به من م  ی دیندارم! مال خودتو د  یمن که اصن لب -

 لبات خوشگلن؟ 

که جواب   یاز لب هام وقت   یچشم برنداشت   هی ثان  کی  یحت  تو

 :ی داد

 ! دمیآره که د-
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رهان؟ من اصال آنقدرها هم خوشگل و جذاب    ستین  ب یعج

تو هم اما  از صورتم! چرا؟ چرا    ی کردیم   فیتعر  شهینبودم 

وقت جواب سر راست    چیچرا ه  ؟یکه جوابم را بده  یستین

: یگفتیتو فقط م  دمیپرسیچرا هربار که م   ؟ی دادیبهم نم

صفت    شهینم  باستوی که جذاب و ز  ی... کسی»چون خوشگل

 کرد!«  فیتعر  براش ی ا گهید

که برام   یستی چرا ن ؟یحرف بزن ی خوب بلد بود نقدر ی ا چرا

  کنم یکه من حاال احساس م  ی چرا رفت  ؟یحرف ها بزن  نیاز ا

 چرا؟ چرا رهان؟   نم؟یزم  ی دختر رو  نیزشت تر

 نگاهت را گفتم:  اوردمیتاب ن گرید یوقت

پ- دارم  عادت  به    مویشونیمن   ه یتک  ییجا  ه یموقع خواب 

 نداره بچرخم؟!  ی رادیبدم. ا

  ی به چشم ها  یاز لب هام و چشم دوخت ی دل کند  باالخره 

 :ی و گفت میمشک

 زدلمینه عز-
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دادم. دروغ نگفتم.   هیتک  واریام را به د  یشانیو پ  دمیچرخ

عادت را هم ترک    نیا  یتو رفت  نکهیعادت داشتم. بعد از ا

 کردم.  

خواب    ی چشم ها  یساعت بعد، وقت  کیچرا؟ چون    یدانیم

ام را چسبانده    یشانیتو پ   نهی که به س  دمیآلودم باز شدند، د

 که بعد ها عادتم شد. ی بودم. کار

 !یکه باعث شد تو من را بخواه ی کار

س  ی شانیپ  نیهم به  من  همه    نه یچسباندن  شروع  ات 

 است، نه؟ بیتو بود! عج ی خواستن ها

 سوم  تاش

 عتْ ی: طَبسَبزْ

که الدن    ی او آدرس کافه   میآی مترو باال م  ستگاهیپلکان ا  از

  ی چرخ  میرو ن  ادهیپ  ی . توکنمیچک م  لمیداده بود را در موبا

 کنم.  دایرا پ  رم یتا مس  زنمیم
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بچه بنظرم    افهی. قگذرندیبا سرعت از کنارم م  ی و بچه ا  مادر

به دست    ی و بادکنک سبز  دهیپوش  ی قرمز  ی آشناست. پالتو

 دارد. 

 دختره مرده؟ مامان اون -

 : دیگوی و م کندی و او را بغل م ستدیای م مادرش

 کردنیم ی داشتن باز زدلم،ینه عز-

 : پرسدیباز م  دختربچه

 شدی اون پسره چشماش باز نم-

و من جوابش   شودی و دور م  داردیتند تند قدم برم  مادرش

 . شنومی را نم

ا  از هاش  م  نطوریحرف  پسر   رسدیبنظر  و  دختر    ی که 

افتاده اند. حاال مرده و زنده بودنشان را    ییجا   ک یاحتماال  

 .داندی خدا م

که   ی. به وقتکنمی و به دو ساعت قبل فکر م  دارمی برم قدم

 آمدم.  رونی از اتاق رهان ب
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دکمه آسانسور را زدم تا به طبقه   یحالم بد بود که وقت  آنقدر

شد اما نتوانستم وارد    با آنکه در باز  د،یایکه من هستم ب  ی ا

 اتاقک آسانسور بشوم.

 .هیگر ریآرام زدم ز ی دو پا نشستم و با صدا ی رو  همانجا

من به طبقه    کرد یدر کمال تعجب انگار که رهان فکر م   بعد

 را در کارگاهش درهم شکست. زی رفته ام، همه چ نییپا

کوباندن    ،ی ا  شهیشکستن ظروف ش  ا،یپرت شدن اش  ی صدا

 . دیاز اتاقش به گوشم رس ی زیهرچ  ای پا به در 

ا  اشک و  شدم  بلند  شد.  خشک  طرف ستادمیهام  به   .

رو دستم  رفتم.  بازش    رهی دستگ  ی کارگاهش  اما  نشست 

 نکردم.

 چرا؟ 

سمت رهان و    دمیدویم  شد،یباز م  رهیاگر آن دستگ  چون

م آغوش  در  را  مدمیکشیاو  قاب  را  صورتش  و    گرفتمی. 

 ! دمشی بوسی سخت م
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  ی رو  گذاشتمیو من پا م   کردیهوس با او بودن مدلم    دوباره

 . خواستمی را نم نی! و من ازی همه چ

خشم رهان    ی و به صدا   ستادمیپشت در ا  رونیهمان ب  من

 گوش دادم.  شد،ی م یکه بر سر اسباب داخل کارگاه خال

آنکه    یآرام گرفت و من ب  زی ساعت بعد همه چ  کی   بایتقر

 .ی خارج شدم از گالر رمیسراغ فائزه را بگ 

 که به سر قرار با او بروم.   نجامی به من زنگ زد و حاال ا  الدن

ولیول هام    ی...  استخوان  تمام  انگار  دارد.  درد  بدنم  چقدر 

ز آنقدر  دردم  باشند.  جدول    ادیشکسته  لبه  که  است 

 !دیآی در نم  یکه حت یتازه کنم. نفس یتا نفس نمینشیم

ا  کنم یم   احساس فاصله   کنم ی ندارم. احساس م  ی تا مرگ 

 آخرش است و...  ی قلبم تپش ها

م  یگوش زنگ  به محض شن  خوردیام  زنگ    ی صدا  دنی و 

درد آن  پ  ی تمام  بدنم  سرتاسر  در  محو   دهی چیکه  بود، 

 ! شودیم
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موبا  ینگاه صفحه  محض اندازم یم  لیبه  به  است.  الدن   .

 : پرسدیم شود،ی تماس برقرار م نکهیا

 یکینزد  یساعت قبل گفت هی ؟ییکجا-

از    کی.  کنمیم  تعجب تا  که  بودم؟ من  گفته  قبل  ساعت 

 !کمی شدم به او زنگ زدم و گفتم که نزد ادهیمترو پ

م  لیموبا فاصله  گوشم  از  نگاه   دهمیرا  ساعت    یو  به 

 .اندازم یم

رنگم م  دنید  با آنج  کی! من  پردیساعت  ا نشسته  ساعت 

 بودم؟

 :کنمی م زمزمه

 اونجام   گهید قهی... تا ده دقدیببخش-

 ی . وقتافتمیو سر در گم به راه م   جی. گشومی جام بلند م  از

.  کنمیم  دا یقسمت کافه پ  نی الدن را در خلوت تر  رسمی که م

و به   دهمی. دست مشودیبلند م  دنمی. با درومی به طرفش م

 حالش مساعد باشد.  رسدی. بنظر نمزنمیرنگ زردش زل م
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م   نیبهتر  شه یهم  الدن را  بهتر   دیپوشیها  را    ش یآرا  نیو 

آمده   شی آرا  ی او بدون ذره   دهی. اما االن ساده پوشکردیم

هم اش    شهیاست.  خانواده  که  بدهد  نشان  داشت  دوست 

فرنوش گفت، پدرش ورشکسته است و   یمتمول اند. اما وقت

 !میندارند، همه ما شوکه شد ی ادیز  زی درواقع چ

 چرا؟ 

 الدن به همه دروغ گفته است! میدیفهم چون

د  الدن ت  افهیق  دنیبا  م  پیو  تعجب  حرف   کندیمن    ی اما 

 .زندینم

 :کنمی م خشی توب یاز سالم و احوالپرس بعد

 . مینیبب  گروی همد رونینبود، ب ی ازیواقعا ن-

 که بشه راحت حرف زد. میباش ییجا خواستمیم-

که آدم استرس    یی. مثل وقت هاخوردیو تاب م  چیپ  دلم

 دارد. 
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م  تریو م   دیآیم  ز ی به سر  اول آب طلب  بعد    کنمیو من  و 

 .دهمیم  ی سفارش چا

ها  رترید  نکهیا   ی برا  دانمینم صحبت    م یبرو  یاصل  ی سر 

واقعا حالش    ای  رانمی»حالت بهتره؟« را بر سر زبان م  ی جمله

 برام مهم است!؟ 

قرار است.    ی. بنظر مثل من ب دهدیجوابم را با »آره« م  الدن

 . میبرو  یزودتر سراغ بحث اصل  دهدیم  حیمنتها انگار او ترج

 :میگویم نم،یبینم ی چاره ا یوقت

 .می نیتنها همو بب  ی خواستی چرا م نم یخب بگو بب-

.  میرا مالقات کن  گریواقع اول من از او خواستم که همد  در

به من   یپنهان  ی حرف ها  خواهدی او هم م  دمیکه د  یاما وقت

 دادم که اول او آغاز کننده باشد.   حیبزند، ترج

 نکه یبود. ا  نی گرفتم هم  ادیسال ها    نیا  ی که من تو  ی زیچ

کار دستت    یسادگ  ی. گاهیباش  کرنگی  شهی هم ستیقرار ن

 . دهدیم
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 من رهان را نابود کرد!  یسادگ

سر    وانیآب و ل  ی بطر  کیبا    تریکه و  کندیدهن باز م   الدن

 .کنمیو من از مرد تشکر م  بنددی. او دهنش را مرسدیم

چکه    کی  ی به الدن. برا  زنمی از رفتن مرد جوان زل م  بعد

و    رد یزودترک قرار بگ   خواهد ی قرارم م  یآب هالکم اما دل ب

 آرام شود.

 :کندیجمله اش را با سوال شروع م الدن

 رهان زنده ست؟  یدونستیتو م-

  ی رهان افتادم. چه کس   ی حرف ها ادی.  کنمینگاهش م   تنها

م هم    کندی باور  کار  براش  دارم  حاال  و  نداشتم  خبر  من 

بهتر باشد دهنم را بسته نگه    دیکس! پس شا  چیه  کنم؟یم

وقت دوست    چیگاه مورد اعتماد نبوده، ه  چ یدارم. الدن ه

 نبوده.

 : میگوی م پس

 !میدیکدوم اونو ند  چی ! ما ه یگیکه تو م هیزیچ نیا-
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 دروغ گفت!  شودیراحت م  چه

 : دیگویم  و کشدیخودش را جلو م الدن

 !دهی ارغوانم اونو د-

 ن؟ید یکه فقط شما دوتا اونو د ستی ن بیعج کمی-

 ! کردیم بی نفر تورو تعق هیکه  یتو گفت-

 :دهمیو جواب م   رمیگی م یقیعم دم

  ی ک ی. بچه ها قبلش داشتن درباره  ستین  یبی عج  زیواقعا چ-

  هی  ی! معلومه که منم وقتزدنی که دنبالشون افتاده حرف م

 . زنمیدنبالم توهم م فتهیپسر م

شده    دیاست ناام  امدهیرهان سراغ من ن  نکهی انگار از ا  الدن

 :زندیباشد، لب م

 سراغ تو! ادینفر ب نیاول کردمیفکر م-

. اما خودم را کنترل  سوزاندیحسادت پوست تنم را م  آتش

 : پرسدیسوال م  نباری. اکنمیم
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 سراغت؟ ومدهیچرا ن یکنیفکر م-

 چون مرده! دیشا-

 :دیگوی م نانیاطم با

 رهان نمرده -

وقت    یلینبودن رهان خ  ای. بحث زنده بودن  شومیم  ساکت

 الاقل حل شده است. یکیمن  ی است که برا

سکوت   نکهیا  حوصله پس  ندارم.  را  آن  به  بچسبم  دوباره 

 باشد.  نهیگز ن یبهتر تواندیم

  ل ی. پس از چند لحظه موباداردی برم  ز یم  ی را از رو  لشیموبا

 :دیگویو م ردیگیرا سمت من م 

 کن یپل-

. در کمال تعجب،  کنمیم  یرا پل   لمیو ف  رمی گیرا م  لیموبا

م نما  نیکه دورب  شومیمتوجه  او   ینقاش  شگاهیمدار بسته 

 . رودیکه رهان به سراغ الدن م ی است. لحظه ا

 . کشدیقلبم شعله م ی آتش حسادت تو ی زبانه ها   دوباره
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که به او    نمیبی است. م  ستاده ی که رهان کنار الدن ا  نم یبیم

م است.  زده  رو  نمی بیلبخند  دست  گذاشته    ی که  او  شانه 

 که...  بنمیاست و م

رو  دندان محکم  را  م  ی هام  چفت  عمکنمیهم  دم    ی قی. 

 .  توانمی نگاهم کم کنم اما نم ی تا از سرد رمیگیم

 : پرسدیم الدن

 ؟ی حاال مطمئن شد-

 : میگویهمه م  نینبود. با ا لمیبه ف ی ازی بودم! ن مطمئن

 اگه رهانه چرا اومده سراغ تو؟ -

 :دیگویو م شودی م  کینزد الدن

 خودمون باشه! نیتوروخدا ب یول گمیم ی زیچ هی-

 بگو-

  ی زیمهسام چ  یکس حت  چیه  قسم بخور... قول بده که به-

 ینگ
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 : دهمیو جواب م گذارمیم  زیم  ی را رو لشیام. موبا یعصب

 گم ینم ی زیچ یبه جون بابام به کس-

 :دیآی و به حرف م  کندیزبانش را تر م الدن

 ره یرهان برگشته که ازمون انتقام بگ کنمیمن فکر م-

 گر؟ یحرف را از کجاش در آورده بود د نی. اشومیم شوکه

 :دهدی ادامه م الدن

ا  یکردن نقاش  یکپ   هیقض  نیا-   ال ی کردنشم خ  ی و رسانه 

 از سمت رهانه؟  کنمیم

 اومده پاپوش درست کرده برات؟  یعنی-

ها نبود. از کجا    ی خاله زنک باز  نینداشت. رهان آدم ا  امکان

چن اعتماد    ده یرس  ی ا  جهینت   نیبه  من  به  اصال  چرا  بود؟ 

 بچه ها نه؟!  ه یداشت و به بق

پشت  الدن پادهدیم  ه یتک  ی صندل  ی به  را  سرش    ن یی. 

 نی. ادیایتا به حرف ب  ستین  ازی. نبنددیو پلک م  اندازدیم

 ام کذب محض است.  دهیآنچه پرس  دهد،یرفتارش نشان م 
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و باالخره بعد از آمدن   دیایمنتظرم خودش مقر ب  نهمهیا  با

م  تریو چا  زی سر  گذاشتن  ب  ی و  و   تیسکوئیو  من  مقابل 

 .دیآی رفتنش او به حرف م

 ... یدرکار نبوده، ول ینه پاپوش-

 ؟یچ یول-

 سر اونه! ریز یول-

 .شومیم جیگ

 واضح تر بگو  ؟یچ یعنی-

او  کندی نم  نگاهم دارد.  است. حق هم  به  . مشخصا معذب 

 اعتراف کرده است.  گر ینقاش د کیکردن آثار   یکپ

رو  همانطور هاش  مردمک  مانده    ی که  ثابت  دستانش 

 : دیگویم

 رو فرستاده سراغم.   نهیاون تهم کنمیمن فکر م-
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را    نهیکه رهان، تهم  رمیبه الدن. گ  زنمی و مبهوت زل م  مات

  ی کار  نیکه الدن چن  دانستهی سراغ او فرستاده، از کجا م

   کند؟یم

 بدهد:  حیتوض  شتریالدن ب شودیمن باعث م سکوت

به    شگاهیکه رهان اومد نما  یشب   نی... ببی شد  جیگ  دونمیم-

  یلیرو خ   ینقاش   نیا  نهیاشاره کرد و گفت، تهم  ینقاش  هی

 عشقشه!  ادآوریدوست داره... براش 

. نکند  کوبدیم  نهیس  ی دور تند محکم تو  ی دوباره رو   قلبم

 ... نهیتهم

 دوست دختر رهان باشد؟  نهیتهم نکند

 :دهدی ادامه م الدن

فکر    ی ا  گهیرهان اونو فرستاده... تو جور د  ی عنی  نیخب ا-

 ؟یکنیم

 :زنمیآرام لب م یچارگیب با

 !یگی نه... فکر کنم درست م-
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 :پرسدی. نگران مکندیو نگاهم م  آوردی سرش را باال م الدن

 ترانه؟ یخوب-

 رسم؟ی داغان بنظر م نقدریا یعنی

 خوبم... -

م  از بلند  صندل  شودیجا  م  ی کنار  یو  اشغال  را  . کندی ام 

 :دیگویم ی و با همدرد ردی گیدستم را م 

...  ی دار  ی االن چه حس بد  دونمیباورش سخته... م  دونمیم-

 .میهم هشدار بد  گهید ی به بچه ها دیما با

 زمزمه کردم:  یچارگیب با

 م؟ یهشدار بد یدرباره چ-

 ! رهیازمون انتقام بگ  خواد ی رهان برگشته و م نکهیا-

م  نانی اطم  از تنم  به  اافتدیخاطرش رعشه  از کجا  او    ن ی. 

 ! داند؟یم ییزهایهمه مطمئن است؟ او چه چ 
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 د،یگویو حاال م  میبگو  ی زیچ  یبه کس  دیگفته بود نبا  شتریپ

   م؟یهشدار بده   گرانیبه د دیبا

 !ستی وسط درست ن  نیا ی زیچ کی

 : پرسمیم جیگ

گفت- قبلش  بگم... الدن    ی ز یچ  یبه کس  د ینبا  یپس چرا 

 ؟ی بد حیلطفاً درست و کامل برام توض شهیم

. انگار دارد  ردی گی اش را م  یشانیو پ   کندیدستم را ول م  الدن

م دقکندی تمرکز  چند  از  پس  پا  قهی.  لب  را    نش یی سکوت 

من زل زده    یمشک   ی به چشم ها  کهیو درحال  کندیم   سیخ

 : دیگویاست، م

  خواست یم  نکهیآشنا شدم. ا  نستاگرام یا  ی تو  نهیمن با تهم-

 . همه جا پخش شده.  یدونی م نارویبرگزار کنه و ا ی گالر

با    ا یقضا  نیصحبت کردن درباره ا  دیآیبراش سخت م  بنظر

 : دهدیحال ادامه م نیا
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. اوال اصال صحبت  میشد  یمی با هم صم   یلیخ   نه یمنو تهم-

گالر کردن  برگزار  ا  ی از  اون    نیو  نبود.  با   هیحرفا  نقاش 

حت که  بود  کار  تازه  و  نقاش  یاستعداد  نداشت   اشو یجرات 

خ  جشی پ  ی تو  یحت من  م   یلیبذاره.  که    دمیفهمیخوب 

  ی کارو بکنه ول  نیخواستم ا  ی ... چندباررنینظ   یب  اشینقاش

جشنواره    ی برگزار کنه. تو  ی گالر   رانینکرد. دوست داشت ا

ول  یالمللنیب کنه.  شرکت  زندان  گفتی م  یفجر    ی پدرش 

  ی چ  دونمیروز نم  هیبوده و بعدشم که فرار کرده.    یاسیس

مشهور    ی   سندهینو  هیکرد از    ف یداستان تعر  هیشد که برام  

االن همه    ی. ولستنیخودش نکدوم از آثارش مال    چیکه ه

اونه.   میمطمئن   یو حت  میشناسیاون م  اسمما به   که مال 

با    ی جور  هی  یدونی... مزایچ  نیو ا  یبحث رفت سمت کپ

  کرد یم  ق یداشت بهم تزر  ی جور  ه یو انگار    کردی من چت م

 کنم! یکپ  اشویکه نقاش

 . بود یآخر بهانه تراش گرید نی. اشودیهام گرد م چشم

 :دیگویو م زندی م ی لبخند
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رو    ی زیچ  نی همچ   هی  تونمی. منم نمیباور نکن  ی حق دار-

اونه.    ر یهمش تقص   گمی. نمی من نبود   ی تو جا  یباور کنم. ول

بهت بفهمونم    ی چجور  دونمیمجبورم کرده اما... نم  گمینم

 که برات قابل درک باشه...

 :زندیلب م  اوردیبخاطر ب  ی زیچ  یی . بعد گوکندیفکر م  یکم

 ! کردی که رهان با تو م ی مثه کار-

 ؟یچ یعنی-

 : دهدیم حیزده توض  جانیه

  ی کار  هیتا    دی چ یکنار هم م   زویهمه چ   ی جور  یگفتیم  ادتهی-

ا بدون  م   نکه یرو  انجام  بده  دستور  اگه ؟ی دادیبهت   !

که بدون    زدی حرف م  ی جور  هی  ی رو بکن  ی تو کار  خواستیم

  ؟ی کردیم  یباشه، تو خواستشو عمل  ریپاش وسط گ  نکهیا

 اتفاق افتاد! نیمن هم ی برا  قایدق نیبب

م  مات پلک  همدزنمی شده  م  گری.  نگاه  من    میکنیرا  و 

 : میگوی ناخودآگاه م
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 ی زدی مدت با رهان حرف م نیتموم ا یتو داشت-

ادا کردم و ناگهان رنگ الدن مثل    ی نبود. کامال خبر  یسوال

 باشد.   دهیرس  جهینت نی! انگار او تازه به اشودیم دیگچ سف

جلو   دستش م  ی را  ترس  ردیگی دهانش  را  من  نگاه    دهیو 

 .کندیم

م  الدن د  شودیالل  نم  کی  گریو  . شوکه زندیکلمه حرف 

 .ییشده است گو

 :پرسمیم

 گفت؟ی م ایچ یبهم بگ شهیم-

 : دیگویو م  دهدیدهانش را قورت م آب

  ی تو  ینقاش  ن یفرستاد گفت مطمئنم ا  ینقاش  هیعکس از  -

م اول  فجر  توضشهی جشنواره  رنگاش  درباره  بعد  داد.    حی. 

ر تمام  درباره  سبکش.  گفت،  ینقاش  ی ایکار  زهیدرباره   .

  ن یا  هیشب  ی زی چ  هی  خواد یسبکو؟ دلت م  نی ا  ی دوست دار

  تونستم یواقعا ممکنه اول بشه؟ کاش م  یکنیفکر م  ؟یبکش
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ام  صفحه  ی تو  امویجرات ندارم نقاش  یحت  یشرکت کنم. ول 

نقاش من  مهیدل   امیبذارم.  دلم  واسه  بنظرت   کشمی.  اما 

بب  ی اونقدر از    ادیتو خوشت م  نن؟یخوب هست که مردم 

 کارم؟ 

 .رودیو من نفسم م کندیسکوت م ی الحظه  الدن

از کاراشو    یکیگفت که وسوسه شدم    نقدری گفت. ا  نقدریا-

م  یکپ شد...  اول  فجر...  بدم  و   ؟یچ  یعنی  یدون یکنم 

  ی حت  گهید  ؟یچ  یعنیچشم همه روت باشه    یوقت  یدونیم

 ی شتریب  ی ایمن خودم دنبال نقاش  گفتینم  ی زی اگه اونم چ

 بودم! 

.  میا. جفتمان ساکت شده میزنی نم  یکدام حرف  چیه  گرید

که الدن زمزمه    گذرد یچقدر م   دانمی. نممیفکر رفته ا   ی تو

 :کندیم

 Returnاسمش رو گذاشته بود    نهیکه تهم  ییسمت تابلو-

of Ares¹   نه یتابلوئه مورد عالقه من ا  یاشاره کرد و گفت، ول 
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 : دهدیادامه م ی لرزان ی و با صدا کندیم یمکث

 ه؟ی داستان اون تابلو چ یدونیم-

 :دیگویو م  ماندیمنتظر جواب من نم. او هم  دهمینم  یجواب

 ییو تموم کسا  تی. از آفرودهیعصبان  ³تآفرودی  از  ²آرس-

برم اون  کردن.  بهش پشت  قربان  گردهیکه  رو    یو عشقش 

کسا  کنهیم تمام  عل  ییو  بر  مجازات    هشیکه  رو  بودن 

 !کنهیم

از شن  ی . موهاکندیم  خی  بدنم  خیداستان س  نیا  دنیتنم 

 :پرسمی. مشودیم

 ونانه؟ی ی از اسطوره ها یکی نیا-

ا- تهم  هیداستان  نینه...  نقاش  نه یکه  ول  یاونو  االن    یکرده 

 باشن! نهی مال تهم  اینقاش نیا گهید ستمی مطمئن ن  یحت

 :کندی و الدن سوال م  رمیگیم یدم

 ه؟ یک تی آفرود یدونیم-
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خوب   یلی! خمیکدام جوابش را ندان  چینبود که ه  یسوال  نیا

 هستند.   یچه کسان  انشیو اطراف  تیمنظور از آفرود  میدانیم

صورتم را مالش بدهم اما با آن حجم    خواهدی دلم م  چقدر

 . ستین سری م شی آرا ادیز

 : میگویم

 .میو باهاشون حرف بزن میبچه ها رو جمع کن دیبا-

ا  دانمینم که    شود یباعث م  دی رهان جد  ن یچرا اما ترس از 

صحبت    دنشیاو و د  ی دلم بخواهد درباره کار کردنم در گالر

 کنم.

 : دهدی جواب م الدن

 طرف رهانه؟! یک می بفهم دیاول با-

 .ستدیای از حرکت باز م قلبم

 ؟یچ یعنی-

براش...   بردهیاز خودمون سمت رهانه... خبر م  یکی  یعنی-

 بره یهنوزم م
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نفر خبر    کی.  دیآیدر نم  گریبر قلبم، نفس هام هم د  عالوه

نفر با رهان در ارتباط   کیداشته که رهان زنده بوده است؟ 

 داده؟ یبوده و درباره ما به او اطالعات م

 ز ینفر آدرس خانه ما و اتاق من و همه چ  کیهمان    یعنی

 من را به رهان گفته است؟

____________ 

 آرس  بازگشت¹

به اسم مارس    ونانیجنگ در    خدای ² روم  باستان که در 

 .شهی شناخته م

باستان که در    ونانیدر    یو عشق و شور جنس  ییبایز  الهه³

 .شهی روم به اسم ونوس شناخته م 

را    ی ذهن الدن باشد. رهان واقعا کس  دهییزا   تواندینم  نیا

. آن شب که به  دادهیدارد که دست کم اخبار من را به او م

ز  دنمید او  که  متوجه شدم  م  ی ادیآمد،  .  داندیدرباره من 

 و از جمع خودمان ما را دور زده است! ی خود ک یپس 
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 نطوریهم من ا  دیبدنم از کار افتاده اند. شا  یات یعالئم ح  تمام

  نم یکنم و بنش  دایگوشه پ  کی  خواهدی. دلم مکنمی م  الیخ

پ اما  بزنم.  با  شی زار  از کجا به چن  دیاز آن    ن ی بدانم الدن 

 است. افتهیدست  ی زیچ

 ؟ی دیاز کجا فهم ؟یدونی تو از کجا م-

ب   زدیم   ییحرفا  هی- تو  نیکه فقط  بود.    پ یاک  ی خودمون 

م بدل  و  رد  نششدیخودمون  ناراحت  خ  یول   ی.   الیمن 

زدم و   گهیگروه د هی نیهم ی... برایینفر تو هیاون  کردمیم

بق ول  هیبه  گفتم...  رهان  اومدن  فکر    یدرمورد  که  بعدش 

 یتونی تو نم  دمید  دم،ی کنار هم چ  زوی همه چ  شتر یکردمو ب

 !ی نفر نبود هی ... تو اون یباش

  ک ی. انگار در قطب جنوب با  ست یبدنم دست خودم ن  لرزش

 رهام کرده باشند.  یو دامن تابستان  رهنی ال پ

احمقانه   انتیخبهم    کنم یم  احساس احساس  است!  شده 

 . اما... دانمیم ستیا



 

504 

 

 ترک برداشته و پاش پاش شده است. قلبم...  قلبم

 ترانه؟ یخوب-

 دارد؟   یتینبودن من چه اهم ایبودن  خوب

 از بچه ها با رهانه؟  یک یکدوم  میبفهم دیبا ی چجور-

 دونمینم-

م   دوباره پ میشویساکت  هم  در  مغزم  کار    دهیچ ی.  خوب  و 

نمکندینم ا  دانمی.  الدن  که  او    ستیبا  نجاست یحاال  به 

 نه.  ا یکنم  نانیاطم

را نشانم داد    یرا به من گفت. چهره رهان واقع  زی همه چ  او

 بودم! الیو من چقدر خوش خ

خ  چقدر که  باور  برا   کردمیم  الیخوش  ام  ی حاال   ی دیما 

 هست!  

 سوم  تاش

 عتْ ی: طَبسَبزْ
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 "بازگشت "

  ی. خانم صدر وارد کالس شد. نگاهمیکالس نشسته بود  ی تو

 گفت: ی جد یلی به کل کالس انداخت و بعد خ 

 رون یب نیایب  ی اریالدن و -

 . زمزمه کردم: ی آمدیبه تو انداختم. بنظر آرام م ینگاه

 شده؟  ی زیچ-

 :ی داد جواب

 دونمینم-

شد. خانم صدر با لحن    لیتبد  ی زی کالس به همهمه ر  سکوت

 اد:دستور د یخشک

 ساکت تا من برگردم. -

.  نطوری. الدن هم هم ی دیو مانتوات را پوش  ی سر کرد   مقنعه

. دلشوره گرفتم. خانم صدر مهربان نیبعد از کالس خارج شد

. آنقدر دوست  زدیحرف م  ی ز ی با لحن محبت آم  شهیبود. هم

 .. و آن روز.  میبود که همه عاشقش بود یداشتن
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 غضبناک و لحن خشکش، من را ترساند. نگاه

کرد.    شتریدلشوره ام را ب  نیو هم   قهیشد، ده دق  قهیدق  پنج

 : دمی و فرنوش پرس مایسرم را جلو بردم و از س

 بچه ها چخبر شده؟-

 داد:  شنهادیپ مایس

 م؟یآب بد یسر و گوش میبر-

 گفتم:  کهویچرا  دانمی بودم، اما نم ییدختر ترسو من

 رم یمن م-

 !  فتدیبرات ب ی اتفاق بد خواستمیبخاطر تو بود. نم دیشا

تا  مایس که  فرنوش  به    د ییو  شدم.  بلند  جا  از  من  کردند، 

 :دی سمت در رفتم. مهسا پرس

 کجا؟ -

 آب بدم  یسر و گوش رمیم-

 بروم که مهسا گفت: رون یرا باز کردم و خواستم ب در
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 . امیصبر کن من م -

  قش ینبود که رف  ی. آدمآمدیمهسا خوشم م  زی چ  نیهم   از

هم  کند.  ول  م   شهیرا  کسماندیکنارش  مهسا  که   ی.  بود 

 بودنش حساب کنم، اما...  ی رو توانستمی م شهیهم

 . او هشدار داد:میآمد  رونیمهسا از کالس ب همراه 

 شهیبرامون بد م نهیبب یکی-

 م یکنیجور م ی بهونه ا هی-

 بازوم زد و گفت: به

 تو خط کلک ی نه بابا توام اومد-

که   ییایو با حجب و ح  یترانه خجالت  گری. من ددمیخند  زیر

 نبودم.  شد،یم دیسرخ و سف الفوریف

تو  به مهسا  ش  ی قول  بودم.  آمده  و    کردمیم  طنتیخط 

 بودم!  پیاک ی همدست تمام آتش سوزاندن ها
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  د یبا  میدیرسی که م  نییپا  ی . به راهرو میرفت  ن ییپلکان پا  از

و اتاق معلم ها    ن یو معاون  ری. دفتر مد میرفتی سمت چپ م

 آنجا بود. 

بود که من تا آن روز انجام داده    ی کار  ن یتر  انهیماجراجو  نیا

نبود و همه به کالس هاشان    یاتاق معلم ها کس  ی بودم. تو

 رفته بودند.

معاون  در کس  نی اتاق  زد   یهم  حدس  دفتر   ی تو  مینبود. 

 باشند. به مهسا اشاره کردم و آهسته پچ زدم:

 . ستمیمیبده، من گوش وا ی تو برو نگهبان-

 ؟یدرو باز کردن چ هویاگه -

 و گفتم: دمیاسترس لب گز با

 به اونجاش فکر نکردم. -

م  ی جور  دلم ها  دی چیپیبهم  ناخن  نداشت.  حد   ی که 

م اظطراب چنگ  و  حت  زدیاسترس  دلم.  تهوع   یبه  حالت 

 . دیپا پس کش  شدینم گرید  یگرفتم ول
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 ی که به راه پله و در ورود  ستادیوسط راهرو ا  ی جور  مهسا

 ساختمان مدرسه احاطه داشته باشد.

ا  من را خوب  ستادمیهم پشت در  نداشتم. صداها  تمرکز   .

ثاندادمی نم  صی تشخ چند  کش  ی ا  ه ی.  باالخره    دی طول  تا 

 :دیجمله به گوشم رس نیاول

 الدن؟  ی بود کرد ی چه کار نیاآخه -

. صداش آشنا نبود.  دیسوال را پرس   نیا  یچه کس  دمینفهم

 الدن آمد: ی بعد از آن صدا یول

 خانم دونمینم-

نم- ادونمینگو  م  دونمینم  دونمی نم  نقدر ی.   ی فهمینکن... 

فرانه رو از مسابقه    ی کارا  تی بچه باز  نیبخاطر تو، بخاطر ا

 ؟ی هنرستانو برد ی آبرو یفهمیم رون؟یب دنیکش

خانم صدر بود. مگر الدن چه کار کرده بود که   ادیفر ی صدا

 کرد؟ یم  دادیطور داد و ب نیاو ا

 خاله مونس بود که خانم صدر را به آرامش دعوت کرد: بعد
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باش- ا  دی آروم  صدر...  م  ن یخانم  رو  و    رمیمسأله  آموزش 

م حل  فعال    ی اری.  کنمیپرورش  الدن  کالس...  سر  برو  تو 

 بمون 

قدم  خودم چند  کش  یرا  تو  دمیعقب  و  شد  باز  دفتر  در   .

به داخل دفتر    ی. نگاهی من جا خورد  دنی. با دی آمد  رونیب

  رون یب  یراحت شده باشد، کس  التیو انگار که خ  یانداخت

ف  آمد،  بست  ینخواهد  را  در  گرفتیالفور  فاصله  در  از  و    ی. 

 : ی دیپرس

 ؟یکنیم کار یچ  نجایتو ا-

آب    یبا مهسا سر و گوش  می. اومد مینگران شد  نیکرد  رید-

 . میبد

 :یو گفت ی و لنگه ابروت را باال فرستاد  ی زد ی لبخند

 ؟ی زر رهنیپ میچ ونیافتخارو مد نیا-

 کدوم افتخار؟ -

 !ی نگرانم شد نکهیا-
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 و جواب دادم:   دمیخند زیر

 شهی دوستاش نگران م ی آدم برا ..یخب دوستم-

اشاره ات    ینیب  ی کش آمد. رو  لبخندت انگشت  با  آرام  ام 

 : یو گفت ی زد

 خانم خانما   ینگران من بش دیشما فقط با-

 . میو به سمت مهسا رفت یهم دست من را گرفت بعد

  د،یامان و امان رس  ز یهم که انگار به نظرش همه چ   مهسا

 :دیطرف ما دو قدم برداشت و پرس 

 بود؟ یچ هیقض-

رو پر    یفرم  هی  دیبا  ینبود. درباره مسابقه نقاش  یخاص  زیچ-

 .  میکردیم

. یکه تو دروغ گفت  دانستمیمن م   یگفت، ول  یآهان  مهسا

دستم    ینگاهت کردم. بدون آنکه سرت را به طرفم بچرخان

با  دمی و من فهم  ی را فشار داد با  یحرف  دینه    د یبزنم و نه 

 بپرسم. ی زیچ
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آن روز چه    مید یکدام نفهم  چی ما ه   . ودمیمن هرگز نپرس  و

 دفتر افتاد!  ی تو یاتفاق

شدن مدرسه بابا دنبالمان آمد. اول به خانه   لیاز تعط  بعد

 .یو لباست را عوض کن ی تا تو ساکت را بردار   میشما رفت

  پیترم اول با اک  یو طراح  یعکاس   ینمره عمل  ی بود برا  قرار

از همه شوق و ذوق    شتر ی. من بمیدخترانه مان به شمال برو

.  رفتمیبارم بود با دوستانم به سفر م  نیداشتم. چرا که اول

شب را خانه    دادی اجازه نم  یحساس بود. او حت   اریمامان بس

ما مانده    خانهدفعه شب را    ن یتو چند  نکهی شما بمانم؛ با ا

 . ی بود

 :ی زدیگوشم پچ م ی تو تو ی. ولشدمیخجالت زده م من

... مامانت باالخره  ی نشو لپ قرمز  دیسرخ و سف  ی نجوریا-

 .  ادیکوتاه م

 . گفتمیم ن« یآم یدلم هزاران بار »اله  ی من تو و
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که   ییهمسفر شدنمان از کجا شروع شد؟ از آن جا  ی ماجرا

ترم اول،   یو طراح  یدروس عکاس  یکار عمل  ی بنا شد برا

 . میبده   لیتحو  عتیمجموعه با موضوع طب  کی هرکدام از ما  

  ی و بعد از چند روز  میبود که خارج شهر برو  مایس  شنهادیپ

پا و  پ  نییباال  روز  شنهاد،یکردن  نصفه    ک ی به    ی قرار شد 

. مطمئن نبودم  میروستا که االن اسمش را بخاطر ندارم، برو

  کرد یام م  یش همراهاگر بابا خود  یکه مامان اجازه بدهد ول

 بود.  ریامکان پذ

  ی برا   ی قصد دار  یو تو گفت  ییآی همراه ما م  دمیتو پرس  از

و    دیدار  الیو  ایدر  کینزد  ی. گفتی مجموعه ات، شمال برو

 .ی ماندن ندار ی برا یمشکل

 : دیپرس ،ی داد شنهادی را پ  ایتو در دی که فهم فرنوش

 نداره؟  یمشکل  ادیبخواد همرات ب یاگه از بچه ها کس-

 : نهی هم جواب داد تو
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شده بودم. ناگهان   جیکردند. اصال گ  ی ریگ  ی بچه ها را  بعد

بروند و از تو   ایلب در   خواستندیعوض شد. همه م  یفاز همگ

م  ی جا  ی برا مدندیپرسیماندن  اما  بدبخت  من   دانستم ی . 

 با شما بودن، نداشتم.  ی برا  یشانس چیه

زمان  نیهم هم  افتاد.    یاتفاق  کردم  مطرح  را  موضوع  که 

ا الم شنگه  با   ی مامان چنان  که  انداخت  و    ی بودیم  دیراه 

  م،یخودم رفتم. مدرسه که بود  ی تو  ی . چند روزی دیدیم

خانه   ی و تو  زدندیشان حرف مروزه   کیبچه ها درباره سفر  

 . زدیمامان به جانم غر م

قابل  بار در م  نیاول  ی براو من    ی دیپرس یتو مدام حالم را م 

 تمام سوال هات سکوت کرده بودم. 

روز مانده به سفر بچه ها، طبق معمول چند روز گذشته،    دو

خواسته    چیه  ی اتاقم به حالت قهر نشسته بودم. من برا  ی تو

پافشار  چیه  ی ا مطرح    ی وقت  هام  خواسته  بودم.  نکرده 

نم  شدیم بابا صالح  و  مامان  اگر  برآورده    دانستندیاما  که 

 . کردمی نم ی بشوند، من هم اصرار
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. قهر  خواستمی وجودم آمدن با شما را م  قواقعا و از اعما  یول

خوب حربه  با  یکردن  م  دینبود.  باز    زدم یحرف  دهانم  اما 

 مامان دوباره شروع کرد به غر زدن!  نکهی. تا اشدینم

تخت چمباتمه زده    ی من که رو  دنیاتاق را باز کرد و با د  در

 و داخل شد.  دیبودم، ابرو در هم کش

زد  هیچ- قنبرک  ا   ؟ی باز  م  نیاگه  اجازه    یکنی کاراتو  که 

ان   یک  ستیبا چندتا دختر که معلوم ن  ی بر  یبلند ش  میبد

  ست یترانه خانم. اونا معلوم ن  ی کور خوند  ی و از چه خونواده ا

به دختراشون   ی اجازه ا  نیدارن که همچ  ی ادر چه پدر و م 

م. آبرومونم  ی. ما آبرو دار میستی. ما از اون خونواده ها ن دنیم

ما رو    اتیخودسر  نیبا ا  ذارم ی برامون مهمتره. نم  یاز همه چ

 ؟ی دی. شنیو مردم کن  لیفام ی انگشت نما

  غمبر ی. از آبرو و خدا و پزدیسره حرف م  کی  نطوریهم  مامان

  ی بود. آنقدر عصب   دهیکارد به استخوانم رس  گری. دگفتیم

م پام  و  دست  که  بودم  ددیلرزیشده    ز ی چ   چیه   گری. 



 

516 

 

باز و  یماه ی . تنها لب هاش بود که مثل لب ها دمیشنینم

 . شدندیبسته م

نفهم  اصال لحظه  ج  دمیآن  و  شدم  بلند  که  شد    غ یچه 

 : دمیکش

  حرفا؟ من   نی از ا  ی بس کن مامان... بس کن... خسته نشد-

کردم؟    کاریخسته شدم. همش آبرو، آبرو، آبرو... مگه چ  گهید

م م  کاریچ  خواستم یمگه  فکر  خودت   یکنیکنم؟  فقط 

م  ؟ی مادر نگران  خودت  م  ؟یشیفقط  اونا   یکنیفکر 

... قرار شده چندتا  ری به امون خدا؟ نخ  فرستنیدختراشونو م

 هم باهاشون برن ادرااز پدر و م 

 :د یوارد شد و پرس  مهیسراس بابا

 چه خبره؟ -

 م،یایمن آنطور جلوش در ب  شدیکه انگار باورش نم  مامان

 خصمانه لب زد: 
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چجور  نیبب  ایب- وا  ی رو  ی تو  ی دخترت   .. ستادهیمامانش 

 دختر بزرگ کردنم. نیدستم درد نکنه. دستم درد نکنه با ا

. دندیباریم  زیر  کیشده بودند به ابر بهار و    لی هام تبد  چشم

  م یزندگ   کردم ی تحت فشار بودم. احساس م  کردمیاحساس م 

نبود. احساس    زد،ی از آن حرف م  شه یکه بابا هم  ی زیآن چ

 زندانم.  ی تو  کردمیم

 آزاد باشم!  خواستی بود که دلم م نیا بیعج  و

معنا  ی آزاد آن  به  بار  یب  ی نه  و  خ  ی بند  مامان    الیکه 

معناکردیم به  بخش  ی .  بتوانم  که  ها  یآن  خواسته    ی از 

  ی معقولم را انجام بدهم. مثال اگر خواستم کافه بروم مامان ه

 .  رودیآبرومان م د،ینگو

قوان  خواستمیم  یکوچک  ی زهایچ  من چهارچوب   نیدر 

 خانواده و اعتقاداتم.
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اجازه ندادن ها باعث شد    نی هم  کنمیم  الیرهان، خ  یدانیم

ز من  شد  باعث  بدهد.  رخ  فاجعه  آن    ی رک ی ز  ریآخرش 

 و سرافکنده کنم!  دیبکنم که سرانجام بابا را ناام ییکارها

  ک یبه    خواهمیاشتباهاتم. فقط م  ی برا  ستی ن  یخوب  لیدل

نبودم.   ی . بچه بدستمین  ی من آنقدرها هم آدم بد  مینفر بگو

  ییزهایرا تجربه کنم. چ  زها ی چ   یبعض  خواستی فقط دلم م

خانه حق صحبت کردن درباره آن ها را    ی وقت تو  چیکه ه

 نداشتم.

 اخم کرد و دستور داد: بابا

 کن   یاز مامانت معذرت خواه-

نداشتم. من    یحس تاسف   چینبودم. ه  مانیمن پش  متاسفانه

انفجار    نیمنفجر شده بودم. و ا  میزندگ  ی بار تو  نیاول   ی برا

  کردند یم  الیبود که مامان و بابا خ  ی زیمخرب تر از آن چ

خاموش خواهد    دنیشعله کوچک است که با آب پاش  کی

 شد.
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 که داشتم، گفتم: یبغض اما با همان خشم با

  نکه ی کردم؟ جز ا  کاریکنم؟ مگه چ  یمعذرت خواه  دیچرا با-

مامان بود که به    نیکردم؟ ا  یاحترام  یحرفمو زدم، مگه ب

 کرد!  نیمنو دوستامو خونوادشون توه

 دهانش برد و با تعجب گفت: ی دست جلو مامان

رو- تو  دار  ی وا...  م  ی خودم  توه  ؟یگیدروغ  چه    ی ن یمن 

 کردم؟ 

 را مخاطبم قرار دادم:  مامان

دوستات و خونوادشون معلوم    یکه گفت  ی مگه شما نبود-

  ی عنی  نیدخترشون بره سفر؟ ا  دنیان که اجازه م  یک  ستین

ب  یعنیمامان؟    یچ ب  یاونا  ا  ن ید  یاصالتن؟    مونن؟یو 

  ی . من بمیما آبرو دار  یمگه بهم نگفت  ستن؟یخونواده دار ن

 من دختر  هر ج...  ؟ی دید ییآبرو یکردم؟ از من ب ییآبرو

 :دی داد کش بابا

 ترانه -
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 !دی بود که بابا سرم داد کش  ی بار نیاول نیا

بلند هق هق سر دادم.    ی شدم. خفه شدم اما با صدا  خفه

زنجموره    نی انفجار و ا  نیسفر نبود. ا  کیفقط بخاطر    نیا

ن  چیبود که ه   ییبخاطر تمام خواسته ها   افته ی وقت تحقق 

 بودند. 

کلمه خارج شدند. من خودم   کیو مامان از اتاق بدون    بابا

 رونیشام ب  ی ناهار و نه برا   ی ز بعد نه برارا حبس کردم. تا رو 

 نرفتم. 

کرده بودم که چشم هام بدجور ورم کرده بود.   هیگر  آنقدر

ب اتاق  از  که  تو  رونیصبح  از    ی زدم  برخوردم.  بابا  به  هال 

 گفت: ی کنارش رد شدم که با لحن سرد

 ترانه خانم؟ ی سالم بد ی ندار ادیشما -

صبحانه هم    ی گرفته سالم دادم و رفتم. برا   ی با صدا  رلب یز

ناراحت  زی سر م با وجود  باز هم    ی نرفتم. مامان  از من،  اش 

بخورم و خواست صبحانه  آمد  بشوم، خب -سراغم  قربانش 
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د بود  از   یول-گر یمادر  آنکه  با  کردم،  رد  لجوجانه  من 

 ضعف کرده بودم.  یگرسنگ

با هم    شهیمبا آنکه ه  ریمس  ی من را به مدرسه رساند. تو  بابا

 آن روز من ساکت بودم.  یول م،یزدی حرف م

ه  یبرنامه صبحگاه  حوصله نداشتم. حوصله  را    چ ی و صف 

 . ی کس را نداشتم. تو بعد از من آمد

لبخند  ی رو  ی محو  لبخند بود.  به    شه،یکه هم  ی لب هات 

. اما بستی قشنگت نقش م  ی لب ها   ی رو  ی د یرسی من که م

و شوکه شده نگاهم    د یمن لبخندت پر کش  دن یآن روز با د

 .ی کرد

 شده ترانه؟ یچ-

 گفتم:  دروغ 

 پف کرده  ی نجور یبدخواب شدم، چشام ا-

 .ی . گول نخوردی تو باور نکرد گرید ی بچه ها  برخالف

 . گفتم:ی و من را به پشت مدرسه کشاند ی را گرفت دستم
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 برنامه... فرانه... نکن... فرانه... با توام فرانه   شهی االن شروع م-

و تو    میرفت  یپشت  اط ی. به حی اصرار کردم، گوش نداد   هرچه 

 ی ت ی افتاد. اهم  نیی دوشت پا  ی . کوله از رو ی ستاد یباالخره ا

باال داد  ی . صورتم را گرفتی نداد را  با دقت بهم  ی و سرم   .

 .ی نگاهم کرد

 هات... چشم

 یعصبان! چرا آنقدر  سوختندی دو رنگت داشتند م  ی ها  چشم

 چرا رهان؟  ؟ی شده بود

 ی ا  دهیدر بروم. فا  ی او قهوه  یفشار آن آب  ریکردم از ز   یسع

 که... ی کردینداشت. ولم نم

 :گفتم

 سر صف  میبر دیبا ؟ی کنیم کاریچ-

 :یگفت ی جد یلیخ

 می ریشده بعد م ی چ  یگیاول م-

 شده یمنکه گفتم چ -



 

523 

 

 ترانه  ادیواقعا بدم م دنی دروغ نگو... از دروغ شن-

  دا ی. جمله ها را پکردی حرف بزنم. زبانم کار نم  توانستمینم

 چه مرگم شده بود.  دمیفهمی. نمکردمینم

 :یگفت

 بخاطر سفر شماله؟ -

تو  ناگهان باشد، دوباره شروع    ی انگار خار  رفته  چشم هام 

. چقدر  کردیکردن. چقدر چشم هام درد م   هیکردم به گر

 .سوختیچشم هام م

را    زی آرامم برات همه چ  ی هق هق ها  ی و من تو  ی کرد  بغلم

و من از چشم    می. به کالس رفت ی نزد  ی کردم. تو حرف  ف یتعر

. بعد از مدرسه تو به خانه ما  مردمیدرد و سردرد داشتم م

 .ی آمد

بب  ی وقت کرد  یک  دمینفهم را  او حرف بزن  ینیبابا  با   ،یو 

بابا شب به   ی کرد ی . کاری . جادو کرد ی تو معجزه کرد یول

 :دیو بگو ندیو کنار تختم بنش  دیای اتاق من ب
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هرکار- مامانت  و  چون   میکن  یم  ی من  خودته.  بخاطر 

 .ینی بب بیکمتر آس میخوایم

 نگفتم او ادامه داد:  ی زیچ

امروز فرانه اومد باهام حرف زد. ]متعجب نگاهش کردم.[  -

  رون ی نفر از ب  هیحتما    ؟یرو بهمون نگفت  زایچ  نیچرا خودت ا

چ  ادیب  دیبا تو  بده؟    حیتوض  لتویدال  ادیب  ؟ی خوایم  یبگه 

وقت بزن  یلیخ  ینی بش  یخب  حرف  هم    ،یقشنگ  ما  خب 

.  میخواستتو انجام بد  میکه بتون  میگردیراه حل م  هیدنبال  

 . میکنیم گهی کار د هینشد، 

رو  یب  ی اشک ها   دوباره  ام چک  ی صاحب من  بابا  دی گونه   .

 . بعد گفت:دیموهام را بوسبغلم کرد و 

راحت تره... من که    المیخ  ی نجور ی. اامیخودمم باهاتون م-

 خار تو پات بره. خوادی ندارم. دلم نم ویجز تو کس

رفتنمان به آن سفر    انیتمام جر  نیکردم و ا  هیگر  شتر یب  من

 بود. 
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که قرار    یکسان  یبعد از آنکه با تو حرف زده بود، اسام  بابا

که با پدر    ییرا از تو گرفت. از آنجا  ندیایسفر ب  نیبود به ا

داشت، با آن ها هماهنگ کرده    دار ی مهسا و فرنوش قبال د

تدارکات مثل    ی بود و بدون آنکه من خبر داشته باشم، برا

دام کرده  اق  ا کاره   ریماندن و سا  ی و ذهاب، جا  ابیا  لهیوس

 دربست کرده بودند. کی ش وندایبوس ه ینیم کیبود. 

پخش    نیچند نفر از والد  نیماش  ی قرار نبود بچه ها تو  گرید 

 بابت خوشحال. نیو از ا  میبا هم بود یبشوند. همگ

از بابت مامان راحت    المانیمونس به خانه ما آمد و خ  خاله

کردم و مامان   ی. من عذرخواهمیکرد  یشد. من و مامان آشت

 .  دیمن را بخش 

اش هم بخاطر  رو به آن رو شده بود. همه   نی از ا  ز یچ   همه

 تو بود. تو... مرد جادوگر من 

آخر، بهناز، الدن و زهرا    ی که در لحظه ها  می ده نفر بود  کال

و بابا و برادر کوچک    هم اضافه شدند. به جز پدر من، مامان
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هم همراهمان    مایفرنوش، پدر محنا و ارغوان و پدر و مادر س

 بودند. 

گرفت  تو را  دو صندل  یدستم  برا   یو  را  نشستنمان    ی آخر 

توی انتخاب کرد نداشت.  بودم که حد  زده  آنقدر ذوق   ی . 

 گوشت گفتم:

 یمرس-

.  ی و با لبخند محوت نگاهم کرد  ی سرت را فاصله داد  یکم

که   ی شد. همان جور  ی جور کی نوع نگاه کردنت    کهویبعد  

 بخورد.  چیدلم پ  شدیباعث م

 ... یوقت رهان، ول کی ی نشو ناراحت

 اصال آن طرز نگاه کردنت را دوست نداشتم!  من

 ...میبگذر

ش  ریمس  ی تو خند  میکرد  طنت ی آنقدر  آهنگ    مید یو  و 

 .میچه آمده بود ی برا میرد که بلکل فراموش ک میخواند
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آهنگ »خاطرات شما    یو زهرا با لودگ  میچالوس بود  جاده

و جلو   ی که ناگهان تو بلند شد  خواندی بره« را م  ادمیمحال  

بوس کنار   ینیربع بعد م  کی و    یبه بابا گفت  ی زی. چیرفت

از چه قرار    انیجر  میدانستیکدام نم   چیجاده متوقف شد. ه

ا تا  از    و  یات را برداشت  یعکاس  نیدورب  ف یتو ک  نکهیبود. 

 . ی بوس خارج شد ینیم

استفاده    یکینداشتند و قرار بود شر   نیاز بچه ها دورب  یبعض

 نیبود که بچه ها به بهانه آن به ا  یلیاز دال  یکی  نیکنند. ا

 سفر آمدند. 

را برداشتم و پشت سرت راه افتادم.    نمیدورب  فیهم ک  من

 :یصدات زدم. گفت 

 اتبگرد دنبال سوژه -

تو  متوجه تو  بودم  بس  ی شده  لب  یهست  ی جد  اریکارت   .

 و به تو نگاه کردم.  دم یبرچ
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 ی دلبر  بیو قرمز عج  یزرد و نارنج  ی ها با برگ ها  درخت

  ن یو به دنبال سوژه ات ا  ی را در آورد   نتی . دوربکردندیم

. من هم مثل خنگ  ی گذراندیف را از نظر  مطرف و آن طر 

تا بعد نوبت    ی ر ی بودم تو از منظره ات عکس بگ  ستادهیها ا

عکس    ،یکه تو عکس گرفت  یاز همان قسمت   ناً یمن بشود و ع

 ! رمیبگ

هم کم کم به جمع ما اضافه شدند. آن ها    گری د  ی ها  بچه

 هم شروع کرده بودند.

به جان بچه ها افتاده بود که من را به خنده    ی شور  چنان

قبل نشسته بودند و تخمه    قهیانداخت. انگار نه انگار ده دق

 . خواندندی م ا« یقشنگتر از پر ی و آهنگ »ا شکاندندیم

  ی از چه منظره ا  قایدق  دانستندی دخترها م  دمیدیم  یوقت

بگ چ  ای  رندی عکس  شان  . شدیم  میحسود  ست،یسوژه 

نابلدم. البته حق    کردمی. احساس مجمیگ  کردمیاحساس م

وقت  داشتم.  م  یهم  نگاه  آثارشان  و  معلومات    انداختم،یبه 

 یکی  نیبه اندازه چند سال از من جلوتر بودند. ا  دمیفهمیم
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خ پا  ی ها  صلتاز  در  خواندن  مدرسه    کیو    تختیدرس 

 بود. ک یدرجه 

 رهان کجاست؟-

. با انگشت به سمت چپ دمی و الدن را پشت سرم د  برگشتم

 اشاره کردم و گفتم:

 از اون طرف رفت فکر کنم. -

تکان داد و به آن سو رفت. کنجکاو شدم. اجازه    ی سر  الدن

و بعد آرام آرام    ردیاز من فاصله بگ  شتریب  ا یدادم ده قدم  

 پشت سرش راه افتادم. 

صورتم گرفته بودم و چون    ی را جلو  نیاحمق ها دورب  مثل

 ی زی چ  کیبود.    دهی. به تو رسرفتمیخرچنگ به بغل راه م 

.  گفتی چه م  دم ینشی. نمدیگفت و باز شما دو تا دورتر شد

 . ی دادیو تو فقط گوش م  زدی او حرف م

که آواز رفتن    دمیبچه ها را از دور شن   ی بعد صدا  قهیدق  کی

. توجه تان  دمیسر داده بودند. از خدا خواسته سمت شما دو
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  خواست یجلب شده بود. الدن ساکت شد. مطمئن شدم که م

 جفتتان بماند. انی و محفوظ م ی صحبت ها سر 

 :یگفت

 شده؟ یچ-

 .میکه بر م یبرگرد گنیم-

  شه یهم   آمدی. خوشم میو دستم را گرفت  ی طرفم آمد  به

م را  ما  یگرفتی دستم  کنار  از  و  کرد  تندتر حرکت  . الدن 

 گذشت. 

 : دمیپرس  آرام

 گفت؟ یچ-

 نبود یخاص زیچ-

 ؟ یگینم  یواقعا؟ الک-

 :یو گفت  ی دیخند

   یفضول نقدریا دونستمینم-
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 چپ نگاهت کردم و گفتم: چپ

 ستم یاصلنشم فضول ن-

 ی کرد کار یچ  گه ید ی جز فضول نم یبده بب  نتویعجب... دورب -

آورد   دستت دورب  ی را  بگ  نم یکه  جی ریرا  و    دمیکش  غی . 

کرددمیدو دنبالم  م  ی .  خود  تا  خند  ی نیو  و    م یدیبوس، 

 .میدیدو

 سوم  تاش

 عتْ ی: طَبسَبزْ

 "بازگشت "

 ی خواسته بود  یشده بود، تو از حاج عل  ادیتعدادمان ز  چون

در    ی باغ  الیمان بگذارد.  و  ار یرا در اخت   ی گر ی د  ی الیکه و

.  ایجنگل داشت و هم در  ی ویمنطقه انارور نوشهر که هم و

 شد به تو گفت:   ادهیبوس پ ین ی بهناز که از م

 الی و ی کاخه جا-

 : هوم ی جواب داد تفاوتیب تو
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معمار  بلکس یتر  الیو داشت.  خواب  اتاق  ده  و   ،ی بود 

همه را مبهوت کرده    الیو  متیو اسباب گران ق  ونیدکوراس

 میبود  یکم دست  ی جهت که خانواده ها  نیبود.  البته نه از ا

از خانواده   اتفاقا چون ما هم  که هشتمان گرو نهمان بود. 

م  ی ها حساب  به  عظمت  ن یچن  میآمدی متمول  و    ی شکوه 

 . کردیدان جلوه مدو چن مانمانچش  شیپ

که    میشدن بود  ر یجاگ   ی اتاق ها برا  ی بند  م یحال تقس  در

 :یو گفت یتو دستم را گرفت

 ا یکولتو بردار و همراه من ب_

 که بابا صدامان زد: میو تو به طرف آسانسور رفت  من

 کجا دخترا؟ -

 : ی جواب داد تو

 .می گردی برم م،یهامونو بذار لهیاتاق من وس میریم-

خ  دانمینم کردم  احساس  اما  لحظه    ی لیچرا  آن  ها 

 ... زکمیشد. به تو؟ نه عز شانیحسود
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 من! به

تو و درحال  یمن با  را گرفته بود   که یکه  به سمت    ی دستم 

 .میرفتی اتاقت م

 :دمی. پرسستادیطبقه سوم ا آسانسور

 طبقه ست اتاقت؟  نیا ی تو-

 نه-

  ی . باالمیطبقه سوم رفت  منیخالف جهت نش  یپلکان  بطرف

 :ی بود. اشاره کرد ی ا روزهیف یدر آب  کی پله ها 

 اونجا اتاق منه -

خانه    یروانیش   ریز  ی اتاق ها  ادی. آدم را  میپله ها باال رفت  از

 . میزده بودم. وارد اتاق شد  جانی . هانداختی م یغرب ی ها

گنبد  دور سقف  و  بود  پنجره  دورش  حال    ی تا  آن  شکل 

که با تخت    یرا به من القا کرد. اتاق نسبتاً کوچک   یبی عج

در گوشه   یکاناپه، چند تابلو نقاش  کینفره،    م یو ن  کیخواب  
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  ار یکتابخانه آن جا را بس  کیو    یمیآباژور، کمد لباس قد  ،ی ا

 خاص کرده بود. 

 :گفتم

 باحاله یلیشدم، خ نجایعاشق ا-

 :یو گفت ی زد  لبخند

 نجا یا میا ی ب ادیز  گهیدوست دارم با همد-

 منم دوست دارم. -

ک  کوله گذاشت  ن یدورب  ف یو  را  همکف    میها  طبقه  به  و 

اتاقمیبرگشت هم  شده    ی.  مشخص  سکونتشان  اتاق  و  ها 

 بودند. ارغوان به تو طعنه زد: 

اتاق    هیفقط شما دو نفر تو    د ی نبا  ادهیز  نقدریتعداد ا  یوقت-

 نیباش

را    ز یچ   کیاست.    نیهم   زاد یو طلبکار! البته آدم   حیوق  چقدر

 د،یگویتمام م  ییبا پررو  ینیب یبعد م  ،ی گذاری مفت جلوش م

چن  چرا  است،  کم  خب    نیچرا  است.  چنان  و   یکیاست 
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  کند ینفر دارد لطف م  کی  یجان وقت   شعوری ب  د،یبگو  ستین

را و  حقت  اخت  ی زی چ  گانی در  در  تنها    گذارد،یم   ارت یرا 

و دهنت    یاست که تشکر کن  نیا  ،یبکن  یتوان یم  که  ی کار

 !ی را ببند

 : ی دیخونسرد پرس یلیخ

 ؟ یناراحت-

 دخترش جواب داد: ی ارغوان جلو آمد و بجا پدر

 ناراحت باشه دخترم؟ دیچرا با-

 :دی رو به دخترش کرد و پرس  بعد

 از دوستت ارغوان؟ ی تشکر کرد-

  خجالت زده شده بود، تشکر کرد. خوشم  یکه حساب ارغوان

! چقدر  کردمی م  یعذرخواه  ی آمد ازت. حاال اگر من بودم، کل

 احمقانه! 

که همه در حال کوچ کردن به اتاق هاشان بودند ازم   یزمان

 : ی دیپرس
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 دور و برو نشونت بدم؟ نیا  میبر ی خوایم-

 اوهوم... آره -

 : ی. گفتمیزد  یو گشت  می. به باغ رفتمیخارج شد  الیهم از و  با

 میاینباشه، ب داریب یدم صبح که کس-

 چرا؟ -

 رم ی ازت عکس بگ خوامیم-

 هام گل انداخت. خجالت زده گفتم:  گونه

 م یریعکس بگ  عت یچرا از من؟ قرار بود از طب-

کرد  قیعم  تو نفهم  ی نگاهم  من  نگاهت    نیا  یمعن   دمیو 

 چه! یعنی

داد  ی نداد  یجواب ادامه  گذار  و  گشت  به  ما  را  میو  شام   .

به نش  میخورد .  میطبقه سوم رفت  منیو بعد همه دخترها 

 : دیاز تو پرس ما ی. سمیدیخندی و م میگفتیم

 ؟ی دست و بالت ندار  ی داداش تو-
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 : ی دیپرس

 کار؟یچ ی خوایم-

 گفت: فرنوش

 زنش بشه  خوادیم-

 :ی داد و تو جواب داد  مایبه س  ی. سرور فحشم یدیقاه خند  قاه

 نه متاسفانه ندارم -

 :دیدوباره پرس مایس

 ؟ی ر یمنو بگ ی ایخودت ب شهینم-

 جوابش را داد:  مرجانه

 ره؟ یبگ ی تورو چجور-

همه پول    نیبده. داداش نداره خب... ا  تیجنس   ریی آقا تغ-

 اقت یل یب کهیشوهرش؟ کوفت بخوره اون مرت بیبره تو ج

 گفت:  سرور



 

538 

 

م- ول  گه،ی راستم  بخوره...  کن،    ما یس  یکوفت  ولش  رو 

 زم ی عز میایقدمم بلنده... بهم م  ر یمنو بگ ای کوتوله ست... ب

  ی بچه ها روده بر شده بودم. من محکم رو  ی مسخره باز  از

 . دمیخندیم  ی ها ی و ها زدمی خودم م ی پا

 گفت:  یبا لودگ مایس

بشه؟ زن و شوهر   ی که چ رهی قواره رو بگ یتوئه دراز ب  ادیب-

ر  دیبا دختر  مردام  اکثر  باشن.  داشته  قد    زهیم  زه یتناسب 

 دوست دارن، مگه نه رهان؟

 و سرور لب زد:  ی کرد د ییبا سر تا تو

 انگار واقعا پسره... خنگ  پرسهیاز رهان م ی جور هی-

]رو به تو کرد.[ حاال    القیپسرا هست د  هیرفتاراش که شب-

 بگو نوینه؟ ا  ای ی ری گیمنو م

 : نه یقشنگ گفت یلیهم خ تو

گفت. فرنوش   « ی »زهرمار  مایخنده و س  ریزد ز   یپق  سرور

 لب زد:  گذاشتی دهانش م ی تو پسی چ کهیدرحال 
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رو   یخودمون  هیمارو روشن کن.    فیتکل  ایب  ؟ی ری گیم  ویک-

رفت  ریبگ نسوزه  دلمون  از  یرو گرفت  به یغر  یکه حداقل   ...

 می شی جمع باشه خوشحال م نیا

 :ی جواب داد نینمک یلیخ

 !نی باغ ارزش نداره خودتونو بدبخت کن الیو کی-

 گفت: مرجانه

شوهر پولدار ارزش    هیارزششو داره باور کن،    نمیکمتر از ا-

 داره   نارو یاز ا شتریب

 هم اضافه کرد:  ارغوان

-money... just money¹ 

______________ 

 ... فقط پول پول ¹
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هم  اکثر اتفاق  به  ها  پول    نی بچه  من  اما  گفتند.  را 

زندگ  ی. وقتخواستمینم و  بابا  و  عاشقانه شان   یبه مامان 

م م  کردمینگاه  مرد  خواستیدلم  مامان،  مثل  هم    ی من 

 گفتم: نی داشته باشم که به من عشق بدهد. بخاطر هم 

 مهمتره یمن مخالفم... بنظرم عشق از همه چ-

 بست و گفت: یشکیش مایس

 کودن؟  یکن ریشکمتو س ی خوایزارت... با عشق م-

نگفتم چالق  »خودم  کستمی:  مردم  ن  سهی.  ... ستیپول 

 ستم« یخودفروش ن یول د یببخش

 شه« ی... شوهرت مهی چ یگفت: »خودفروش ارغوان

 :ی تو هم مداخله کرد  باالخره

م  هیچون  - خونده  فاحشه    گه ید  یعنی  شه یخطبه  طرف 

م  ی! کسست؟ین ازدواج  پول  بخاطر  کس  کنه یکه  که    یبا 

 نداره!  ی فرق چیه  شهیم  رخوابیشب ز  هیبخاطر پول 

 چشم در حدقه چرخاند. فرنوش
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 نی کنیسختش م  ن یدار ی ادیز-

 باال انداختم و گفتم:  ی ا شانه

 نظر منه...  نیبه هرحال ا-

بدم آمد    مایادبانه س  یشده بود. از رفتار ب  نی سنگ  یکم  جو

احساس کوچک شدن    ییجور ها  ک ی.  ختی و اعصابم بهم ر

 بهم دست داد. 

 منم با ترانه موافقم-

که مهسا و تو پشتم    نیجمله را گفت. ا  نی بود که ا  مهسا

 بهم داد. یحس خوب دی درآمد

بابا، حاال بگو کدوم  دیرو به تو پرس  مایس  مونویکی: »باشه 

 ؟« ی ریگیم

 : »ترانه رو« یبدون نگاه کردن به من گفت توام

 بچه ها به هوا رفت. سرور گفت:  دنیکش هو

مارو    اد یبعدش م  ی کرد  الیاتاق خ   ه ی  رنیم  ییدوتا  یوقت-

 ره؟ یبگ
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. احساس خاص  ی ذوق کردم که تو اسم من را آورد  آنقدر

دخترها انتخاب    هیبق  نیب  توانمیم  نکهیبودن کردم. احساس ا

م که  خودت  حس    چ یه  ،یدانیشوم.  خودم  به  نسبت  گاه 

دختر کوتاه قامت بودم که    ک ینداشتم. بنظرم من    یخوب

 داشت.  یچهره کامال معمول

م  بچه بادا  مبارک  بادابادا  ادا  خواندندیها  تو  کنار  من    ی و 

را هم اضافه کنم که آن    نیآوردم. البته ا  یعروس ها را در م

 و نه »رهان«! ی من »فرانه« بود ی زمان برا

که از    ی. اتاقم یشب گذشته بود. به اتاق دنجت رفت   مهین  از

.  دمی. لباس خوابم را پوشمیداشت   ی ادیآن خاطرات عاشقانه ز

لباس. عادت کرده بودم    ضی تعو  ی از اتاق برا  رونیب  یتو رفت

 :  دمی بار ازت پرس کی. گرید

  نقدر یمن که ا  ؟یکنیمن لباستو عوض نم  شی پ  نجا یچرا ا-

 کنم یبازم جلو روت لباس عوض م میخجالت

  ده یکه تا به آن روز ازت شن  ی را داد  یجواب ن یتر بیعج   تو

 دم:بو
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جلوت لباس عوض    ی اگه بازم دوست داشت  گهیچند ساله د-

 ستم ی. فعال شرمندم... خودم راحت نکنمی م نکارو یکنم، ا

اتفاق  گری من فکر کردم چند سال د  و قرار است رخ    ی چه 

 بدهد! 

ا  به رفتم. چه  ات  کتابخانه  و چه در عمارتتان    نجایسمت 

. من چند رمان عاشقانه داشتم و  یکتابخانه خودت را داشت

به پایکتاب درس و    ی. برگشتد یرسیتو نم  ی کتاب ها   ی . 

 :یو گفت ی د یکتابخانه ات د ی من را روبرو

 ی بخون ی بردار یتونیخوشت اومده م یاگه از کتاب-

 اسم کتاب ها نگاه کردم و گفتم: به

 خونم یمکتابا ن نینه من از ا-

 :ی دیکنارم و پرس ی آمد

 ؟ یخونیم ییچجور کتابا-

 عاشقانه ی کتابا-
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  ی حس  نیرا گفتم. تا قبلش چن  نیچرا اما با خجالت ا  دانمینم

ها  یلینداشتم. خ کتاب  آن  از  پسند    ی راحت گفتم  نخبه 

که    ی عامه پسند  ی و بعدش از خجالت کتاب ها  خوانمینم

 .شدمیکم کم داشتم آب م خواندمیم

 :ی دیاز دهانت خارج شد. پرس « ی»هوم

 بوده؟ یچ  ی خوند تیزندگ ی که تو یکتاب  نیقشنگتر-

 ی خسرو نجد  ایاز رو یالهه شرق-

 : یو گفت ی تکان داد  ی سر

 اسمشو... قشنگه کتابش؟   دمینشن-

 ذوق گفتم:  با

درباره  یلیخ- م  هی...    س ی پار  لیتحص  ی برا  رهیدختره که 

.  شه یآشنا م  نیخوشگل به اسم راب  یلیپسر خ  هیبعد اونجا با  

راب تو  نوی البته  تو  یعروس   ی قبال  ...  دهید  رانیا  ی عموش 

 با هم دارن ی ادیعاشقانه ز ی خالصه ماجرا

 تهران بده بخونم! میبرگشت-
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م  االن فکر  بهش  دارم  تالش    نمیبیم  کنمیکه  چقدر  تو 

که به    ی کردی تالش م. چقدر  ی من آشنا شو  ی ایبا دن  یداشت

 .یتا به من برس ی . چقدر راه آمدی شو کی من نزد ی ایدن

 :دمیپرس

 ؟ ی دوست دار یتو چه کتاب-

. برخالف من که در دم جواب دادم تو با  ی فکر کرد   یکم

 :یگفت ی ادیمکث ز

روان کوبو آبه، تهوع سارتر، بوف    گی مسخ کافکا، زن در ر-

 مارکز  ییصد سال تنها ت،یکور هدا

 ا حماقت تمام گفتم: ب ناگهان

 ان  یخارج نایخوندم... ا رمیا ن یمن ا ما و ج-

 انداختم و ادامه دادم:  نیی. سرم را پای دیخند

 انالبته اونام عاشقانه-

 :یو گفت  ی و من را به سمت تخت خواب برد  یرا گرفت  دستم
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. ا ما  ستین ی عاشقانه ست کتاب بد   نکهیکتاب صرف ا کی-

ج بهتر  رمیا  نیو  ول  اتیادب  خیتار  ی رمانا   نیاز   یجهانن. 

آ داره    ایخواننده مهمه...  توجه  هاشون  عاشقانه  به    ا یفقط 

  ک یاثر بگرده ولو    کیپنهان    ی ها  هیدنبال ال  کنهیم  یسع

 رمان عاشقانه باشه

  خواستی. دلم مآمدیخوشم م  ی زدیقشنگ حرف م  چقدر

 :دمی کلمات قصار استفاده کنم. پرس   نیمثل تو از ا

 ؟ یچ یعنیاگه فقط به عاشقانه ها توجه کنه -

 نگره...  یآدم سطح هی یعنی-

 نگر باشم.  یآدم سطح هی  خوادیدلم نم-

 من االن کنارت نبودم! ی ... اگه بودیستینگران نباش... ن-

چه کار    کردمی همش فکر م.  میبود  دهیتخت دراز کش  ی رو

آدم سطح تا  تو    ی نگر  یکنم  مثل  تا  کار کنم  نباشم. چه 

ها کتاب  از  بزنم.  حرف  بدم   ییخوب  نبودند،  عاشقانه  که 

در آن ها وجود    یجذاب  زی چ  چ یه   کردم یبخوانم. فکر م  آمدیم
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  ی از عشق افالطون  د یتمام کتاب ها با  کردم ی م  ال یندارد. خ 

و مرد گفته شود.   پولدار و    کی و    بایدختر ز  کیزن  پسر 

 ! تیجذاب ی خدا

. من دانستمی ... خب چه مزکمیاحمقانه! دعوام نکن عز  چه

 که مثل تو نبودم. 

 :دمیپرس

چجور- غ   یتونیم   ی تو  بخون  ریکتاب  سختت    ؟یعاشقانه 

 ست؟ین

 : ی و جواب داد  ی فکر کرد  یکم

عوض    شهیم  قویعال  داد.  رییتغ   شه یذائقه ست... ذائقه رو م-

  نکه ی. البته نه استین  یسخت  زی چ  قهیکرد. پرورش دادن سل

از دوبار    شتریکه اسم بردمو ب   ییمن کتابا  نیسخت باشه. بب

 بهتر شدنم تالش کردم.   ی خوندم که بفهممشون. خودم برا

 تونم؟ یمنم م یعنی-

 شک نکن-



 

548 

 

 را به طرفت چرخاندم و نگاهت کردم. گردنم

 ؟ ی دیم شنهادیبهم پ یچ ی اول کار  ی برا-

 :ی و جواب داد ی هم سرت را به طرفم چرخاند تو

 فکر کنم. دیبا-

 باشه-

به    یل یکه خ   ی. سوالمیشد  رهی به سقف خ  دوباره  ذهنم را 

 : دمی خودش مشغول کرده بود را ازت پرس

 رهان؟  گنیبهت م هیچرا بق-

 که دوسش دارم.  هیاسم نیچون ا-

 پسرونه ست؟  ی که دوست دار یچرا اسم-

 : ی را به زبان آورد بت یجواب عج نیدوم

 چون من پسرم!  دیشا-

را شوخ  جمله هام    یتلق  یات  و همانطور که چشم  کردم 

 را هدف گرفته بودند، گفتم:  ی سقف گنبد
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 گفتم ی جد-

 گفتم. ی منم جد-

کردن دست   یاز شوخ  ی قصد ندار  کردمیم  ال یلحظه خ   آن

 ات شدم!   ی من هم وارد باز  نی. بنابرای بردار

 : گفتم

 ز ی پل حیتوض ؟یپسر باش شه یم ی چجور-

 :یگفت

 نداره.   یروحشون با جسمشون همخون  ایخب بعض-

 .ی و منتظر ماندم جواب بد ؟« یچ یعنی: » دمیپرس

 جسمم دختره  یفکر کن روح من پسره ول یعنی-

فکر کردم    ی زیچ  نی به حال چن   تا بود.  نخورده  به گوشم 

  نی . چرا که در منطق من اوال چنی کردیم  یشوخ  یداشت

پذ  ی زیچ چن  ریامکان  اصال  دوما    ت ی واقع  ی زیچ   نینبود. 

 یی بار درباره اش جا  کیحداقل    داشتینداشت، که اگر م

 . دمیشنیم  ای خواندمیم
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 ات را ادامه دادم.  ی باز

 االن تو روحت پسره و جسمت دختره  یعنی-

 اوهوم -

 چه بانمک-

 :یگفت ی و جد ی کرد نگاهم

 ترانه! در واقع دردناکه!   ستی با نمک ن  هیقض  ن یا  ی جا  چیه-

که من   ی بودند. آنقدر جد  ی کردم. چشم هات جد   نگاهت

 خنده هام گفتم: انیکردم بخندم. م یرا ترساندند. سع

 دم ی پسر دراز کش  هی.. فکرشو بکن... من االن کنار ی وا...-

 ست یبارت ن نیالبته اول-

 ! دهیپسر منو لخت د نیآره... و تازشم... ا-

 برات بسته نتمیسوت-

 .  ی دیخندی . اصال توجه نداشتم که تو نمدمیقاه خند قاه

 ی بودی فرانه... فکرشو بکن واقعا پسر م ی وا-
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 :یگفت ناگهان

 االن فکر کن... فکر کن من واقعا پسرم...  ایخب ب-

 م؟ی کن  ی مثال باز-

که کنارم دراز    ی ... من پسرم و تو دخترمیکن  ی باز  ا یآره، ب-

 ی دیکش

. سرم را به طرفت کج کردم  دمی زدم و به شکم دراز کش  یغلت

 و گفتم:

 داره؟  یخاص  نیقوان ه؟یچجور  شیخب باز-

 پسرم ستم،یمن دختر ن نهیقانونش ا نیمهمتر-

را به طرفت کش  ی آرنج کم  با تقر  ی جور   دمیخودم    با یکه 

 صورت هامان مقابل هم قرار گرفت. 

 :گفتم

  دی. االن باشمی پسر معذب م  هیکنار  تیواقع  ی خب من تو-

 ارم؟ یاداشو درب



 

552 

 

حرکت، من به کمر    کیو در    ی من را گرفت  ی شانه ها   ناگهان

کشدرا  کس  دهیز  تو  و  رو  ی بود  یبودم  احاطه   ی که  من 

 بود که شوکه شدم. عی. حرکتت آنقدر سریداشت

 :یگفت

 !یکنم معذب بش ی کار تونمیخودمم م-

دوباره    نگاهت بود  ی جور  کی کردم.  سعی شده  کردم    ی. 

 .یمن را مغلوب کن ی نشان بدهم نتوانسته ا

 ؟ی بلد  نم،یمعذب بشم؟ کو بب  یکن  ی کار  یتون یم  ی چجور-

. درواقع تو را به نبرد دعوت کرده بودم. دمیخند  ز یهم ر  بعد

 که... ی نبرد

انجام    تویاشتباهات زندگ  نیاز بزرگتر  یکیاالن    یدونستیم-

 ؟ی داد

ن  ینگاه گرفته    شخندتیبه  باال  دست  را  خودت  انداختم. 

بخاطر  .  میایکوتاه ب  خواستمیازت ببرم. نم   خواستمی. می بود

 کردم:  یبلبل زبان  نیهم
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 نه باباااااا -

 شروع شده؟ شیپ   هیثان ۳۰از  ی باز  یدونستیم-

 گفتم: طنتیو ش  یبدجنس با

 آقا پسر خوشگل رومه  هیاالن  ی وو-

به لب    ی . تو مات و مبهوت زل زده بوددمی بلند خند  بلند

به    شتریکم آوردنت. و ب  ی ات را گذاشتم پا  یرگ یخ  نیهام. ا

 . دمی خودم بال

 !ی تو کم آورد کردم یچقدر احمق بودم که فکر م یول

 : ی مقابل لب هام لب زد  ناگهان

 تو را  ی هنگام آن است که دندان ها -

 یطوالن ی ابوسه در

 گرم ی شیر چون

 بنوشم

 دست تو را به دست آرم  تا
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 بایدم گذشت یکدامین کوه م از

 بگذرم  تا

 کدامین صحرا از

 بایدم گذشت یکدامین دریا م از

 ¹بگذرم تا

  ش ی گونه و لب هام پ  ی خواندن شعر انگشت هات رو  نیح  در

 کردند و آرام نوازشم دادند. ی رو

_____ 

 شاملو احمد¹

 

نداشتم. تا به آن روز قلبم آن چنان    یحس  نی به حال چن  تا

داغ شده بودم که انگار    ی بود. جور  دهیمحکم و با شدت نکوب

 ست.  یاشتباه ریوسط جهنم بودم. نه... تفس

 !ی سوزاندیمن را م ی که داشت ی خود جهنم بود تو
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  ی زی بازهم چ  ،ی تو دختر  گفتم،یسرم م  ی هم که تو  هرچقدر

آدم و از    ی رو  فتد یدختر ب  کی.  کردیاز معذب بودنم کم نم

باز هم آدم را معذب    تشیحرف بزند، جدا از جنس  دنشیبوس

. حاال فکرش را  کشدی . باز هم درونش را به آتش مکندیم

اصال    ش یزندگ  ی مثل من باشد که تو  ی بکن آن آدم، دختر

نداشته باشد. خب معلوم است که آن لحظه    ی تجربه ا  نینچ

 !زدی ریروانم بهم م

 ؟ ی دار  یچه حس یاالن بگ شهیم ی زر   رهنیخب پ-

 نیبا ا خواستی نه... دلم نم  کردم؟ ی شکستم را قبول م دیبا

کاش    ی احمقانه ام را از دست بدهم. که ا  ی روزیسرعت پ 

. اما  کردمیرا همان جا تمام م  ی ! کاش آن بازرفتمیپذیم

 من خر، گفتم:

 ندارم!  یحس خاص-

 :یو گفت ی زد  ی شخندین

 ده؟ینم  یپسر روت باشه بهت حس خاص هی نکهیا-
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 دادم:  جواب

 !یستیتو که پسر ن-

 :یگفت

آ آ آ... نشد د- فراموش   دیرو نبا  ی باز  ی... قانون اصلگهیآ 

 .یکن

 !ی کنیباشه باشه... آقا پسره... تو منو معذب نم-

 .ی دی خند آرام

 ؟یکارو کنم چ نیاگه ا-

 کار؟ یچ-

! ی دیو گوشه دهانم را بوس  ی آورد  نییناگهان سرت را پا  و

بکشم. از درون    غیآنقدر شوکه شده بودم که کم مانده بود ج

ب  از  و  بودم  ا  زیفر  رونیداغ  بخاطر  داشتم  تفاوت    نیشده. 

 . شکستمیم رونی درون و ب ی دما

هم    گوم تو  گوش  به  که  بود  تابلو  و  بلند  آنقدر  قلبم  گوم 

 : ی. با غرور و تکبر گفتدیرس
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 ؟ ی دار ی االن چه حس-

  فش یحس آن لحظه را تا به امروز نتوانستم توص  ؟یحس  چه

کارا    نیدختر ا  هی...  هیعی: »طبگفتمیکنم. مدام به خودم م

طب بکنه  س هی عیرو  و  فرنوش  شوخ  هی  مای.  به  همو   یبار 

  ی. من توستین  ی زی. چستی ن  ی زی. چهیعیطب  نی. ادنیبوس

. کنهیفرق م  یهمه چ   تختیپا  ی شهرستان بزرگ شدم. تو

  ست« ین  ی زیدختر. چ   ستین  ی زی فرهنگه. چ  فاوتبخاطر ت

 من بود. ی بود. الاقل برا ی زیاما چ

رو ادامه    ی . بازی باز  هی.  هیفقط باز  نیخودم تذکر دادم: »ا  به

  ی کردم. و باز  ی کن« و باز ی نکن. احمق نشو. باز  ه یبده. گر

 را ادامه دادم.

 ؟یبوسیرو م بهیدختر غر  هی شهیتو هم-

خوش حال بودم؛   کردم یرا عوض م  ی داشتم روند باز  نکه یا  از

که ادامه    یترا از هر سم   ی باز   نیبود که ا  ن یاما اشتباهم ا

 . رفتی م  شیبرخالف خواسته من پ  زیباز هم همه چ  دادمیم
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 :یآمد. گفت خوشت

 اسم شما رو بدونم؟ تونم یخانم. م خوامی معذرت م-

و    ی داد  لمیتحو  ی و آرام زمزمه کردم: »ترانه« لبخند  معذب

 :یگفت

ز- خودتون  مثل  اسمتون  و  باستیترانه...  رهانم  من   .

 چشماتون شدم فته یش ی بدجور

  ی درباره چشم ها  یبود که کس  ی بار  نیمن؟! اول  ی ها  چشم

که خودم درباره چشم    ی بار  نی اول  ی. حتکردیمن صحبت م

هام فکر کردم، همان لحظه بود. خوشم آمد. دوست داشتم  

 :دمی. پرسیاز چشم هام حرف بزن شتریب

 مگه چشمام چشه؟-

ز  ست،ی ن  شونیزیچ- که    ی ادیفقط  منو  پدر  دراره!  پدر 

 دراورده.  

 :یو باز گفت ی دیگرد کردم. خند چشم

 از حدم جذابه اد یجذابه... ز-
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 !هیمعمول-

 .ستی ن یمعمول یاهی چشم س چیه-

 چرا؟ -

توشون   شهیهستن که م  ییتنها چشما   اهیس  ی چون چشما-

چشمات   ی تو  خوادی. دلم مدی نترس  شی کیاز تار  یگم شد، ول

ترانه. م بشم  نم  یراه خروج  چیه  دونمیگم    خوامم ینداره. 

 ؟ ی دی. اجازه می بهم اجازه بد دیازش فرار کنم. تو فقط با

با من آن کار را    یخدا! لعنت بهت رهان! چطور توانست  ی وا

ا  ؟یبکن بسته  گوش  و  چشم  دختر  بر    ی با  از  را  هر  که 

آن هم    ؟ی با من خنگ الس زد  ی! تو نشستدادینم  صی تشخ

الس زدن هات هم    ی لعنت بهت که دلم برا  ؟ ی آنقدر حرفه ا

 تنگ شده! 

بود که عمال قدرت    ی جور  زیدهانم را قورت دادم. همه چ   آب

  ا یچه کار کنم    دیبا  دانستمیادراک را از من گرفته بود. نم
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جمله را به صورت   نیتر  یدم دست  نیبدهم. بنابرا  یچه جواب

 : دمیپرس ،یسوال

 ؟یکن کاریاجازه؟ اجازه بدم که چ-

 چشمات گم بشم ی که تو-

  کرد؟ یم  یدرخواست  نیچن  ی گریاز دختر د  ی دختر  کدام

در    ی زی چ  نی من که سراغ نداشتم. دست کم آن زمان چن 

آشنا شدم و    lgbt¹. بعدها با اصطالح  دی گنجی ام نم  لهیمخ

به    دمیفهم نسبت  همجنس  دو  که  دارد  وجود  امکانش 

 ی زی چ  نیمن چن  ایآ  نکهیداشته باشند. فارغ از ا  لیم  گریکدی

. تو  مینه، من و تو هم جنس نبود  ایباشم    شته را قبول دا

شدم که جسمش    ی و من دختر. و من عاشق مرد  ی پسر بود

 شده بود. ریان جسم اسزند ی مونث بود و روحش تو

 :گفتم

 یمن گم بش ی تو چشما یتونیتو نم-

 :یگفت
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 حاال هم نصف راهو رفتم. نیمن هم-

 :گفتم

 برگرد -

 : یگفت

 کنم دایراهمو پ  تونمی... نمکهیتار-

 :گفتم

 ! ی پس گم شد-

 :یگفت

 آره فکر کنم -

 :گفتم

 ی ندار  ی ازی به اجازه من ن گهیپس د-

 :یگفت

 خوام ی معذرت م-

 :گفتم



 

562 

 

 نداره  یاشکال-

 **** 

انگل  یتیبجیال¹   ی است برا   ی( اصطالح LGBT:  یسی)به 

از    ر یبه غ   یو رفتار جنس  یجنس  شی که گرا  ی اشاره به افراد

همجنس   یی گرادگرجنس  شامل  مردانه،   ییگرادارند؛ 

استفاده    یتی و تراجنس  ییگرازنانه، دوجنس   ییگراهمجنس 

  ها ش یگرا  نیبه ا   یتیبجیال  ٔ  حال جامعه   نی. با اشودیم

  ر،یاعم از کوئ  هاش ی از گرا  ی تر ع وسی  ٔ  و دامنه  ست ین  د محدو

ب  ناجنسیب م  ییگراجنس یو  پوشش  هم  ادهدیرا    ن ی . 

سرواژه   اختصار  LGBTQIAاصطالح  که  از    ی است 
Bisexual, Gay, Lesbian Transgender , Queer , 

intersexual    وAsexual  ۀ ممکن است واژ  یاست. در فارس  

است. واژه  شده  لیو باش تشک  گَرکه از دو بخش د   یرباشد گَ

 دن یباش  شهی و واژه باش از ر  گریواژه د  افتهیدگر دگرگون  

 است، هم به کار برود. ستنیز ایبودن  ی به معنا

 سوم  تاش
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 عتْ ی: طَبسَبزْ

آن هم   یانیاع  ی ا. خانهامستادهیا  یخانه عمو مجتب  ی جلو

فاطمه زهرا    ی آرزو   شهیکه هم  ی زیدر شمال تهران! همان چ

 اما نه به حق! افتیبود. تحقق 

 دانستمی. ممیآیم  نجایمامان و بابا نگفته بودم که به ا  به

کدامشان    چیسال است که ه  نیمخالفت خواهند کرد. چند

 یرعلیام  ی بعد از خواستگار  بایبودم. روابطمان تقر  دهیرا ند

  شتر یب  یزمان  ز یشکرآب شد. همه چ  یو جواب رد من کم

که    یکرد و من  دای ها ادامه پ  ی خواستگار  نیکه ا  ختیبهم ر

ام  یخوب  طی آن روزها شرا و خانواده عمو را    یرعلینداشتم 

 بند گذاشتم. ی همه شستم و رو ی جلو

  یبا زرنگ  یو تار شد. بعد هم که عمو مجتب  رهیها ت   رابطه

پشت سرش را هم نگاه    گریو د   دی دار و ندار ما را باال کش

 نکرد.

ا  دانمینم نمنجامی چرا  بگو  خواهم یم  دانم ی.  چه    میچه  و 

ول باعث شد که من   یبشنوم؛  اوضاعش  و  بابا  حال خراب 
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خودم    ی که برا  ی . کارمیایب  نجا یجسورانه عمل کنم و به ا

 ممکن بود! ری هم غ

. خواهمیو از او کمک م  کنمی لب اسم خدا را زمزمه م  ریز

  به یزن غر  ی . پس از چند لحظه صدا زنمیزنگ در خانه را م

 :دیگویکه م شنومی را م ی ا

 بله؟-

  ر یتصو  تواندیکه م   دانمی . مبرمیجلو م   ی سرم را کم  ناخودآگاه 

 بود. ی اراد ری اما حرکتم غ ندیبب فونیآ تور یمن را از مان

هستم. لطفاً درو    اگریخن  ی سالم خانم. من برادر زاده آقا-

 د ی باز کن

که دارد اذن ورودم    دهدیحس را به من م  نیزن ا  سکوت

. کندی ست که در خانه عمو کار م  ی کس  دی . شاردیگی را م

زنعمو هم که    ی . صداکندیبه هرحال مهمان که در را باز نم

 همان حدس اولم.   ماندینبود. م

 :زنمیکه دوباره صداش م مانمیپشت در م آنقدر
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 خانم؟ -

 : دیگویباالخره م  هیپنج ثان ایچهار  بعد

 ندارن!  فیحاج آقا خونه تشر-

 : میگویحاج آقا شد که من خبر ندارم؟! م  ی! عمو کعجب

 .دی ندارم. اومدم سر بزنم. لطفاً درو باز کن ی با عمو کار-

انتظار هم  . هرچند  شومی. کالفه مکندیزن سکوت م  دوباره

 نداشتم که همان لحظه اول در را باز کنند.

 :دیگویو زن م شودیباز م یک یت  ی باصدا در

 .ستیخونه ن یکس  یول دییبفرما-

 که بودند!  گری ها د نی. اردیگی ام م خنده

 . مونمینداره منتظرشون م یاشکال-

و   کنمی. حرکت مدیبگو  ی زیکه زن چ  کنمیصبر نم  گرید  و

 .شومی دراندشت خانه م اط یوارد ح
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باغچه بزرگ پر از گل و    کی. سمت چپ  شومیم  اطیح  وارد

پارک کردن    ی برا  ییو درخت است و سمت راست جا  اهیگ

عمو چگونه خودش را از    نی . بب ردیگی. خنده ام ملیاتوموب

بب است.  رسانده  عرش  به  چگونه    نیفرش  روزگار  چرخ 

 انصافانه! یرحمانه و چه ب ی. چه ب چرخدیم

  ی مستخدم که پا به سن گذاشته هم هست، مقابل ورود  زن

. برخالف من او دهمیم  یسالم  رسم،ی. به او که مستادهیا

 : دیگویادبانه م  یاخم و تخم کرده و ب

 .ستیخونه ن یگفتم کسبهت -

 : میگویم  ی جد یلی. خخوردیبرم بهم

 . مونمی منم گفتم منتظر م-

 :دهدی . تذکر مشومیو وارد خانه م  زنمیهم او را کنار م  بعد

 کفشات دختر جان-

 بله، حواسم هست!-



 

567 

 

بابا را دست    شه یست که هم  یهمان زن  نیا  دهمیم   احتمال

  ن ی. هم کردهیکه در را به روش باز نم  ی. همانکردهیبه سر م

  ی نسبت به او داشته باشم. ول  ی حس بد  شود،یهم باعث م

بنده خدا که    نیا  کنم،یبا خودم فکر م  گذردیکه م  یکم

اربابش دستور م  ی ریتقص از  او    مو . خانواده عردیگی ندارد. 

 نیباشم. نه ا  یدر مقابلشان عصبان  دیهستند که با  یکسان

 . زندی خانه سگ دو م  نیلقمه نان در ا  کی  ی بنده خدا که برا 

نش  زن به  را  م  کندیم  ییراهنما  منیمن  مرودیو  و   رودی. 

نم  وانیل  ک ی  یحت  ییرای پذ  ی برا جلوم  هم  .  گذاردی آب 

. سراغ  کنمیسر گرم م  لمی. خودم را موباگذردی ساعت ها م

  ل یمی. متن اکنمی ها را چک م  لی می. ارومیم  ی گالر  ی کارها

م  ی کار  ی ها منتقل  تلگرامم  به  فائز   کنمیرا  به  فردا    ه تا 

 بدهم. لشانیتحو

. رابطه من  گذردی م  ی از شروع کار من در گالر  ی هفته ا  دو

 س یرابطه رئ  کیبود که خودم خواسته بودم.    یو رهان همان

کارمند ای و  در  که  هرچند  شا   نی .  هفته  اندازه    دیدو  به 
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  ی شخص   اری. من دستدمیدست هم رهان را ند  کیانگشتان  

با    شتری. بدادمیم  لیبه فائزه گزارشم را تحو  دیاو بودم اما با

 او سر و کار داشتم تا با خود رهان. 

  ی شخص   اریبود. تا به حال دست  نطوریروال کار ا  دیشا  دانمینم

تا آن جا  دهیند فائزه به    ییبودم که.  هم که متوجه شدم، 

 تا رهان!   کردینظارت م زی همه چ

 ! سالم دخترعمو نجاستیا یک نیبه، بببه-

م  سرم باال  امآورمیرا  شا  رحسن ی.  ام  دیبود.  . نیرحس یهم 

دادنشان برام سخت   صی تشخ  یکه االن کم  دمشانیآنقدر ند

 است.

 : پرسمی م مردد

 رحسن؟ یام-

 پی... دخترعمومم منو با اون خوشتنیرو بب  ایآخ آخ آخ... دن-

 اشتباه گرفته 

 :میگوی و شرمنده م شومیم بلند
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 فکر کردم... خوامی معذرت م-

 : دیآیاز پشت سرش م ی گرید  ی صدا ناگهان

 منم په یخوشت ی... ولی نه ترانه، درست حدس زد-

 . خنددیهم بلند بلند م بعدش

و من    کنندیبا هم کل کل م   یکم  ن یرحسی و ام  رحسن یام

  رحسن ی. دست آخر امنمیبنش  ای  ستمیکه با  مانمیآن وسط م

 :دیگویم نیرحس یو رو به ام   افتدیمن م ادی

 .میمهمون دار ینیبیخفه شو... مگه نم-

 :دیگوی م نیرحس یام

 ی تو خودتم مهمون ،یپشمام حاج-

 ترانه خجالت بکش  ی خجالت بکش! جلو-

 : پرسدی م نیرحس یو ام نمینشیم من

  ؟ی اومد یک-

 شه یم  یچند ساعت-
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م  افهیق  ناگهان از آن حالت سرخوش خارج  دو  . شودیهر 

 :پرسدیم ی جد   رحسنیام

 ؟ی نشد ییرایو پذ ی چند ساعته اومد-

م  ینگاه  مین م  یخال   ی عسل  زیبه  بد  اندازم ی کنارم  حالم   .

. خودم را خونسرد  دودیپوستم م  ری ز  ری تحق  ی . سرماشودیم

 :دهمینشان م

 نخواستم! ی ز یچنه خودم -

از داخل کمد بوفه پ  شودیبلند م  نیرحس یام   یدست  شیو 

 .  شودیهم خارج م رحسنیو ام  آوردی م رونیب

و خودش    گذاردیمقابلم م  ی خور  وهیو م  ینیر یش  نیرحس یام

. دلم  ردیگیرا مقابلم م  ینیر یو ش  وهیو ظرف م  شودیخم م

  کند یبردارم اما او خم شده آنقدر اصرار م  ی ز ی چ  خواهد ینم

 .  دارمیبرم  ی کوچک نخود  ینیری ش کیموز و  کیکه من 

که    ی. اخم دارد اما زمانگرددیشربت برم  ینی با س  رحسنیام

و    نیرحس ی. امزندی به روم لبخند م  دارمیرا برم  وانمیمن ل
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ول  شهی هم  رحسن یام داشتند.  چرک  یفرق  ازشان    ن ی دلم 

 است. 

 :پرسدی م رحسنیام

 ترانه؟   نجای ا ی چرا اومد-

 :میگویم آرام

 نمی که عمو رو بب -

و من با تعجب نگاهش    زندیم  ی پوزخند صدادار  نیرحس یام

اما    رودی به برادر دو قلوش چشم غره م  رحسنی. امکنمیم

 : پرسدیم دی الق  نیرحس یام

 ؟یکنی نگام م ی نجوریچرا ا ه؟یچ-

 :دهد ی هم رو به من ادامه م بعد

 خونتون رسونمتیشربتتو بخور م ینیریش-

 : میگویم

 برم  خوامینم-
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گر- زور  به  خودمون  زار  هیما  م  ی و  پا    میایم  میشیمامان 

 ؟ی و اومد ی چرا پاشد  فهممی واقعا نم  نجایا

 :پرسمی م متعجب

 د؟ی کنینم یزندگ نجا یمگه شما ا-

 :دیگویمتاسف م رحسنیام

 م یکنیم یوقته جدا زندگ یلینه... خ-

 : ردیگیرا م  اشی با خنده پ نیرحس یام

ام بهتر  [ خرابه شودیم  ی عشق و حال ]ناگهان جد  ی مجرد-

 ! نجاستیاز ا

 :پرسمیو مبهوت م  جیگ

 چرا آخه؟-

 : دهدیجواب م  رحسنیام

بودن   نجایپاشو برو. با ا  نیرحس ی... توام با امیلیبه هر دل-

 !یکنی م کیفقط خودتو کوچ
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 : میگویم  ی و جد محکم

اشتباه- کار  ک  یمن  کوچ  خوادیم  ی نکردم.  کنه؟    کیمنو 

بد  ییکسا خونوادم  و  من  در حق  بب  ی که  من   نیکردن؟ 

نکردن    ی اگه واقعا کار  شم؟ی اومد پ  یک  ینشستم ول   نجایا

  شه؟یکردن؟ چرا عمو با بابا روبرو نم میچرا خودشونو قا

 :دیآی به حرف م رحسنیام

 شده و...  یندارم که چ ی من کار-

 :کنمیرا قطع م  حرفش

من کمکتون نکرد   ی مگه بابا  رحسن؟یام  ی ندار   ی چرا کار-

بزن سرما  د؟یشرکتتونو  اخت   هیمگه  چرا    ارتونیدر  نذاشت؟ 

 ندارم؟  ی من کار یگیم

نداشت ترانه...   ی ا  دهیکردم فا  ی گفتم و هرکار  یچون هرچ-

بخاطر    میینجایا  ینیبی. اگه اآلنم ممیجدا شد  نیهم  ی برا

  ک ی مادره گناه داره... هر چند هفته    میگیمامانه. نه بابا... م

 م یندار ی خونه که غصه نخوره وگرنه ما با بابا کار میایبار م
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 : کندیاضافه م نیرحس یام

 ... وقتتو حروم نکنماسهیبهت نم ی زی از بابا چ-

 .زنمی م ی پوزخند

 رم یکه عمو بهم صدقه بده. اومدم حقمو بگ ومدمیمنم ن-

 کدوم حق؟ -

 .چرخدی عمو ما سه نفر گردن هامان به سمت در م  ی صدا  با

 نشنفتم... کدوم حق؟ -

  ی هم کم   دی. شاشومی دستپاچه م  ی. اولش کممیشوی م  بلند

زده است. دهانم خشک شده. اسم   خی. دست و پام  ترسمیم

 .  خواهمیم ی اری . از او کنمیخدا را مدام تکرار م

خپل  پشت اردک  مثل  زنعمو  عمو،  م  ی سر  .  کشدیسرک 

م سالم  نشندهمیمودبانه  عمو  سوال    رد ی گی م  دهی.  باز  و 

 :کندیم

 !؟ی زدی از کدوم حق حرف م-
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 :فتدیخدا کمکم کرده باشد، باالخره زبانم بکار م انگار

 از حق بابام -

م  ی ابرو  دو باال  نمرودیعمو  هم  را  فکرش  من    کردی .  که 

 و حرف از حق بزنم. ستمیجلوش با نگونهیا

 بود که به بادش داد  یحق بابات همون-

 :میگوی نرمش م با

 ن یبه بادش نداد... شما ازش گرفت-

 :آوردیدرم  ی گر   یو هوچ  زندیصورتش م  ی محکم تو  زنعمو

بب- سرم...  به  خاک  سل   نیوا...  چقدر  که    طهیدختره  ست 

 ...نجایپاشده اومده ا

 :کند ی حرف زنش را قطع م عمو

 گه؟ یم  یالف بچه چ  هی  نی ا  نمیزن بب  ریزبون به دهن بگ-

  ی که خودت اومد  ی [ بزرگتر نداردهدی]رو به من ادامه م

 نجا؟ یا
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 :زنمیم هیکنا

 ن یشیم  میشما از دستش قا یدارم ول-

 :دیگو ی باز م زنعمو

دستش بعد    ره یبگ  ییکاسه گدا  ادیب  یکس  دمیتا حاال ند-

 طلبکارم باشه  ی نجوریا

 : میگویم

ن  ییگدا  ی برا- صدقه  حقمونو   ومدم یو  که  گفتم  زنعمو... 

 خوامیم

 :پرسدی و م زندیم ی خند شی ن ری با تحق عمو

 ه؟یحقتون چ-

 : دهمیم جواب

که بابا به اسمتون زده بود رو پس    یهمه اون ملک و امالک-

 نیبد

 اونا مال خودم بوده-
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 ده یبوده رو بابا با زحمت خودش خر یهرچ-

 : رودیاز کوره در م عمو

 بود ی پدر راثیکدوم زحمت؟ ارث و م-

بادش  نیاالرثتونو گرفتشما سهم- به  باباهم گرفت. شما   ...

 بابام چند برابرش کرد  نیداد

عقب    خواهدی . دلم مترسمی. مشودی م  کیچند قدم نزد  عمو

 بروم.  

 از حقش گرفت   شتریمحسن ب-

 : شودی م فیکه صدام ضع ستی خودم ن دست

 بهش داده!   ی شتریکه آقاجون سهم ب ه یبابا چ ریتقص-

 سهم منو بده تونستیقبول نکنه م تونستیم-

 :پرسمیو م   خندمیاما نم رد؛یگی منطقش خنده ام م از
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ب- سهم  شما  اگه  ام  ی شتریاالن    ی پسرا  ن،یبد  یرعلیبه 

  راثشونویارث و م  یبخوان سهم واقع  یرعلیاز ام  دیبا  گتونید

 بده؟!

 ... سکوت

نم  کیمطلق.    سکوت حرف  هم  زندینفر  را  فکرش  عمو   .

 .میبگو ی زیچ  نیکه من چن کردینم

 . دمیحق برادرامو م  رمیبگ  شتر یمن اگه ب-

ها چرا    نیچرت و پرت را گفت. ا  نیدر آستانه در ا  یرعلیام

وارد    یکی  یکی . چرا  ندیایاند؟ خب همه با هم ب  یشکل  نیا

سر و کار دارد. البد    قایکه آدم نفهمد با چند نفر دق  شوندیم

 !دیآی بعدش هم فاطمه زهرا م

 :رسدی به دادم م رحسنیام

مطمئن    نقدری بعد ا  یگرفت  ی شتر یاالرث ب بذار هروقت سهم-

 حرف بزن... 

 :دیگو ی هم با پوزخند م نیرحس یام
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هنوز ه- ام  یچ یتو  منو  اول  کرد  رحسن ی نگرفته    ی و دک 

رفت ام  یبعدشم  مرمحمدیسراغ  تو  بعد  مارو    ی خوای!  حق 

بعد    میبابا رد ش  ی تو بذار ما از بغل حجره ها  یحاج  ؟ی بد

 از حق حرف بزن

 : دیتوپ ن یرحسی و ام رحسنیبه ام عمو

 نیداشته باش ییخونه جا نیشما تو ا ادینم ادمی-

 .کندیم ی انیکه احساس خطر کرده، فورا پا در م زنعمو

بود.    ی زیچ  یحاج- داداششون  با  حرفشون  که...  نگفتن 

 برادرزادته ریتقص

شده    فوریک  یبه من چه، اما من حساب   میبگو  خواهد ی م  دلم

  ی ایکه دو قلوها پشت من درآمدند. جواب آن ها گو  نیام از ا

 بود.  زی همه چ

قرص و    دهمیعمو و نشان م  ی تخم چشم ها  ی تو  زنمی م  زل

  ی تو  کهی. در حالخواهمیام و حق پدرم را م  ستادهیمحکم ا
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بلواست. جور ا  دهیترس  ی دلم  دم  از  را  پام  که  خانه    نیام 

 ولو خواهم شد. نی زم  ی بگذارم به حتم رو رونیب

قاف  یمجتب  عمو انگار  باخته، سع  هیکه  بزرگ    کندیم   یرا 

 منشانه رفتار کند.

ست  ور د  ادیب   تونهی بابات اگه بخواد من براش کار دارم. م-

 صاف کنه  اشوی که بده کنمی خودم. حاال خودمم کمکش م

 :کندی دهنش را باز م زنعمو

  ی کار  نیهمچ  ی ... کدوم برادریحاج  نیچقدر شما بزرگ-

 .کنهیم

 : غرمیو با خشم م رومی اما از کوره در م من

برادر- م  ی کدوم  باال  رو  برادرش  ا  ..کشهی مال    نه یاصلش 

 زنعمو نه..

برخورد کف دست    ی . صداسوزدی گونه ام به شدت م  ناگهان

 نیا  ییکهوی. آنقدر  کندیگوشم اکو م  ی عمو با گونه ام تو
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ام. تکان نم افتاد که شوکه شده  پلک    ی. حتخورمیاتفاق 

 .زنمیهم نم

 ی . اشک توزدیری باره فرو م  ک یاستحکامات قلبم به    تمام

بچکند. اجازه    ن ییپا  دهمیاما اجازه نم  زند یچشم هام حلقه م

  ز یکه من را شکست داده اند. بگذار همه چ   نندیبب   دهمینم

  نیا  ی دلم بماند. بگذار قلبم هزار بار بشکند، اما جلو  ی تو

 .  زمیری قطره اشک هم نم  کیآدم ها 

 ی دارم. اتاقم و بالشتم اشک ها  ادیکردن ز  هیگر  ی برا  وقت

 اند. دهیو چش دهیرا د ی ادیز

عم زنمیم  ی پوزخند نفس  مرمیگیم  یقی.  حرف    دانمی .  با 

م آشکار  بغضم  تنها  ع  یول  شود یزدن  اگر    یب ی خب  ندارد. 

 پرسم؟یلرز گرفته م  ی . با صداشومیحرف نزنم، خفه م

رو- دست  که  تلخه  نه؟  عمو  تلخه  حق  بلند    ی حرف  من 

 ن؟ یکرد

 :زندی درمانده لب م  رحسنیام
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 .میبر اینگو ترانه ب ی زیچ-

تا ساکت   رمی گ ی. دستم را به سمتش ممیآیاما کوتاه نم من

 : میگوی م یشود. بعد رو به عمو مجتب

پ- و  زد  ی برا  ادیز  غمبریاز خدا  از خدا   نیما حرف  عمو... 

و   نینکنه د  د؟یکنی م  مالینفر رو پا  کیکه حق    نیترسینم

امثال شما منبع درآمد؟    ی ست و برا  هیبق  ی فقط برا  مونیا

  ی و بعد رو  دی کنیپر پول م  باتونویج  نیو حس  یبا اسم عل

م م  د ینی شیمنبر  موعظه  رو  خدا    د یکنیماها  جهنم  از  و 

نمدیترسونیم خودتون  درست    شی آت  ای  د؟ی ترسی.  جهنمم 

   د؟یبدزد هی راحت تر از بق د یواسه امثال ما که بتون نیکرد

 :کشدی داد م عمو

 ! ستیتو ن چهیخفه شو... کفر نگو... خدا باز-

 : میگویو م زنمی م ی پوزخند

باز- ن  چه ینه خدا  امثال شما    چهیباز  ی. ولستیمن  شما و 

ا  ادیز از  ا  گهیعمو. د  رم ی م  نجایشده.... من  بر    نی ام  دور و 



 

583 

 

ولیول   شهینم   دامیپ م  ی...  رو  خدا  سپرمیشما    ی باال  ی به 

دن مجتب  ایسرم.  حاج  مکافاته  خدااگریخن   یدار  اگه   یی ... 

هست، که   یی. اگه خدارهیهست حق من و بابامو ازتون بگ

به زم  ی روز  نیهست به هم  دونمیم   ن ی و برکت، شما رو 

. کنمیم  نتونینفر  یکردن بلد نبودم. ول  نیگرم بزنه. من نفر

  د ینی ... حاال بشرهیدامن گ  ی از آه مظلوم که بدجور   نیبترس

ام    ی ! منم منتظر اون روزنی قصرتون و پوالتونو بشمر  ی تو

 .  نمیکه به خاک نشستنتونو بب

 : میگویم  هیو با کنا دارمی را برم فمیک

 ! یحق حاج ای-

که    کنندیبه من نگاه م  ی . جورگذرمیکنار همه شان م  از

تو  ده یانگار روح د را  از  نمیبیچشم هاشان م  ی اند. ترس   .

م که  زنعمو  عصبان  نمشیبی م  گذرمیکنار  فرط  از    ت یکه 

 :دیگویمثل گوجه قرمز شده است. م

 .ادی گربه کوره بارون نم ی به دعا-
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 .کنمیفاتحانه براندازش م  ی و با لبخند ستمیا یم

چطور به سرتون   یآسمون  ی که بال  نیپس صبر کن و بب-

 !شهینازل م

  ب ی. عج کنمیم  ی . احساس سبکرومیو م  رم یگ یراهم را م   بعد

سبک وزنکنمیم  ی احساس  انگار  پر    ی.  مثل  باشم  نداشته 

 هوا شناورم. ی رو

لرزان و   ی تازه متوجه دست و پا  شومیسالن که خارج م  از

و   ستمیا  یم  ی . لحظه اشومی زده و قلب تپنده ام م  خیبدن  

سست شده اند که هر    ی . پاهام جوردهمیم   هیتک  واریبه د

.  گذارمیقلبم م  ی لحظه امکان فرو افتادنم هست. دستم را رو

  دهیووقفه د  یرا ب   لومتریک  نی که انگار چند  تپدیم  ی جور

 است!

  ر یام   ی که صدا  رسد ی نم  یالیهم آن آرامش خ   قهیدق   کی  به

 :شنومی را م یعل

 دختر بزرگ کردنش! نیخجالت بکشه با ا دیعمو با-
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اسم پدرم    دادی. چطور به خودش جرات مشودی بد م  حالم

 .دیآی. دوباره خونم به جوش مشومیم ی . عصباوردیرا ب

 داره!  ی شتریخجالت ب  ی بنظرم حروم خور-

به    یرعلیام  ی دندان ها  کنمیم  حس چفت    گریکدیمحکم 

 :دیگوی. مخوردیکه م  یشده اند از شدت حرص

 ! ؟یکن نیتو رو فرستاده آه نفر-

بودم که    الینفرستاده... من فقط خوش خ  ینه، منو کس-

م ا  کردمیفکر  رو    نیاهل    ال یهنوز... خ  ادشونهیخونه خدا 

 بود.  یباطل

که در آخر لب    آوردی من او را از پا در م  یدر پ   یپ  ضربات

 :زندیم

 وصلت سر نگرفت!  نیکه ا کنمی خداروشکر م-

 باشد خدا!  حیوق دی آدم با  کیچقدر، چقدر  چقدر،

 ی رعلی ام  یگفت ی عجب جمله قصار-
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ام   به م  یرعلیپشت سر  قلوها هستند چشم  دو  .  دوزمیکه 

 : دهدیادامه م نیرحس یام

  رها یهفت هزار بار سجده شکر به جا م  ی ترانه فکر کنم روز-

 که زن تو نشد 

 :دیگوی م رحسنیام و

خ- خدا  کنم  به    یلیفکر  داشته...]رو  دوست  رو  ترانه 

 داداش؟ یگیم ی[ تو چنیرحس یام

 کامال باهات موافقم داداش -

 :دیگوی م رحسنی و ام ندیآیهم سمت من م بعد

 دخترعمو میبر-

 ی . حتشومیو پشت سرشان از خانه خارج م   کنمیم   حرکت

ق  گردم یبرنم بب  یرعل یام   افهیکه  کوچه  نمیرا  داخل   .

 :دیگوی و م رود یم  لشیسمت اتوموب رحسنیام

 نیبش-

 خودم   رمی... مشمیمزاحم نم یمرس-
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 نی. بشی درصد فکر کن بذارم خودت بر  ه یشب شده... -

 : میگوی و م کنمیم نی رحس ی به ام رو

 ره ینم ادمی... نیکه هوامو داشت یمرس-

 :دهدی و جواب م خنددیسرخوشانه م نیرحس یام

حال    نقدر یوقت بود ا  یلیخوش گذشت. خ  یل یبه من که خ-

بودم شب    دهی ... شنیخفن  نقدری ا  دونستمینکرده بودم. نم 

سرو  ،یرعلی ام  ی خواستگار رو  همه   ی ول  ی کرد  س یدهن 

 یخواست  یی. بازم جانمیخودم نبودم که با دوتا چشمام بب

 تماشات کنم   امیمنو خبر کن با تخمه ب  ی گردوخاک را بنداز

م   خجالت  دندان  به  لب  سلرمیگیزده  دختر  من   ی ا  طهی . 

 . رفتمی اگر از کوره در م کردینبودم اما خدا رحم م

اتوموب  میکنی م  یخداحافظ سوار  من  صداشومیم  لیو   ی . 

م  کیموز انگل  شودیبلند  آهنگ  پخش.   یزبان  یسیو 

 :دیگوی م رحسنیام

 مینمه کافر  هیما  دیببخش-
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 : میگوی. مشومی. متوجه منظورش مزنمیم ی لبخند

 heyآهنگ    نیدوست دارم بخصوص ا  دویفلو   نکیمنم پ-

you خنددیم رحسنی ام رو . 

 نه بابا... پس دخترعمومون اهل دله -

م  ی لبخند  به م کنمی بسنده  حق  او  به  همه  دهمی.  نگاه   .

گونه است. عادت    نیبه من هم   ه یشب  یی آدم ها  ی معموال رو

  ن یتوه   ی دانشگاه حت  ی . توییقضاوت ها  نی کرده ام به چن

ا  دهیهم شن نه  باشم. بهشان حق    نکهیبودم.  ناراحت شده 

کرده اند که    تی و مذهب مردم را اذ  نیدادم. آنقدر به اسم د

با خودم فکر    شهیشده اند کابوسشان. هم  یمذهب   ی ها  دمآ

  شود یاف را پر کرد؟ چطور م شک  نیا  شودیچطور م  کردم یم

 برد؟!   نیوحشتناک را از ب  یدو دستگ نیا

م ا  شودیچطور  داد    نی د  نکهیبدون  دخالت  را  مذهب  و 

به    شهیهم  م؟یکن  یکنار هم در صلح و صفا زندگ  کپارچه ی

م  ه یقض  نیا پ   یابجو  ی ول  کنمیفکر  ما    دایبراش  ام.  نکرده 

. در مقابل  دیآی بدمان م  گریکد ی. از  میمظنون  گریکدیهمه به  
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  م یخواه یاز ما نباشد م  یکی. اگر  میریگ یاعتقادات هم گارد م

حلقش    ی به زور اعتقاداتمان را تو  ای  میو نابودش کن  ستین

تبد میبچپان ما  ملت  لی.  ا  یبه  خون    میشده  را    گریکدیکه 

 مان وجود ندارد!  ندهیآ  ی برا ینجات اهر  چیو ه میمکیم

 ی . تودیساعت طول کش  کیاز    شتریبه مقصد ب  دنیرس  تا

و    میآمده حرف زد  شی درباره اتفاقات پ  رحسنیبا ام   ریمس

فهم خ   دمیمن  از  اطالع  یلیاو  مسائل  پ  یاز    ش ی نداشته. 

چشم    کیخودم شرمنده شدم که همه خانواده عمو را به  

تمامشان از    کردمیو فکر م  آمدی. از همه شان بدم مدمید

 .  دقماشن کی

ام  مقابل از د  افهی. قکندیاستاپ م  رحسنی خانه،    دن یاش 

است. فکرش را   یدنید  میکنیم  یکه ما در آن زندگ  ییجا

.  م یباش  دهیاز عرش به فرش رس  نطور ی که ما ا  کردی هم نم

ر  دانستیم بهم  اوضاعمان  ا   یول  ختهیکه  را    نیتا  حدش 

ست که کامل از    یدو قلو ها چند سال  ای. گوکردی تصور نم

 کنده شده اند.  وادهخان
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 :کنمیشوم، تعارفش م   ادهیپ  لیاز آنکه از اتومب  شیپ

 خونه میپارک کن بر نویماش-

نگاه    زنمی . صداش مدهدینم  یجواب   رحسن یام بدون  او  و 

 : دیگویکردن به من م 

 شرمندم ترانه... شرمنده شما و عمو-

 :می گوی. مشودیم  ی جور کی دلم

ن  ریتقص- از چی نکرد  ی ... تو که کارستیتو که  ام    ی زی ... 

 یخبر نداشت

 .کندیشرمنده اش نگاهم م ی چشم ها با

.  میدیعقب کش  ی ادیخودمونو ز  نیرحسی... منو امگهینه د-

 ...هینجوریشما ا تیوضع  میدونست یاگه م

 :کنمیرا قطع م  حرفش

 ومد یاز دستتون برنم ی کار ن؟ی کردیم کاریچ-

 :دی گوی و م بردیرا به داخل دهان م   نشی ریز لب
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که   یشروع... زمان  ی مقدار پول داده بود برا  هیعمو به ما  -

  م یاون پولو پس بد  میدست و بال عمو تنگه خواست  میدیفهم

 عمو قبول نکرد  یول

 .شومیبار منم که شرمنده م  نیا

کندونمیم- حاللم  بابا    دی...  از  و  گفتم  بد  سرتون  پشت 

 بابا قبول نکرد.  یول رهیخواستم اون پولو بگ

ام- اوضاعمون خوب هست که    نیرحس یمن و  اونقدر  االن 

 .  میاون پولو پس بد میبتون

تا حداقل بشود    م یپول را قبول کن  نیا  خواستیدلم م  چقدر

 ...یاز طلبکارها را بست. ول یکیدهن 

 : میگویم

 ... یبا صحبت کنبا با دیبا نویا-

نم- ا  شهیروم  از  بعد  د  نکهی ترانه...  کرد،  اونکارو    گه یبابا 

 .میدیکشی شما... خجالت م شیپ  میایب مینتونست
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 ی داشته اند. لبخند محو  یحدس بزنم چه حال  توانستمیم

 :میگوی. مبنددی لب هام نقش م ی رو

عادتا ندارن که گناه    نینگران نباش... نه بابا و نه مامان از ا-

 سنیپسر بنو ی پدر رو پا

 :دیگویو م دهدیتکان م ی سر رحسنیام

اشکال- اگه  ام  یپس  منو  م  نیرحس ینداره  شب    م یایفردا 

 م یزنی ... درباره پولم همونجا با عمو حرف مشتونیپ

خوش  کی م  یعالم  هجوم  قلبم  گفتن  آوردی به  از  بعد   .

  اده یپ   نیو از ماش  میکنیم  یخداحافظ   م«،یش ی»خوشحال م

 .شومیم

تا من در خانه را باز کنم و بعد بوق    کندیصبر م  رحسن یام

 ل یاز آنکه در را ببندم متوجه اتوموب  شی . پرودیو م   زندیم

 که از مقابل خانه رد شد! شومیدر کوچه م ی الکچر
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از حدقه درآمده به در بسته زل زده ام. پشت    ی چشم ها  با

 لی... اتومبلیبودم؟ اتومب  دهی. درست دزنمیسر هم پلک م 

 رهان بود؟! 

اتواندینم  نه رهان  م  نجای!  م  کرد؟ی چکار  تا    کشدی طول 

سرک   کوچه  داخل  کنم.  باز  را  در  بدهد  دستور  مغزم 

اتوموب کشمیم خ  لی.  است.  شده  که    یلیدور  آنقدر  دور. 

درست    صی تشخ غ  ا یدادن  حدسم،  بودن  ممکن    ریغلط 

 است. 

  ر ی درگ  ی . پله ها را با فکربندمی و در را م  رومیداخل م  به

  ی مت یگران ق  لیکه اتومب  دیآی م  شی کم پ  یل ی. خکنمیم  یط

به   دی... نبادی... نه نه... نبا یعنیکوچه گذر کند. پس    نیاز ا

 ! میرا تمام کرده بود  زیچحضور رهان فکر کنم. ما همه  

مامان دروغ    ؟« ی . در مقابل »کجا بودرومیداخل خانه م  به

شده    ی قهار  ی که دروغ گو   دانمی. خودم هم خوب ممیگویم

اتاق   ی نداشتم. تو  ی اما چاره ا  کنم؛یام و به آن افتخار نم

نگفته ام که فردا شب اگر    رحسنی به ام  آورمیم  ادیبه    کهوی
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.  ندینگو  قاتشدرباره رفتنم به خانه عمو و اتفا  ی زیآمدند چ

پ  یحت اقلکم  که  بودم  نگرفته  هم  را  تماسش    ی امیشماره 

 بزنم! چقدر من باهوشم! یزنگ ایبدهم 

را به شانسم واگذار.   ز یو همه چ  کنمیم  نیبدم را نفر   بخت

از آنکه وارد خانه    شی را تنها و پ  نیرحسیو ام  رحسنیام  دیبا

 کار بود.   نیبهتر نی. اساختمیشوند مطلع م

 : میگوی شام م زیم سر

 دمید نویرحس یو ام رحسنیبابا امشب ام یراست-

 : پرسدی. بابا مشودیمامان و بابا جلب م توجه

 خوب بودن؟ شون؟یدیکجا د-

فردا شب دعوتشون کردم.    ی . برامیصحبت کرد  کمی  .آره. -

 که نداره  ی رادیا

 :دهدیجواب م بابا

 ی رادیچه ا  زم،ینه عز-

 :دی گویهم م مامان
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  ی کرد  یکار خوب-

 :زنمیو بعد لب م کشمی م یراحت نفس

 انی خونواده عمو مجتب ی سوا نیرحس یو ام   رحسنیام-

 :کندی م دییتا مامان

 رفته  امرزتیاخالقاشون به بابات و آقاجون خداب آره..-

. و من خدا را  شودی م  دهیکش  ی گریها به سمت د  صحبت

 . میبگو ی شتریدروغ ب ستمی که مجبور ن کنمیشکر م

گزارشات جلسه هستم که    می تنظ  ریشرکت آنقدر درگ   ی تو

قبل   گرید ندارم. شب  را  گذشته  به شب  کردن  فکر  وقت 

طرف اتفاقات خانه عمو    کینتوانسته بودم خوب بخوابم. از  

که از مقابل خانه گذشت، مغزم    یلیآن اتومب  گریو از طرف د

 به خود مشغول کرده بودند.  یرا حساب

من را به   قهی االن وقت فکر کردن ندارم. فائزه هرچند دق اما

بودم    دهی. شندهدیم  ی دیو دستور جد  کندی اتاقش احضار م 
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دارند و قرار است    گرید  ی چند گالر  رانیبا مد  یجلسه مهم

 انجام بدهند.   یکار مشترک

. با خوردیزنگ م  لمی. موباکنمیم  ی ها را دسته بند  پوشه

تا بعداً سر فرصت جواب   زنمی ا مر  جکتیاسم مامان ر دنید

  دهم ی. جواب مکندیکالفه ام م  یبدهم. تماس دوباره اش کم

 : میگویو م

 مامان سرم شلوغه بعدا-

 ترانه...-

  ده ی . ترسداردی پر از بغضش قلبم را از حرکت باز م  ی »ترانه« 

 :پرسمیم

 شده مامان؟ یچ-

 : دیگویم  هیبا گر مامان

 باباتو بردن!-

و    کندیم  دنی . دست و پام شروع به لرزشودیقطع م  نفسم

 :پرسمی. مزندیم خیبدنم 
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  ی تو رو خدا درست و حساب  شده مامان..  یکجا بردن؟ چ -

 شده؟  یچ نمیبگو بب

 :دیگویکنان و پر از بغض م ن یف نیف مامان

اومد. گفتن حکم جلب دارن.   سیاز طلبکاراش با پل  یکی-

 کنم؟  کاری چ  زم؟ی به سرم بر یبردنش... من االن چه خاک

 : میگوی م یول لرزم یم دیب مثل

 . کجا بردنش؟... آدرسو بگو ام یآروم باش مامان من االن م-

اتاقم    دارمی را برم  فمی. فورا کدهدیآدرس را م  مامان و از 

از من    . ترس و اضطراب قدرت فکر کردن را شومی خارج م

 نکهیفکر ا  یفورا به بابا برسم. حت  خواهمیگرفته است. فقط م

را د باشند هم من  برده  با دستبند  را  او    وانه یممکن است 

 . کندیم

را، همه جانم را کجا    زم ی عز  ی . باباچکندیم  ن ییهام پا  اشک

دارد. به هق    یدلش. االن چه حال  ی برا  رمی برده بودند. بم

 . افتمی هق م
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م   ی تاکس  کی  ی برا   ابانیخ  ی تو تکان  اصال    دهمی دست  و 

کرا  دهمی نم  تیاهم ز  هیکه  برام  آدرس    ی ادیاش  است. 

 . زمیری اشک م یعقب به آرام یصندل  ی و رو دهمیم

کنم؟ با چه    د یچه کار با  دمی رس  ی وقت  کنمی خودم فکر م  با

  ی رو بندازم؟ التماس چه کس   یحرف بزنم؟ به چه کس  یکس

ببرم؟ ترس به   شی از پ ی کار توانمی را بکنم؟ من تنها مگر م

کاش با بابک    کنمیبا خودم فکر م  ی. حتآوردی قلبم هجوم م

بگ بعد منصرف مرمیتماس  نباشومی .  م  دی.  وارد  را    سائل او 

بجورم و باز از فکر    ی چاره ا  دیمان بکنم. خودم با  یخانوادگ

 .کندیام اشک هام چکه م ییتنها

مامان است بدون نگاه    نکهی. با فکر اخوردیزنگ م  لمیموبا

 :شنومیفائزه را از آن ور خط م  ی صدا  یول  می گویکردن الو م 

 ست منتظرتم  قهیترانه؟ ده دق ییکجا-

. من بدون اطالع از کندیمغزم اکو م  ی کشدار تو  ی وا  کی

آن هم    زمیبر سرم بر  یچه خاک  دی. بارونیدم بزده بو  ی گالر

   م؟یرو دار  شی جلسه مهم پ کیکه  یوقت
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 :دیگوی که فائزه م شودیم یآنقدر طوالن سکوتم

 ؟یالو؟ ترانه؟ هست-

 :کنمیزمزمه م یسخت به

 بله-

 ؟ییکجا دمیپرس-

م   ی فکر  یب  از بهم  حالم  سرازخوردیام  اشکم  دوباره    ر ی . 

 : میگویم ی. به آرام شودیم

  ی دگیبهش رس  ومدمیم  دیاومده، با  شی برام پ  ی کار  هیمن  -

 کردم یم

 : بردیصداش را باال م یبا لحن خشن فائزه

مهم- کار  ه  ؟ی چه  امروز  واجب   ی کار   چیاالن  از جلسه  تر 

 ستین

 : میگویو م   گزمیم لب

 متاسفم-
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 : دهدیدستور م فائزه

 ی االن برگرد گالر نیهم-

 :میگوی. مدهمی هم فشار م ی را محکم رو  سمیخ ی ها پلک

 تونم ینم شرمندم..-

  یو بعد با لحن سرد و خشک  شودیساکت م  ی لحظه ا  فائزه

 : دیگویم

 ی نشه. تو اخراج دات یورا پ   نیا گهیپس د-

  گر ی. دکندیرا قطع م  لیبزنم، موبا  یاز آنکه بتوانم حرف  شیپ

. خودم را  کنمینم  دا یمتوقف کردن اشک هام پ  ی برا  یراه

 . کنمی. از خدا گله مکنمیم  نی. بختم را نفرکنمیم نینفر

  ن ی ! از خودم خشمگشومیبار هزارم از خودم متنفر م  ی برا  و

 . شومی م زاری! از خودم بشومیم

که    نی . اما همزمیری بند اشک م  ک ی  ی به کالنتر  دنیرس   تا

.  کنم یاشک هام را پاک م  گذارمیم  رونیب  لی پام را از اتومب
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و غصه بخورد.    ند یبابا اشک هام را بب  دیمحکم باشم. نبا  دیبا

 .کنمیلب زمزمه م ریو اسم خدا را ز کشمی م یقینفس عم

  نم یب یباز نشده است. دو سرباز را م  ی به حال پام به کالنتر  تا

. آب  برندیم  ی کالنتر   که با دستبند دو مرد را به ساختمان

بابا را   یعنی.  شودی . قلبم فشرده مدهمیدهانم را قورت م

مرگش شوم    شیمن پ  یبه داخل برده اند؟ اله  نطوری هم هم

 . نمی روز را نب نیو ا

. داخل ساختمان شلوغ دهمی نم  دنیاشک هام اجازه چک  به

. اظهار  پرسمی سوال م  یکجا بروم. از کس  دیبا   دانمیاست. نم

م  نیا  نطوری. هم کندی م  یاطالع  یب ور  و آن  که    روم یور 

 . آن هم با دستبند.  نمیبی باالخره بابا را م 

 ستم یا  یم  واری. پشت درومی. جلو نمردیگیام م  هیگر  دوباره

و آرام که    گذردیکه م  ی ا  قهی شوم.  چند دق  یخال  یتا کم

افکنده آنقدر در فکر    ی . بابا با سرگذارمیقدم جلو م  رمی گیم

 : زنمی. صداش مشودیاست که متوجه حضورم نم

 [ بابا؟شودیبابا؟ ]متوجه نم-
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رو  یوقت را  م  ی دستم  اش  من   گذارمی شانه  متوجه  تازه 

حضور    یعنی. آوردی . نگاه پر از بهتش دلم را بدرد مشودیم

نفر    کیانتظار نداشت    یعنی است؟    بیمن آنقدر براش عج 

تا دوباره    کنمیدندان هام را محکم بهم چفت م  ند؟یرا هم بب

 نزنم. هیگر ریز

 ؟یکنیم  کاریچ  نجایا-

خواهم    هیگر  ریاگر دهن باز کنم ز  دانمی. مدهمینم  یجواب

 زد.

اجازه    خواهدی . انگار مکندینگاه م   یبه سرباز کنار صندل  بابا

  ن یی. سرم را پاستدیا  ینه. باالخره م  ایکه بلند شود    ردیبگ

اشک هام    ی جلو  توانمینم  ی. خاک بر سرم که حت اندازم یم

 ی . ناگهان تورمی گیرا محکم گاز م  نم یری. لب زرمی را هم بگ

م قرار  ها رمیگی بغلش  را پشت کمرم    ی . دست  اش  بسته 

 . فشاردیبرده است و من را به خودش م 

که از دهنم    یهق  نی. اولخراشدیبغض گلوم را م  ی ها  چنگال

 . یدر پ ی پ ی با هق هق ها شودیم ی مساو  دیآی در م
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گر  هیگر- جان...  بابا  عز  هینکن  نمردم  زمی نکن  که  من   ...

 .  ی ز یری برام اشک م ی دار ی نجوریا

 : میگویم یلحن پر اعتراض با

 دور از جونت -

بابا    شتر یرفتار من ب  نیآرامشم را حفظ کنم. ا  کنمیم  یسع

  انیو م  دارمیبابا برم  نهیس  ی . سرم را از رو کندی را داغان م

 : میگویو م خندم ی م هیگر

 گنگت رفت باال ها!  یحاج-

از    نیا را    ی گرفته بودم. حت  اد یاز شاگردانم    یکیاصطالح 

  قا یدق  یچه معن  ایبکار رود    ست یبا  یچه مواقع  دانستمینم

 ! دهدیم

 : میگویو من باز م  زندی م ی لبخند بابا

 خونه، ها ی ایسلطان غم مادر، م یبابا بدون خالکوب-

 .کنمیو من به خودم افتخار م خنددیبابا بلند م  نبار یا

 ... چند سال بمونم خوبه؟ یپدر صلوات-
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 تمومه! یرو بزن  هیکه شما خالکوب نیهم-

 :دیگوی. سرباز به بابا ممیخندیم

 نیبش-

 . دیآیادبانه اش بدم م یاز لحن ب چقدر

خودم را عقب   یو من کم  آوردی حلقه دستانش را باال م  بابا

 : میگویو م  نمینشی. کنار بابا مکشمیم

 . یبمون  نجایشما ا ذارمی ها... نم ی وقت غصه نخور هی-

رو  بابا را  دستش  م  ی کف  را    گذاردیصورتم  سرم  فرق  و 

 :دیگو ی. مبوسدیم

  ن؟ینداشت  ی... مگه امروز جلسه مهمیینگران من نباش بابا-

 !؟یکنیم کار یچ  نجایامروز... پس ا هیروز مهم یمگه نگفت

  ی زی. اما چشودی داغ دلم تازه م  ی جلسه و گالر  ی ادآوری  با

نم مدهمی بروز  پر  دلم  برا  کشد ی.  جمعش.  حواس    ی برا 

 ت. که گرفتار شده اس یتیموقع نیاش آن هم در ا  یپدرانگ
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نداره...   یگرفتم. گفتن مشکل  ی نه بابا نگران نباش. مرخص-

 همه کارارو کرده بودم.

نسبت به کارت تعهد داشته   دیبازم کارت مهمتره... تو با-

 یباش

ه- در ضمن  بابا جون.  برا  یچ ی دارم  مهمتر    ی از شما  من 

 .ستین

که    دیفهمی. اگر ممیراستش را بگو  توانستمیگفتم. نم  دروغ 

اخراج شده ام هرگز خودش    ی من بخاطر آمدن به کالنتر

 . کردی و تا مدت ها خودش را سرزنش م دیبخش ینم

انتها  ی مرد از  م  ی که  ما  سمت  به  نظرم    دیآی راهرو  در 

کم م  ی آشناست.  دقت  م  کنم،ی که  بخاطر  را  .  آورمی او 

 :پرسمیمتعجب رو به بابا م

 !کنه؟ی م کاریچ  نجایا  ست؟ین ی ریخ  ی بابا اون آقا-

  ی . آقا کندیرا برام مثل روز روشن م   ز یبابا همه چ  سکوت

  د یدر کار خر  گریکدیبود که با    یاز دوستان بابا و کس  ی ریخ
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ساخت و ساز بودند. بابا را او به سمت    ی ملک و امالک برا

ها و پول بابا را    نیساخت و ساز کشاند. بعد از آنکه عمو زم 

بود که ضرر کرد و    یکسان  هم جزو   ی ریخ  ی آقا  د،یباال کش

 دارو ندارش را از دست داد. 

اش را   یرا فروخت و بخش اعظم بده  لشیخانه و اتوموب  بابا

هنوز هم بدهکار است. پس او بود    دانستمیبه او داد. اما م 

 که حکم جلب بابا را گرفته بود. 

 : پرسدی. بابا مشومیم بلند

 ؟ی ری کجا م-

 .گردمیاالن برم-

 .  رومی م ی ریخ ی سمت آقا به

 ی ری خ ی سالم آقا-

 :دهدیبا اخم جواب م ی ریخ ی آقا

 سالم  کیعل-

 بود و حاال...  ی نیدر نظرم مرد نازن  شهی. او هم شودی نم  باورم
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 ن؟ی شما حکم جلب بابا رو گرفت-

 :میگوی م ی و من با لحن دلخور دهد ینم یجواب

  ن ی دونستیچرا؟ شما که م  گهیدست شما درد نکنه... شما د-

به روزگار    یشد و چ  یچ  نیدیو د  نیشما که بود  ..هیچ  هیقض

 چرا؟  گهی ما اومد. شما د

. جفتمان بغل هم گذردیمامان م  ی و زار  هیاز گر  یساعت  کی

 . می خوانینامه م بتی دلمان مص ی و تو  مینشسته ا

به .  میکنینگاه م  گریکدیهردومان به    خوردی در که م  زنگ

و با هزار   گذارمیرا دم گوشم م  ی. گوشدومیم   فونیسمت آ

 :پرسمیم دیام

 بله؟-

و کدوم واحد؟    نیکدوم طبقه ا  یبگ  دینبا  یکنی تو دعوت م-

 می از اول تا آخر زنگ همه خونه ها رو زد یحاج

را از دورتر    نی رحسیام  ی و صدا  دیگویم  رحسنیرا ام   نیا

 .شنومیم
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  ی بوده... تو از خدا خواسته بلند شد  یتعارفش خرک  نیبب-

 ی اومد

ناراحت. به    ای خوش حال باشم از حضورشان    دیبا  دانمینم

 ه« یتی ری: »حتما خمیگویدلم م ی و تو سپارمیخدا م

 داخل  دییبفرما-

م  دکمه فشار  را  کن  باز  گوشدهمی در  جاش    ی.  سر  را 

 : میگویرو به مامان م  گردمی و برم گذارمیم

به دست و    یآب  هیمامان... پاشو    ننیرحس یو ام   رحسن یام-

 درست کن.  تمیروت بزن. روسر 

هنوز با مانتو و شلوار و مقنعه بودم. قبل از باز کردن    خودم

 .کشمی به مقنعه ام م یدر دست

م   رونیب منتظرشان  خانه  کمشومیدر  خم    ی.  را  خودم 

 .برمی صدام را باال م  یطبقه را باال آمده اند. کم  کی.  کنمیم

 د ییبفرما-

 :دیگوی و از همانجا م کندیم یلودگ  نیرحسی ام باز



 

609 

 

  م ی خودمونو سبک نکن  ا ینگفت کدوم طبقه. زن ب  ی حت  نیبب-

 .میخونه، نون و ماستمونو بخور میبرگرد

لبخند    ی نا  یو من حت   دیگویم  «یی»خفه شو  رحسنیام

من هر دو    افهیق  دنیبا د  رسندیکه م  یزدن هم ندارم. وقت

 .شوندی متعجب م

 :آوردی م نییصداش را پا  رحسنیام

 شده؟ اگه عمو دوست نداره... ی زیچ-

 .کنمیرا قطع م  حرفش

 داخل دیی. بفرماستیبابا خونه ن-

 : پرسدیم نیرحس یشده اند. ام ی دو جد هر

 ما...کجاست ترانه؟ بخاطر -

 : دیگوی و از پشت سرم م  رسدیبار مامان است که سر م  نیا

 داخل...   دییبفرما-
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ام  رحسنیام و مامان   افهیق  دنیبا د  نیرحسی و  داغان من 

  رم یگیرا م  ین یری. گل و شندیآیرسما وا رفته اند. داخل م

  د ی. تمام مدت منتظرم مامان از بابا بگوبرمیو به آشپزخانه م 

مامان با محبت با    یکند، ول  نیو را نفرو عم  زدی و اشک بر

 . کندی دو قلوها حال و احوال م

  ن یمن ا  فهممی. حاال م ندینشی لب هام م  ی رو  ی محو  لبخند

 به ارث برده ام. یاخالقم را از چه کس

  گردم ی . به هال برمگذارمی اجاق م  ی و رو  کنمی را آب م  ی کتر

 .نمینشیمبل م  ی کنار مامان رو ن؟« یو با گفتن »خوب

ا  جفتشان هستند.  نشستنشان    نیمعذب  رق  و  شق  از  را 

 : پرسدیم رحسنی. امفهممیم

 عمو کجاست؟ -

م  من ساکت  مامان  ممیشویو  بابا  از  که  هربار    پرسند ی. 

با  دانمی. نمزند ی دلم چنگ م  ی تو  ی زیچ   ی الپوشان  دیچرا 



 

611 

 

افتاده است. چرا هم من    یچه اتفاق  مییبگو  د ی. چرا نبامیکن

 . میو هم مامان سکوت کرده ا

 : پرسدیم نی رحسی ام نبار یا

 افتاده؟  یاتفاق-

 : دیگوی گرفته م  ی با صدا مامان

 ؟ینه جانم. چه اتفاق-

حالم    کندیمامان دارد از ته مانده غرورمان دفاع م  نکهی ا  حس

به بابک هم زنگ نزده بود. همه    ی. او حتکندیرا خوب م

ب و  ناله کرده  و  را اشک  اما    رونیدردش  بود    ک یفرستاده 

 نگفت که شوهرش را بازداشت کرده اند. یکس  شی کالم پ

 :دیگویم ی جد یل یخ  رحسنیام

که حاال    می. نبوددیبدون  بهیما رو غر  دمیزنعمو بهتون حق م-

  ی .. ول دیما باز کن  شیراحت سفره دلتونو پ  الت یشمام با خ

 . نیهست به ما بگ  ی زیاگه چ
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  شود یمجبور م  رحسنی. و ام میزنی نم  یو مامان باز حرف  من

 دوباره حرف بزند.

 نی. خب بگنیکرد  هی... شما و ترانه معلومه گرستیعمو ن-

 ادیاز دستمون برب یکمک دیافتاده شا یچه اتفاق

 : زندیلب م ی خفه ا ی با بغض و صدا مامان

 اد یبرنم ی کس کار  چینه از دست شما و نه از دست ه-

 :دیگوی م نیرحس یام

ساکت    میدیقول م  ومدیشده. اگر برن  یچ  نی حاال شما بگ-

 . مینیبش

. دارد  شومیمامان م  ی گوشه چشم متوجه حرکت شانه ها  از

حد هم که خودش را نگه داشته بود   نی. تا همکندیم  هیگر

 واقعا هنر کرده بود. 

 : ردی گیمن را هدف م  رحسنیام

 شده؟  یچ نمیزهرا بگو بب  ی تو رو به فاطمه-

 : میگویبغض باالخره م با



 

613 

 

 امروز اومدن بابارو بردن..-

 چرا؟  ؟یک-

  ن یرحس یو ام  رحسنیام  ی را از اول تا آخر برا  انیجر  تمام

است از    دهیگونه هام پوش  شودی. تمام که مکنمیم  ف یتعر

 اشک.   یسیخ

 :دیگوی م رحسنیام

 ؟ ی رو دار ی ری خ  نیآدرس ا-

 کار؟یچ ی خوایم-

 نداشته باش. آدرسو بده  ی کار-

م  آدرس امدهمی را  ام  رحسنی.  م  نیرحسیو  .  شوندی بلند 

 :پرسمیم

 کجا؟ -

 ؟ ی ریخ  شی پ میریم-

 دهیالتماس کردم. گوشم نمچرا؟ من باهاش حرف زدم. -
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 :دیگویم یو به شوخ زندیم یچشمک نیرحس یام

 . میمردونه التماس کن میریما م-

 .رومیو پشت سرشان م دارمیرا برم لمیموبا فورا

 .نیشمارتونو بد-

. مامان با حال خراب و صورت  رمیگیجفتشان را م  شماره

 :کندی. زمزمه م دیآیدم در م   سیخ

 امشب اونجا بمونه  دینذار بده.. رتونی خدا خ-

 :دیگوی م رحسنیام

 به خدا  دیام-

. آنقدر به خدا  میخوانی و من و مامان آنقدر ذکر م  روندی م  آنها

م تقر  می کنی التماس  کند.  کمکمان  ساعت   ،یک ی  بایتا  دو 

. مامان  دهدی. رد تماس م رحسنیبه ام  زنمی بعدش زنگ م 

 :پرسدیم

 شد؟ یچ-



 

615 

 

 رد تماس داد. -

 :دیگوی و آرام م دهدیان متک ی سر

. اصال کار خداست  ی خوش خبر  ی خبر  ی... بهیت یریحتما خ -

که باباتو گرفتن اومدن   یشب  نیهم  قایدو تا بچه دق نیکه ا

 خونه. 

  ک ی  بای. تقرمیگوینم  ی زیچ  گریو د  کنمیمامان نگاه م  به

ام بعد  جواب    رحسنی ساعت  اضطراب  با  گرفت.  تماس 

 .دهمیم

 شد؟ ی... چرحسنیالو... سالم ام-

 .می اونور... صبر کن اونجا صحبت کن  میایم میدار-

چه به   ایکنند؟ خدا  ی آن ها هم نتوانسته بودند کار  یعنی

 آمد؟ یروزمان م

 :زنمی بغض لب م با

 بابام... -

 نگران اون نباش حل شد... -
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 به قلبم. شودیم ر یعالم سراز یخوش تمام

 ؟ یگیم ی جد-

 : پرسدیاز آن سمت م مامان

 شده؟ یچ-

م  براش تکان  تا  دهمیسر  جواب  منتظر    رحسن یام  دیی و 

 . مانمیم

 .میزنیحرف م میایآره... حاال صبر کن ب-

 : میگویو به مامان م کنمیرا قطع م لیموبا

 حلش کردن مامان... حلش کردن -

م  گریو مامان همد  من را شکر  بغل و خدا   کی.  میکنیرا 

 . ندیآ  یم نیرحس یو ام رحسنیبعد ام میساعت و ن

  م ینیبابا را بب  م ی. منتظرمیرویبا لبخند به استقبالشان م   نباریا

 : پرسمی همان دم در م دانهی. نااممینیبیاما نم

 شد؟ یبابا پس چ-
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 :دیگوی م رحسنیام

 م یایصبر کن ب-

 :زندی لب م مامان

 داخل  نی ای... بدیببخش-

  ن یرحسی. اممی قرار منتظر صحبتشان هست   یو مامان ب  من

م  لونینا دستم  به  را  غذا  پرس  شرمنده    دهدیچند  من  و 

 : میگویم

 توروخدا   دیببخش-

 ا ی رو بذار و ب نا ی. اهیچه حرف-

به چ  من لب  از صبح  مامان  بود   ی زیو  که  مینزده  . خودم 

نم  یلیم را  مامان  اما  مدانمی نداشتم  آشپزخانه  به  و    رومی. 

 . گردمی برم الفوریف

 : دیگویم یشان یبا پر مامان

 گه ید  رمیشد؟ دارم از حال م  یچ نیبگ-
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 به لب هاش.  دوزمیو چشم م کندی دهن باز م  رحسنیام

ا- م  نکهیاول  آزاد  صبح  فردا  عمو  خشهیانشاهلل    ی ری. 

 ره یگیپس م  تشویشکا

 :دی گوی و م زندیم  هیگر ریز مامان

 شکرت  ایشکرت... خدا ایخدا-

 : میگویم  نی. بنابراستی همه ماجرا ن نی ا دانمیاما م من

 خب؟-

 :دیگویم دیبا ترد  رحسنیام

 مو یچک نوشت  مویبهش بد  می تونستیکه م  یمقدار پول  هیما  -

ول   میداد بق  یبهش.  داده  مهلت  هفته  آخر  جور    هیتا  پولو 

 !کنهی م ی ریگی پ  تشویوگرنه دوباره شکا میکن

 . زندیم خشکم

شا- بکن  میبتون  دیما  جورش  هفته  آخر  مشکل   یول  م یتا 

 نجاستیهم  قایدق
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 :پرسمیم

 ؟یچه مشکل-

 : دهدیجواب م نیرحس یام

  رن ی رو م  یراه  ن یهم  قایطلبکارا برسه دق  هیاگه به گوش بق -

پولشو    قیطر  نیاز هم   ی ریخ   قایرفت. چون دق  ی ریکه خ

شکا هم  با  و  بشن  جمع  اگه  جور   تیگرفته.  پول  با  کنن 

نم  هیکردن واسه   با  ی کار  شهینفرشونم  پول   دیکرد چون 

 داد شونمیبق

 : پرسدیم مامان

 بفهمن؟  خوانی م ی چجور-

 : دهدیجواب م  رحسنیام

تقر- از عمو طلبکارن. همشونم  هم    بایبه هرحال همشون 

 ه ی  تیهفته بعد نفهمن نها  ه ی.  چهی پی صنفن. باالخره خبر م

 اون موقع کرد. ی برا ی فکر هی  دی. باشنیمتوجه م گهیماه د
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برخالف    نش،یاما مامان با همان ذات خوش ب   روم ی وا م  من

 :دیگویمن م

 . می کنیم ش یکار ه ی ادیتوکل بر خدا... محسن م-

هم    یپول  نی هم   ؟ی : »چه فکرمیگویو خودم م  گزمی م  لب

بود که اونا به بابا خودشونو   ن یدادن بخاطر ا  ی ریکه به خ 

م  ثاندونستنیبدهکار  در  سع  ی.  داشتن؟«  چقدر   یمگه 

 .کنمیدم م ی خودم را جمع و جور کنم. چا کنمیم

چا  بعد م  ،ی از  گرم  هم  را  امکنمیغذا  متوجه    رحسنی . 

ط م  یوالنسکوت  وقتشودی ام  به    ی.  بودم  آشپزخانه  در 

 .دیآی سراغم م

 :پرسمیم رحسنیام دنید با

 ؟ی خوایم  ی زیجانم؟ چ-

 . دهدیم  هیتک  خچال یو شانه اش را به    دیآیجلو م   رحسنیام

 ؟ یتو خوب-
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کاب   بشقاب داخل  از  را  رو  آورم ی م  رونیب  نت یها    ز یم  ی و 

 . گذارمیم

 آره -

 !ی ایبنظر خوشحال نم-

. ستمی. ناراحت هم نستمی. نه، من خوشحال نکنمیم  سکوت

  دهدی را عقب م  یشده است. صندل  م یچه مرگ  دانمیاصال نم

 .ندینشی م شی و رو

 کارت دارم.  نیبش-

. زل زده است به من و من سرم  کنمیسکوت اطاعت م  در

 : پرسدینگاهش را. م ینیسنگ  کنمیاست. حس م نییپا

 ه؟یچ-

ام  چیه  من با  ام  رحسنیوقت  نبودم.   یمیصم  نیرحس یو 

 م یزنی ما با هم حرف م  دیدیاجازه اش را نداشتم. عمو اگر م 

 من بود!  ری. انگار که تقصکردی فورا بهم اخم م



 

622 

 

است.   بهیبرام غر  رحسن یام  مانه یلحن صم   نیا  نیهم  ی برا

ا منکر  که  افراد    شوم،ینم   هیقض   نیهرچند  تنها  قلوها  دو 

  ی شتریب  یخانواده عمو هستند که با آن ها احساس راحت

 ! کنمیم

امت   اگر از صد، دو قلوها هفده و به سا  ازیبخواهم    ریبدهم 

 .  دهمیم از یصفر امت ریخانواده عمو ز ی اعضا

 :شنومی را دوباره م رحسنیام ی صدا

فکر نکنم منو    یول  میبا هم جفت و جور نبود  یلیدرسته خ-

 !ینی بب یرعلی مثل ام  نویحس

 . آورمی را باال م سرم

ا- اگه  واقعا...  نم  ی نجورینه  دعوتتون  اصال  که   کردم یبود 

 خونه دیایب

 .زندی م ی تک خنده ا  رحسنیام

 یرک نقدریکه ا یمرس-
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  اط ی و با احت  کندیمکث م  ی با خجالت. لحظه ا   گزمی م  لب

 :پرسدیم

 ؟ی بخاطر عمو تو فکر-

م- خودم  به  همش  ا  گم ی آره...  کجا    نیقراره  از  پولو  همه 

مم؟یاریب مامان  تو  گهی!  بزرگه...  شک  یبزرگ  ی خدا    ی خدا 

 باشه یمنطق دیآدم با نهیا  تشیواقع  یول ستین

 :کندیسوال م یبا زرنگ رحسنیام

 ؟ییبه اون باال ی شک دار-

 نه... -

  فش یخدا بزرگه بسپر بهش... خودش رد  یگ یم   یپس وقت-

 کنهیم

 .آورمیم کم

 ؟ی آخه چجور-

 : دیگویم  اطی با احت یمکث طوالن کیبعد از  رحسنیام
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 بود...  یدولت  ی کله گنده ها  نیاز ا نیداشت  لیفام هی-

اسم حاج   ی رو   رودیراست م  کیو من مغزم    شودیم  ساکت

 !ی اری یعل

خوب متوجه   یلینبود که حرفش را ادامه بدهد. من خ  ی ازین

م اشومیمنظورش  با  ا  نی.  من  بنظرش    نطوریهمه سکوت 

 . ردی حرفش را بگ ی ادامه  د یکه با رسدیم

ها  - موقع  خ  ادمیاون  آمد    یلیهست  و  رفت  باهاشون 

امنیداشت منو  امشب  کرد  یلیخ  نیرحسی...  که    میفکر 

بود.   نینظر حس  نیا.  میریکمک بگ  میتونیم   یاز ک  مینیبب

  نه یبنظرم گز  یافتاد ول  لتونیاون فام  ادیاز کجا    دونمینم

 .ستین ی بد

  خواهد ی. اصال دلم نممیندارم که بگو  ی زی. چزنمینم  یحرف

عل بب  یحاج  آن نمیرا  از  بعد  نه  ها...  سال  آن  از  بعد  نه   .

 ..!ی آخر ی روزها

 ه؟ی نظرت چ-
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 :پرسمی سرد م یلیخ

 همه پول بهمون بده  نیا دیچرا با-

دلکنمیدرک م- واقعا  ول  یلی.  ا  ینداره...  نظرم  اگه    نهیمن 

 می مقدار از اون پولو به طلبکارا ند هیکمک کرد 

 .کنمینگاهش م متعجب

 ؟یچ یعنی م؟یکن  کاریپس چ-

و انگشتانش را در هم گره   کشدیخودش را جلو م  رحسن یام

 . گذاردی م زیم  ی و رو کندیم

بود   یم  ی ا  گهی خوش نامه، اگر هر کس د  یل یبابات خ   نیبب-

همه بابات    یکردن، ول   یم  تی ازش شکا  ی به جرم کالهبردار

  ش ی پا پ  تیشکا   ی برا  یشناختن که تا به امروز کس  ی رو م

 نشونه خوبه هی نینذاشته. ا

 خب؟-
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  ن یمقدار از ا  هیکه بابات دوباره با    نهیا  نینظر من و حس -

داره   یخوب  یل یخ  ی بزنه. عمو شامه اقتصاد  ی کار  هیپوال به  

 طلباشو صاف کنه  تونهیم ی نجوریو ا

خواروبار    کیحق دارد. بابا از    رحسنی. امرومیفکر فرو م  به

دست به همه جور    شیزندگ  ی شروع کرده بود. تو  یفروش

هم   ی کار م  شهی زده.  اگر  است.  بوده  موفق   توانستیهم 

 پول طلبکارانش را پس بدهد.  توانستیدوباره سرپا شود، م

  ش ی پ  توانستمی همه چگونه م  نیاما با ا  شودی روشن م  دلم

 : میگویو م   گزمیبروم. لب م یحاج عل

 ی حاج عل  شیبرم پ شهی روم نم  نهیا قتشیحق-

 .دهد یچندبار سرش را تکان تکان م  رحسنیام

باهاش صحبت کنه و    تونهی. خود بابات م دمی بهت حق م-

 مجابش....

 :کنمیرا قطع م  حرفش
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اون   ..یحاج عل  شی پ  رفتیم   خواستینه... بابا نه... اگه م-

اومدم خونه عمو. بهش گفته بودم    شبیمن د  دونهینم  یحت

 دم ید یکه شمارو تصادف

فکر   ی. کمبردی را به داخل دهان م  نشیریلب ز   رحسنیام

 : دیگویو بعد م  کندیم

  ی ری. پول خ می بر  د یبا  ی. ولمی بر  نینو تو و حس م  میتونیم-

 ... میدی رو م

 :کنمیو حرفش را قطع م رسدی به ذهنم م ی زیچ ناگهان

 ... ی ر یپول خ یباق-

 نگرانش نباش -

 چرا؟ -

 م یکنیتا آخر هفته خودمون جورش م-

 ؟ ی چجور-

 .دهدینم یجواب
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 رحسنی ام ی چجور-

 !فروشمیم نمویماش-

باشودینم  باورم چرا  فکر    ی کار  نی همچ  دی.  هرچه  بکند؟ 

که    ینی. دوباره آن بدبرسدیبه ذهنم نم   یلی دل   چیه   کنمیم

مثل خوره به جانم افتاده بود، چون دمل    ر یچند وقت اخ  نیا

 .کندیسر باز م نیچرک

 : میگویو م  کنمیم اخم

 هی. خودمون  یبکن  ی کار  نی همچ  ی نداره بخوا  یلیدل  چیه-

ازتون ممنونم و لطف    یلیخ  نجامی. تا هم میکنی م  ش یکار

 ن یکرد

 . رودیدر هم م  شتریو اخمم ب خنددیآرام م  رحسنیام

 حرفم خنده دار بود؟  ی کجا-

  ل یتبد  ی به قهقهه بلند  رحسنی ام  ی سوال من خنده ها  با

خنده هاش    انی و م  بردی دهانش م  ی . دستش را جلوشودیم

 : دیگویم
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 ... معذرت دیببخش_

.  دهدیو ادامه م  گذاردی م  زیم   ی . سرش را روخنددی باز م  و

م  ی عصب م  می. صندل شومی تر  عقب  با حرص  که    دهم یرا 

 خنده اش را بخورد.   کندیم  یو سع آورد یسرش را باال م 

 صبر کن -

خنده اش را مهار    تواندی و باالخره م  کندیبار اهم اهم م  چند

به حرف    شود،ی . آرام که مکنمی کند. چپ چپ نگاهش م

 :دیآیم

اعتماد نداشته   نیکه به منو حس دمیترانه من حق م نیبب-

پدریباش پسر همون  ما  باالخره  ولمی.  ه  ی.  نقشه    چیواقعا 

از    مونیبده  میداد  ی ریبه خ  ی . اگه پولستیپشتش ن   یشوم

عمو پولشو بهم    دونمیم  وشمفریم  نویعمو بود. االنم که ماش

.  میخون  م. همی لیما فام  میکه بگذر  نای. از همه اگردونهیبرم

... خب االن  می که جبران کن  م یگشتیراه م  هیدنبال    شهیهم

جلو راه  حس  ی پا  ی اون  نمنهیمنو  گرد    میتونی.  عقب  که 

 .میکن
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  ی . سرندیکالمش را در صورتم بب  ری تا تاث  کند ینگاه م  بهم

 . شودیراحت م الشیخ دهم یکه تکان م

 .رمیمیکه واقعا دارم م  ار یپاشو شامو ب-

اتاق    ی. بعد از شام مامان را راهشومی از جا بلند م  شرمنده

م نم  کنم یخواب  قبول  اولش  بخوابد.  را    لشیدل  کندیتا 

با من    شانیی. بخاطر حضور دو مرد نا محرم و تنها دانستمیم

به اتاق    کنمیم   شی باالخره راض  ی! ولگذاشتیما را تنها نم

از    رحسن ی. اممیروی . با پسرها به آشپزخانه مرودی خواب م

 زنگ بزنم. یتا به حاج عل خواهدیمن م

 فردا زنگ بزنم؟-

جور آدما وقت ندارن. االن آخر شبه. زنگ بزن    نیا  نیبب-

 بده. امی جواب نداد، پ

 :میگویاز خدا خواسته م . بعدکشمیم یپوف

 شمارشو ندارم -

 :دیگوی م نیرحس یام
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 زنعو بگرد ایعمو  یبرو تو گوش-

بابا   لی. سراغ موباخزمی و از جا برم  رومیبه او م   ی غره ا  چشم

ام ثبت    یگوش  ی . توکنمیم  دا یرا پ  ی. شماره حاج علرومیم

 . گردمیشماره را و به آشپزخانه برم کنمیم

 : میگویو م  گذارمی م زیم  ی را رو لیموبا

 . زشته میاالن زنگ نزن شهیم-

شب گذشته بود. منطق دو    مهیواقعا هم زشت است. از ن  و

 :دیگویم رحسنی. امکنمیقلو ها را درک نم

 بده. امیپس پ -

به دل و روده ام. مثانه    زندی. استرس چنگ مکشمیم  یپوف

  نیرحس یدارم. ام  ییبه دستشو  ازی. ندهدیام خودکار آالرم م

 .  داردی را برم لیموبا

 .سمیبنو ی... چدمیم امی خودم بهش پ -

 : دهدیتز م   رحسنیام

 ...ی ... من دختر آقای اری ی سالم آقا سیبنو-
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 :میگوی و م رمی گیم  نیرحسیرا از دست ام لیموبا

 کنمیم  پیخودم تا-

 : سمینویفورا م و

دارم. هر    ی. ترانه هستم. باهاتون کار مهمیحاج عل  »سالم

 که زنگ بزنم« دیبگ دیوقت تونست

م  ر یالسعیسر م کنمی ارسال  اگر دست دست    گر ید  کردمی. 

 . شوندیبدهم. پسرها بلند م امیپ توانستمینم

 رفع زحمت  گهی خب ما هم د-

ام  ی تو  جمله زنگ    لمیموبا  یوقت  ماندیم  رحسنیدهان 

 !بنددی صفحه ام نقش م ی رو   یو شماره حاج عل خوردیم

من    لیشده مان را به صفحه موبا  خیسه نفرمان نگاه م  هر

 :دیگویم نیرحسی . اممیدهیم

 بردار -
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تاب م  چ یپ  ی . دلم هرم ی گیم   استرس انگار سوار  خوردی و   .

قدر ترسناک  . همانرودیم  نی باال و پائ  یشده و ه  ییترن هوا

 مثل من! ی دختر ی و دلهره آور برا 

و مقابلم   داردی را برم  لیموبا  رحسنیام  کنم،ی که نم  ی کار

 . ردیگیم

 تونمینم-

 . دیآیاز دستم بر نم ی کار نی. چنتوانستمینم

 :زندیغر م   رحسنیام

 خوردتیکه نم یاز پشت گوش -

علگزمیم  لب حاج  که  آنها  نم  ی.  که  شناسندیرا  ها  آن   .

 ام. آن ها که... دهیرا به چشم د ییزهایمن چه چ دانندینم

.  کندیسبز را لمس م  کونیو آ   ردی گیرا م  لیموبا  نیرحس یام

ندارم.   ی چاره ا  چیه   گر ی. دردیگی را سمتم م  لیبعد هم موبا

 .برمیو مقابل گوشم م  رمیگیرا م   لیلرزان موبا  ی با دست ها

 : چدیپیگوشم م ی تو یمتعجب حاج عل ی صدا
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 ترانه؟-

 :میگوی م یلرزان ی . با صدا ترسمیچرا اما م دانمینم

 یحاج عل س... سالم حا..-

را قطع کنم و به    لی. چرا؟ کاش بشود موباکندیم  سکوت

 اتاقم پناه ببرم!

نم  او من  و  است  حرف   دیبا  دانم یساکت  مغزم    یچه  بزنم. 

 است. یخال

 :کندی آهسته غرولند م  رحسنیام

 بگو  ی زیچ هی-

مرگ  بندمی م  پلک ش  کباری.  استرس  کباریهم    ونیو  با   !

 : میگویم

 دادم...  امیبدموقع پ دیبب.. ببخش-

 ؟ یخوب-
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! چرا؟ حال من به ؟« یرا قطع کرد که بپرسد، »خوب  حرفم

 !د؟یآی چکارش م

خوب- خو...  خوبم. ش.. شما  خو...  خاله   د؟ یممنونم  خال... 

 خوبه؟ یانس

 !میشکر ما هم خوب یاله-

که    ی دور است از آن مرد  یحاج عل  میلحن مال  نیا  چقدر

 که...  ی . مرد خشک و سرد شناسمیم

 شده؟  ی زیچ-

. دانمی! نمجیهم گ  دیاو هم مثل من معذب است. شا  بنظرم

مکالمه   نیزودتر خواسته ام را اعالم کنم تا ا  نمی بیبهتر م

 .دیآی تمام شود. نفسم دارد بند م

 نمتون؟ یبب شه ی... میبگم... م خواستمی... میشرمندم... م-

 :دیگویم  تیو در نها کندیمکث م ی لحظه ا یعل حاج

 حتما... فردا خوبه دخترم؟ -
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بال»دخترم؟«  چه  مبهوت   یی!  و  مات  است؟  آمده  سرش 

 : میگویم

 و کجا؟  یبله... چه ساعت-

 برات بفرستن... عصر خوبه؟ گمیم-

 بله-

 ؟ ی ایتنها م-

 : دهمیو جواب م کنمینگاه م رحسنیام به

 نه با پسرعموم -

 : پرسدیم یبی . بعد با لحن عج کندیم یمکث

 شوهرت؟ -

 نه... من... من ازدواج نکردم -

و بعد از    چد یپیگوشم م  ی تو  قشی. نفس عم کندیم  سکوت

 آن صداش: 

 نمت یبیباشه، پس فردا م-
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 ! شی به ده سال پ شومیو من پرت م شودی قطع م مکالمه

 سوم  تاش

 عت ی: طبسبز

 "بازگشت "

.  افتمیخودم را    الیاتاق و  شی باز کردم و در گرگ و م  پلک

 تخت تو! ی هم روآن

قفسه    ی بود به تو. لباس خوابم تا رو  دهیکامال چسب  کمرم

 ام باال رفته بود و...  نهیس

 ...انگشتانت

هام باال و    نهیشکم و س  ی نوازش وار داشتند رو  انگشتانت

 ! شدندی م نییپا

از خاطرم رفت. باز خواب    دنی شوکه شدم که نفس کش  آنقدر

 یلباس خوابم چگونه تا باال  دم؟یدیبودم؟ داشتم خواب م

 یتخت خواب چه غلط  ی ام رفته بود؟ لخت رو  نهیقفسه س

 کردم؟ یم
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 :ی دیهسته پرس چون آ  دارمی که ب ی دیچگونه فهم دانمینم

 زم؟ یعز  ی شد داریب-

 من را ترساند و لرزاند.   شتریگفتنت ب  زمیعز

ب  دمیترس خشک  چوب  مثل  بخورم.  فقط    یتکان  حرکت 

 عرق کرده بودم.  ادی. از استرس زدمیکشینفس م

صورتم. پلک هام را محکم به   ی رو  ی دیرا باال کش  خودت

 :یو گفت ی دیام را بوس قهیفشار دادم. شق گریکدی

 زم یباغ عز  ی تو  می... بلند شو لباس بپوش برنیی پا  رمیمن م-

بودم. حالم بد بود.    ده ی. ترسمیایب  ییبا تو جا  خواستمینم

 :ی به تو داشتم. صدام زد ی حس بد

 ترانه؟-

شده بودم!    داری خودم را تکان دادم. مثال تازه از خواب ب  یکم

 بسته و خواب آلود گفتم: ی با پلک ها

 بخوابم فرانه... خسته ام.. تو برو خوامیم-
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 :یو بعد آهسته گفت ی مکث کرد یاندک

 .مونم یم شتیپ-

. تکان تکان خوردم، لباس خوابم  یکنارم بمان  خواستمینم  نه

 و گفتم: دمی کش نییشکم پا ی را تا رو

 نه برو تو... بخاطر من نمون-

فاصله گرفتم و آن لحظه بود که    توانستمیهم تا م   بعدش

  ی خوابم بغض تو  ی ادآوریپاهام شدم. با    انیم   یسی متوجه خ

 کنم.   هیتا راحت تر گر ی برو خواستیگلوم نشست. دلم م

م  یاتفاق  چه بود   افتاد؟ی داشت  کرده  چه  ما    ی تو  من؟  با 

 م؟ یچکار کرد

 : ی دیپرس

 م یبعد نمازت بر  یگفت شبید ؟یخونینماز نم-

 نماز صبحم قضا شد.  ت،یبار بدون معذور نی اول  ی من برا و

 بخوابم خوامینه م-
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رفت  ینگفت  ی زی چ  گرید که    ی . صدایو  را  در  بسته شدن 

 کردم. هیبلند گر ی با صدا  دم،یشن

. بعد از تو متنفر شدم  ختمیچند ساعت اول فقط اشک ر  تا

و لوازمم را جمع    دمیخودم. دست آخر هم لباس پوشو از  

نم  دلم  بب  خواستیکردم.  را  بزنم.   ای  نمیتو  حرف  تو  با 

نم  ده یچسب نگاهت  مهسا.  به  دورکردمی بودم  ازت    ی . 

  ییآ  یسمت من م  ی دار  شدمی و هربار متوجه م  کردمیم

 .رفتمیدر م  ی جور کی

شده. من اما اقرار    میمرگ  کی متوجه شده بودند که من    همه

  ی فقط بد خواب شده ام. آنقدر هرکس  گفتمی و م  کردمینم

هم کنده    پی گفت با تو دعوام شده، از اک  ای  دیحالم را پرس

 رفتم.  ایسمت در ییشدم و به تنها

  خواست ی. دلم مختمی ماسه ها نشستم و دوباره اشک ر  ی رو

  ا یبکشم    سهی تمام بدنم را ک   واستمخی به حمام بروم. دلم م

 .فتمیبا سنگ پا به جان تنم ب
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. اگر به  میکه قرار بود عصر حرکت کن  کردمی را شکر م  خدا

حاضر    گریو د  کردم ی ام را با تو تمام مرابطه   می دیرس یتهران م

 بودم! دهیبود که کش ی نقشه ا نی. انمتینبودم بب

 کاش سر داده بود! ی تمام مدت کاش و ا دلم

 خواب بد!  کی. بودندی ها کابوس م  نیهمه ا کاش

 .اوردمیرا باال م شبیتمام اتفاقات د کاش

 ! دمیدیتو را از روز اول نم کاش

 ... کاش

در- به  چ  ،ییتنها  ینشست  ایرو  م  یبه    رهنی پ  یکنی فکر 

 ؟ ی زر

اما آن لحظه متنفر شدم.    کردیصدات خوشحالم م  شهیهم

  ی بودم و کم  ی فشردم. عصب  گر یکدیدندان هام را محکم به  

 !یخجالت زده حت 
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نزد  جوابت اگر به من  ندادم. به خودم گفتم    ،ی شد  کیرا 

با فاصله    ی. ولرومیو م  شومیبلند م از من    ی متر  کیتو 

 !ی بود دهی. انگار فهمینشست

 ه؟ی چ عتیطب ی تا حاال فکر کرد-

بهت انداختم. دوباره حالت تهوع به سراغم آمد.    ی نگاه  مین

 جواب دادم: ی رو برگرداندم و آرام و به سرد

 ه ی... معلومه چخوادیفکر کردن نم -

رو  ینیسنگ  توانستمی. می کرد  سکوت را  خودم    ی نگاهت 

 فرار کنم. شدیحس کنم. کاش م

 بود! نی. صدات که به شدت غمگ دمیرا شن صدات

  ه ی برات    تونمی م  کنه،ینم  تتی اذ  یلیبودن خاگه کنار من  -

 کنم؟  فی داستان تعر

  ی ری ها و کناره گ  ی. تمام کج خلقی بود  دهی. فهمدمیگز  لب

 ی بود  دهی. فهمیدانستی را م  لشانی. دلی بود  دهیهام را فهم
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با هم به باغ   ی شده بودم و باز هم انتظار داشت  داریب  شبید

 م؟یبرو

باعث شد متوجه    نیهم نکردم. هم   یندادم اما حرکت  یجواب

 .  دادمیکه گوش م ی شو

 یدانیبه من که آن روز ها تو را آنقدر عذاب دادم. م  لعنت

اگر با هر    دی. شای و زخم خورد  ی دی تو با من فقط درد کش

د سر    نیا  ی بودیم  ی گریشخص  از  را  دردناک  اتفاق  همه 

 !ی گذراندینم

 :یگفت

دوست داشتن.    یلیخ  گرو یزن و شوهر بودن که همد  هی_

ماه  م  ر ی گیمرده  سحر  کله  و  غروب    ایدر  رفتی بود  و 

زندگگشتیبرم م  یلیخ  شونی.  که    ی جور  گذشتی خوب 

حسود بهشون  روستا  اول  کردنیم  یهمه  سال  همون   .

  ی ول  اوردنیبچه ن  گهید  نکهیپسر دار شدن و با ا  شونیعروس

که پسرشون هفت    ی روز  صبحبازم حال دلشون خوب بود.  

  ا ی . درگردهیغروب برنم  یول  رهیم  ایمرد به در  شهیساله م
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  قا ی. به اسکله رفت. همه قادیترس   نیبودو زن از هم  یطوفان

 شوهرش.   ق یبرگشته بودن اال قا ا یو کشت

گردنم رو سمتش چرخوندم و نگاهت  جلب شده بود.    توجهم

زانو بود و   ی . دست هات رو ایبه در  ی شده بود  رهی کردم. خ

 :ی کرد فیتعر

هرکس- در  گفتی م  دیپرسیم   یاز  نداره.  روز    ایخبر  اون 

روزها    یطوفان  ی جور نداشته.  سابقه  حال  به  تا  که  بود 

با پسر    رفتیاز مرد نبود. زن هرروز م   ی و خبر  گذشتیم

  ن یا  ی وقت تو  چی. هموندیلب ساحل و منتظر م  کشیکوچ

  ن ی. چندگردهیشوهرش برم   گفتینکرد چون م  هیمدت گر

رو    ای روز رفت لب ساحل و در  کی   االخرهسال گذشت و ب

.  رفتینم  ایبه در  گهی. دکرد   هیکرد. فحش داد و گر  نینفر

حال    نیآب. با ا  ی پاشو بذاره تو  یپسرش حت دادیاجازه نم

 حداقل جسد شوهرشو بهش برگردونه.  ایتا در  کردیالتماس م 

و من تشنه تر شده بودم که بدانم ادامه اش    ی کرد  سکوت

خودم را مشتاق    خواستیدلم نم  یچه خواهد شد. از طرف
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با تو همکالم    خواستیهم دلم نم  ینشان بدهم و از طرف

 بشوم. 

 :ینشد چون گفت یطوالن سکوتت

متنفر شد و با همون تنفر پسرش رو بزرگ کرد.    ایز درزن ا_

  ه ید  دیو با  کشهینفرو م  هیپسره    ی ری درگ  هی  ی تو  نکهیتا ا

اونجادادیم از  فق  یی.  نداشت   ی ریکه خونواده  امکان  بودن 

برا بدن.  پول  همه  اون  م   نیهم  ی بتونن  که    دونستیزن 

 . شهی پسرش اعدام م

خودم    ی نتوانستم جلو  گریباز به تو چشم دوختم. د  ی دهان  با

 و گفتم:  رمی را بگ

 خب بعدش؟-

که از آن    ی . همان جوری و نگاهم کرد  ی را چرخاند  سرت

  اد ی. دوباره به  کردیکه معذبم م  ی . همان جورآمدیبدم م

 انداختم.  نیی اتفاق صبح افتادم. سرم را پا

 :یگفت
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  گهی. مکنهیم  نشیفرو ن  ایسمت در  رهیم  دی روز زن ناام   هی-

گرفت ازم  شوهرمو  کاریتو  تو  ب  ی کرد  ی .  من  پدر   یبچه 

پسرم آدم بکشه. تو پسرمو ازم    ی کرد  ی بزرگ بشه. تو کار

کرد که همون جا از پا در اومد.   هی. اونقدر گفت و گریگرفت

صبح شده. خواست از اونجا بره    دیچشماشو باز کرد د  یوقت

شد اما بعد    الشیخ  ی. اولش بدیصندوق رو شناور د  هیکه  

 شنا کرد سمت صندوق و اونو به ساحل آورد. 

 من حرف بزنم؟  یخواستیباز م یعنی. ی ساکت شد دوباره

 :دمیشد که باالجبار پرس یآنقدر طوالن سکوتت

 صندوقو باز کرد؟-

 آره -

 بود؟ یتوش چ-

 عالمه طال  کی-

 خوشحال شدم و باز سوال کردم:  یچرا ول دانستمینم

 پسرش اعدام نشد؟  یعنی-
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 نه-

  ی رو  ی راحت شد. لبخند محو احمقانه ا  المیشاد شد. خ   دلم

 .دی لب داشتم که با سوالت پر کش

 ه؟ یچ عتیطب  ی دیحاال فهم-

ها را    نیو منگ نگاهت کردم. منظورت چه بود؟ همه ا  جیگ

طب  یگفت بفهمم  من  نفهم  ست؟یچ  عتیکه  چرا    ده یپس 

پ حواسم  همه  من  اتفاقاتش.   یزندگ  یبودم؟  و  بود  زن 

 کجا بود؟  نی ب نیا عتیطب

 :ی . نگاهت کردم. گفتی شد بلند

  نکه یبا ا  ،یمونیتا آخرش باهام م   ی بهم قول داد  نکهیبا ا-

 ،ی حرفت موند  ی دم و تو سفت و سخت پابهت هشدار دا

 برم  ذارمی.. می بر یتونینداره. م یاشکال یول

 حرف ممکن را آن لحظه زدم:  نیتر احمقانه

 بود؟ یداستانش واقع-
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کرد   ی الحظه  نگاهم  بهت  زدگی با  بهت  به   تی .  را  جاش 

 داد.   ی دلخور

داستان بگم،   هیگرفتم برات    مینه... همون لحظه که تصم-

 سرهمش کردم. 

گفتن نداشتم. دوبار    ی برا  یحرف   گر ی و من د  ی ماند  منتظر

  ی خواستی. انگار که می و باال کرد  ن ییپا  زیر  یلیسرت را خ

 رم« ی . مدمی: »باشه، فهمییبگو

تا دستم را    ی دستت را دراز نکرد  شهی. و مثل همیرفت  و

 . ی ریبگ

مرد مهربانم ببخش. من را عفو کن که از همان روز    رهانم،

و    ی تو بود  شهیاول خودم دستت را نگرفتم. ببخش که هم 

کار    نیهم  قای آخر هم دق   ی من نبودم. ببخش که آن روزها

 را با تو کردم. ببخش...

 ترسوات را ببخش، مرد من!  معشوق

 چه! یعنی  عتیطب دی... فهمدیترانه ات باالخره فهم  یول
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گرفتم. بعد هم سالنه سالنه    ی و ساحلش چند عکس  ایدر  از

که تو و الدن در حال حرف    دمیباغ د  ی شدم. تو  الیو  ی راه

دو رنگت نگاهم را شکار کردند. اگر    ی . چشم هادی زدن هست

اما    دیتا تنها نباش  آمدمیم  الفوریف  بود،یاز آن اتفاق م  شیپ

  ال یو  تمانآن لحظه پاهام را مجبور کردم که به طرف ساخ

 حرکت کنند. 

 ی . حتمیبودند، من و تو قهر کرده بود  دهیهمه فهم  بایتقر

نبوده و    ی زی بابا هم به سراغم آمد و من به دروغ گفتم چ 

 نیرخ داده. او هم گفت که ا  نمانیبحث کوچک ب  کیفقط  

دوست  زهایچ بزود  ی عاد  یدر  و    ی آشت   گریکدیبا    ی است 

م  میخواه خوب  من  اما  هرگز  ا  نیا  دانستمیکرد.  تفاق 

 .فتدینم

 ی قبل  ی و همان جا  یتو رفت  میحرکت کن  می که خواست   عصر

فرصت    ؛ینشست از  بهناز  بجاش  ننشستم.  کنارت  من  اما 

 استفاده کرد و کنارت نشست. 

 رهان؟  میجالب بگو ز یچ کی



 

650 

 

ام شد.   ی بهناز کنارت نشسته حسود  دمیدی م  نکهیاز ا  من

که با    ییتو با بهناز هم همان کارها  کردم یو با خودم فکر م

نشان    یکرد؟ او از خودش چه واکنش  یرا خواه  ی من کرد

 ...ای کردی خواهد داد؟ مثل من رفتار م

کس تو را قبول    چیمثل من! ه  زد،یاو هم تو را پس م  نه

 مثل من! کرد،ینم

.  دندیخندیو م  گفتندیطول راه در خودم بودم. همه م  تمام

 تو! دیبه همه خوش گذشته بود اال من. و شا

  دمیو به عقب نگاه کردم. کامال ناخودآگاه و د  دمیچرخ   کباری

به من. فورا سرم را برگرداندم. قلبم با شدت   ی تو زل زده بود

عجدی تپ  نهیس  ی تو  ی ل یخ  یلیداشتم. حس خ  یب ی . حس 

 که تا به آن روز احساسش نکرده بودم.  ی زی. چیبی عج

حفره احساس    کیقلبم    ی قرار بودم. حالم خراب بود. تو  یب

و    ک ی.  کردمیم بود  کرده  سوراخ  را  قلبم  که  حفره 

 چرا! دانستمینم
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 یتو رفت  ی. وقتدمیبعدش هم نفهم  ی . روزهادم یروز نفهم  آن

 .دمی را فهم  لشیدل ی نبود گر یو د

بدتر هم    یز تو که جدا شدم، حتو ا  میدیتهران که رس  به

داغان تر شدم و    ی امدیشدم. روز بعدش که تو به مدرسه ن

بود.   بی هفته نبودنت من را کامال نابود کرد. برام عج  کیآن  

و    ی بودم که خواستم تو نباش  یبود؛ چرا که من کس  ب یعج

 به دنبال تو.  چرخاندمیمدرسه چشم م ی آن وقت همه جا

برام    دنی. نفس کشگذشتیکالس اوضاع سخت تر م   ی تو

 سخت تر بود.

و سر کالس خانم صدر،    کردمیبغض م  کیزی سر کالس ف 

 !ی کن زانشیکه آو ی مانتو تنم بود چون تو نبود

 نبودم!  ایدن  نیاصال در ا ییتنها ی جمع تنها بودم. تو ی تو

شده بودم   ی. آنقدر عصبی امدی و تو ن  شدیهفته داشت م  کی

سط کالس با ارغوان دعوام شد و از کالس اخراج  و  یکه حت

 شدم!
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  ی را بکن رهان! من! دختر مظلوم و ساکت و خجالت  فکرش

سل به   ی گر  طهیچنان  انگشت  همه  که  کالس  وسط  کرد 

 دهان مانده بودند.

آنجا  هیقض وقت  ییاز  که  شد  غ   یشروع  درباره    بت یمعلم 

مدتت سوال کرد، ارغوان از نبودت سواستفاده کرد    یطوالن

 زد:  هیو کنا

رفته خارج کشور که    ومدهیرهان خوب درن  ی احتماال عکسا -

  ن ی بهتر  دیبا  شهیچار دونه عکس بندازه. آخه اون عادتشه هم 

 باشه!

 :دی صدر پرس خانم

 ه؟ یرهان ک-

 با پوزخند جواب داد:  ارغوان

  م یبورمون کرد بهش بگخانم... از سال اول مج  ی اریفرانه  -

 ده یجواب نم  میرهان... اگه فرانه صداش بزن
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اگر تو در نظرم    یدر مقابل ارغوان سکوت کنم. حت  نتوانستم

تو   عتیطب  نی ! ای ! که در واقع نبودی دختر منحرف بود  کی

تقص تو  من   ینداشت  ی ر یبود.  بودم.  احمق  من  جانکم.  که 

 . شناختمی نادان بودم. من تو را نم

  خواست ی که م  ی. آتشکردمیرا درون خودم احساس م  یآتش

 درز کند. همانطور نشسته پرخاش کردم:  رونیبه ب

ا  اد،یزورت م  یتو واسه چ- از  تو بهتره   یلیخ  نکهیها؟  از 

حرف    ی نجوریخودشم ا  ی جلو  ی جرات دار  ؟یهمه چ  ی تو

 ؟یبزن

 برگشت سمت من و با حفظ پوزخندش گفت: ارغوان

کن  دمیبا- دفاع  وقتیازش  برا  هی  ی.  کنه   ی نفر  منم خرج 

 اگه اون آدم مشکل دار باشه   ی. حتکنمیمعلومه ازش دفاع م

 :دم ی. از جا در رفتم و غرنمینتوانستم بنش گرید
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تو - دار  ه ییمشکل  حسود  بدبخت  دار  یچی...    ی ندار... 

. چون  یستین   یچی ه  یول  یذره مثل فرانه باش   ه ی  ی ریمیم

 ی سوزیم ی دار یستین  یچیه

 کرد:  ی گر یانجی صدر م خانم

 دخترا   دی تمومش کن-

که معلوم بود به او برخورده آن پوزخند مسخره اش    ارغوان

 را جمع کرد و گفت:

هرچ- ن  ی من  دار  مشکل  پسرا  ستمیباشم  مثل  خودمو   .

 .  ارمیشونو در نمادا کنموینم

اون مشکل    یکه بگ   یهست  یدوست داره... تو ک   ؟یبه تو چ-

 ی نفر  کی خودت با صد و  یداره وقت

 زد:  هیهم نه گذاشت و نه برداشت، کنا ارغوان

  ؟یتو چ  یمن حداقل با پسرام، ول-

 صدر از کوره در رفت.  خانم
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هم- ارغوان  و  بر   نیترانه  سررونیب  دیاالن  در  عی...  دم   ...

 تا آخر کالس  نیست یمیوا

عصبان   از پا  نه یس  تیشدت  و  باال  احساس  شدی م  ن ییام   .

کالس   ی . او عمال توشدیاز سرم داشت دود بلند م  کردمیم

  خواست یمتعارف با تو متهم کرد. دلم م  ریمن را به رابطه غ

از کالس خارج    خواستم یکه م  یخرخره ارغوان را بجوم. زمان

 من بود.  ی شوم تمام چشم ها رو

  شد ی بپا کرده بودم. باورم نم  یآشوب   نیمن چن  شدی نم  باورم

 دعوا کنم و صدام را باال ببرم.   یبا کس توانستمیم

  ا ی  ی کرده بود  جادش یبخاطر تو بود. تو ا  راتیی تغ   نیا  همه

 ک؟ی! کدام ؟ی تو باعثش شده بود

از کالس خارج شد  هر پله ها حرکت میدو  راه  به سمت   .

 : دمی ارغوان را از پشت سر شن ی کردم که صدا

 نیست یخانم صدر گفت دم در وا-

 جواب دادم: یکمال تعجب برگشتم و به خشک در
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  ح ی. ترج ستمی ساعت وا  هیمثل تو    یکیکنار    خوادی دلم نم-

 ی گفت یو بگم چ یخانم تهران  شی برم پ دمیم

هم روم را برگرداندم و دوباره خواستم حرکت کنم    بعدش

 شدم. دهیکه بازوم به شدت گرفته و به عقب کش

 .دمیارغوان را د دهی ترس افهیق

 ؟یبگ یچ ی خوایم-

 ی بگم تو به منو فرانه انگ رابطه داشتن زد خوامیم-

 شد. دیپر از جوش ارغوان مثل گچ سف صورت

 منداشت ی منکه منظور-

 دستمو ول کن-

 تر از قبل گفت:   دهیترس  ارغوان

 نداشتم.  ی بقران به جون بابام منظور-

 : دمیکردم و پرس  زیشده بودم. چشم ر ریش

 ؟ی پس چرا اون حرفارو زد-
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 کرد. بعد دستم را رها کرد و آهسته گفت: یمکث ارغوان

 داره  یمشکل هیاون   دوننیهمه م-

 کردم. اخم

 ؟یچه مشکل-

نم- ولدونمیمن  ها  ی .  بچه  ا   ی کل  .  دوننیم  نویمدرسه 

نم  شیزی چ   هی  دوننیم مانتو  و  مقنعه  مثل  پوشهیهست.   .

. کنهی بهت نگاه م  ی جور  هیوقتا    ی. بعضکنهی پسرا رفتار م

 اسمشم که گذاشته رهان. 

 : دمیحفظ اخمم پرس با

 کنه؟یمگه بهم نگاه م ی چجور-

 ؟ یدونیخودت نم یعنی-

م  چرا عج.  دانستمی من  برام  د  ب یفقط  که  هم    گرانیبود 

 متوجهش شده بودند!

 چپ زدم و جواب دادم:  یرا به کوچه عل خودم
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 ه ی... بنظر من که نگاهش عاددونمینه، نم-

 آورد:  نییصداش را پا ارغوان

  ن یو با ا  یدونیتو خودت م  می کردیترانه... ما فکر م  ستین-

. ازش دور  یهست  یتو دختر مذهب  ی . ولی ندار  ی مشکل  هیقض

 . ستین یباش. اون آدم سالم

شوم. خودم هم به رفتارت بخصوص بعد از آن    جیگ  نکهیا  نه

ول بودم؛  کرده  ا  نکهیا  یشب شک  م  نیهمه    دانستند یرا 

 بود.  بیعج

 به خودش گرفت و گفت: ی مظلومانه ا افهیق ارغوان

 ؟یگ ینم ی زیچ یبه خانم تهران-

 ی زی به خاله مونس چ  خواستمی کردم. از اول هم نم  نگاهش

ممیبگو فقط  اذ  خواستمی.  را  از    تیاو  بعد  مکث   کیکنم. 

 نه، سر تکان دادم.  یبه معن یطوالن

من اما    ستاد؛ی راحت شد و برگشت پشت در ا  الشیخ  ارغوان

 که مشکل تو چه بود؟!  دمکریفکر م نیآن وسط به ا



 

659 

 

نگاه هات افتادم و لمس کردن تن برهنه    ادی وسط به    همان

 ام! 

بودم.    دهیزن نشن  ی درباره رابطه هم جنس ها  ی زیچ  من

به اسم لواط هست که اتفاقا گناه هم    ی زیچ  دانستمیفقط م

با فکر    ؟یداشت  یمشکل  نیتو چن   یعنی.  آمدی به حساب م

بد شد. دوباره احساس    شتری حالم ب  ی زیچ  ن یکردن به چن

 . دی چی معده ام پ ی تهوع تو

  خواست یبه سر و روم بزنم. دلم م  یسمت پلکان رفتم تا آب  به

عج چقدر  نبودم!  اما  باشم  متنفر  رهان؟!    ب،یازت  نه 

جور  پ  ی احساساتم  هم  ه   دهیچ ی در  که  را    زیچ  چیبود 

 .دمیفهمینم

که خورد خانم صدر من و ارغوان را به داخل کالس    زنگ

. ارغوان از خدا  میکن  یفراخواند و خواست از هم عذرخواه

  ن ی که ا  خواستیگذاشت. احتماال دلش نم  ش یخواسته پا پ 

 شود.  دهی کش ریبحث به دفتر مد
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خانم صدر رفت و بچه   یو روبوس ی اجبار یاز عذرخواه  بعد

بهناز همان موقع به سراغم ها توانستند وارد کالس شوند.  

 آمد. کنارم نشست و گفت:

داشته    گریدل و ج  نقدر یا  کردمیترانه... فکر نم  زی دمت ج-

 ! ی کرد  ی که از رهان طرفدار ی . خوب کردیباش

بود که تو    دهی چرا خوشحال بود؟ مگر به گوش او نرس   بهناز

  آمد؟ یگشاده سراغ تو م  ی با رو  شهی! چرا او هم ؟ی مشکل دار

 چرا؟ 

ترس   کی ترسدمیلحظه  ا  ی.  نداشت.  منطق  نکند    نکهیکه 

 نداشته باشد! یمشکل یبهناز با توئه واقع

 :دمیپرس

 ؟ینگفت ی زی چرا پس تو چ-

 گفتم خب تو...   ی تو حرف زد  دمید یبگم ول خواستمیم-

مکث  یمکث عج  یکرد.  نبود   ب یکه  هم  مکث  درواقع  بود. 

 خوردن ادامه جمله بود! هیشب  شتریب
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 ؟یمن چ-

 لب آورد. ی رو ی احمقانه ا  ندلبخ 

  ی کردی.. تو دفاع منیهست   یم ی . با هم صمیخب تو دوستش -

 تر بود تا من! یمنطق

ا   ؟یمنطق خودش  حرکات  و  رفتار  چرا  غ  نیپس    ر یهمه 

 بود؟! یمنطق

خب، من تازه باهاش دوست    یباهاش بود  ییتوام از راهنما-

 شدم!

 من من کرد:  یکم بهناز

 !ستمین ش ی میمن که دوست صم یول-

 هوا گرفتم.   ی را تو  حرفش

 ؟یباش ی دوست داشت-

 کردم خونسرد باشم.  ینگاهم کرد و من سع بهناز

 هستن!    یمیبا چند نفر صم ایلینداره که... خ ی رادیا-
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 آره، دوست داشتم.-

 مشکل داره؟   نکهیبا ا یحت-

درشت شد که کم مانده بود از    ی بهناز جور  زی ر  ی ها  چشم

 . ندیایحدقه در ب 

 ؟یدونیتو از کجا م-

 تو باشد؟  یمیدوست صم  خواستیو م  دانستی م پس

 خونسرد جواب دادم:  یلیخ

 چه یپی... مگهیحرفه د-

 : دمینگفت و من باز پرس ی زیچ

 ؟ ی ندار یمشکل هیقض  نیپس تو با ا-

 نه! -

 نه؟ نه؟  گفت،

 .دیای نوبت من بود که چشم هام از حدقه در ب حاال

 چرا؟ -
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تقص- ن  ریچون  ثانستیرهان  در  م  ی...  درکش  . کنمیمن 

 !یکن یطور که تو درکش مهمون

بهناز نگاه کردم متوجه    ی شدم. خوب که به چشم ها  جیگ

 داشت...   ای  کرد؟یم  میرا قا  ی ز ی . چکردیشدم به من نگاه نم

 . اون دوست منه! کنمی معلومه که درکش م-

. میحرف زدن نداشت  ی برا  یمجال   گریکالس خورد و د  زنگ

 بهناز بلند شد و آهسته گفت:

 ؟ی فقط دوستش یمطمئن-

 ؟یچ یعنی-

 !یدون یخودت م-

ولداستمینم  نه، چ  ی.  همه  بهناز  م  زیانگار  . دانستیرا 

 از او بپرسم اما با آمدن معلم فرصت نشد. خواستمیم

بعد  تا نبود.    گرید  ی آخر کالس و کالس  حواسم به درس 

با بهناز حرف بزنم.    امد ین  ش یپ  ی تیموقع  یحت ربع    کیتا 
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از دانش آموزان آمد و گفت به دفتر    یکیمانده به زنگ آخر  

 بروم.  ریمد

 رون یدعوام با ارغوان به ب  ایمن و تو    ی نکند ماجرا  دمیترس

  ی درز کرده باشد. با استرس به دفتر خاله مونس رفتم. ول 

  ن ی اول  نی. ارساندیخاله فقط گفت خودش من را به خانه م 

 . کردی م ی کار نی بود که خاله مونس همچ ی بار

سر کالس برگشتم بعد از به صدا آمدن زنگ، دوباره به    به

  لش یعدش سوار اتوموبب  قهیو ده دق  میدفتر خاله مونس رفت

 .میشد

  نکه ی. ادیخاله مونس از درس و کالس هام پرس  ر یمس  ی تو

. جواب تمام  دی کالس پرس  ی نه. بعد از بچه ها   ایبودم    یراض

 بود! م« ی... من راضزی پرسش هاش »خوبه همه چ

 ه؟ یمدرسه ک ی تو تی میدوست صم-

نم  ینگاه انداختم.   مونس  خاله  گفتم:   دانستم یبه  چرا 

 »رهان« و نه »فرانه« 
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. انگار  دینپرس  یجواب دادم، سوال  نکهی مونس بعد از ا  خاله

 فکر بود. ی تو

 چرا؟  دیدونیم  ومده،یهفته ست مدرسه ن هی-

 :دیتفاوت پرس یب یل یمونس خ  خاله

 ؟ یستیمگه تو دوستش ن-

 کردم و گفتم: ی انگشت هام باز با

 م یبا هم دعوا کرد کمی-

 چرا؟ -

 تند تند زد. آرام لب زدم:  قلبم

 ...  ستی ن  یخاص زیچ-

 ن؟ یدعوا کرد  یخب سر چ-

 یخوب  ی اصال دروغ گو  دادم؟ی م  لشیتحو  ی چه دروغ  دیبا

 من من کردم:  ینبودم. کم
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خاله... ا... ام... فقط دلخور شدم    ی خب دعوا نبود که اونجور-

 ازش 

 ؟یسر چ-

 ! رونیب دمیپر یو م کردمیرا باز م لیدر اتوموب  شدیم کاش

 بود، گفتم: نییکه سرم پا همانطور

حرف بزنه. فکر   ی ا  گهیخب چون دوست نداشتم با کس د-

باشه... ام...    ی ا   گهیبا کس د  د یچون دوست منه نبا  کردم یم

از ازهیچ خاله... حاال بعد ازش    گهیبچگونه د  ی رفتارا  نی... 

 کنمیم  یمعذرت خواه

 شد:  متعجب

 مگه ره... -

 کرد: حیفورا تصر  یان« ول»ره دی بگو خواستیم

 کنه؟ یهم دوستانه رفتار م هیفرانه با بق-

 بله چطور مگه؟-
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خب با    یگفتم دوباره. البته رفتار تو خصمانه نبود. ول  دروغ 

نبود  یمیصم  یکس اگر مجبور نبودی هم   یبا کس  ی . کال 

 .ی زدی حرف نم

خاص- اخالق  فرانه  هرکس   یخب...  با  دوست    یداره.  زود 

 که! ی دونی. مشهینم

 تکان دادم و گفتم: سر

 شمینم یمیصم یلیخ  یاوهوم... مثه منه، منم با کس-

اصال حواسش نبود.   یمونس زمزمه کرد: »درسته« ول  خاله

 گفت:   میخانه که شد  کیاحساس کردم. نزد  نطور یالبته من ا

با   دی. فقط که نبایهم ارتباط برقرار کن  هیکن با بق   یسع-

 !ینفر دوست باش هی

  ن یا  ی . برادمی لحظه متوجه منظورش نشدم. بعدها فهم  آن

 گفته باشم زمزمه کردم: ی زیکه چ

 چشم.-



 

668 

 

  م یمی. بعد که از دوست صمکردم یمن خودم مثه تو فکر م-

فهم  تنها شدم  و  م  دمیفاصله گرفتم  اشتباه  .  کردمی چقدر 

 یتونیدختر هست که م   یکالستون کل  ی منو نکن. تواشتباه  

باش از ایبا همشون دوست  استفاده    ی که دار  یفرصت  نی . 

 ! یشدوست ب  هیبا بق  یتونیم  ی کن. االن که با... ر... فرانه قهر

بدهد    یما را آشت  خواستینه؟ خاله مونس نم  ب یعج  چقدر

 هول بدهد!   گرانیمن را به سمت د خواستی و اتفاقا م

 بود که من ساده بودم.  درست

ا  یول  نه! من  ول  نیاحمق  نه  لحظه که  از    یرا همان  بعد 

فهم  نیچند کردن  فکر  چ دمیساعت  شد،    ی زی.  باعث  که 

شا  شتریب شوم.  کنجکاو  تو  به  راست    دینسبت  و  رک  اگر 

. آمدمیهرگز سمتت نم  ،یست یو دختر ن  ی تو پسر  گفتیم

خ که  ن  یل یهرچند  ه  یول  ستمیمطمئن  من   کی  مخب، 

 نه؟ ایخودم را تبرئه کنم،  دیبا ی جور
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به رفتار عج  دنیاز رس  بعد خاله    ب یبه خانه و فکر کردن 

مونس و درک کردن رفتارش، از بابا خواستم من را به خانه 

 !اوردیشما ب

  ی زی از چ  ی! وقتیدوران نوجوان  ی ها  ی ها و کله خر  ی لجباز

ب تو  کنند،  باش  زیآن چ  یخواه ی م  شتریمنعت  داشته  ! یرا 

را توض  لیدل  یکس ب  دهدینم  حیمنع شدنت  تو  پا    شتریو 

 که من کردم.  ی ! کاریکنیم ی فشار

هفته چقدر    ک یکه در آن    دیدیخوشحال شد. چون م  بابا

 خودم بودم. ی ناراحت و تو

. شدی م  شتری ضربان قلبم ب  م،یشدی م  کینزد  شتریب  هرچه 

و ذهنم آشفته    خورد ی م  چیکرده بود. دلم پ  خیدست و پام  

 بود. 

حت  بابا رفت.  بعد  و  بشوم  خانه  وارد  من  که  کرد    یصبر 

هست  دانستمینم در    یکینه.    ای  یتو  دم  ها  خدمه  از 

 :دمی ساختمان به سراغم آمد. پرس 
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 فرانه هست؟ -

 بود.  دهیشد. ترس  دیمثل گچ سف رنگش

 داخل دییبله، بفرما-

 که گفت: میای راست به طبقه باال و اتاق تو ب کی مخواست

 ی شما صبر کن، من بگم اومد ی خوای ترانه خانم م-

 :گفتم

 نه ممنونم-

هم  دانستمیم هست  ی تو  شهیتو  هیاتاقت  جز    ییجا  چی . 

راست راه اتاقت را    کی  نیهم  ی . برایاتاقت را دوست نداشت

 گرفتم. 

حاج    ی . صدادمیشن   دادیداد و ب  ی پله ها باال آمدم و صدا  از

 بود. یعل

باشه.    ندیاز دوستان ناخوشا  ی بعض  یپارت ممکنه برا  نیا❌

 .دی نخون دیتونیم
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ب  یاسترس داشتم  فهم  شتریکه  زن   دمیشد.  آن  چرا  که 

ب  خواستینم باال  طبقه  به  ول میایمن  برگردم  خواستم    ی . 

 پاهام من را به سمت صدا کشاند. به سمت اتاق تو!

منو    ی و آبرو  یبکن  یخواست  یهر غلط  ذارم ی م   ی فکر کرد-

 ؟ی ببر

صدا  ی اتفاق  چه بود؟  م  ای اش  دنیکوب  ی افتاده  .  دمیشنی را 

عل  ی صدا و حاج  کاغذ  آبرو    یپاره شدن  و  آبرو  درباره  که 

 .  زدیفقط حرف م ی زیر

کجا بود؟   یچکار کنم. خاله انس  دانستمیبودم نم  ده یترس

تا به    زدم ی مثال در م  کردم؟یم   ی کار  دیمن با  آمد؟ی چرا نم

   ماندم؟ی سرجام م ایدعوا خاتمه دهم 

  ی گاه صدا  چی خانه ما ه  ی . توبودم  دهیدعوا ند  میزندگ  ی تو

از هفته گذشته که من    ر ی. البته به غبلند نشده بود  یکس

 کردم.    یمانیخود شدم و بعد هم اظهار پش  یآنطور از خود ب 
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م  دیبا  حاال برم   کردم؟یچکار  خانه  به  واقعا  گشتمیکاش   .

صدا  دهیترس که  برگردم  خواستم  انس  ی بودم.  را    یخاله 

 : دمیشن

 ترانه؟  یکنیم  کاریچ  نجایا-

 نگاه انداختم.  یبه خاله انس دهیترس

 ن ییبرو پا-

 دست به اتاق اشاره کردم:  با

 یو... ول-

 شه ینم ی زی چ میبر ایب-

 خشکمان زد: یمن و خاله انس یبا جمله حاج عل ناگهان

گفتم؟ صاف   ی چ  ی دی.... شنشکنمیدستتو م  گهیدفعه د-

 ستا یوا

گلوم نشست. خاله    ی با تو؟ بغض تو  کرد یچه کار م  داشت

به طرف اتاقت آمد و در را باز کرد.   انیگو  نیحس  ای  یانس

 و گفت:  دیکش یغیج
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 نزنش -

 شده بودم.   رهی بودم و با وحشت به صحنه مقابلم خ ستادهیا

و او با ترکه   ی گرفته بود  یدست هات را مقابل حاج عل  پشت

 . زدی محکم به پشت دست هات م

کرد از تو دورش    یرا گرفت و سع  یحاج عل  ی بازو   یانس  خاله

 کند.

و   دیچکیبند آمده بود. از بند بند انگشتانت خون م  نفسم

ا چهره  با  و  آرام  نگاه   ی تو  من  به  حس  و  درد  بدون 

 !؟ی کردیم

 سوم  تاش

 عت ی: طبسبز

 ی حسن. بقدر  ری. من و اممینشسته ا  یدفتر حاج عل  ی تو

عل ام. حاج  گرفته  تهوع  دارم که حالت  برخورد    یاسترس 

هم باعث تعجبم شده بود. هنوز درباره   نیداشت. هم یخوب

  م ی ا  دهیرس  ی. از وقتمینداده ا  حیآمدنمان توض  ل یبابا و دل
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مدت چکار کرده    نیدر ا  نکهی ! ادهیاز من پرس   یفقط حاج عل

 ام و چکار نکرده ام! 

 ؟ ی درستو ادامه بد ی خواینم-

 : کنمی ممن من    ی. کمیسوال حاج عل  ن یاز ا  شومیم  شوکه

 ندارم؟  طشویفعال شرا یخ.. خب چرا... دوست دارم ول -

 چرا؟ -

 سرکار  رم یدارم م -

 : دیگویراحت م یلیاندازد و خ یپا م ی پا رو  یعل حاج

م  یلیخ- کن   یتونیخوبه،  کار  هم  درس   یهمزمان  هم  و 

 یبخون

پ  موضوع  را  درباره    ده یکش  شیکار  بعد  بتوانم  تا  بودم 

 مشکالتمان حرف بزنم.

که    ستیامکانش ن  کنم،یراستش چون چندجا دارم کار م-

 درس بخونم 
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 :پرسدی و م کندیکنجکاوانه اخم م یعل حاج

 شده؟ ی چرا؟ مگه چ-

الم تا کام    یبزند ول   یبلکم او حرف  کنمینگاه م  رحسنیام  به

  اندازم ی م  ر یو من معذب شده سر به ز  کندیدهنش را باز نم 

 : میگویو م

نه ورشکست...   نه،یا  تشیواقع- البته  بابا ورشکست شده... 

 آم... 

بگو  قتیحق  دیبا  دانمینم ام   ای  میرا  باالخره    رحسن ینه که 

 :کند یدهن باز م

با دوز و کلک زم- بابام  بود    دهیکه عمو خر  یینایراستش 

م خودش  اسم  به  سازو  و  ساخت  ]مکث  زنه ی واسه   ی و... 

 دارو ندار عمو رو  ده یباال کش  ییجورا هی[ کندیم

ب   یعل  حاج نگاهش  ام  نیمتعجب  و  جابجا    رحسنیمن 

 . شودیم

 : دهدیادامه م  رحسنیام
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 یلیکه عمو االن خ  نهیا  ،ی اریغرض از مزاحمت حاج آقا  -

گفت بخش  م یبدهکاره.  باشه که  مقدور  براتون  ا  یاگه    ن یاز 

مقدارشو عمو بکار بزنه    هی.  نیرو شما بصورت قرض بد   یبده

 بدهکاراشو...  هیکه هم پول شما رو بده و هم پول بق

من با ترس و استرس ادامه    نباریو ا  شودیساکت م  رحسنیام

 :دهمیم

... فقط  یلحاج ع  میزود بهتون برگردون  یلیخ  میکنیم  یسع-

 بخاطر بدهکارا  میاالن واقعا تحت فشار نکهیا

م  یعل  حاج به  را  نگاهش  لب  دوزدیم  یعسل  زی متفکرانه   .

  ن یاول  ی. حاج علدیآیبه حرف م  یتا وقت  رمی میو م   جومیم

 کمکمان کند.  تواند یست که م  ی فرد نیو آخر

 چقدر محسن بدهکاره؟ -

 یبود. مبلغ  دهیاز بابا پرس  رحسنی را امروز ام  قشیدق  مبلغ

منفجر کرد. اما حاج   نهیس  ی که قلبم را تو  ی اردیل یچند م

 :دی مثل من دهنش باز نماند و پرس یعل
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 نجا؟ یا نیاومد دونهیمحسن م-

 دادم:  جواب

 نه-

 زدم یهوم... حدس م-

 :میگویو آرام م  گزمیم لب

 بدونه  ی زیبابا چ میخواینم-

آن وقت ها سفت و سخت بود.    هی . نگاهش شبکندی م  نگاهم

. که رهان هم آن روز  دمیترسیکه از آن م   یی از آن نگاه ها

 در کارگاهش بهم انداخت. 

 :دیگویم ی. حاج علاندازم یم نیی سرم را پا فورا

  ی به محسن چ  نیخوایپول دستتون برسه م  نیفکرشو کرد-

 ن؟یبگ

 : دهدیجواب م  رحسنیام
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  میشناسیکه م  ییگذارا  هیاز سرما  یکیاز    می بله، قراره بگ -

 . میگرفت

 و بعدش...  شنومیرا م یهوم گفتن حاج عل ی صدا

 ؟ ی ترانه... شماره خودت بود که زنگ زد  دمیبهت خبرشو م-

 :میگویو م  آورمی را باال م سرم

 بله-

م  یعل  حاج تکان  م  دهدیسر  بلند  جا  از  و  شودیو  من   .

م  رحسن یام جا  از  فشنگ  مثل  اممی پری هم    رحسن ی. 

 : دیگویم

 ن یگذاشت ارمونیوقتو در اخت  نیکه ا نیلطف کرد یلیخ-

برام    رحسنیبودن ام  ی همه جد  نیمدل حرف زدن و ا  نیا

  ن یدر اول  دیرا با  نیو ا  دیآیجالب است. اصال بهش نم  یلیخ

 . میفرصت به او بگو 

جمله ام رو    انیپا. بعد از  کنمیتشکر م  یهم از حاج عل  من

 : دیگویم  رحسنیبه ام
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 صحبت کنم. یبا ترانه خصوص خوامیم-

 : دهدیفورا جواب م رحسنیام

 ر یبله حتما حاج آقا... روزتون بخ -

 : دهدیو بعد رو به من ادامه م دهندیم دست

 منتظرتم  نیتو ماش-

  ی جور  رود،یحسن که م   ری. ام دهمیاسترس سر تکان م  با

تنها    ل یکه انگار با عزرائ  لرزد ی و دست و پام م  کنمیم  خی

 شده ام. 

 :کندیتعارف م یعل حاج

 نیبش-

 . نمینشیم نییپا  ی و با سر آرام

 ی ... خانم شدی بزرگ شد-

 . کنمی تشکر م یفیضع ی صدا با

 : پرسدیم 
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 ؟ی عروس نشد یگفت-

 نه-

 داره؟  یخاص لیچرا؟ دل -

ها  نیا سوال  د  ییچه  چگر؟یست  چه  دنبال  ست؟    ی زی! 

 :دیگویکه م  دهمیجواب نم

م- که  پنجشنبه  گل    ه یسرخاکش    م یرفتیهر  دسته 

 . مال تو بود؟میدیدیم

 :دهمیتر از قبل جواب م فیضع

 بله-

 !؟ی بخاطر پسر من هنوز ازدواج نکرد-

 باالخره رهان را قبول کرده؟ باالخره... پسر؟

 آره؟ بخاطر رهانه؟-

 بله-
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  ی تو   ششیده سال پ  ی ادهای. هنوز هم فردیآی باال نم  نفسم

شدنش با بابا را بخاطر دارم.   زی گوشم است. هنوز هم گالو

 هنوز هم...

سف  ی خوایم- دندونات  مثه  عروس    دیموهات  چرا  شه؟ 

 ؟ی نشد

 :کنمی همان سر افکنده زمزمه م با

 نتونستم-

 سر خاکش؟   ی ریهنوزم م -

 که نرفتم.  شهیم  ی چند هفته ا-

 چرا؟ -

خبر ندارد رهانش    یعنیپسرش زنده است؟    داندینم  یعنی

 و سالم است؟  حیصح

 . کنمیم سکوت

 ؟ ی ریکه نم تی اومده تو زندگ  ی ا  گهیمرد د-



 

682 

 

 نه-

 ؟ یپس چ-

. چکدیو اشکم م  کنمی. بغض مشودیآورم. حالم بد م  یم  کم

 : پرسمی لرز گرفته م ی و با صدا رمی گی سرم را باال م

  ی جا  یکس  دی بدون  نیخوایم  ؟ یحاج عل  هیسواال واسه چ  نیا-

تو خ  ی پسرتونو  نه  گرفته؟!  منو   التونیقلبم  قلب  راحت... 

  چی! ه ادیمهر موم نکرده که خدارو خوش ب  ی پسر شما جور

 . شهی باز نم ی جور

 .شومیبا پشت دست و بلند م کنمیهام را پاک م اشک

 با اجازه! -

 سر کار؟  ی ری کجا م-

 سمتش. گردمیاکراه برم با

استخدام    دایجد   ی گالر  هی  ی آموزشگاه مدرسم و تو   هی  ی تو-

 اخراجم کردن.  روزیشدم که د

 خودم..! ش ی پ نجا یا ایب-
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 است؟ یحاج عل نیا واقعا

 کار کنم  ی اون گالر ی تو خوامینه م-

 اخراجت کردن؟  یگیمگه نم-

 قبولم کردن!   دی شا دمیم حیتوض  رمی فردا م-

  خواهد ی برگردد. م خواهدیصاحبم م یکار هم بکنم دل ب هر

که چسب   یاتاق  ی تو مالک    ده یباشد  رهان...  رهان.  اتاق  به 

 روحم! قلبم و...

 ؟یکنی کار م ی کدوم گالر-

 پاندورا... با اجازه -

 .شنومیرا از پشت سر م  یحاج عل  ی که صدا  کنمیرا باز م  در

شرط    یول  دمیم  ... پولو بهتنجایا  ایموقع ب  نی پس فردا هم-

 داره! 

  ن ییذهنم باال و پا  ی حرفش را تو  ی . لحظه ازندیم  خشکم

 :گردمی به سمتش برم یو بعد با خوشحال کنمیم
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 ن؟ی دیواقعا پولو م-

و من ذوق زده    دهد یاست. سر تکان م  ستادهیا  یعل  حاج

 : میگویم

 باشه قبوله یهر شرط-

م  در سمت  به  م  زیسکوت  خ  رودیکارش    ی جد  یلیو 

 : دیگویم

 اول شرطو بشنو، بعد قبول کن دختر جون-

شرط کنمیم  خیحرفش    نیا  با چه  مگر    خواست یم  ی. 

 :کنمی. سوال مترسمی بگذارد؟ م

 ه؟یشرطتون چ-

 موقع!  نی پس فردا هم -

از رفتنم حاج    شی و پ  میگویم   ی. چشمشودی م  یخال  بادم

 :زندی لب م یعل

کارم سر جاشه.. اگه قبولت نکردن که احتمالش    شنهاد یپ-

 خودم!  شیپ  ایصفره، ب
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ام. چرا فکر    دهیچرا ترس  دانمی . نمدهمی دهنم را قورت م  آب

 . فتدی ب ی قرار است اتفاق بد کنمیم

 بخاطر امروز. خدانگهدار  ی چشم... مرس-

م  ر یدرگ  ی ذهن  با خارج  اتاق  پمشویاز  فکرم  تمام    ش ی . 

 برام گذاشته است.   یست که حاج عل یشرط

 :پرسدیم شوم،یکه م رحسنیام  لیاتومب سوار

 گفت؟ یچ-

 درباره کار بهم گفت.   یچیه-

 ؟یکه چ-

 : دهمیحوصله جواب م یب

 اون کار کنم شی برم پ  تونمیکه اگه خواستم م-

 زودتر بهمون پولو بده دیشا ی نجوریخوبه.. ا یلیخ نکهیا-
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که امکان دادن   میگوینم  گری و د  دیآیاز دهنم در م  یهوم

  ست یچ  دانم،ی که نم   یشرط و شروط  دیپول هست، فقط با

 را قبول کنم.

م  به خانه  گالرراندیسمت  به  صبح  امروز  بودم.   ی .  نرفته 

 .  میاوریبابا را از بازداشتگاه ب میهمراه دو قلو ها رفته بود

 ...یول دهد،یم  یامیاقال پ ای زندی رهان زنگ م کردمیم فکر

داشتم. فکر    ی بد   یدلخور شده بودم. حس  یچرا ول   دانمینم

ن  کردمیم مهم  مستمیبراش  دلم  دلم   خواستی .  باشم. 

 ... یبدهد، ول  تیبهم اهم خواستیم

رهان حاال که برگشته به    نکهی . اخواهدی م  زهایچ   یلیخ  دلم

. او به من قول داده بود. قول داده بود بعد از  دی ایسراغم ب

. من را شرعا و قانونا  کندیم  ی عملش من را از بابا خواستگار

 بود، اما...  می و ما تا ابد کنار هم خواه  کندیبه نام خودش م 
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حت   یب کدام    امیپ  یمعرفت  من  بداند  که  نفرستاد  هم 

زده ام و امروز هم    رونی ب  ی از گالر  کهوی  هستم که  یقبرستان

 نرفته ام! 

 اشکم بچکد. دهمی اجازه نم گرید یول کنمی بغض م  دوباره

ام  ی تو ام  رحسنیخانه  انرژ  نیرحسیو  و    یشگیهم  ی با 

  ی . من حرف هامیباعث شدند تمام شب را بخند  شانیلودگ

ام از رهان را، ده سال    ی را فراموش کردم، دلخور  یحاج عل

ام را... همه و همه را فراموش کردم و بعد    یتباه شدن زندگ 

. بدون ترس، بدون غصه، بدون  دمی از سال ها از ته دل خند

 ! غدغهد

بخاطر    ییرها  ن یاز ا  یکه بخش  کنمیرا کتمان نم  نیا  البته

و دارد    کشدیکه زنده است، نفس م   نیرهان است. انگار هم

 .کندیحالم را خوش م   کند،یم یزندگ

که شانسش   یبی مدل عشق است! عشق عج   کیهم    نیا  خب

 .کنمیرا دارم و تجربه اش م
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. کرم پودر  رسمی . به خودم مشومی زود از خواب بلند م  صبح

 .ملیو ر ی. رژ لب کالباسزنمیم

ب  ی آدم ها  هی شب  خواهم ینم التماس  بدبخت بروم و  فائزه  ه 

 ی باشد که نشان ندهد تو  ی ظاهرم اقلکم جور  خواهمیکنم. م

 برپا است.  ییدلم چه بلوا

مترو حرکت    ستگاهیو به سمت ا  پوشمیمانتوام را م  نیبهتر

 . کنمیم

ها  ریمس  ی تو م  ییبه حرف  م  خواهمیکه  فکر  . کنمیبزنم 

  ی وارد گالر  ی و با آمادگ  رمی گیتمام رفتار فائزه را در نظر م 

 . شومیم

. چقدر پررو! خودم که  رومیراست به سمت اتاق کارم م   کی

نه شجاع   میزندگ   ی . توردیگی خنده ام م  کنم،ی فکرش را م

  ی حاال دارم جور  یبا اعتماد به نفس؛ ول  یلی بوده ام و نه خ

 متناقض است! تمی که کامال با شخص کنمیرفتار م

 ام!  دهی د اریتناقضات بس  نیاز ا  میزندگ ی تو
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که با تعجب نگاهم    نمیبیاز همکاران را م  ی راه چند نفر   در

. دهمی نم  یتی. اهمدانمیخوب م  یلیرا خ   لشی. دل کنندیم

 .گذرمیو از کنارشان م دهمیبا لبخند سالم م

  ستم یو س  گذارمی م  زیم  ی را رو  فمی. کشومیاتاق کارم م   وارد

ارسال    ی کار  ل یمیا  چیه   شی روز پ. از دو  کنمی را روشن م

هنگام بود.  موبا  ینشده  به قسمت   لم یکه  و  را چک کردم 

 ام قطع شده.  یدسترس  دمیها رفتم، فهم لیمیا

به    یهم نداشت. فائزه من را اخراج کرده بود. نگاه  یتعجب

  ح ی ترج  یاز هر اقدام  شیاندازم. پ  یباز نشده م  ی ها  لیمیا

 به سراغ فائزه بروم و ورودم را گزارش بدهم.  دهمیم

. چند تقه  رومی و به سمت اتاق فائزه م  شومی جا بلند م  از

 . شومیوارد م  دشییو با بفرما زنمیم ی ا

 ! میشویشوکه م شتریب کی کدام  دانمینم

 !نند؟یبی آن دو که من را م ا ی نمی بیکه رهان را آنجا م  یمن
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اتاق فائزه. نه   دنیانتظار د  اصال رهان را آنجا ندارم. نه در 

 شوم.   ریزن تحق  نیتوسط ا  یکه احتماال قرار است کل   یوقت

 رهان...  کهیدر حال کندی متعجب نگاهم م فائزه

! انگار  شناسدی تفاوت است. انگار اصال من را نم  یکامال ب  او

 ... ای ستی تیاهم  یب زی حضور من در آنجا چ

و اتاق فائزه حضور دارم؟    ی ا من آنجا، داخل گالر اصال چر  ای

م  ن یهم باعث  و    شود یهم  بکشد  ته  نفسم  به  اعتماد  تمام 

 ازش نماند! ی اثر

 : پرسدیو کامال خشک م ی با صورت جد فائزه

 اگر؟ یخانم خن دیکن یم کاری چ  نجایشما ا-

پ   اگر؟یخن  خانم روز  دو  گلوم   شی تا  حاال...  و  بودم  ترانه 

 :زنمی. آرام لب ملرزدی. دست و پام م شودی خشک م

 باهاتون...  خواستمیم-

 . بلندتر!شنومینم-
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 : میگویو بلندتر م کنمیرا صاف م  گلوم

 باهاتون صحبت کنم. خواستمیم-

 : پرسدیم  ی جد   افهیو با همان ق   برد ی ابروهاش را باال م  جفت

 درمورد ...-

 م... ... انکهیا-

 :کنمیصدام را صاف م دوباره

د- و  رفتم  اطالع  بدون  جلسه  غ  روزیروز  داشتم،    بتی هم 

 بدم. حی توض خواستمیم

اش    یصندل  ی و به پشت  گذاردی م  زی م  ی خودکارش را رو  فائزه

 . دهدیم هیتک

توض  ی ازین- پ  ستین  حیبه  روز  دو  شما   شی خانم.  گفتم، 

 ! دیاخراج 

 من...  یول نیبله... گفت-
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حرفم    ی به فائزه و تو  کندیو رو م  شودی رهان بلند م  ناگهان

 : دیگویم

 .کنمی چک م نارو یپس من ا-

 :دهدی جواب م فائزه

 باشه-

و به    دارد یکاغذ است را برم  ن یپوشه که داخلش چند  کی

 .کندی حرکت م-ام ستاده یکه من ا یی جا-سمت در

. او چکار کرد؟ خشکم  شومی. الل مشومیحرکتش شوکه م  از

توان کنار رفتن را   دیآیبه سمتم م یکه وقت ی . جورزندیم

دو    بیعج  ی ندارم! زل زده است به من، با همان چشم ها 

 تفاوتش! یرنگ ب

و   شودی قدم مانده برسد بهم که پوشه از دستش رها م  مین

 . شوندیکاغذها مقابلم پخش م 

تا کاغذها    نمینشیزانو م  ی آنکه دست خودم باشد، رو  بدون

چاپ    ی را جمع کنم! کاغذ هم که نه... تمام شان عکس ها
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آثارش    ی برگزار  ی نفر برا  کی  زنمیاند. حدس م  یشده نقاش

ها  نیا عکس  ابتدا  باشد.  کرده  ارسال  را  ها  که    ییعکس 

 .دارمیدورتر افتاده را برم

رو  در رهان  تعجب  م  ی کمال  در    ند ینشی پنجه  و  مقابلم 

است    کی. آنقدر به من نزدکندیبرداشتن عکس ها کمکم م

 من چند سانت فاصله دارند.   ی که زانوهاش با زانوها

رو  کلیه کامل  بطور  ی درشتش  دارد!  احاطه  که    ی من 

 .ندی من را بب تواندی مطمئنم فائزه از آن طرف نم

. شومی. داغ مافتدی . نفسم به شماره مکوبدی محکم م   قلبم

 از حد...  شیاست! ب کی از اندازه به من نزد شی ان بره

پا  ی جور را  را و گردنم  . نفس  اندازمیم   نتریی که من سرم 

 ... ی! لعنتچدیپیگوشم م ی هاش تو

 ...یلعنت

 کند؟یدارد با من چکار م  آورد؟ی سرم م ییچه بال دارد
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چشم هام انگار    ی جلو  دشیو سف  دهیبلند و کش   ی ها  انگشت

  کنمیهوس م  بیو من احمق عج   چرخندیعکس ها م  ی رو

ازم سر نزند فورا دستم    ییخطا  نکه یلمسشان کنم. بخاطر ا

 و... گذارمیکنار افتاده م ی عکس ها ی را رو

اندازد. گفته بودم    ی نفس هاش دارد مغزم را از کار م  ی صدا

  او مالک روح و قلبم است؟! دروغ گفتم! او نه تنها صاحب 

روح و قلبم است، بلکه جسمم هم از آن اوست. مال او است 

!  گریخود شده است د  یاز خود ب  نطوریبا او ا  یکیکه در نزد

کار بدنم  با  دارد  کم   کند یم   ی او  را  سرم  .  اورمی ب  باال  یکه 

 متر فاصله باشد!   یلیکه گونه ام تا گونه اش چند م ی آنقدر

!  روندی م  شی هام آرام آرام به سمت انگشت هاش پ   انگشت

سنگ هام  عمشوندیم  نینفس  دار  شوندی م  قی.  صدا   .

  نطور یو درست دم گوشش ا  برمی ! گردنم را باال تر مشوندیم

 !کشمینفس م

 ... من

 و تازه... کنمیم ی رهان لوند ی دارم برا من
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ال  تازه دارند  هام  ها  ی انگشت  شده    ی ب  ی انگشت  حرکت 

 !کنندی م ی و دلبر رقصند ی رهان م

 ... من

  ز ی چ   چیباهاش جادو شده است. ه  یکینه، بدنم در نزد  من

  کنمی که دارم م  یی کدام از غلط ها  چ ی. هستی دست خودم ن

 لمس گونه اش و... دنش،یو تازه آن حس بوس

بگ  ی جلو  توانمینم را  نمرمی خودم  را    شودی.  ام  گونه  و 

را لمس    ششینرمش. پوستم ته ر  ی به گونه ها  چسبانمیم

  ی و سرم را کم  بندمیچشم م  یبیعج  یوانگی. با دکندیم

 تا با پوست صورتم، نوازشش کنم.  کنمیو باال م نییپا

به صورتش.    چسبانم ی لب هام را م  ی بعد در بهت و ناباور  و

 !    بوسمشیم  زیر  زیو ر

چسب  و هام  لب  که  همانطور  پا  دهیبعد  اش،    نیی به  گونه 

کم را  م  ی سرش  من  ب  چرخاندیبطرف  هام  لب  آنکه   یو 

رو تا  پا  ی لب ها  ی بخواهم  به محض    ند یآی م  ن ییرهان  و 
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لب    نیاز ب  یلمس کردن لب هاش توسط لب هام ناله کوتاه

 !شودی هام ول م

رهان سرش را عقب و انگشتانش را از داخل انگشتانم    ناگهان

. تمام  ستدیایو م   کندی. عکس ها را جمع مکشدی م  رونیب

 . میآی . و من به خودم مرودی م نیاز ب کبارهیآن جادو به 

م  رهان کنارم  ها  گذردیاز  قدم  با  خارج    ی و  اتاق  از  بلند 

مشودیم نگاه  فائزه  به  صحبت  کنمی .  حال  در  با  .  کردن 

 !نیی است و سرش هم پا یگوش

لپ هام گل انداخته. داغ شده    کنمی. احساس مستمیایم  فورا

به کنار،    شانمی حال پر  نی. همه ازندی دهنم م  ی ام و قلبم تو

 کلمه، به کنار!  کیرفتن رهان بدون 

نم  ی حت  فائزه بنش  کند یتعارف  باال  نمیکه  هم  را  سرش   .

عالم را به خودم    ی فحش هاافتد    ی. مغزم که بکار مآوردینم

تودهمیم توانستم  چطور   ی کار  نیچن  ی کار  طیمح  ی . 

 بکنم؟
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فائزه رهان   ی به جهنم، درست مقابل چشم ها   ی کار  طیمح

 ! دمیرا بوس

 خدا... ی خدا، وا ی خدا، وا ی ! وادم؟یبوس

 بود که کردم؟   یچه غلط  نیمانده از حال بروم. ا کم

. لمس  آورندی چند جبهه افکار در هم به مغزم هجوم م  از

نگاه،   کیکلمه و    کیرهان، رفتنش بدون    دنیکردن و بوس

 و...  زیحضور فائزه در آن لحظات فاجعه آم

بدهم؛ چرا گذاشتم    حیتوض  نکهیا  ی من آمده بودم برا  یلعنت

 کند؟ یم ی و رفتم! من اخراج شده ام! حاال رهان چه فکر

 ی وا ی وا  ی وا ی وا ی وا

 و من...  کندیسرم اکو م ی تو ی وا نی سرهم ا پشت

 ؟ ی ستادیا نجایشما چرا هنوز ا-

 .دهمیرا به فائزه م نگاهم

ه  ز یعز  یاخراج- ا  چیمن.  نم  ی بهونه  قبول  هم  .  کنمیرو 

 .دییبفرما
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م   گزمی م  لب شکر  خدارا  چ  کنمیو  متوجه  نشده    ی زیکه 

م احساس  چرا  واقعا؟  نشده  نگاهم    ی جور  ک ی  کنمیاست! 

 حساس شده ام.  ی ادیز دیپس؟ شا  کندیم

 :کنمیمن م من

 ...شی راستش دو روز پ-

 :پردیحرفم م ی تو

  ی خواستم؟ ترانه جان رک بگم. من کارمند ب  حیمن توض-

خودم    شیپ  ی ومد ی. اگه همون لحظه م خوامی نم  تیمسئول

من مرض نداشتم. منم آدمم    ،ی دار  یکار اورژانس  یگفتیو م

  ی و کار  یرفت  یتی مسول  یشما با ب  ی... ولی. ولکنمی و درک م

بب  ی کرد بخوره.  بهم  آقا  نی جلسه  راحت؟! وجهه   ی چقدر 

سر    یهرکس  ی تا االن جلو  روز یخراب شد و من از د  ی اری

 دادم!  لشیتحو دیببخش د،یخم کردم و ببخش

 :زنمی . آرام لب مکنمیم یشرمندگ احساس

 متاسفم-
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 . درسته؟! میکنی درک م گرویحاال همد پس -

بچه زبان نفهم،   کی ست که با    یکس  هیلحنش شب  نکه یا  از

 .  دیآیبدم م زند،ی دارد حرف م

م- خوب  منظورتونو  شافهممیمن  دست  دی.  حاال    ار یتا 

ول  ی گالر  ی تو  اینبودم    یشخص باشم،  نکرده  سابقه    یکار 

چند آموزشگاه    ی تو  یچند ساله به عنوان مدرس نقاش  ی کار

نداشتم    ریتاخ  هیثان  کیوقت هم    چیمعتبر دارم فائزه جان. ه

بدون اطالع بذارم و برم.   کدفعهیچه برسه که وسط کارم  

ام باش  دوارمیپس شما هم  من    ی برا  طیکه شرا  دیمتوجه 

 رفته اطالع بدم. ادمی  یبوده که حت یچقدر اورژانس

 : دیگویو م  دهدیتکان م ی سر فائزه

فرق    دمیکه من د  ی زیگلم با چ  یگیکه شما م  ینیخب ا-

تا آخرش    کنه،یفوتباله مادرش فوت م  کنی. طرف بازکنهیم

م  نیزم  ی تو بازمونهیفوتبال  رو    گر،ی.  برادرش  فوت  خبر 

باز  ی رو   رهیم  دن،یم اکنهیم  شویصحنه  نمونه ها رو    نی. 

  شه ینم  ل یبد بوده دل  تتیمثال زدم که بگم هرچقدر هم وضع
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اینباش  ریپذ  تیسولم اگر  تو  بخاطر    ی استخدام شد  نجای. 

من حق    ،ی نشون داد   ی اول کار  ن یبوده که هم  ی اری  ی آقا

  ستم یباشم. خوشحالم ن  نیانتخاب بدب  نیداشتم نسبت به ا

با من بود چون به ضرر    ی که رهانو سرافکنده کرد و حق 

  ن یاول متوجه ا  نیخوشحالم که هم  یتموم شد! ول  ی گالر

 . ی خورینم  نجای به درد ا وکه ت میشد

. من واقعا رهان را سرافکنده کردم؟  اندازمیم   نییرا پا  سرم

  یدی: »ددیرا فراهم کردم که فائزه به رهان بگو  یطیمن شرا

که    ی وا  خورد؟« ینم  نجا یدختره بدرد ا  نیا  حق با من بودو 

 ! شودیچقدر حالم بد م

کار کنم. نه    نجایا  خواهدیحرف ها، دلم م  ن یبا همه ا  یول

کنار او باشم، پس    خواهدیبخاطر پول، بخاطر رهان. دلم م

 .کنمی ندارد. تحمل م ی رادیا

اومده خوشحال    شی . من هم بابت اتفاق پدیگ یبله درست م-

همه آدم    ستیقرارم ن  ی. ولکنمیو بهش افتخار نم  ستمین
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 دنی ها از شن  یباشن! بعض  گریو باز  ست یاون فوتبال  هی ها شب

 پاشن یاز هم م ییخبرا هی

 :دیگویو بعد م کندیدر سکوت نگاهم م فائزه

و    زمیعز  ی دار  یفیضع  تیشما شخص  دهینشون م  نیکه ا-

اجازه بدم    تونمی. من نمی بر  ی بذار  هوی  ی ممکنه با هر خبر

ا   ی مدت  نی. از حسابدار خواستم افتهیاتفاق ب  نیکه دوباره 

  اد یرو حساب کتاب کنه. امروز، فردا پولت م ی بود  نجایکه ا

 مدت! نیبابت ا ی. مرس یتو حسابت. خسته نباش

  نگونه یرا تحمل کردم تا ا ریهمه تحق نیکرد؟ من ا تمامش

 :دیگویکه م  کنمیفائزه تمامش کند؟! شوکه شده نگاهش م

 بفرما گلم من کار دارم. -

. میچه بگو  گرید  دانمینم  یحرکت کردن را ندارم. حت   توان

و به طرفم    شودی بلند م  کنم،ی من حرکت نم  ند یب یفائزه که م

 !بنددی و در را م کندی. عمال من را از اتاق پرت مدیآیم
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  کردمیسرم. فکرش را هم نم  ی باشند رو  ختهی ر  خیآب    انگار

  کردم یاجازه حرف زدن ندهد. فکرش را هم نم  یفائزه حت

 تمام بشود.  ی نطوریا

. بعد احساس حماقت  آوردیغصه عالم به دلم هجوم م   تمام

- سابقم-با اعتماد به نفس رفتم به اتاق کار  نقدریکه ا  کنمیم

را هم روشن    ستمیگذاشتم و تازه، س  یصندل  ی را رو  فمیو ک

 کردم! 

از    شتریب  یحت  کند،ی م  تمیاز همه اذ  شتر یکه ب   ی زی چ  اما

هرروز در    ستی قرار ن  گریاست که د  نیکه شدم، ا  ی ریتحق

تا رهان فاصله دارد.    وار ید  کی که فقط اندازه    نمی بنش  یاتاق

نم  ییجا  گر ید  نکهیا کش  کشمینفس  نفس  رهان    ده یکه 

  ارجاز خانه خ  توانمی نم  گریرهان د  دنید  دیبه ام  نکهیاست. ا

 شوم.

چکار کنم؟ احساس    دی. بارومیسالنه به طبقه باال م  سالنه

 بودن.  ی. احساس تهکنمیبودن م یخال
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  فم یو ک  کنمیم   را خاموش  ستمیو س  رومیاتاق کار سابقم م  به

برم نگاهدارمی را  در  ی.  م  ی به  باز  رهان  اتاق  به    شود یکه 

کس    چیکه ه  ی وقت باز نشد! در  چیکه ه  ی . دراندازم یم

 ازش رد نشد! 

. اندازم ی به در اتاق رهان م  گری د  ی. نگاهمیآیم   رونی اتاق ب  از

کنم. اما    یبه اتاقش بروم و باهاش خداحافظ  خواهدیدلم م

 . شومیو منصرف م افتمی کار خجالت آورم م ادیبه 

م  شیپ بچرخم،  آنکه  انتهانمشیبی از  در  داخل    ی !  راهرو 

 . کند ی دود م گاری است و دارد س ستادهیتراس ا

 ی . توکشدیمن نشده است. پاهام من را به سمتش م  متوجه

 است.  نیی . سرش پارودی راه م ی قرار ی تراس با ب

  ی رو  ی گاریس  ری را در ز  گارشی و ته س  زندیآخرش را م   پک

م  ی گرد  زیم خاموش  آنجاست  روکندیکه    ی صندل  ی . 

الندینشیم را  دستش  دو  انگشتان  م  ی .  و   بردی موهاش 

 .  اندازدیم  نییسرش را پا
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قرار    یب  نطوریاست؟ حالش بد است؟ چه شده که ا  کالفه

 است؟

بهم و    میزنی. زل م ندیبیو من را م  آورد یرا باال م   سرش

 من... 

 .شومیو با سرعت از آنجا دور م اندازمیم ن ییرا پا سرم

 چهارم تاش

 ی: بهبودینارنج

 "برگشت"

آورده بود و من و    رونیرا از اتاقت ب  یحاج عل  ،یانس  خاله

 تو... 

. دست هات دو طرفت  گریبه همد  میو تو زل زده بود  من

نظرم   از  که  هم  چقدر  هر  بود.  منحرف    کی افتاده  دختر 

 را تحمل کنم.   ی زیچ نی چن توانستمیباز هم نم ،ی بود
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  ی تا کاغذ ها  ی و نشست  ینگاه کردن بهم دست برداشت  از

دون اراده به داخل  . پاهام بیتکه پاره داخل اتاق را جمع کن 

 دو پا نشستم.  ی اتاق من را کشاندند. درست مقابلت رو

چشمت    ی دست هات نبود که آنطور زخم شده بود، پا  فقط

شده و گونه سمت راستت قرمز    جادیا  یهم خراش کوچک

 بود! 

و    یخون  ی ام دست ها  یمشک  ی . مردمک های نکرد  نگاهم

م را شد. دست  شیر  شیات را هدف گرفتند. دلم ر  یزخم

 . ی و نگاهم کرد  ی مچ دستت. سرت را باال آورد  ی گذاشتم رو

 کردم:  زمزمه

م- جمعشون  زخمکنمیمن  چسب  که    ی دار  ی زی چ  ،ی. 

 زخماتو ببندم. 

 :یگفت یمکث طوالن کیاز  بعد

 داخل باکسه   سیسرو ی تو-
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سرومیشد  بلند به  من  داخل    ی تو  سی.  از  و  رفتم  اتاقت 

  ی را برداشتم و وقت  هیاول  ی باکس، جعبه کوچک کمک ها 

 . دمیتخت د ی که برگشتم تو را نشسته رو

که زخم    ییپاهات زانو زدم. جعبه را باز کردم. هرجا  نییپا

  ره یکردم به نگاه خ  یشده بود را دانه دانه چسب زدم و سع

 توجه باشم.  یات ب

بستم و بردم سر جاش گذاشتم.  که تمام شد، جعبه را    کارم 

 برگشتم و حواسم را به جمع کردن اتاقت دادم. 

کاغذ و بوم تکه تکه شده بودند. دلم   ی هات رو  ینقاش  تمام

دورشان بندازم. همه را جمع کردم. چشمم به دفتر    آمدینم

ازش کنده شده بود و از وسط   ی ات افتاد. چند برگه ا  ینقاش

 پاره! 

پ  نگاهم بود  یطرح  یرفت  زده  هاش  ی که  چشم  چقدر   .

من بود! دفتر را ورق زدم، باز هم همان چشم ها! ورق    هیشب

ا و  ها  ن یزدم  چشم  و  بود  من  صورت  ب  ییبار    شتر یکه 

 پرداخت شده بودند! 
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و بعدش   ی بود  دهیصفحه بعد هم صورت من را کش  چهار

. چرا  دمیفهمی را نم  لش یزدم. دل  خیبود!    یدفتر خال   گر ید

 من را داشتند؟!  ی ات فقط صورت و چشم ها یدفتر نقاش

شد  ناگهان ظاهر  گرفت  ی مقابلم  را  دفتر  رو  ی و    زیم  ی و 

 :یو گفت  یگذاشت

 !ی تموم کرد زو یفکر کردم همه چ-

 من بودم؟ من تمام کرده بودم؟!   منظورش

 : ی دیپرس

 نجا؟ ی ا ی چرا اومد-

 گفتم: آرام

 مدرسه  ی ومد یهفته ن هی-

 ؟ی نگرانم شد-

 انداختم.  نییندادم. سرم را پا یجواب

 :یگفت
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 برو... حالم خوبه-

 :دم یکه پرس ی ازم دور شو یو خواست  ی دیچرخ

 مدرسه؟  ی ومدیچرا ن-

  ی و کتاب هات را جمع کرد   ینگاه کردن به من نشست   بدون

 : ی و جواب داد

 مدت برات بهتر باشه! هی ینیفکر کردم منو نب-

 !؟ی امدی کردم. شوکه شدم. خشکم زد. بخاطر من ن خی

 کردم:  زمزمه

 چرا؟ -

 :ی دی و پرس یبهم انداخت ینگاه مین

 ؟یدونیخودت چراشو نم-

آن شب افتادم. خجالت    ادی. سوالم احمقانه بود.  دانستمیم

زده شدم. گر گرفتم. خواستم به طرف کوله ام بروم و فرار  

 کنم. اما نرفتم.  
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 بچه ها افتادم و گفتم:  ی حرف ها  ادی به

ها  - م  ییزایچ   ه یبچه  مگنیدربارت  پسرارو    ی ادا  گنی... 

 ... گنیرهان صدات بزنن... م ی خودت گفت گنی... می اریدرم

 :ی را قطع کرد حرفم

. توام جمع کن برو از  گنیم  ی بچه ها چ  ستیبرام مهم ن-

 جانیا

 اده یپشت سرت حرف ز-

 :ی و داد زد ی بلند شد  یعصب

م- ا  یکنیفکر  من  مهمه؟  که    یبدبخت  نقدریبرام  دارم 

م  هیزیچ  نیدوستات و حرفاشون آخر . کنمیکه بهش فکر 

همونا لنگه  نفهمییتوام  بودم  خر  من  اون دمی...  گول   .

 ! نمتیبب خوامی. نمرونیم. از اتاقم گمشو بچشماتو خورد 

و پرخاشگر.    یبودم. آنقدر عصب   ده یند  ی به حال تو را آنطور  تا

نم  ی رفتارت جور از جا کنده  را قفل کرد که  . شدیپاهام 

 .  نیشده بودند به زم خیم
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که  ی . حاال تو بودهیگر ری. زدم زدیحباب بغضم ترک  ناگهان

عمل کردند و قفل پاهام    دی. اشک هام مثل کل ی شوکه شد

را باز کردند. به سمت کوله ام که دم در انداخته بودم، رفتم. 

.  یاز آنکه خارج شوم تو بازوم را گرفت  ش یبرش داشتم اما پ

 . ی و بغلم کرد  ی من را به طرف خودت چرخاند 

  ادم یکردن    ه یکه گر  ادیکننده بود حرکتت. آنقدر ز  شوکه

 :یگفتیرفت. پشت سر هم م

مدیببخش- معذرت  ترانه.  خوامی .  کردم  غلط  کردم.  غلط   .

 زدلم ی عز دی . ببخشدیببخش

بود که    ی بار  نی هات باعث شد داغ دلم تازه شود. اول  حرف

و با لحن بد    ی .  منظورم آن طور جد دادیبهم فحش م  یکس

کردم تو را از خودم    یو سع  ختیاست. دوباره اشک هام ر

 دور کنم. 

 . یتر من را گرفتو محکم ی کردی اما ولم نم تو

 بودم یگفتم. عصبان ی زیچ هیغلط کردم ترانه، -
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 ولم کن. ولم کن  خوامینم-

 ی زر رهنی پ  دیببخش-

 زدم: غیج

 ی زر رهنیبهم نگو پ-

 باشه تو آروم باش-

 م. تو فقط ولم کن. ولم کنمن آروم-

و خواستم بروم    دمیدست هات که شل شد، فورا چرخ   حلقه

  ی . در اتاقت را بستی دیو من را عقب کش  یکه بازوم را گرفت 

 .ی و قفل کرد

شب  یعصب داشتم  دوباره  بودم.  قبل    هیشده  هفته  ترانه 

مامان در    ی رو  شی که منفجر شده بود و پ  ی . ترانه ا شدمیم

.  ی ریمن را بگ   ی. نتوانستدمیآمد. دستم را با شدت عقب کش 

 کردم:  دتیتهد

 .زنمیم غیج یدست بهم بزن-

 باشه، آروم باش-
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. ما ی کرد  یخواب دستمال  ی آروم باشم. تو منو تو   خوامینم-

قهر تو  میباهم  من،  نظر  از  منحرف   هی.  دختر    هی.  یدختر 

رف که  دلمکنهیم  یدستمال   قشویمنحرف   خواد ینم  . 

خ نمتیبب متنفرم.  ازت  ول  ادیز  یلی.  بخاطرت    یمتنفرم. 

با ارغوان دعوا کردم و از کالس اخراج شدم. بخاطر   امروز 

 تو...  

گفت   بعدها ارغوان  یبهم  با  دعوات  درباره  روز  اون  »اگه   :

ازت متنفرم،    ،یبا اون شدت بهم گفت  نکه یبخاطر ا  ،یگفتینم

د  رفتمیم برنم  چیه  گهیو  روز  گشتمیوقت  آن  چقدر   »!

 کردم.  یو معذرت خواه دمتیبوس

 .میبگذر

 :ی . لب زدی بهت نگاهم کرد با

 ؟ی چرا دعوا کرد -

حرف زد انگار منوتو   ی جور  هیچون پشت سرت حرف زد. -

. از اون رابطه ها... بعدم که خانم  میبا هم دار  یرابطه خاص
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ب . ی گفت، تو مشکل دار  رونی صدر مارو از کالس انداخت 

 ! ی کنینگام م ی جور  هیگفت تو 

 ادامه دادم:  ی بلندتر ی نگاهت افتادم و با صدا ادی دوباره

نگام    ی جور  هی  فهممی خرم نم  ی . فکر کردگفتیراست م-

 همه...  ؟یفهمی. مدنیهمه فهم  دم،یفقط من نفهم  ؟یکنیم

 : یگفت متاسف

 ... خوامی معذرت م-

ن  یصادقانه گفت  آنقدر ولکه  بعد  یرم شدم  ات    ی با جمله 

 .ی دی زخمم، نمک پاش  ی دوباره رو

 ! ستیدست خودم ن یول-

 که... ینگاه کن ی جور هیبه من  دیچرا با ه؟ی پس دست ک -

 را خوردم. حرفم

 ؟یکه چ-

 :ی دیو باز پرس ی شد کمیندادم. نزد یجواب
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 ترانه؟  یچ-

 انداختم و زمزمه کردم:  ن ییرا پا سرم

 بخوره!  چیکه دلم پ-

آنقدر  دمیگز  لب سکوتت  اعترافم.  از  شدم  زده  خجالت   .

لب    ی رو  ی شد که سرم را باال آوردم. لبخند محو  یطوالن

بود. بهت پشت کردم    ی جور  کیهات بود و دوباره نگاهت  

 و غر زدم: 

 نگام نکن ی نجوریا-

 : ی دیپرس

 ؟ ی چجور-

 وار اعتراف کردم:  زمزمه

 بخوره!  چیکه دلم پ ی نجوریا-

! بلد نبودم چگونه  کردمیم  یآن لحظه احساس بدبخت   چقدر

دختر    کیکه    شدیچطور م   دمیفهمیرفتار کنم. اصال نم  دیبا
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هم من را به وحشت    نیو رو شود. هم  ریباعث شود، دلم ز

 انداخته بود.

. معذب  ی و من را به سمت خودت چرخاند ی را گرفت دستم

 فرار کنم.  شدیشده بودم. کاش م

گونه ام نشست و آرام گونه ام را با انگشت    ی دستت رو   کف

قدم عقب    کی.  اورمی. نتوانستم طاقت بی شستت نوازش کرد

 رفتم و باالخره حرفم را زدم:

 شهی! نمی گناهه، تو دختر-

 آره؟  شهیاگه پسر باشم، م-

 جواب دادم:کردم و  اخم

 نه بازم گناهه -

 ... امکانش هست! شهیم یول-

 شدم. کالفه

 گناهه گناه -
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 :ی دیو پرس  ی را گرفت دستم

 االن گناهه؟ نیا-

 شده بودم. لب زدم:  جی . گدانستمینم

 دونم ینه... نم-

 بد شده بود. از کوره در رفتم: حالم

  ی کنینگاه م  ی ها؟ چرا به من جور  ه؟یاصال بگو مشکلت چ-

 ؟ یپوشیچرا لباس پسرونه م  ؟ی پسر  کنمیکه فکر م

که آن   ی جمله ا  ادیافتادم.    یحاج عل  ی حرف ها  ادیبعد    و

 لحظه من را شوکه کرد. 

 دادم: ادامه

  ی حرف  نیهمچ  دی! چرا با؟یست یچرا بابات گفت تو پسر ن-

 بزنه؟ 

 :یآرامم بکن ی کرد یسع

 ترانه...-
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 یجواب درست و حساب هی. خوامینه... من جواب م-

پات    ی و من را رو  ی دیو دستم را کش  یتخت نشست  ی ور

. شوکه شده خواستم بلند شوم که محکم من را در  ی نشاند

 .یحصار دستانت گرفت

 باهات حرف بزنم. خوامیندارم.. فقط م تیکار نیبش-

 من معذبم ی نجوریخب ا-

 من تمرکز ندارم.  یبلند ش-

 بودم.   یرا حبس کردم. به شدت عصب نفسم

 بگو عی خب پس سر-

 .ی و بازش کرد یپالتوم گذاشت پیز  ی را رو دستت

 ؟یکنی م کاریچ-

 ارمیلباستو در ب خوام یگرمه. م-

ب  خواستینم  دلم در  را  ولی اوریلباسم  تو    نکهیا  ی برا  ی. 

 خودم پالتوم را در آوردم.   ،ینکن ی کار
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 . ار یدر بمقنعتم -

 . اخم کردم:یبزن   ی که باعث شد تو تک خنده ا  دم یکش  یپوف

 ؟ی خندی چرا م-

 ی تحمل رقابلی غ یلیخ ودتهیکه پر ییوقتا-

 اما گفتم: دم،یکش خجالت 

 .ستی االن عادتم ن-

 مقنعتو ار یباشه قبول... حاال درب-

 پام انداختم.  ن ییپا ی آوردم و از سر لجباز در

 ! ی هم ندار ی بهونه ا گهیحاال بگو... االن که د-

 .ی کرد سکوت

 : ی به حرف آمد یمکث طوالن کیاز  بعد

بعض  ادتهی- گفتم  با   ایبهت  روحشون  ممکنه  که  هستن 

 جسمشون فرق کنه؟

 : دمی اخم پرس با
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 ؟یگفت یک-

 .میشمال بود یوقت-

 گفتم:  ی آن شب، داغ شدم. آرام و سرسر ی ادآوری با

 آره... خب؟-

 ام! ی جور   نیمنم هم کنم،یفکر م-

 : دمی پرس جیگ

 ؟ ی چجور-

 !کنهی روح و جسمم با هم فرق م-

 ؟ی بد حی بهتر توض شهی ... مفهممینم-

 .ی مکث کرد دوباره

روحم نه... روح من    یدختر باشه. ول  دیجسم من شا  نیبب-

 پسره... البته فکر کنم! 

 و مات نگاهش کردم. جیگ

 ؟یچ یعنی-
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 . ی داد  ی گریو به سمت د یرا ازم گرفت  نگاهت

 دختر باشم! کنمیمن فکر نم یعنی-

پلک   ی جور سرهم  پشت  ماند.  باز  دهنم  که  شدم  شوکه 

 را هضم کنم. یکه گفت ی بلکم بتوانم جمله ا زدم یم

 ؟یکنیم یشوخ-

 ی زر رهنینه پ-

 نه یپس مشکلت هم-

 ! ننشیمشکل نب هیهارت... اگه بق تییسو ستیمشکلم ن-

 بپرسم. ی زی چ ایبزنم  یحرف توانستمینم گر یشدم. د خفه

 شد.  نییکمرم باال و پا ی رو دستت

بچگ- م  یاز  درست    میزیچ  هی  کردم یاحساس  اشتباهه. 

تر    ی احساس قو  نیا  رفت،ی. هرچقدر سنم باال تر م ستین

توشدیم سالگ  زده،یس  ی .  شدم.    بایتقر  میچهارده  مطمئن 

نم  دمیفهم باشم.    خوادیدلم  دختر    تونمینم  یعنیدختر 
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م بلوغ  به  بدنم داشت  تر شده    یو من عصب  دیرسیباشم. 

 از بدنم.   دمبودم. متنفر بو

وقت که  متنفر  م   نهیس  دم ید  یاونقدر  در  دارن    انیهام 

ول   خواستمیم کردم  اقدامم  بکشم.   ی خودکش  یخودمو 

از اون رشد نکنن.   شتریهامو بستم تا ب  نهیبود. س  ی احمقانه ا

ا با دخترا برم مدرسه، مانتو و مقنعه بپوشم متنفر    نکهیاز 

 بودم. هنوزم هستم. 

اگه خارج از    دیبزنم. شا   ششونی آت   ونفت بردارم    خوادیدلم م

م مجبور    کمی  بودمی کشور  الاقل  چون  بود  تر  راحت  برام 

خب االن    یرو تحمل کنم. ول  زای چ  نینبودم بخاطر حجاب ا

ب نم مجبورم.  پ  ذارهیابا  د  شی برم  االنم  البته...    گهیفرهان. 

پ   خوامینم م  شهیم  ی ماه  هی.  ششی برم  دارم    ش ی پ  رمیکه 

بب تا  چ  نمیروانشناس  اون  تو  ی زیواقعا    نترنت یا  ی که 

 نه؟  ایاش خوندم درسته درباره 

 :دم یپرس   باالخره

 ؟ی خوند یچ-
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 ترنس مردم  هیمن  ادیز  یلیبه احتمال خ نکهیا-

چن   ی بار  نیاول که  م  ی زیچ  نیبود  اصال  دمیشنی را   .

 چه.   یعنیترنس مرد  دانستمینم

 .ییایباعث شد، تو به حرف ب  سکوتم

که مامان و بابام باور    ینیبی. میانتظار ندارم حرفامو باور کن-

نفرم به آدم    ه ی. فقط مونسه که باور کرده. فکر کنم  ندارن

 ی توام باورم کن! هرچند که دوست دارم هی کاف ارهیب مانیا

بگو  تشیواقع ول   م،یرا  شدم.  ناراحت  سوخت.  برات    ی دلم 

نداشتم.   حاتتیاز توض   یدرک  چیبود که من ه  نجایمشکل ا

بود  ی برا تو دختر  برا ی من  روحت    یگفت  ی وقت  نیهم  ی . 

 پاهات تکان نخوردم.   ی پسر است، از رو 

 :دمیآمد که پرس  شیپ  یسوال. آن لحظه برام میبگذر

 من باور کنم؟ ی چرا دوست دار -

 !یچون برام مهم-

 چرا؟!-
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 ! یبمون م یزندگ ی چون دوست دارم تو-

. از حرف  ی زده بود   یساکت شدم. باز به جاده خاک  دوباره

 .آوردمیهات سر در نم 

 :یگفت

دادم راجع به خودم. البته اون   حینفر توض  هیمن قبالً به  -

ام. برام دردسر شد.    یام و ک  یچ  دمیفهمینم  یلیموقع خ

نزنم از خودم. قول دادم    یحرف  گهیقول دادم به مونس که د

وضع بشه  مشخص  تا  بشم  ولتمیساکت  تو...    ی.  مقابل  در 

 نتونستم. 

توی کرد  مکث رفت  ی .  الیفکر  را  انگشتانت  انگشتانم    ی . 

 :ی و بعد ادامه داد ی برد

ازت    خوادیاه بود. دلم مکارم اون شبم اشتب  دونمیم  نیبب-

خواه ول  ی معذرت  متاسف  یکنم  بخاطرش  واقعا  من   ...

 یوقت  ی. حرفم زشته ها ترانه. کارم زشت تر بود. ولستمین

 . رمیخودمو بگ ی لباس خوابت باال رفت نتونستم جلو
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 :یو گفت ی دیام را بوس قهیشق ی . روی ساکت شد دوباره

بدون اجازه بهت دست نزنم.   دمیقول م  شمی پ  ی تو برگرد-

 ترانه؟  شمیپ ی گردیبرم

  ک ی  هیشدم. حرف هات اصال شب  ی جور  کیخورد.    چیپ  دلم

سه، چهار سال بزرگتر بنظر    دینوجوان هفده ساله نبود. شا

 .  ی دیرسیم

دختر هفده    کیبه اندازه    یبودم که حت  یمن  انیم  نیدر ا  و

 . دمیفهمیساله نم

 که غر زدم:  ی دی ام را بوس گونه

 یزنیبدون اجازه بهم دست نم یبهم گفت-

 : ی و جواب داد  ی زد ی خنده ا تک

 خانوم خانوما! یبکنم که زبون باز کن دیبا ی کار هی-

 ... لعنت بهت رهان!  اه

 :دمیانداختم. آرام پرس  نییو سرم را پا دمیگز لب



 

725 

 

 !م؟یدوباره با هم دوست باش  یگیاالن تو م-

... ادهیاگه برات ز  یول  ،یباش  دوست دخترم   دمی م  حیترج-

 .میآره... همون دوست باش

جمله اولت، دوان دوان به سمت دهنم آمد    دنیاز شن  قلبم

 ام برنگشت! نهیبه درون س گر یو د

و    آب آوردم  باال  را  و مات شده سرم  دادم  قورت  را  دهنم 

 نگاهت کردم. مبهوت شده گفتم:

 من دوست دخترت باشم که شهی... نمی تو دختر-

 اون شبو؟ ی باز ادتهی-

 :ی تکان دادم و تو ادامه داد سر

 . میدیادامه اش م میاالنم فکر کن دار-

 !؟یتو پسر باش یعنی-

پ- که  ی زر   رهنی آره  همونم  من  ول.  دختره    ی جسمش 

 روحش پسره.  
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با هر منطق  کردم یکه فکر م  ی طور  هر قبول کردنش    ،یو 

 درمانده زل زدم بهت.  افهی و منگ، با ق جیسخت بود. گ

 : یگفت ،یباش دهی فهم انگار

فهم- برات سخته  نداره.. مدنشیاالن  اشکال   ی بر  یتونی... 

. کم کم متوجه یاز خود من بپرس  ای  یکن  قی درموردش تحق

 ی ندارم که االن حرفامو قبول کن ی اصرار چی. هیشیم

 : دمیپرس زانیآو  ی لب ها با

 فهممیمن نم  م؟یکن  کاریخب االن چ-

 : ی داد  شنهادی. بعد پیلحظه به فکر فرو رفت چند

  شه یبرات راحت تر م  ی نجوری. امیدیادامه م  مونویاالن باز-

چ موقعیهمه  که  بعدا  کن  تی.  درک    ت ی اذ  گهید  ی منو 

 یشینم

.  نمیپسر بب   کیتو را مثل    دیبا  نکهیمان فکر کردم. ا  ی باز  به

 خب! توانستمیسخت بود. نم

 :یمن گفت یراحت ی برا تو
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ترانه. اوال من پسرم، دوما    یپاهام بلند ش   ی از رو   دیاالن با-

مثل دو تا دوست کنار    دی. پس بایستیتو دوست دخترم ن

 ی و بخوا  ینیپسر بب  هیتو منو به عنوان    یتا وقت  میهم باش

 !یدوست دخترم باش

عج  نیا  چقدر برام  بودن  تو  دختر«  »دوست  بود.   بیواژه 

بود. هر چند، خدا    نیمن با آن طرز فکرم سنگ  ی اصال برا

وقت ببخشد،  را  م  یمن  را  پسر    دمیدیدخترها  دوست  که 

هوا به  هم  من  داشتن    ی کنجکاو  ی داشتند،  هوس  دلم 

 .  کردیدوست پسر را م 

 ها هم آخرش کار دستم داد! ی کنجکاو  نیهم

 :دمی وار پرس زمزمه

 دوست دخترت بشم؟ دیحتما با-

 :ی و جواب داد ی هات را به گوشم چسباند لب

  رهن ی پ  دمیکس نم  چی... چون من تو رو به ه ی آره... مجبور-

 ! ی زر
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 چهارم تاش

 ی: بهبودینارنج

اتاق خودم را حبس کرده ام. حالم خراب است. قلبم   ی تو

انگار دن برداشته است.  باشد، نفسم    ا یترک  تمام شده  برام 

 . دیآیباال نم

م  همش با  کنمیفکر  چگونه   د یچگونه  بگذرانم.  را  روزهام 

باشم    ییجا  ست یقرار ن  یشوم وقت  داریصبح ها از خواب ب

دارد. چگونه هوا رهان حضور  نفس بکشم  ییکه  به    را  که 

 رهان آغشته نشده است. ی نفس ها

ع  کیقلبم    ی تو شا  قیحفره  است.  شده    اه یس  کی  دیباز 

  یی چاله. درست مثل آن وقت ها که نبود. مثل آن وقت ها

ام را، فکرم    یتمام حال خوشم را، زندگ  اهچالهی س  نیکه ا

 بود! دهیام را بلع ندهیرا، آ
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هدف    یآمدم، چند ساعت را ب  رون یب   ی از گالر  نکه یاز ا  بعد

خانه ساکت بودم و خودم را با کار    ی فقط قدم برداشتم. تو

 نداشته سرگرم کردم. 

که انگار خار داشت.   ی را بخاطر بابا خوردم. چند لقمه ا  شام

. بعد هم به اتاقم  دیخراش  یتا معده ام را م  رفتی که م  نییپا

 م.غم بغل گرفت ی آمدم و المپ را خاموش کردم و زانو

سبک    یاقال کم  دینفر حرف بزنم. شا  کیبا    خواهدیم  دلم

  ک ی.  بودینفر الاقل م  کیرا ندارم. کاش    یکس  یتر بشوم ول

 ! کردی نفر که بار دلم را سبک تر م

رو  خودم م  ی را  ولو  موباکنمیتخت  برم  لمی.  و    دارمیرا 

 یلی. خشومیم  پمانی . وارد گروه اککنمیرا روشن م  نترنتیا

الدن به  ی وقت بود که سر نزده بودم بهش. بعد از حرف ها

 داشتم.  ی همه مظنون شده بودم. حس بد

پ  حاال اگر  م   امی هم  را  ا  خوانم،یهاشان  به  خاطر    نیفقط 

 از رهان هستم! یاست که دنبال نشان
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 . دانمی!... ماحمقانه  چقدر

. هنوز هم بحث رهان و آمدنش  خوانمیم  ی ها را سرسر   امیپ

  ده ی بچه ها پرس  ی! گه گاهلی آن اوا  یداغ است اما نه به داغ

در اطرافشان شده    یپوش  اهیکننده س   بیاند که متوجه تعق

 نه! ایبله بوده،  ای! جواب ها ری خ ایاند 

م  یوقت بعض  کنمیفکر  سراغ  هنوز  م  ی رهان  از    رود ی ها 

واقعا    دمیوقت ازش نپرس  چی. چرا ه رمیگیآتش م  ی حسود

 ل؟ ی؟ به چه دلکار اوست؟ چرا 

را فرستاده و بچه    اردرشیلیدوست پسر م   ی عکس ها   ارغوان

با او شوخ عکس ها را از کجا کش    نیکرده اند که ا  یها 

واقعا سراغ ارغوان    ی پسر  نی رفته است. حق هم دارند. چن

  د؟یآیم

 ...!  طان ی بر ش لعنت

 .شومیم  یامیو ناگهان متوجه پ میآیم  رونی گروه ب از

 !ونیاز طرف پاپ یامیپ
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  وار یخودش را به در و د  ،ی ا  ختهی افسار گس  انیمثل ماد  قلبم

م  نهیس ه کوبدی ام  از  م   ادی ز  جانی.  هام  تک  لرزدیدست   .

حال    نیبه باز کردن صفحه چتش ندارد، با ا  ی ازین  امشیپ

 :نندیبی را م امش ی و چشم هام دوباره پ کنمی صفحه را باز م

 ؟« ی»هست

 :دهمی م امیلرزان پ   ی انگشت ها با

 »هستم« 

که او داده، ساعت هشت شب فرستاده شده بود و من    یامیپ

خشک    لیصفحه موبا  ی شب جواب داده ام! چشمم رو  مهین

دقشودیم پنج  دق  شود،یم  قهی.  دق قهیپانزده  پانزده    قهی. 

  قه یچهل و پنج دق  شود،یم  قه یدق  ی. سقهیدق   یس  شود،یم

 و... 

 .کندیم  پیو تا شودیم  نیبعد آنال قهیدو دق درست

 ؟« یحرف بزن یتونی»م
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خورد. فورا    نیس  د،یتا رس  امشیکه پ   ستیبرام مهم ن  اصال

 : سمینویم

 »آره« 

 .دیآی پشت سر هم م  امشی پ دو

 بهت زنگ بزنم!«  خوامی»م

 شبه!«  مهی بعد از ن ۱نداره؟ االن  ی رادی»ا

و رو   ریو حالم را ز  چدیپیبه خودش م  یمثل مار زخم  دلم

گرفته ام، خودم هم شوکه   شهی که پ  ی . از دست رفتارکندیم

  ش یو با پا پ   زند ی ام که با دست پس م  یکس  هیشده ام. شب

را    نیو فقط خودم ا  ستین  نطوریواقعا ا  کهی. در حال کشدیم

را بخرد.    امرهان ناز نداشته    آمد ی. هرچند که بدم نمدانمیم

اما   دیگویم  ی گر ید  زیعقلم چ  دانمیخب، خودم که م  یول

نزد ب  یکیدر  از خود  . درست مثل  شومیخود م  ی با رهان 

 که کردم!  ی امروز و کار

 ... لعنت به من!هوف
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نبا  لعنت که  من  اما   تونمی»م  سمیبنو  دیبه  بزنم«  حرف 

 . سمینویم

 :رمیگی جواب م و

 زنم« ی. منتظر بمون زنگ مرونمیب »من

 :سمینوی زده م  ذوق

 »باشه«

 :کندی م دمیاو تهد و

 و تو«  دونمیمن م ی منتظرم بذار »تران

 نوشته بود تران؟  تران؟

و از    کنمیبالشت فرو م  ی و سرم را تو  کنمیرا رها م  لیموبا

ام   یکه گوش گذردیچقدر م  دانمی. نمکشمیم  غیج یخوش

و اسمش را    دارم یبالشت برم  ی . سرم را از توخوردیزنگ م

 قلبم محکمتر بکوبد. شودیکه باعث م  نمیب یصفحه م  ی رو

 : دهمیم جواب
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 الو... _

 : چدیپ یگوشم م ی سردش تو ی صدا

 !ی گفتم منتظرم نذار_

 : میگوی خبر م  یهمه جا ب از

 خونه؟ ینذاشتم... برگشت_

 :دیگوی م یعصب

 ! میجنابعال امیست منتظر پ  قهی! ده دقرینخ_

با    یداشتم خوش  قهی! ده دققه؟ی! ده دقشومیم  مات را  ام 

»باشه« گفتن من    ک یو او منتظر    کردم یم   میبالشت تقس 

 بود؟! 

 :زنمی لب م متاسف

 مونم. ی! منتظرت مدیببخش_

جمع  ی صدا دسته  موز  یخنده  طرف خط    کیو  آن  از  را 

 . شنومیم
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تماس    کردم ی م  الیساکت است. اگر صداها نبود، خ  رهان

 : میگوی حال م نیقطع شده است. با ا

 الو_

 : دهدیو سرد دستور م خشک

 بمون داریب_

 :دهمی جواب م فورا

 مونمیم_

 چشم... جوابم چشمه!_

 :کنمیو مثل احمق ها اطاعت م  گزمیم لب

 چشم_

م  »تا ادغام  صدا  شود یبعد«ش  ا  ی با  صداش    ی زنانه  که 

 :زندیم

 ! گهی د ایرهان ب_

 !شودیتماس قطع م  و
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توام    ی هنوز دم گوشم بود! صدا  لیبعدش، موبا  قهیپنج دق  تا

مونث جنس  خنده  تو  یبا  بود،  خط  پشت  سرم   ی که 

 ! دی چیپیم

 دیبا  دانمیو من نم  گذردیم  یساعت   کیاز مکالمه مان    بایتقر

 ! ؟یعصب  ایداشته باشم. خوشحال باشم  یچه حس

ب  هرچقدر ب  گذرد یم   شتریزمان  من  متشنج    شتری اعصاب 

به هشودیم دلم  و  هرودی نم  ی کار  چی. دست    ی زیچ   چی. 

نشسته    یکیتار  ی وجود ندارد که سرم را باهاش گرم کنم. تو

نشسته   یاالن رهان کجاست؟ کنار چه کس  کنم،یام و فکر م

دختر است؟ دوست دخترش    جمعشان چند تا  ی است؟ تو

 هم هست؟ 

برا   دوست احمق  من   کس  ی دختر؟  لوند  ی چه    ی داشتم 

وا  ی مرد  ی برا  کردم؟یم داشت؟  دختر  دوست  من  ی که   !

 برسم؟! ی ز ی به چه چ خواهمیم کنم؟یم  یدارم چه غلط
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م  ی بقدر  حالم نم  شودیداغان  اصال  اشک    یک  فهممی که 

خودم و حالم    ی و برا  نمینشی. مچکدی گونه هام م  ی هام رو

 .کنمی م هیزار زار گر

و به    دارمیرا برم  لمی. موباافتدیمثل خوره به جانم م  ی زیچ

مرومی م  نستاگرامیا سرچ  را  رهان  صفحه  اسم  به کنمی.   .

فالو نگاه    رومی م  جشیپ   ی ها  ¹نگییقسمت  دانه  دانه  و 

 ! است کرده ²چند دختر را فالو  نمیتا بب  کنمیم

  ی ها  جیدارد. اکثرشان پ  نگیی جمع صد و هفت نفر فالو  سر

 شناسمیکه نم  ی چند مرد  ی شخص  ی ها  جینقاشان است. پ

اول  باالخره  تو  ن یو  را  رونمیبی م  جش ی پ  ی دختر  فورا   ی . 

باز است.   جشیکه پ  ستییکایدختر امر  کی.  زنمیاسمش م

م که  را  پسرش  دوست  و  او  راحت    المیخ  نمیبیعکس 

 . شودیم

. دلم شودیدلم آشوب م  ی است! تو  یهم غرب  گری د  دختر

صفحه اش است. بدون فکر    ی تو  ی زی بدانم چه چ  خواهدیم

 . کنمیفالوش م
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 ی اثر  ایاز رهان    یعکس  چی. هرسمی م  نهیتهم  جیبه پ  باالخره

عکس    ی ! رویآب   ی تابلو پر از پروانه ها  ک یجز    نمیبی ازش نم

 : خوانمی و کپشن را م زنمیم

اومد  یوقت  »از برا  میزندگ   ی تو  ی تو  ها  من جور    ی پروانه 

 کردن!  دای معنا پ  ی ا گهید

 « یپروانه آب میبه زندگ ی که اومد  یمرس

  نطور یقلبم را درآورده و کنار گوشم گذاشته باشند که ا  انگار

 کوبشش بلند و رساست! ی صدا

م  وارد هاش  مشومیکامنت  رد  تند  تند  خدا    کنمی .  از  و 

نب  ی اثر  خواهمیم رهان  کامنت   نم،ی از  پ  یاما    ج ی از 

papillon_pv³ بردینفسم را در جا م : 

اومد  یوقت  »از د  میزندگ  ی تو  ی تو    ی خاکستر  گهی روزها 

 ن« یتر یرنگ میبه زندگ ی که اومد ی. مرسستین

 ی . جلوکنمیم  ه یو من زار زار گر  افتدیاز دستم م  لیموبا

 نرود.  رونی که صدام ب رم یگی دهنم را م
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 غ یج   شی که چند ساعت پ  برم،ی فرو م  یبالشت  ی را تو  صورتم

 کرده بودم و حاال... یسر خوشانه ام را آنجا خال  ی ها

 هق هق هام را... ی صدا

 _ 

¹ following 

² follow 

پاپ   یاصل  جیپ  اسم³ پ  ونیرهان هم  از  و  کامنت گذاشته    یج یهست 

 هست  ونیپاپ یخصوص جی شده که پ

 

 چهارم تاش

 یبهبود: ینارنج

م  آرامتر ها  شوم،ی که  آدم  ا-¹یستی مازوخ  ی مثل   نیبا 

.  رومی م  نهیتهم   جیسراغ پ-برام ندارد   یلذت  چیتفاوت که ه

پ  ی رو م  یخصوص  ج یاسم  م  زنمیرهان  واردش  . شومیو 

پروفا عکس  به  باورم    شوم،یم  ره یخ  لشیهرچقدر  هم  باز 
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که گذاشته    ی دو رنگ  ی شده چشم ها  یعکس نقاش  شودینم

 باشد! انمشده، از آن ره 

 ! تیمالک میست آن م یباطل الی! چه خ رهانم

توجه  زی چ  چیه فالو  یقابل  محدود  تعداد  و    نگییجز  ها 

نفر هفت  و  پنجاه  ندارد.  وجود  من    ی فالورهاش  به  که 

 ! زنندی م شخندیر

از صفحه    یکه حت  دانستمیرا مال خودم م  ی که مرد   یمن  به

به جهنم، از    نستاگرام یاش خبر نداشتم! صفحه ا  یخصوص

 زنده ماندنش هم خبر نداشتم!

دور روحم    ی پر از خار   چک یدوباره مثل پ   یبدبخت   احساس

زخمچدیپیم را  روحم  تو  کندیم  ی.  هاش  خار  روحم    ی و 

که    ی . دردشودی. وارد گوشت و پوست و استخوانم مرودیم

 .کندی م یعالوه بر روحم، دارد جسمم را هم زخم
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  نستاگرام یاز ا  ست،یچ  فشیکه بخواهد بداند تکل  یکس  هیشب

. وارد صفحه چت رهان  رومی و به واتساپ م  شومیخارج م

 :کنمیم  پیو تا شومیم

 ؟ییکجا_

پ  نکه یا  نیح   در به  بدهد،  را  جوابم  رهان    ج یمنتظرم 

آدمهارومی م  نهیتهم   نستاگرام یا مثل  تند    ی .  تند  مجنون 

 برسم.  نهی تهم هیاول  ی تا به پست ها دهمی صفحه را باال م

رهان    ی پست گذاشتن برا  یاز ک   قا یبدانم دق  خواهم یم  فقط

رهان بود؟ در کپشن    ی را شروع کرده بود؟ چند پستش برا

رهان جواب پست هاش را چه    نوشت؟یم  ی ز یبراش چه چ 

 داده بود؟ 

گرفته ام. پست دهم    ه شیرا پ  ی ستیرفتار مازوخ  ک ی  کامال

هم در ارتباط    ی کتاب بود و کپشن  کیاز    ینهمش، عکس   ای

 پست بود که نوشته: نیهم  ی کامنت رهان برا نیبا آن. اول

 بود دخترم«  عالی ²!سوزندینوشته ها نم »دست
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  نه یگذاشته بود! تهم  یقلب آب  کیپروانه و    ک یآخر هم    در

 هم در جوابش نوشته:

ا  ی»مرس آب  یموج یاستاد جان ]دو  البته در مورد  یقلب   ]

  سوزند« یها نم یگفت نقاش دیشما با

 چشمک!  یموجیا کی با

 بود: دهیپرس رهان

 ؟«باشی ³ولند ی خوای»م

 پاسخ داده:   نهیتهم و

 باشم؟«  ⁴تای مارگار شهی»نم

 گذاشته بود و تمام.  ی قلب آب کیرهان تنها  بعدش

تهم  به م  نهی صفحه  نگاه  خوان    کی  کنمی که  کتاب  دختر 

ا سل  ،ی حرفه  قهار    لمی ف  ک یو    یعال  یقیموس  قهیبا  باز 

  یقیموس  ایکه خوانده    یدرباره کتاب  بایز  یلی. او خنمیبیم

 نوشت،یرا م  دگاهشیبود، د  دهیکه د  یلمی و ف  دهیکه شن

 .یمعرف گرانیو به د کردینقد م
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که چقدر باب    نمیبب  توانمیهمان ده، پانزده پست هم م  با

شب او  است!  رهان  و    کی   هی طبع  باهوش  مستقل،  دختر 

 است.  دهیفهم

 !کنمیبه او حسادت م یول  شودی نم باورم

که   ی فر  ی . با موها نمیبیدشت سبز م  کیاز او در    یعکس

ر  ی رو پ   ختهی کمر  سف  یسرخاب  رهنیو  دامن  تن    دیو  به 

داشته    یسرش بود و انگار وقت  ی کاله فدورا رو  کیداشت.  

 عکس از او گرفته شده!  دهیخند ی از ته دل م

 کپشن نوشته بود: در

  م یفرستی. میکنی . تو با دستات رنگم مشمی م  یتو رنگ  »با

. تو ازم عکس  شمیخود م  یدشت و من از خود ب   هیوسط  

  باتر یکه با توام ز  ییچقدر لحظه ها  کنمیو من فکر م  ی ری گیم

 ام«   گهی از هروقت د

ها    وانهی. مثل دکنمینم  داشی و پ  گردمیاسم عکاس م  دنبال

 .  کنمیکامنت هاش را باز م
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  ن یمتن بلند باال نوشته بود! هم   کی که رهان براش    نم یب یم  و

رهان در واتساپ    امیشروع به خواندن کنم پ  خواهمیکه م

 .شودی ظاهر م لمیموبا ی باال

____ 

از    ک یستیفرد ساد  ک یاست.    ی آزار  گر ی د  ا ی  سم یمقابل ساد  نقطه  سم مازوخی¹

از    "سمیمازوخ"انسان مبتال به    ک یاما    برد،ی لذت م  گران ی کردن د  تیآزار واذ

  ی . افرادکندیلذت کسب م  شودیکه خودش متحمل م  یعذاب و شکنجه ا

خود    لهیدارند که چه به وس  لینوع انحراف مبتال هستند بشدت تما  نیکه به ا

  ن یا  ی روان  یابیشکنجه شوند. کام  یحت   ای  نندیآزار بب  گران،یو چه از طرف د

 .شودی حاصل نم دن یجز با زجر و آزار د  ماران،یب

به مرشد )استاد(    انیدر پا  یی. ولند جاتایاز کتاب مرشد و مارگار  یا  جمله²

 . سوزندی : دست نوشته ها نمدیگویم

 تا ی( در کتاب مرشد و مارگارطانی)ش ی کرکتر اسم³

 تایدر کتاب مرشد و مارگار کرکتری اسم⁴
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و به   رمی گیرهان در کامنت ها م ی را از متن بلند باال نگاهم

 . دهمیکه فرستاده، م یامیپ

 ام«  یمهمون  ینداره ول یبه تو ربط »هرچند 

 نه..!  شوم؟یشوکه م امشی پ از

 نه..!  شوم؟ی م یعصب

 باز هم نه..! رد؟یگیم دلم

خاموشم را به   ی . مردمک هاکنمی حس نم  زی چ  چیه  اصال

 .دوزمیکامنتش م

  ه ی  ی سبز و بکره. وقت  نقدر یتو ا  عت یطب  یچکاره ام وقت  »من

آب  یقیقا  چیکه ه   یانوسیاق نکرده.    یپاروهاش،  هاتو لمس 

روشن نکرده.    شی توش آت  یآدم   چیکه ه  یجنگل   هی  یوقت

قله اش رو فتح نکرده،   ی کوه نورد  چیکه ه  یکوه  هی  یوقت

 کنم؟«  تیمن چکاره ام که نقاش
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که برام فرستاده بود، مثل هزاران    یامیکامنت و آن پ  نیا

و    روند یام نشانه م  نه یبه سمت س  زهی و سر ن  ی زیچاقو، ت

 کنند.  یقلبم را چاک چاک م

 جواب داده بود: نهیتهم

 جنبه ام«  یخوب نباش من ب نقدری»ا

ا  با م  یموجیدو  و  جلو  یمون یخنده  را    ی که  هاش  چشم 

 گرفته. 

 رهان براش نوشته بود: و

 جنبه باش دوست دارم«  یب »لطفاً

 خنده گذاشته بود.  کی چشمک و   یموجیا کی او

  نستاگرام یکه از ا  دیآ  یسرم م  ییچه بال  کبارهیبه    دانمینم

. صفحه چت رهان را باز  رومیو به واتساپ م  شومیخارج م

 : سمینو یکنم و م یم

 ؟« یدوست دخترت »با
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م  بدون ارسالش  س  کنمیفکر  فوراً  تعجب  کمال  در    ن یو 

چخوردیم ب  ی ز ی !  د  شتر یکه  بالفاصله  پ  ده یاز    امم یشدن 

جواب   ی از اندازه رهان برا  شیمبهوت کننده است، مکث ب

بعد جواب    قهیپنج دق  باًیاما تقر  دهی مرا د  امیدادن است! پ

 : دهدیم

. ستی نه. دوست دخترم باهام ن  ینداره ول  یبه تو ربط   »بازم

 ران« یا  ادیهفته بعد م

و کنار رهان    هفته بعد خواهد آمد   کی  ست؟ین  رانیا  نهیتهم

که ده سال از عمرم را براش    ی خواهد بود؟ کنار رهان؟ مرد

که حاال وجودش، حضورش به من   ی کردم؟ مرد  ی عزادار

 داده است؟ یزندگ

 :رسدیم  شی بعد امیپ

 ..؟« شهیکه بهت مربوط نم ی بعد »سوال

 : سمینوی و م شومیم یعصب   امشی پ از

 خوش« »شب
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 :کندی م پیتا فورا

 ؟« یچ یعنیشب خوش  نی»ا

 : دهمیم جواب

هفته بعد دوست   هیکه    ی مرد  ی منتظر موندن برا  یعنی» 

 ه« یکار احمقانه ا ادیدخترش م

 : رسدیبعد م هیچند ثان  امشیپ

داد  یوقت  »اون قول  م   ی که  من    ادتی  یمونیمنتظر  نبود 

 دوست دختر دارم؟« 

 : دهمیم جواب

 »نه«

 خوش« »شب

.  گذارمشیم  لنت یسا  ی و رو  کنمی را قطع م  نترنتم ی هم ا  بعد

  کنم ی. احساس مرمی نفس بگ  یتا کم  شومیاز اتاق خارج م 

 .کندی گلوم را گرفته، ول نم یکس
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به دست و صورتم    یبروم و آب  ییبه دستشو  کنمیقصد م  اول

به حمام بروم    دهمیم   حی. ترجشومی م  مانیبزنم؛ اما بعد پش 

فاصله    شتریب   لمی. چرا؟ چون هرچقدر از موبارمی و دوش بگ

به سراغش بروم برام بهتر است. چرا؟    رتر یداشته باشم و د

  نترنتش یبرسد فوراً ا  لیدستم به موبا  نکهیچون به محض ا

 . شودیهام شروع م ی و از نو اعصاب خورد کنمی را وصل م

دوش مدام به    ر ی. زرومی دارم و به حمام م  ی را برم  امحوله

رد و بدل کرده بودند فکر    نهیکه رهان و تهم  ییکامنت ها

 .  زمی ریاشک نم گری. دکنمیم

نم مرده.    یکس   هی. شبخورمی غصه هم   ه ینه! شب  ایام که 

  شه یهم   ی برا  ا یدن  داندیکه م  ی. کسردیمیام که دارد م  یکس

.  کمی. تارکمیوزنم. تار  یحسم. ب  ی. بشودیبراش خاموش م

 ...کی . تارکمیتار

از حمام خارج    قهیساعت، چهل و پنج دق  می ن  بایاز تقر  بعد

. موهام را خشک  رومیبه اتاقم م  یبی . با آرامش عجشومیم
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و بعد    زنمی. کرم مرطوب کننده به دست و صورتم مکنمیم

 .  رومیبه طرف تخت خوابم م

 دن ی. با دکنمین م و صفحه اش را روش  دارمیرا برم  لیموبا

م نفسم  ها  تماس  به رودیتعداد  دوباره شروع  هام  . دست 

و دلهره و    شودیکامال گم م  یحس  ی. آن بکندیم  دنی لرز

 .  ردیگی دل آشوب جاش را م

 و هفت تماس از دست رفته دارم! هفتاد و هفت تا!  هفتاد

را روشن کنم. ترس از سر تا نوک پام را،    نترنتمیا  ترسمیم

الشعاع قرار داده  جوارح و جوانحم را، سلول به سلولم را تحت 

 . لرزد ی است. تمام وجودم دارد م

هام. چهار    امکیپ  کونیو آ  لیموبا  نییافتد به پا  یم  نگاهم

. هر چهار تا از طرف رهان کنمیدارم. با استرس بازش م  امیپ

 است!

 ترانه« بردار   توی»گوش

 بردار«  تویکوفت یاون گوش گمیبا توام م »نفهم
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 دم در خونتونم«  گهیساعت د هی» 

 زنم«یزنگ خونتونو م ی این نیی»پا

. پنج  اندازم یرا ارسال کرده م   امشی که پ  یبه ساعت   ینگاه

که دارم، شماره رهان را    یفرصت دارم. با تمام ترس   قهیدق

 :شنومیرا م  ادشیفر ی بوق صدا  نی. بعد از اولرمیگیم

 توله سگ ی بود یکدوم قبرستون_

 !افتدی که زبانم از کار م شومی شوکه م آنقدر

 :کشدی داد م  دوباره

 کره خر؟! ستمیمگه با تو ن_

 :زنمیزده لب م بهت

 داد نزن_

 : دیگویاز قبل م  بلندتر

 منو  ی گ..د ؟ی ذار یمگه تو م_

 .شودیچشم هام چهار تا م دهد،ی که م یفحش از
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 :می گوی م یاست وقت فی ضع صدام

 فحش نده، مودب باش _

چه مرگته؟    گهید  ،ی کرد  اهیروزگارمو س  ؟ی ذار یمگه تو م_

 ها؟  

ب  نفسم مقطع  سدیآی م  رونیمقطع  را  روزگارش  من    اه ی. 

م راست  من؟  بودم؟  اگفتیکرده  به  را  او  من  روز   نی. 

 انداختم! 

د_ دقه  کار  ینییپا  گهیدو  وگرنه  مثه سگ    کنمیم  ی تران 

 یبش مونیپش

  ی حت  کنمی. و من فرصت نمکندی را قطع م  لی هم موبا  بعدش

 !ایاذان است، ن کینزد میبگو

چکار کنم؟ آنقدر استرسم باالست که کم مانده از حال    دیبا

 . شود و من.. داریبروم. بابا االن است که ب

چه    نم؟یرا بب   ی بروم؟ چطور رهان عصبان  نیی چطور پا  من

   زم؟ی سرم بر ی تو دیبا یخاک
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 شنومیباز شدن در اتاق خواب بابا و مامان را که م  ی صدا

  ه یو گر  نمیبنش   خواهدی. دلم مستدیای قلبم از حرکت باز م

 ندارد. ی ا دهیفا دانمیم یکنم، ول

بوق    نی. با اول رمیگی و شماره رهان را م  دارمی را برم  لیموبا

 : چدیپیگوشم م ی پرخاشگرش، تو ی صدا

 ه؟یچ_

 :میگویم آهسته

 رهان، دم اذانه!_

 :پرسدیو بعد با همان لحن خشنش م کندیم یمکث

 قه؟ یچند دق_

 . فهممیرا نم   منظورش

 ؟یچ  قهیچند دق_

 ؟ینیی پا گهی د قهیچند دق_
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م  با حسابم  م  کنمیخودم  طول  مامان    کشد یچقدر  و  بابا 

زمزمه    جینمازشان را بخوانند و به اتاقشان بروند و بخوابند. گ

 :کنمیم

 ساعت  میدقه، ن ستیب_

 ! ی وقت دار  قهیاالن ده دق نی... از همقهیده دق_

و بابا    شودیدر اتاقم باز م  .کندی قطع م  م یرا رو  یگوش  دوباره 

 .نمیبی را م

 ترانه؟ ی داریب-

 بله بابا-

گرفتن وضو    ی که برا  شومیو بلند م  شنومیاذان را م  ی صدا

است که نه از وضو   ری بروم. ذهنم آنقدر درگ  ییبه دستشو

 و نه از نمازم!  فهممیم  ی زیگرفتنم چ 

بدبخت    ی مثل آدم ها  شود،ی آخرش که نمازم تمام م  فقط

شود و    یبلکم فرج  کنم،یدو دستم را رو به آسمان دراز م
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ا از خدا    زیچ  چ یه  گرینبرد! د  یی بابا بو  یپنهان  دارید  نیاز 

 . زیچ چی . هخواهمینم

م  سجاده جمع  را  ب  کنمیام  مقنعه    نیو  و  چادر  درآوردن 

 . شومیدو دل م  ،ی گری د ز یچ دنیگلدارم و پوش دیسف

مانده    قهیکه رهان بهم مهلت داده، چهار دق  ی ا  قه یده دق  از

. پالتو و شالم را  آورمی است. تند تند چادر و مقنعه را در م

پشمپوشمیم شلوار  از  م   ی.  زده  با  شومیام خجالت   ک ی. 

 . رومی و آهسته به هال م کنمیعوضش م  نیج

بابا را از پشت سرم    ی صدا  کنم،یکه در خانه را باز م  یزمان

 :شنومیم

 رانه؟کجا ت -

ه  از برم کشمیم  ی نی ترس  دستپاچه    گردم ی.  سمتش. 

 بدهم و من...  ی. بابا منتظر است من جوابشومیم

 : میگویو با استرس م  رودیام م  نهیقفسه س ی رو دستم

 بابا دمیترس ی وا-
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 :پرسدی متعجب م بابا

 ؟ی ری کجا م-

و    رسدی به ذهنم م  ی زی چ  هی صدم ثان  ی تو  م؟ یچه بگو  دیبا

 : میگوی دروغ م

 هوا بخورم  کمیدارم  ازیپشت بوم بابا... ن ی باال رمیم-

 .دیآیجلو م بابا

 !ی امروز تو خودت بود ؟یخوب-

 .زنمیم ی حوصله ا یب لبخند

 خوبم عشقم-

. اشکم در ترکدی. بغض مکندیو بغلم م  دیآیم  کمینزد  بابا

. بابا  کندیروحم حمله م. دوباره آن عذاب وجدان به  دیآیم

 : دیگویم بوسدی فرق سرم را م

 ؟یخوب  یمطمئن-

 : دهمیجواب م ی لرزان ی صدا با
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 آره فدات شم -

 ؟ی دیلباس گرم پوش -

 .شودی. نگرانم مافتمی توجهش به هق هق م از

 چته ترانه؟ بگو بهم-

رهان زنگ    ترسمی. مدهمیرا به چپ و راست تکان م   سرم

 : میگویو م  کنمیبزند. خودم را کنترل م

 ییذره دلم گرفته... برو بابا ه یبرو بخواب بابا... من خوبم... -

 . کندینگاهم م فقط

 بخدا خوبم-

 : کندیم هیو بابا توص دارمیرا برم د ی. کلدهدیتکان م ی سر

ببر.    یخودت پتو مسافرت  ی برا  ایب  یبمون  ادیز   یاگه خواست-

 برات باال  ارمیزنگ بزن من م ای

 . بوسمی و گونه اش را م شومینوک پا بلند م ی رو

 چشم عشقم. -
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  ی. پله ها را به آرامبندمیو در را م  شومیخانه خارج م   از

مهلتم تمام    نمیب یو م  کنمیبه ساعت م  ی. نگاهرومی م  نییپا

 : دهمیم  امیشده. فورا پ

 نکن«  ی کار نیی پا امی م »دارم

م  به هام سرعت  باز  بخشمیقدم  آهسته  را  ساختمان  در   .

 .نمیبیو رهان را مقابلم م کنمیم

ها   دنید را    ی چشم  من  اش،  نشسته  خون  به  رنگ  دو 

 . ردیگی که مچ دستم را م رومی قدم عقب م  کی. ترساندیم

 :کنمیاسترس زمزمه م با

 شده رهان، آروم  داریبابام ب-

ب  من زور  با  ولکشدی م  رونی را  م  ی.  آهسته  را  . بنددی در 

. دستم را رها نکرده  دومیپشت سرش م  کند،ی حرکت که م

. در جلو  زندیآن را دور م   رودی م  لشیاست. به سمت اتوموب

 : دهدیو دستور م  کندیرا باز م 

 نیبش-
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 که بعد با او چه کنم! دانمیم یول  کنم؛یم اطاعت

 کمربندتو ببند!-

م   بازهم م کنمیاطاعت  را  در  اتوموب  بنددی.  دور    لیو  را 

 .زندیم

 : میگوی م ندی نشیکنار دستم م یوقت

به   نجای... ارونیب  ادیب  یکی. ممکنه  میبر  نجای روشن کن از ا-

 عادت ندارن.  نای مدل ماش نیا

م  لیاتوموب  بالفاصله روشن  هکندی را  بدون  دادن  چی .    ی گاز 

من منفجر   م،یشویاز کوچه خارج م  نکهی. به محض اراندیم

 . شومیم

  یشیپا م   یها؟ به چه جرات   ی هست  ی کدوم خر  ی فکر کرد-

 !یکنیم دم یدر خونه ما، تازه تهد ی ایم

دختر  یبددهن  دختر م  ی نبودم.  زود جوش  هم    آورد یکه 

  ل ی تبد  یبمب ساعت  کیبعد از رفتن رهان به    قاینبودم، اما دق

 شدم.
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 : غردیو م دهدی پدال گاز را تا ته فشار م رهان

 خفه شو ترانه-

   ؟یاظهار فضل کن یخفه شم که جنابعال-

 :زندی م داد

 خودم دهنتو ببندم   ای یشیخفه م-

وحشتناک است    ار یرخش که بس   می. نچرخمیطرفش م   به

ام و حالم بد است که    یعصبان  ی . بقدرآوردمی اما من کم نم

 همان جا خرخره اش را بجوم.  توانمیم

 ؟ی کن یچه غلط  ی خوایمثال م-

 : دهدیو جواب م اندازدیبه من م ینگاه مین

 دندونم برات نمونه! هیدهنت که  ی بزنم تو ی جور هیمثال -

 : میگو ی م ی . با ناباورزندیم خشکم

  نکهیخودتو نشون بده! عالوه بر ا  شتر یب  ؟یچ  گهی... دنیآفر-

 ! مرحبا ی دست به زنم دار ،یفحاش
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 : دهدیتمسخر جواب م با

نگران چ- با  ؟یهست  یتو  داشته    د یدوست دخترم  مشکل 

 باشه نه تو!

.  شودیم  خیتنم س  ی باشد روم، تمام موها  ختهیر  خیآب    انگار

جنوب   قطب  به  برهنه  را  من  اندام  انگار  تمام  باشد،  برده 

 .شودی ام منجمد م ی و درون یرونیب

 : میگوی. با حرص مافتمینفس نفس م  به

چ - نگران  قرار  ستمین  ی زی من  و  دارم  نامزد  خداروشکر   .

 ...سین

صدا  لی اتوموب  ناگهان م  ی بد   ی با  شانس   کند یترمز  من  و 

 که کمربندم بسته است! آورم یم

شد را    دهیکه باال کش  یدست  ی . صداشومیجلو پرتاب م   به

فکم گرفته و صورتم    م،یایاز آنکه به خودم ب  ش ی. پشنومیم

 .شودیم دهیبه سمت رهان با شدت چرخ

   ؟ی زد  ی االن چه زر-
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ترسناکش را به من  ی متوقف شده و چشم ها ابانیخ وسط

م درد  انگشتانش  فشار  از  فکم  است.  داد  ردیگیدوخته   .

 :کشدیم

 ؟ی زد ی با توام توله سگ، االن چه زر -

 !داًیشد ام؟ بله..  دهیترس

. با  توانمیخودم را عقب بکشم اما نم  کنمیم  یسع  ییپررو  با

 : میگوی م ظیغ

موندم تا تو از   ی فکر کرد  ؟ی! خب که چی دیهمون که شن-

خودمون    ی برا  یبرگشت  یوقت  ی فکر کرد  ای  ؟یر بلند شگو

 بافتم؟ یعروس ی ایرو

 یرهان زنده باشد. وقت  خواستی گفتم! من واقعا دلم م  دروغ 

. لباس عروسم را هم انتخاب  دمیخوابیاو م  ی ا یبا رو  دمشید

کرده بودم. شب و   دایکرده بودم. اسم بچه هامان را هم پ

 کرده بودم!  یروز باهاش زندگ 

 :پرسدی و م زندیم  ی پوزخند
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 از اون دوقلوها!؟ یکی ایبابک خان،  شونه؟یکیکدوم -

 .  شومیم شوکه

 هوم؟  ؟ی کرد  دایپ  دیجد سی ک هی دمیشا-

اتوموب  بوق سر  لیکشدار  م  ی پشت    ال ی خیب  شود،یباعث 

 :میسوالش شوم و بگو

 میابونیوسط خ-

 جهنم، جواب منو بده به -

کرده ام! حاال نامزد    ی ریاو بدهم؟ چه گ  دیبا  یچه جواب  قاًیدق

   اورم؟یام را از کجا ب یالیخ

 :کشدی داد م  دوباره

 ؟ یچرا خفه خون گرفت-

 : رودیاز دهنم در م کهوی دانم چرا  ینم

 ! پسرعموم...نهیرحس یام-
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آورم، ساکت    ی را به زبان م  ن یرحسیاسم ام  نکهیمحض ا  به

 ! شومیم مانی و بالفاصله پش

سرم را    کنمی و من فرصت م  شوند یرهان شل م  ی انگشتها

بهت زده ست که من را    ی جور  ک یاش    افهیعقب بکشم. ق

 ی ! تمام آن خشم دود شده و فقط با چشم هاکندیشوکه م

 دورنگ ناباورش زل زده است به من.  ی بایز

اتوموب  ی صدا کشدار  او   ی بعد  لیبوق  در    هم  بهت  از  را 

را باز کنم و پا به    لیدر اتوموب  خواهد ی . چقدر دلم مآوردینم

 .شی گرگ و م نی. نه حاال. نه در اتوانمیفرار بگذارم اما نم

. دلم شور  ترسمی. مشودیلحظه هم قطع نم  ک یبوق    ی صدا

 . افتدیم

 رهان حرکت کن-

 :کشمی. داد مکندی. فقط نگاهم م دی گوی نم ی زیچ

 رهان -
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 یلیسکوت خ  ی آورد. تو  یاو را به خودش م  ادم،یفر  ی صدا

 .کند ی و حرکت م کشدیم نییرا پا یآرام، دست

ب  هرچقدر خانه  م   شتریاز  ب  م،یشویدور  من    شتر ی استرس 

دلم جورشودیم م  ی .  م  چدی پیبهم  احساس  کم   کنمیکه 

 .اورمیمعده ام را باال ب   ات یمانده محتو

اتوموب  توانمینم   گرید نم  لیسکوت  کنم.  تحمل    توانم یرا 

 ! رودی باال و باالتر م نطوریرا هم  عصر یاو ول نمیبب

 :کنمی زمزمه م آرام

 برم خونه دیمن با-

 :میگویدوباره م هی . بعد از چند ثاندهدینم یجواب

 برگردم خونه دیشده. با داریبابا ب-

 . لعنت به او! چه مرگش شده است؟دهدینم  یجواب بازهم

 :برمی. صدام را باال م شومی م یعصب

  رون،ی من از خونه زدم ب  دهیبابام فهم   گم یم  وون،یبا توام ح -

 ممکنه بفهمه!
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 :دیگویتفاوت م یبزند، ب اد یآنکه فر بدون

 ی بهم دروغ نگ گهید یبدرک.. تا تو باش-

 :پرسمیو م   کنمیکرده نگاهش م اخم

 گفتم؟ یچه دروغ-

  ی . نگاهکندیمن را منجمد م   اندازدیکه بهم م  ینگاه  مین

 ام الف زده ام!  ی درمورد نامزد  داندیکه گفت، م

 : میگوی م اورم،یآنکه کم ن ی و برا  گزمیم لب

 نگفتم. واقعا نامزد کردم  یدروغ  چیمن ه-

 .ردی گی و سرعت م  گذاردیپدال گاز م  ی را رو پاش

 میشی به دروغ گفتن، دورتر م  یاصرار کن  شتریهرچقدر ب-

 از خونتون

ا  ی وا م  نیخدا،  سکته  دارد  را  من  تهددهدی مرد    دش ی. 

 :کنمیم

 رونی ب کنمیخودمو پرت م نیاز ماش ی نگه ندار-



 

767 

 

 .زندیم  ی خنده ا تک

  ن ییپا  ی بچه مومن. بپر  یکن  شیعمل  یبگو که بتون  یچ  هی-

با رهان رفتم    یبگ  ی خوایم  ؟ ی بد  یجواب باباتو چ  ی خوایم

  ن؟ ییدور دور، خودمو انداختم پا

از قبل اعصابم بهم   شتریو من ب  زندیهم م  ی گر یخنده د  تک

 .  زدیریم

 ؟ی شد  شعوریب نقدریا قایدق یک-

 : زندیو طعنه م کندیم نگاهم

دوست دخترم منو فروخت! آم... بذار فکر کنم...   یاز وقت-

 !ست؟ی ن بای! زیبیب   شه یم یده سال
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 چهارم تاش

 ی: بهبودینارنج

 "برگشت"

. سرم شومی. نه، درواقع خفه مدیآی. زبانم بند مکنمیم  خی

م  پنجره  طرف  به  خ  چرخانم یرا  به  نگاه    ابان یو  خلوت 

 . اندازم یم

که باالخره با    گذرد یاز سکوتم م  شتریهم ب  دیساعت شا  مین

 : میگویم ی گرفته ا  ی صدا

 دروغ گفتم... برگرد سمت خونه-

سمت خودش را    شهیش  ی. کمزندی را دور م  یدگیبر  نیاول

 . کندیروشن م ی گاریو س کشدی م نییپا

نم   شومیم   پرت را هرگز  . من  بخشدیبه گذشته. رهان من 

دارم از او! چه    ی ام. چه انتظار  دهیخودم هم خودم را نبخش

 .ی اهوده یانتظار ب
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قبول کنم راه من و رهان از هم جدا شده است. همان   دیبا

به بودنش دل خوش    دیجدا شد. من فقط با  شیده سال پ 

 .کشدیهست و نفس م  نکهیکنم. به ا

هم سرنوشت من است.    نیدارد. ا  یسرنوشت  یهرکس  خب،

  ی ه عشق ها که سرانجام. همرسندیهمه آدم ها که بهم نم

 ندارند.  

را که    یتا ابد حسرت بخورند. حسرت کس  د یهام با  یبعض

تو  کی بهتر  شان یزندگ  ی روز،  و  براشان    نیبوده  را  روزها 

 .  ساخته 

و تا آخر عمر    زنند ی. گند مزنندی ها مثل من گند م  یبعض

 .خورندی حسرت م

د  آسمان است.  شده  حاال    ینگران  گریروشن  ندارم.  را  بابا 

 ی رو  شه یکه هم  ی. احساسکنمیاحساس گناه م  کپارچه،ی

 خواهد کرد.    ینیقلبم سنگ
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. کمربندم را باز  ستدیایو مقابل خانه م  شودی کوچه م  وارد

م  کنمیم اتوموب  خواهمیو  را    ادهیپ  لی از  صداش  که  شوم 

 :شنومیم

 دنبالت  امیآماده باش م ۹ساعت -

م   اول ا  بعد  زند،یخشکم  برگردم،    نکهیبدون  طرفش  به 

 :پرسمیم

 چرا؟ -

 !یباش ی گالر دیبا ۱۰چون ساعت -

 :پرسمی سمتش. دوباره م گردمی برم متعجب

 چرا؟ -

 از حس است.  یاش خال افهیق

م  ییجا  یوقت- تا  د یبا  یکنی کار  کارت    ی تو  میسر  محل 

 ! یحاضر باش

 :زنمیو لب م  کنمیگرد شده نگاهش م ی چشم ها با
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 من اخراج شدم! یول-

 دوباره استخدامت کردم! -

 .افتمی او را؟ به نفس نفس م فهممی نم چرا

 ؟ ی استخدامم کرد یک-

 ی اخراج شد  نکهی بعد از ا روزید-

 : دیگوی تفاوت م یو او ب دهمی دهانم را قورت م آب

 شو  ادهیپ-

را    لیدر اتوموب  نکه ی. به محض اکنمی و منگ اطاعت م  جیگ

 : زندیصدام م کنم،یباز م

 اگر یخانم خن-

 سمتش. گردمیبرم

 بله-

 کیمن گذاشته و آنقدر بهم نزد  یدستش را پشت صندل  او

 .کشمی را نفس م  گارش یآلوده به س  ی نفس ها  ی شده که بو
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 . کشمیخودم را عقب م یکم

 در گوشتون بگم؟  ی زیچ تونمیم-

م   رود ی م  لیتردم   ی رو  قلبم جوردودیو  ثان  ی .  به    ه ی که 

 . کوبدیدهنم م ی تو دهینکش

 ی که ناگهان کف دستش را رو  کشمیسرم را جلو م  یکم

گوش   ی شالم رو  ریبلندش از ز  ی . انگشت هاگذارد یگونه ام م

 . کشدیو سرم را به طرف خودش م  ندی نشیو موهام م 

 :دی گوی و م  گذاردی م گرمیگوش د ی را رو  لبانش

گذاشت  هی- گفت  یقرار  رئ  یو  رابطمون  فقط  و    سیما 

اهیکارمند بگم  خواستم  د  ن ی...  نقض    روزیقرارو  خودت 

مراقب باش    ی اون گالر  ی تو  ی پاتو بذار  ی! از امروز وقتی کرد

 !ارمین رتی تنها گ ییجا
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 چهارم تاش

 ی: بهبودینارنج

 ی قلبم تو  نکهیبماند. ا  شود،یم  خیبدنم س  ی تمام موها   نکهیا

م  خفه  بوس  شودیگلوم  هوس  با  من  بماند،  چه    دنشیهم 

رهان    خواهدی که م  یطنتیبه سرم کنم؟ با آن حس ش  یخاک

 بکنم؟  یگوشه خفت کند، چه غلط کیمن را 

م  یکم طرفش    ردیگیفاصله  به  را  سرم  مبهوت  من  و 

ام، جاچرخانمیم گونه  رو  یی.  قرار    ی که کف دستش  آن 

 . آتش گرفته است. سوزدی دارد، م

. چرا هنوز منگم؟! چرا  دهمیقورت م   یدهنم را به سخت  آب

 ! چه مرگم شده است؟  زند؟ی قلبم هنوز نم

ام به سمت    یکوفت   اهیس  ی حرکت نشسته ام و مردمک ها  یب

م هاش  برم   روندیلب  دوباره  ها  ی رو  گردندیو  دو    ی چشم 

 رنگش! 
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  نم ینفس سنگ نوبت اوست. حاال او زل زده به لب هام!    نبار یا

صورتش و باعث    ی رو  شودی . پخش مکنمیفوت م  رونیرا ب

رهان    هیرهان شب  نی. اشودیلب هاش م   ی رو  ی لبخند محو

پ  کی شب ستین  شی ساعت  خشمگ   هی.  د  ینیمرد    ده یکه 

و دارد ش آرام شده  که    ی طنتی. شکندیم  طنت یبودم. حاال 

 کجا ختم خواهد شد.  هب ستیمعلوم ن

نم  نجایهم   اگر مانعش  ببوسد،  را  توشومیمن  گوشش   ی . 

 . زنمینم

  شهی. همکندی را با من م  نکاریجادو شده ام. او ا  بیعج  من

 کار را با من کرده است.  نیا

 :کندی م زمزمه

 نگام نکن ی نجوریا-

 :پرسمیهم مثل خودش زمزمه وار م من

 ؟ ی چجور-

 لباتو ببوسم!  یکنی با چشمات التماس م  ی که دار  ی نجوریا-
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 کرده بودند؟   دا یوقت حرف زدن پ   یمن! ک  یلعنت   ی ها  چشم

 کنن؟ یچشمام دارن التماس م-

هاش نرم شده اند. گرم شده اند. انگار دوباره عاشق    چشم

 .کندیم  دمییو تا   گذاردیهم م  ی پلک رو  ی شده اند. لحظه ا

. تموم  کننیدارن التماسم م  نتمیسنگ  ی اوهوم... تازه نفسا-

 ! کنهیگرفته اتم داره التماسم م شی تن آت

 : پرسدیو م   آوردی تر م ن ییرا پا صداش

ال - بپرسم  آت  ی اگه  تو  شی پاهات  که  گوشم   ی گرفته 

 ؟یزنینم

به    ینگاه  می. ن کنمیشده پاهام را محکم بهم چفت م  شوکه

  ی سرحال   شخندی. نشومیاندازد. خجالت زده م  ی واکنشم م

 :دیگوی و م ندینشیلب هاش م ی رو

م  دونستمینم- باعث  زدنم  حرف  داغ    ی نجوری ا  شهیفقط 

اگه لختت    ای  شه؟یم  ی. اگه ببوسمت چاگری خانم خن  ،یکن

    ؟ی کنم؟! ها؟ بهش فکر کرد



 

776 

 

از عهده ام خارج است. م  توانمینم   گرید  دانمیتحمل کنم. 

خواهم کرد که   ی غلط  کی  نی ماش  ی اگر بمانم همانجا، تو

 .شومیم  مانیبعداً پش

 : میگویفکر م بدون

 منتظرتم.  ۹ساعت -

خارج   لیاز اتوموب  عایو سر  کشمیهم خودم را عقب م  بعد

صداشومیم ها   ی.  خنده  آخر  ی آرام  در  اش    ن یمردانه 

لحظه    کیو جمله آخرش که    چدیپیگوشم م  ی لحظات، تو

 شدن، خشک کرد:  ادهی من را هنگام پ

  ی که قراره باهات بخوابم دارم لحظه شمار  ی اون روز   ی »برا

 تران«  کنمیم
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 چهارم تاش

 ی: بهبودینارنج

 "برگشت"

بود  زی چ  همه خوب  لذت  کنارت  هام  لحظه  تک  تک  از   .

آنکه  بردمیم از  بعد  بود  کی.  دور  هم  از  باز    میهفته  و 

کردم.    دایمهم دست پ  جه ینت  ک یهم، من به    شی پ  میبرگشت

م   نکهیا باش  خواستیدلم  کنارم  شده  که  هرطور  . یتو 

 داشتم. یچرا اما کنارت حس خوب دانستمینم

به ما فهماند که    یی ما بهتر از قبل شد. انگار آن جدا  رابطه 

 . میبود یو چقدر با هم عال میداشت  از یچقدر بهم ن

هم   تی خاص  البته  نم  نیفاصله  عذاب  فقط  .  دهدیاست. 

م آدم خاطر نشان  به   تواند ی نفر چقدر م  ک ی  کندیفاصله 

 ی تو  ه یهر ثان  ی زی ت  ک یمثل    شی خال  ی براش مهم باشد. جا

م فرو  م   رود ی قلبش  درد  از  کشدیو  انگار  درد...    ک ی. 

پا  ۲۰ساختمان   استخوان هاش    افتدیم   نییطبقه  تمام  و 
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م ا  یل و  شودی خرد  است.  زنده  کار   قایدق  نیهنوز    ی همان 

 که با من و تو کرد.   ی . همان کارکندیست که فاصله با آدم م

د  زیچ  کی بگو  گریجالب  بهت  هامیهم  حرف  از  بعد   ی . 

او درست    دمی حواسم را جمع کردم و د  شتری ارغوان، من ب

مدرسه    ی بچه ها  م،ی. هربار که من و تو کنار هم بودگفتیم

و با دست من   کردندی. پچ پچ مکردندینگاهم م  ی جور  کی

 . دادندیو تو را نشان م 

من    ن یا  ی زی چ  کی با  اش  درباره  تو  و  نبود  درست  وسط 

سبز    یکه انگار وسط ما اشتباه  ی . تو بودی حرف زده بود 

 ... ینه! ول نذازم،یرا گردن تو ب ری تقص نکهی. نه ای شده بود

بود  با گفته  کنم.   خواستمینم  ی پسر  ،ی آنکه  باورت 

کن  توانستمینم حت باورش  نرفتم.   ق یتحق  یپ  یم.  هم 

کردم فراموشش    یسع  نیهم  ی باشد. برا  تی واقع   دمی ترسیم

از خواب    شینبرد. من هر شب پ   ییکه راه به جا  یکنم. تالش

 . دمیخوابی و با سر درد م  کردمیبه حرفات فکر م

 :دمیاز مامان پرس ی طور  نیبار هم کی
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 پسر باشه؟  تونهی نفر که دختره م هیمامان -

 گرد شده، نگاهم کرد و گفت: ی با چشم ها مامان

 ؟یچ یعنیوا... -

 بدهم. حیچطور توض دانستمینم

مثالً فکر کن من االن دخترم خب، بعد... ام... روحم...   یعنی-

 مثال پسر باشه 

 به کارش مشغول شد و جواب داد:  مامان

 ؟ی از کجا آورد ناروی... ادهیو نشن  دهیند ی زایبه حق چ-

 سواله خب-

 ن یبچ  زوی... پاشو مشهینه نم-

! امان از آدم دو پا که فکر ی! امان... امان از جهل و نادانآه

چ  کندیم م  زی همه  و  داندیرا  آمده  سرمان  بر  چه  هر  ما   .

 ماست! ینادان نیبخاطر هم امدهین
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روز مامان کنار    کیکه من داغان و افسرده شده بودم،    بعدها

 : گفتی م یو ه زد ی تختم زار م

  ی چرا نگفت  ؟ی نکرد  یچرا سوال  ؟ینگفت  ی ز ی چرا به ما چ-

 داره؟  یفرانه چه مشکل 

شده بودم و صحبت    رهیباز به سقف خ  ی اما با چشم ها  من

به آن    یارزش آمد که جواب  یمامان در نظرم آنقدر ب  ی ها

 ندادم.

. کم  دانستی. او همه نم دمی بار هم از بابا پرس  ک ی.  میبگذر

ا به  داشتم  م  نیکم  شا   دمیرسی باور  نه   دروغ..  دیکه 

اشتباه    دیشا  یول  ییگویباور کنم که دروغ م  خواستمینم

 . ی کردیم

مرتب با خودم سر و کله بزنم و    نکهیبود. ا  ی بی عج  ی روزها

 ی زی ه جواب نرسم، خسته ام کرده بود. تو هم مطلقا چب  یحت

که کم    ی . انگار من را به حال خودم گذاشته بودیگفتینم

 در من حل شود.  زی کم همه چ
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  کردم یم  یدست نگذاشته بودم. سع  ی من هم دست رو  یول

دارد    یرفتارت فرق  نمیکنم. بب  سهیرفتار تو را با دخترها مقا

 ک،ی.  دمیرس  زینه. در آن مدت کوتاه فقط به چند چ  ایبا ما  

ا  چیتو ه فرم مدرسه-ی لباس دخترانه    ی. حتینداشت-جز 

 نبز  حی. اگر بچه ها زنگ تفریو الک هم نداشت  ی اکسسوار

 ی و با کنجکاو  ینشستیتو فقط م  انداختندیو بکوب راه م

  ی کردیشرکت نم  یتلفن  ی مزاحمت ها   ی . توی کردی نگاه م

. من هم نمیکه من کنار دخترها بنش   ی متنفر بودو در واقع  

که تو بدت    ی حرف گوش کن شده بودم و سمت کار  ب یعج

بود که در   نی از تفاوت هات ا  گرید  یکی.  رفتمینم  آمدیم

کاله    ی ! حاضر بودی کندیمانتو و مقنعه ات را م  یهر فرصت

 اما مقنعه نه! یرا بپوش شرتتیسو

 ه یبا بق  تتیتو شخص  نکهیا  ی پا  گذاشتمیها را م  نیا  همه

 ... یفرق داشت؛ ول 
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به من تمام معادالتم را    ی زد ی زل م  ینگاه هات... وقت  یول

پارچه    کیرا بفهمم    لشی. من بدون آنکه دلختیریبهم م

 !  دمیدزدیو خجالت زده، نگاهم را ازت م  شدمیآتش م 

 رهان.  کرد،ی م چارهیهات آدم را ب نگاه

کالس اعالم کرد، جمعه    ی سه شنبه بود که ارغوان تو  صبح

را دعوت کرد. ذوق   بعد تولدش است و همه کالس  هفته 

 زده برگشتم سمت تو و گفتم:

 چه باحال -

 :ی تفاوت گفت یب

 ؟یچ-

 ... من تا حاال تولد دوستام نرفتم. گهیتولد د-

 : ی دیپرس

 ؟ی بر ی خوایم-

 میری آره... با هم م-



 

783 

 

 : یو گفت یانداخت  نییرا پا سرت

 . رمینم ی. معموال تولد کسامیمن نم-

 :یاصرار کردم که آخرش گفت آنقدر

 کنمیدرموردش فکر م-

.  دمیزده شدم که بغلت کردم و گونه ات را بوس  جانی ه  آنقدر

. ناخودآگاه لرز کردم. بدنم  ی و نگاهم کرد   یمتعجب برگشت 

 ! ؟ی کردیبا من چه کار م  قای کرد و درونم داغ شد. تو دق  خی

 :ی دیزده پرس  شگفت

 ام؟ یاگه بخوام باهات ب  یشیخوشحال م نقدریا یعنی-

سرخ شده بخاطر نوع نگاه کردنت، سرم را    یو کم   مظلومانه

  ی رو  یکردم. لبخند پت و پهن  نییبه نشانه مثبت باال و پا

 یخودت را بطرفم جلو کشاند  طنتیلب هات نشست. با ش

 : یو آرام گفت

م- فکر  بهش  راجع  گفتم،  بهت  فقط  منو   کنمیمن  تو  و 

 ؟یکنیم کار یاونوقت چ امی... اگه بخوام باهات بی دیبوس
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  ی آن ظاهر ساکت و ب  ی را کجا  طنتیهمه ش  نی! ابدجنس

مخف بود  یتفاوتت  وقت  ؟ی کرده    ی کردیم  طنتی ش  یاصال 

 . شدمیشوکه م

من بود و من    ی هات فقط برا  طنت یبود که ش   نجا یجالب ا  و

 را دوست داشتم.  نیا

 : دمیو پرس  دم یخودم را عقب کش  ده یترس یو کم متعجب

 کنم؟ ی کار دیبا-

 داشته باشم! ی ا زهیانگ  هیاومدن  ی برا  دیالبته... با-

به  یلعنت  آه، داشتم  انگار  فضا  کی!  م  ییآدم  .  کردمینگاه 

 !  ی بود ب یو غر ب یقدر ترسناک، ناشناخته و عجهمان 

 دهنم را قورت دادم و گفتم: آب

 کنم.  کاری خب تو بگو چ-

 ی سوار  یکه به کس  ستی... قرار نی زر  رهنی پ  گهینشد د-

 .کنهینم یمنم فرق ی . برای خودت بخوا دی. با..ی بد

 گفتم: یچارگی لحظه مکث کردم و با ب چند
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 خب پس بذار راجع بهش فکر کنم-

  ی و باد  گرفتی  خودت  به  را  ¹از خود مچکر  ی آدم ها  گوریف

 :یو گفت ی به غبغبت داد

 ؟ی بد زهیبهم انگ ی خوای پس م-

 چپ نگاهت کردم و گفتم: چپ

 زه ی باجه تا انگ هیشب  شتریب-

کرد  ی صدا  با خند  ی بلند شروع  جور دنیبه  توجه   ی .  که 

بار باشد که تو را آنطور    نیاول  ی همه را جلب کرد. انگار برا

 .دندیدیشاد و سرخوش م

 ی قرار بود من چه کار  نکهیبعد تو آنقدر درباره ا   ی روزها  در

پرس فهم  ی دیکنم،  فرار  دمیکه  با  ی راه  و    ک ی  ستیندارم 

  ،ی و چه کار  ی زی چه چ  نکهی را انتخاب کنم! حاال ا  ی زیچ

 نداشتم! ی ا  دهیا چیو ه دانستمیواقعا نم

___ 

 خود متشکر   از¹
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جلوم   جانیبا ه  ی دیدیمدرسه م  ی هر صبح که من را تو  تو

 : ی دیپرسیو م ی شدیسبز م

 ؟ی خب انتخاب کرد-

فکر کردم.    ی اد یز  ی نه. به دو نفره ها  گفتمی من کالفه م   و

شاپ رفتن    یرفتن، کاف   نمایدوستانه. مثل س   ی دو نفره ها

ا  هیشب   ییزهایو چ تو  کی. منتها  نیبه  بود که   ی نفر  دلم 

 :زدی همش داد م

 نباش«  »احمق

. ی کار خاص تر بود  ک یکه تو دنبال    دانستمیهم م  خودم

چکار    د یبا  دمیفهمی من نم  یول   یدرست و حساب  زه ی انگ  کی

 .  کردمیم

هم که خواستم به خودت محول کنم، اخم و تخم    ی هربار

 :یگفت ی جد یل یبار خ  کی. آخرش ی کردیم
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م  ی زیچ  یوقت- تو  عهده  به  با  ی عنی  ذارم،یرو    د یخودت 

  یرابطه نظرت مهمه. حت  هی  ی تو  یبفهم  دی. با ی انجامش بد

 اگه منو ناراحت کنه 

 :دم یبه دماغم دادم و پرس  ینیچ

 ؟ ی ریگیم ادی از کجا  نارویا-

 : ی و جواب داد  ی زد یچشمک

 با روانشناسم در موردت حرف زدم!  -

.  یتعجب نگاهت کردم و تو دو بار ابروهات را باال انداخت  با

 . ی کردیانگار که به کارت افتخار م

 ؟یگفت ی درباره من چ-

 بماند-

 : دمینال

 فران... -

 :ی دیحرفم پر ی و تو ی کرد اخم
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 رهان... اسم من رهانه -

بود که د  یگفت  ی جد  آنقدر لحنت خشن  آنقدر   یب  گریو 

 ،ی دیمن را د  ینیشدم. خودت هم با آنکه عقب نش  التیخ

کلمه باهام    کیو    ی نشد  کمی. نزدی اوردیاما اصال به روم ن

فورا کوله ام را    یرفتیم  یداشت  ی. زنگ آخر وقتی حرف نزد

 .دم یبرداشتم و پشت سرت دو

 را گرفتم و گفتم: دستت

 همش  رهی م ادمینداشتم.  ی ... منظوردیببخش-

 .ی و سر تکان داد ی اخم نگاهم کرد با

 م؟ یدیبخش-

انداخت  ی ا  شانه کرد  یباال  حرکت  را  ی و  دستت  دوباره   .

کردم که باالخره    یگرفتم و کنارت راه رفتم. آنقدر عذرخواه

  دم،یکه درباره تو فهم  ی گریجالب د  زی چ  کی.  ی اه آمدکوت

 سخت! یلی. خی دیبخشی بود که تو سخت م نیا
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به پات    دیبا  دی شا  کرد،یم  یدر مورد تو اشتباه   یاگر کس  و

 ! شی تا تو ببخش افتادیم

م  دو به خانه شما آمدم.  تولد،  به  بود  مانده    م یخواست یروز 

قبل    م یبرو  رونیب  هیهد   دیخر  ی برا روز  هم  را  قرارش  و 

بود ممیگذاشته  من  اجازه    دانستمی.  بابا  و  مامان  که 

تنها  دادندینم ا  دی خر  ی برا  ییبه  از  تصم  ن یبروم.    م ی رو 

 شوم! م یگرفتم به بهانه خانه شما، به قول بچه ها، ج

دروغ گفتن، فرار    ،ی که بعدها عادتم شد. پنهان کار  ی کار

 گرفتم و بهشان عادت کردم. ادیها را  نیکردن... همه ا

 قول داده بودم: بهت

 !دمیم ¹لتویبیبعد از تولد باج س-

 :یو گفت ی زد ی قهقهه ا تو

لپات قرمز شه از خجالت، چرا    ت یقربون اون اخمات، تو نها-

   ؟یکنیاخم م

 :ی ندادم. ادامه داد یو جواب دمی برچ لب
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بساز... جرات - بعدش  بعدش چرب کن،  بده،  بعدش  باشه 

 دارم حرف بزنم رو حرف شما، خانم خانما؟ 

. بعد تنگش هم  کردمیذوق م   ی کردیم  ی بند  هیبرام قاف  یوقت

 .شدیور من ینور عل گریکه د ی چسباندیکه خانم خانما م

  ی شتر  ی پالتو  کی  شی و رو  ی بود   دهیپوش  شرتییسو  کی  تو

. ی سرت نذاشته بود  ی را هم رو  شرتیکاله سو  یرنگ. حت

 : دمیچشم هام گرد شد و پرس دنتیبا د

 ؟ی ایب ی نجوریا ی خوایم-

 :یگفت ی عاد یلیخ

 آره، بده لباسم؟ -

 :ی و نشانم داد  یکاپشن چرم برداشت کی

 شه یبنظرم خوب م نمیا-

گز  آب لب  دادم.  قورت  را  نمدمیدهنم  چگونه   دانستمی. 

 . بعد در کمال تعجب گفتم:ی حرفم را بزنم که ناراحت نشو 

 نم یاون چرمم بپوش من بب-
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درآورد   پالتو پوش  ی را  را  کاپشن چرم    ه ی . چقدر شبی دیو 

ها بود  ینوجوان  ی پسر  تو  ی شده  !  دمیدیم  ابانی خ  ی که 

اولشوکه شده   ا  ی بار  نیبودم؟! بله. چرا؟ چون   نیبود که 

 . ی دیرسیجنس مذکر م هی همه بنظرم شب 

 :ی دیو پرس ی زد یو چرخ  ی را از هم باز کرد دستانت

 بهتره؟  یک یخب کدوم -

اگر تو بدون حجاب به    افتادیم  یکدام. چه اتفاق  چیه  قطعا

را    ؟ی آمدی م  ابانیخ تو  اگر  بودم.  افتاده  کردن  غلط  به 

 چه؟   زدندی چه؟ اگر به مامان و بابا زنگ م  گرفتندیم

  د یترد  یکم  ی بود که متوجه شد  ی من احتماال جور  افهیق

 :یگفت یآرام بدون ناراحت  یلیداشتم. خ

 .کنمی. من درک می ایباهام ب ی نداره اگه نخوا یاشکال-

 گفتم: عیسر

  ی من  کنارت چجور  ی کرد  پی وشتخ  ی نجوریتو ا  ینه... ول-

 نگاه به لباسام... هیراه برم؟ 
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آمد  ی نداد  اجازه تمام شود. جلو  را محکم    ی حرفم  و من 

 :ی. شوکه شدم دوباره. زبانم بند آمد. گفتیبغلت گرفت ی تو

  یمرس-

. آن لحظه  ی از من تشکر کرد  زی بخاطر چه چ دانستمی نم و

 : دمیبعدها ازت پرس ینکردم، ول یسوال

واسه ارغوان کادو    م یبر  میخواستی رهان چرا اون روز که م-

 ؟ ی ازم تشکر کرد م،یبخر

انگار داشتی نگاهم کرد   تو تداع   ی.  را  روز  . ی کردیم  یآن 

 : ی بعد جواب داد 

 !کردی کس نم  چیکه ه  ی کرد ویچون تو کار-

_ 

 لیسب باج¹

 ی به معن   ستیگرفتن، اصطالح  ا یدادن    یبه کس  لی نوشت: باج سب  یپ

به کس  یمال  ایپول   ناحق  به  و  زور  به  گرفتن.   یاز کس  ایدادن    یرا 

منظورش همون   یاشتباه بود. ول   نجایاصطالح در ا  نیکاربرد ترانه از ا

 باج دادنه بود. 
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چقدر آن روزها بنظرم با کالس بود که  -اتیشخص  راننده 

آدرس-یداشت  یراننده شخص تو   به  را  بود  یما  داده   ،ی که 

از   از طرف    جانیطرف ذوق زده و ه  کی برد.  و  بودم  زده 

 بودم و استرس داشتم.  دهیترس گر،ید

باز  آنقدر انگشتانم  رو  ی باز  ی با  را  دستت  تو  که    ی کردم 

گذاشت گرفتیدستم  را  آن  کش  ی.  رو   ی دیو  پا  ی و    ی ران 

انگشتان دست    انیانگشتانت را م. بعد هم  ی خودت قرار داد 

 !ی من سراند

ول  نگاهت  چرخانده    یکردم.  پنجره  سمت  به  را  سرت  تو 

در هم قفل    ی به انگشت ها   ی. نگاه ی کردیو نگاهم نم  ی بود

 و رو شد.    ری شده مان انداختم و باز دلم ز

چرخاندم و اجازه دادم، دلم    گریهم سرم را به طرف د  من

خدا   ،ینگ »تاب، تاب عباستاب بخورد و دخترک درونم آه

 را بخواند! ¹« ی منو ننداز
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خر  به رس  ی د یمرکز  بود  نظرت  مد  را  م یدیکه  راننده  تو   .

 . ی ریگی الزم شد با او تماس م یبرود و گفت ی فرستاد

پوشش تو بودم. هر زن    ی و من در هول و وال  میشد  ادهیپ

. فکرش را  زدمی با ترس به او زل م  شد،یکه رد م  ی چادر

  دا ی هراس پ  ی خانم چادر   کیروز، من، از    کی   کردمیهم نم

روز، من، چشم بچرخانم    کی   کردمیکنم! فکرش را هم نم

 !زمیاز دستش بگر دم،یرا د یتا اگر زن با حجاب

 :یو گفت ی و دستم را فشرد ی متوجه شد تو

 شهینم ی زینگران نباش چ -

آن   یگفتیم  ی زیچ  یراحت شد. وقت  المیخ  یرا که گفت  نیا

م باور افتادیاتفاق  چشمانت  آرامش  به  آرامت،  لحن  به   .

 : ی د ی داشتم. پرس

 براش؟  میبخر ی خب قراره چ-

 باال انداختم و گفتم:  ی ا شانه

 ؟ یگیم یندارم. تو چ ی من نظر دونمینم-
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 بهش فکر نکرده بودم. -

بوت  ینگاه انداخت  ی ها  کی به  کنار  میزنانه  از  نقره    کی . 

 افتادم.  یخاله انس  شنهادی پ ادیکه به  میرد شد یفروش

 . میدستبند نقره بخر هی  ایگردنبند  هیبراش   میتونیم-

 :یتفاوت گفت یب یلیخ

 باشه-

که دستبندها    ینیتری. من به سمت ومیفروشگاه شد  وارد

  ی زیداخلش گذاشته شده بود رفتم. تو هم با دقت دنبال چ 

 : یبه تو دادم که به فروشنده گفت ی . حواسم را وقتیگشتیم

 !نی اریستو ب نیا-

شوکه شده به تو نگاه کرد. دست و پام را گم کردم. فورا   مرد

 :دمیپرس

 ؟ ی انتخاب کرد ی زی رهان چ-

__________ 
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  ی است که در محدوده بزرگ   ی رانای   فولکلور  کودکانه  ترانه  ک ی   یتاب عباس  تاب¹

ا کشور  گو  ران یاز  با  م  یفارس  شیکه  براشناخته  کنندیصحبت  و    ی شده 

  نده ی. سراشودیخوانده م  ییبه عنوان الال  ی و گاه  یبازکودکان در حال تاب

  « ی»عباس  دمعتقدن  یو بعض  ستیشعر معلوم ن  نیا  شیشعر و زمان سرا   نیا

مختلف   ییایجغراف   یهادر محدوده  نی بوده است، همچن « یدر اصل » همباز

شعر توسط    ن یاست. ا دهیافزوده گرد  ی مختلف  ی اول آن شعرها  ت یبه دنبال ب

 و منتشر شده است. دیبازتول یمتفاوت یشاعران مختلف با محتوا

 

 :ی داد وابج

 ست.  گهینفر د هی ی برا نینه، ا-

کامل  ینگاه بود  یبه ست  کرده  انتخاب  به   ی که  انداختم. 

 :یفروشنده گفت

 دارم یبرش م-

گفت و بعد به   ک یات تبر قهی به سل ییبا خوش رو فروشنده 

 سراغ من آمد. 

 مد نظرتونه خانم؟  ی زیشما چ-
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حس کردم، مانده    یخانم ول  گفت یجالب بود. به من م  یلیخ

 ! خنده ام گرفت. تو را صدا زدم: دیبود به تو چه بگو

 کمک ی ا یب شه یرهان م-

 : دمیو پرس  ی سمت من آمد به

 بنظرت؟  یکیکدوم -

 . یباال انداخت ی ا شانه

 همشون خوبن  کنهینم یفرق-

و ساده را انتخاب کردم.    فیدستبند ظر  کیخودم    تینها  در

 یرا که گفت من کم  متیرا وزن کرد. ق  دها یفروشنده خر

 خب نه آن همه.  یبه هول و وال افتادم. پول داشتم. ول

 :د یپرس   فروشنده

 جدا؟  ایجا حساب کنم  هی-

 من گفتم: همزمان

 جدا-
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 :یگفت تو

 باهم-

فروشنده را مخاطب قرار    میتو مستق  ینگاه کردم. ول  بهت

 :یو محکم گفت ی داد

 با هم حسابشون کن-

برد  دستت ک  ی را  و  از ج  فیپشت سر  را  پشت    بیپولت 

 :ی دی و پرس یشلوارت برداشت 

 حساب کنم؟  ی نقد ای نیدستگاه پوز دار-

 رنگ به رنگ شد.  مرد

   ی نقد-

. دستت را  یو بگ را برداشت  ی گذاشت  زیم  ی تراول رو   چند

 . میو با هم از فروشگاه خارج شد یکمرم گذاشت ی رو

 :گفتم

 خونه؟  میخب تموم شد. برگرد-
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 م یلباسم بخر مینه... بر-

. آنقدر بزرگ و  میشد  کیبوت  ک یو وارد    میطبقه باال رفت   به

  شناخت یبود که دهنم باز ماند. زن که انگار تو را م  کیش

 کرد.  یبه استقبالت آمد و گرم احوالپرس

 بکنم؟  تونمیم یچه کمک-

 :یگفت

خودم و...   ی برا   خوام،یم  یست زنونه و مردونه مجلس   هی-

 م!دوست...

کرد.    ییراهنما  ی گریزد و ما را به سمت د  ی لبخند پهن  زن

 : دیاز من پرس

 زم؟ یچنده عز زتیسا-

 زده گفتم: خجالت 

 دونمینم-

.  کردی م  دیمامان برام خر  شهی . چون همدانستمی هم نم  واقعا

 . آوردمیسر در نم یلیخ  زهای چ نیاز ا
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 گفت: ی با لحن دلگرم کننده ا زن

کوچولو- عروسک  کنم  زمیعز  ییمثل  فکر  در    ا ی  ۳۲. 

 !یباش ۳۴حالت   نی تر نانهیخوشب

. زن ما را  میاتاق بزرگ رفت   ک یزدم. به    ی احمقانه ا  لبخند

و    ی رو نشاند  تمام  کیمبل  گذاشت.  روبرومان   ی ژورنال 

  ی بودند. و زن برا  یرانیطراح ا  کی از    یکارها از برند معروف

خوب    یلیخ. چرا که بنظر تو  کردی م  یبازار گرم  یمن حساب

  ،ی ا  فرهمبل تک ن  ی تو را! رو  گرانی و د  یشناختی آنجا را م

را نشانمان    شدی من م  زیکه سا  یی مقابلمان نشست و لباس ها

 داد. 

لباس ها   یبا چنان دقت   تو که خانم،   یکی دخترانه ش   ی به 

م م  داد،ینشان  نم  ی کردینگاه  باورم  آدم  شدیکه    یهمان 

 !ی نظر هم نداد یدستبند ارغوان حت ی که برا یباش

 : یبه زن گفت رو
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ش  هیباشه.    خوامینم  ی رسم  یلیخ- دخترونه    کی کار 

 خوامیم

 ژورنالو آوردم.   نیا نیخواستیچون ست م-

دوستم، بعد با    ی برا  میانتخاب کن  میتونینداره... م  ی رادیا-

بند رنگ  به  نزد  هی  ،ی توجه  داشته   ی برا   کمیانتخاب  من 

 .میباش

 زد.  ی لبخند زن

 ! هیعال-

برداشت  ی گریبلند شد و ژورنال د  زن را    ی آورد. تو ژورنال 

 یتمام لباس ها، خواست  دنیو رو کردن آن و د  ریبعد از ز

آمد. از من   قه ی. زن رفت و بعد از چند دقاوردیدو طرح را ب

 خواست:

   نیایهمرام ب   زم،یعز-

انتها  همراه  به  رفت   ی زن  جامیسالن  چوب  یی.  در  دو    ی که 

 بزرگ قرار داشت. 
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 داخل اتاق پرو دیی و بفرما  دیاریکفشاتونو در ب -

از لباس ها را از او گرفتم    یکی که گفت را انجام دادم.    ی کار

پرو  اتاق  وارد  بس  ی و  اس  اریکه  بود، شدم.  بزرگ  ترس  هم 

 نداشتم.  ی تجربه ا ن یداشتم. تا به حال چن

که بهم داده   یام را درآوردم و لباس  ی و شلوار و روسر  مانتو

پ را تن کردم.  پرتقال  رهنی بود  دار  دامن    ی که کم  یکوتاه 

  ار یبس   نهمهیبا ا  یبرام گشاد بود، ول  نشیقسمت حلقه آست

 بود.  بایتنم ز ی تو

 : دمیزن را شن  ی تقه به در خورد و صدا چند

 زمیعز ی دیپوش-

 دادم:   جواب

 بله-

 یگل ی کنیدرو باز م-

نگاه  با زن  کردم.  باز  را  در  پا  یخجالت  تا  باال  بهم   نییاز 

 انداخت.
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 . ادیچقدر بهت م-

. با خجالت  ی زد   ی و لبخند محو  ی سرت را بطرفم چرخاند  تو

 گفتم:

 قسمت... آم... کمی-

 اشاره کردم و ادامه دادم: نمیحلقه آست به

 هیجور هی بزرگه.. نجاهاشیا-

 دستم داد و گفت: یو دامن  رهنی پ زن

که تنته مورد پسند بود،    ی کار  نیبپوش، اگه ا  نویبفرما ا-

  ی اسفنج  نیسوت  ه یبا    ی درست کنه. ول  اط یخ  م یریگ یاندازه م

 تنت ی تو ستهی میبهتر وا

ن  از داغ شد.  هام  گونه  و    ینگاه  میخجالت  پت  لبخند  به 

پهنت انداختم و فورا لباس را از زن گرفتم و در اتاق پرو را  

 بستم.

اش    قهیبود و    یو پف  ری هاش حر  نیکه آست   ی دی سف  راهنیپ

 ی و نارنج  ی ا  سهی . دامنش پلشدیبسته م  یدرشت   ونیبا پاپ
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پا و  بود  تقر  نییرنگ  شده.  کار  پا  باًیدامن  زانوم    نییتا 

 . دیرسیم

آنقدر   ی تو آنقدر    ی تنم  کردم.  ذوق  بود که خودم  قشنگ 

اشت   جانیه با  و  کردم  باز  را  در  خودم  که  بودم    اق یزده 

 :دمیپرس

 چطوره؟  نیا-

 گفت: زن

 اد یبهت م یلی. خ زمیعز هیعال-

  ی نگاه به سر تا پام انداخت   هی.  ی و به طرفم آمد  ی بلند شد  تو

 :ی دی و پرس

 خوشت اومد ازش؟-

 قشنگه  یلی آره، بنظرم خ-

 با خنده گفت: زن

 سراغ شما  میپس مبارکه... ]رو به تو[ بر-
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وقت   من کردم.  عوض  را  را صدا    رونیب  یلباسم  من  آمدم، 

 : یو گفت ی زد

 خب، خانم خانما... انتخاب کن!-

و؟ لباس مردانه؟ آن  ت  ی برا  کردم؟ی انتخاب م  دیمن با  من؟

 آمد؟ یو دامن من م رهنیکه به پ ی زی هم چ

نگاهم خواند  دانمینم از  را  پا  ای  ی استرس  که مرتب    ییاز 

را کنار گوشم آورددادم یتکانش م و    ی . چرا که لب هات 

 :ی زمزمه کرد

  ز ی چ ه یو  ادی لباس تصور کن. فوقش بهم نم ی فقط منو تو-

  نو یات خوبه.. برام بهتر  قهیسل  دونمی. میکنیانتخاب م   گهید

 .ی کنی انتخاب م

آرام گرفت. با دقت به همه طرح ها نگاه انداختم.  یکم دلم

 کت و شلوار انتخاب کردم.    کیآخرش دو کت تک و 
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که رفت، با استرس انگشت هام را به کار گرفتم. دستت    زن

نگاهت    ی رو و  چرخاندم  سر  گرفته،  آرام  نشست.  دستم 

 کردم. 

 ! هیات عال  قهیگفتم که سل-

 استرس به جانم افتاد.  دوباره

  ی ول  ی و دخترونه انتخاب کرد  کی لباس ساده ش  هیتو برام  -

 من...  

 .ین یتنم بب ی دوسشون داشتم. حاال صبر کن تو-

که   ی برگشت و سه مرد هم پشت سرش بودند. سه مرد  زن

. کاپشن ی من در دستانشان بود! تو بلند شد  ی انتخاب ها

. به طرف اتاق پرو  یمبل گذاشت ی و رو ی چرمت را در آورد

. آخرش تحمل  شدمی مبل جابجا م  ی و من نگران رو  یرفت

نکردم و بلند شدم. من هم به سمت اتاق پرو آمدم و منتظر  

 ماندم. 
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که پارچه اش انگار    ی. چقدر در آن کت تکی را باز کرد  در

م  ینقاش بنظر  جذاب  بود،  روی دی رسیشده  انگار  کاغذ    ی . 

کرده    یرا نارنج  شیی جاها  کی قلم کار کرده باشند و    اهیس

 بودند. 

 چطوره؟ -

و بعد   ی. در را بستیرا برداشت  گری. کت دمیکرد   فیتعر  همه

 ؟ی آمد  رونی دوباره ب قهیاز چند دق

 ن؟یا-

تر از دکمه،    نیی بود که سه بند انگشت پا  ی تک طرح دار  کت

  یآب  زیپارچه اش طرح فرش بود و باالش پارچه چهارخانه ر

 منوال کار شده بود.  نیها هم به هم نی. آست ی سورمه ا

 ام گفتم: قهی زده از سل  ذوق

 ه یعال-

داخل اتاق    یو برگشت   یو کت و شلوار را گرفت  ی زد  ی لبخند

کم کش  شتریب  یپرو.  طول  قبل  ب  یول  د،یاز    رون ی باالخره 
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همه شباهتت    ن ی. استادیقلبم از حرکت ا  دنتی. با دی آمد

باور بود. به خصوص در آن کت و    رقابلیبه پسر ها برام غ

 قه یساده بود فقط  ساده. کت کامال    یمشک  رهنیشلوار و پ 

را داشت. البته    جینت یو  ی مدل شال بود و طرح فرش ها  اش

  ی هم نبود. از پشت گردن که به سمت جلو م  ی ساده ا  قهی

ت هاش  لبه  ب  زیآمد،  به سمت  اما    رونیو  ساده  کامال  بود. 

 و متفاوت. کیش

 خب؟-

 . رمیلحن مبهوتم را بگ ی جلو نتوانستم

 ! ی مثه دامادا شد -

کرده بودم. لب    یچه غلط  دمی و من تازه فهم  د یخند  زی ر  زن

 انداختم. نییو سرم را پا دمیگز

 بشاش گفت: زن

زنانه    ی سبک کت و شلوار مانتو  ن یا  ی تو  بایتقر   نیاگه بخوا-

 . میهم دار
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 د یاریب شمیممنون م-

رفت  من داخل  به  تو  کردم.  نگاهت  واج  و  از    یهاج  بعد  و 

. مانتو را  دیرس. دوباره نوبت به من  یلباس برگشت  ضیتعو

مثل کت    بای بود. البته شلوغ تر از کت تو. تقر  یتن کردم. عال

  ی ها طرح دار بود؛ ول   نیلباس و آست  نییات، پا  یتک دوم

 . یلباس مشک ی باال

شب  مانتو که  بود  بزرگ  برام    ور یال  لمیف  ی گداها   هیآنقدر 

مانتو  ¹ستیتوئ و  آوردم  فورا درش  بودم.  را    ی شده  خودم 

 آمدم.  رونی. بدمیپوش

 : ی دیپرس

 شد؟ یچ-

 برام بزرگه -

گداها    هیآن مانتو و شب  ی تو من را تو  یول  رمی بودم بم  حاضر

! اه... چقدر داشتن قد کوتاه و الغر بودن، عذاب است.  ینینب

 که البته بعدها نظرم عوض شد. بخاطر تو! 
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____ 

 کنز ی اثر  چارلز د ستیتوئ وریبر اساس رمان مشهور ال یلمفی¹

مانتو    دنینپوش  الیخ  یاصرار از تو و فرار از من، ب  یاز کل  بعد

ا ی شد بر  قرار  که    نی.  برا  ک یشد  تو  و  گرفتن    ی روز من 

کت و   کی  قایو دق  میکالکشن برو  نیاندازه هام نزد طراح ا

 .  میتو، سفارش بده یبه کت و شلوار مشک  هیدامن شب

و او بعد   ی تو کارتت را به زن داده بود  دهایپرداخت خر  ی برا

  دم ی برگشت. هرچه ازت پرس  دی با کارت و رس  قهیاز چند دق

 :یو گفت ی مبلغ چقدر است، جواب نداد 

 نداشته باش. ی کارا کار نیتو به ا-

. راننده منتظرمان  رونیب  میو از پاساژ زد  میرا برداشت  دهایخر

. ی با او تماس گرفته بود  یک  دانستمیبود. تعجب کردم. نم

. آنقدر  میشد  ل یها را راننده از ما گرفت و سوار اتوموب  دیخر

 . شناختمی ذوق داشتم که سر از پا نم

 :ی دی که پرس  میراه بود وسط

 م؟ی ن یکافه بش میبر ی دوست دار-
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 استرس جواب دادم:  با

 دونن یمامان و بابا نم-

 :یو گفت  ی تکان داد سر

 باشه-

 گفتم: کهویچه شد که  دانستمینم

 میباش یساعت هی می فکر کنم بتون-

  ک ی. ما را مقابل  ی به راننده داد  یو دوباره آدرس  ی زد  لبخند

  یی و من از آنجا  میکرد و رفت. به داخل رفت  ادهیشاپ پ  یکاف

 زده بودم و هم استرس داشتم.    جانی بارم بود هم ه  نیکه اول

. درمورد  کیو ک   ی و من چا  ی اسپرسو سفارش داد  کی  تو

  م یخواستیکه م   ی و مدرسه و رشته ا  میحرف زد  دهایخر

 . میدر دانشگاه بخوان

و من خواهش کردم که الاقل اجازه    میهم بلند شد  بعدش

اصرار    یپول سفارشات را من حساب کنم. بعد از کل  یبده

 .  بهم دست داد یچه حس خوب یدانستیو نم ی اجازه داد
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 یی جاها  کی  ی دادی . اجازه می کردیکار را م   نیهم ا  بعدها

اعتماد به نفسم را باال برد.   نیشوم و ا  بیمن دست به ج 

قرار    نکهیخرج کنم. ا  یکس  ی برا  توانستمیمن هم م  نکهیا

دخترم، مثل زالو بچسبم و اجازه دهم خرجم    کینبود چون  

 را دوست پسرم بدهد.  

 . میکرد  ی رو اده یپ یو کم میآمد رونی شاپ ب یکاف از

جلب شد. من هم نگاه    ابانیحواست به آن دست خ   ناگهان

و د اذ  دم،یکردم  پسر درحال  پارک چند  کردن    تیداخل 

 دختر بودند. کی

 :یگفت

 بمون. نجایهم-

بر هم  ک یدر    و قدم ها  چشم  با  و سر  ی زدن،  به    عیبلند 

 !یرفت  ابانیآنطرف خ

. کردمیبودم و نگاهت م  ستادهیرو ا  ادهیو واج وسط پ  هاج

پشت سر خودت کش را  دختر  چ   ی دیتو  پسرها    ی ز یو  به 
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نفرشان به سمت    کیخنده آنها بلند شد.    ی . بعد صدا یگفت

ات آورد که تو با   نهیتو آمد و دستش را به سمت قفسه س

 !ی دیمشت به صورتش کوب

ا  غیج نمدمیکش  ی خفه  باورم  داشتشدی.  کار  ی .    ی کتک 

و مثل چوب خشک شده   دیلرز ی . دست و پام می کردیم

که متوجه   ی . چند نفر امیبه سمتت ب  توانستمیبودم و نم

 جدا کردن شماها جلو آمدند.  ی دعوا شده بودند، برا

ا  من همانجا  گر  ستادهیاما  هق  هق  و  . کردمیم  هیبودم 

 چقدر گذشت که باالخره دعوا تمام شد.  دانستمینم

  یمکتیو او را به سمت ن  یکه دست دختر را گرفت  دمیرا د  تو

لرزان    ی پاهام باز شد و توانستم با قدم ها  خی . باالخره  ی برد

 .امی به طرف شما ب

.  یگفتیبه او م  ی زیو چ  ی دختر نشسته بود  ی پا  نییپا  تو

نفسم رفت. گوشه لبت پاره شده و خون    دم،ی صورتت را که د

 بود.  ی از آن جار
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 ؟یشما خوب-

دختر نبود و انگار    کی  ی صدا  ه یدختر)!( که اصال شب  ی صدا

سع  ی پسر  ی صدا که  تغ  یبود  با  را    رییداشت  آن  دادنش 

 شوکه کرد. شتری دخترانه جلوه بدهد، من را ب

 :یگفت تو

 من خوبم-

رفتم و به دختر نگاه کردم. مات شدم. او پسر بود با    جلوتر

صورتش    ی رو  هیکه بخاطر گر  یظیغل   شی مانتو و شلوار و آرا

 پخش شده بود. 

ک  از کاغذ   کیاش    یدست  فی داخل  و    ی دستمال  درآورد 

 .ی خون گوشه لبت را پاک کرد. لبخند زد

 یمرس-

  آمد ی کس جز من کش نم  چیه   ی لب هات برا  ؟ی زد  لبخند

 و... 

 بغض آلود گفتم: فورا
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 ؟یرهان خوب-

. بغضم ی و به طرفم آمد  ی. برخاست دیمتوجه من شد  تازه

کردم.    هیآغوشت انداختم و زار زار گر  ی . خودم را تودیترک

 . ی و من را به خودت فشرد دیچ یدستانت دور تنم پ

 زدلمی. من خوبم عزی زر رهنی نکن پ هیشششششش... گر-

 هام گفتم: هیگر انیم

 چرا؟  ؟ی چرا دعوا کرد -

. بعد از چند ختمی اشک ر  ریدل س  کیو من    ینداد  یجواب  تو

بخش    نانیاطم  یو با لحن  ی من را از خودت جدا کرد   قهیدق

 :یگفت

 ... نیمن حالم خوبه... منو بب-

 بود و نگاهت نکردم.  نییپا سرم

 منو  نیبب-
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چشمت هم    ی پا  ی را باال آوردم و تازه متوجه قرمز  نگاهم

  شتر یکه پ  ی زی. چآمدیخون م  یشدم. تازه از دماغت هم کم

 متوجهش نشده بودم. 

 گفتم: ی لرزان ی صدا با

 صورتت -

 . ستین ی زیچ-

 گفت:  شخص

 من بود  ریتقص-

 :یگفت  ی جد یلیو خ ی کرد نگاهش

 نه نبود!-

 : ی دیپرس بعد

 ه؟ یاسمت چ-

 انداخت و با خجالت زمزمه کرد:  نییسرش را پا شخص

 یلیل-
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اندازه توپ    از شدت تعجب دهانم باز ماند و چشم هام به 

  ی رو   ی پونگ گرد شد. اما برعکس من، تو لبخند محو  نگ یپ

 :یلب هات نشست و با محبت گفت

 دوستم ترانه ست. شونمی. من رهانم. ای دار یاسم قشنگ-

از چه قرار بود. شوکه بودم.   ه یقض   دانستمیموقع که نم   آن

 بلند شد و دستش را به طرفم دراز کرد.   یلیل

 خوشبختم -

 اما دستش را نگرفتم. فقط آهسته گفتم: من

 ن یهمچن -

!  یداشت  یشانی پ  ی رو  ی زیلحظه نگاهم به تو افتاد. اخم ر  کی

 بله!  ؟ی بود یاز دست من عصبان

ا  که م  ییخودش را به جا  یو گفت   ی راننده تماس گرفت  با

 :ی و لب زد ی کرد یلیبرساند. بعد رو به ل  میبود

 ی بر یکه خواست ییهرجا رسونمتیمن م-

 گفت: یلیل
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 دم یزحمت نم ،یمرس-

 ؟ ی خوریم  ی زی. چنی. بشست ین یزحمت-

 با خجالت گفت: یلیل

 آب اگه همراهتون هست  کمی-

 . رمیگی م رمیصبر کن االن م-

معذب سرم را  .  یلی. من ماندم و ل یهم به سرعت رفت  بعد

ب  نییپا من  به  که  شدم  متوجه  کامال    یی اعتنا  یانداختم. 

! چرا؟  ی نگاهمم نکرد  یحت  ،یرفت  یم  یداشت  ی. وقتی کرد

 به؟ی غر ک یبخاطر 

 :ی و تو جواب داد دمیرا پرس  لشیکه بعدها ازت دل هرچند

بود   ی رفتار  نیزشت بود. بدتر  یلیچون کار اون روزت خ-

 . دمیکه ازت د

 هم بهانه آوردم:  من

 دونستم یخب من که نم-
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 ! دمتیبخش نی هم ی منم برا-

 یلیمن و ل  نی کلمه هم ب  کی   یحت  ی که تو برگرد  یوقت  تا

من او    ی کنارش هم ننشستم. برا  یرد و بدل نشد. من حت

بود و    دهیپسر که لباس زنانه پوش  کیپسر بود. مطلقا    کی

که با نازک کردن صداش    یهم کرده بود. کس  یزشت  شی آرا

 دخترها جا بزند.   ی خودش را جا خواستیم

برا   توانستمینم کنم.  عج  ی درکش  موجود  او  و    بیمن 

  ی . موجود چندش آورییآدم فضا  ک یمثل    دیبود. شا  یبیغر

 نگاهش کنم!  خواستیدلم نم  یکه حت

  ی داد   یلیبه ل  یآب معدن  ی بطر   کی.  یبرگشت  سهیک  کی  با

 ! ی به دست من داد ی بطر  کیو بعد 

... کامال دوستانه  بهیبا من کامال سرد بود. اما با آن غر  رفتارت

 . ی کردی و گرم رفتار م
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از داخل    یبی ج  ی بسته دستمال کاغذ  کی.  ی نشست  کنارش 

خ  ی درآورد  سهیک آب  با  لی کرد  سشیو  به  رو  بعد    ی لی. 

 :یگفت

 اجازه هست؟ -

 او؟ با خجالت جواب داد: ایشوکه شدم  شتریب من

 نداره.  یاشکال-

و    ششیآرا  ی کرد  شروع  حسادت  از  من  و  کردن  پاک  را 

 :ی دیکار کردن از او پرس نیکرد! در ح خیشوک بدنم 

 چند سالته؟-

 سالمه  ستیب-

 ؟ییدانشجو-

 لب هاش را بهم فشرد و بعد آهسته جواب داد:  یلیل

 اخراج شدم! -

 : دیپرس یلیل نبار ی. اینگفت ی ز یچ  گریو د ی تکان داد  ی سر
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 شما چند سالتونه؟-

 :ی داد جواب

 سالمونه  فدهیهر دومون ه-

 ن؟ یهست یرستانیدب-

 میخونیهنرستان درس م هی ی آره... تو-

سرش را چرخاند و اول به من و بعد به تو نگاه کرد. تو    یلیل

 . من من کرد: ی داد لشیتحو  ی دوباره لبخند

 شمارتو داشته باشم؟  تونمیم-

 البته -

  ی را تو  لتیرا درآورد و تند تند، شماره موبا   لشیموبا  یلیل

 ده یکه ناد  نی و من از ا  دیزدیزد. شما دو نفر حرف م  شیگوش

بودم    ستادهیمزاحم ا  کیگرفته شده بودم، حالم بد بود. مثل  

 . دادمیشما دو نفر گوش م ی و به صحبت ها 

. تو هم  یلیراننده آمد. اول من نشستم و بعد از من ل  باالخره

 . یو جلو نشست یرفت
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  ن یکه من را به خانه برساند و ا  ی به راننده دستور داد  تو

من نباشم   یخواستیتو م. حالم بد شود.  ردیباعث شد دلم بگ

  ی بود! برا  بی تو عج   ی بود. برا  بیمن و تو عج   ی برا  نیو ا

چشم   ی لحظه از جلو  کیمن    یخواستینم  ی که حت  ییتو

 بود.  بیهات دور باشم، عج

 چهارم تاش

 ی: بهبودینارنج

هم نذاشتم. تمام ذهنم    ی لحظه هم پلک رو  ک یساعت نه،    تا

 ی را آن جمله آخرش به خود مشغول کرده بود. حس بد

که رهان از    کنمیفکر م  نیداشتم. هنوز هم دارم. مدام به ا

 و بس!   خواهدیم یرابطه جنس کیمن فقط و فقط 

افتاده است. ساعت   نیهم موضوع هم مثل خوره به جانم 

 دادم:  امیرا برداشتم و به رهان پ لمیموبا ۸:۳۰

بکش  ستی ن  ی ازین  »سالم ب  دیزحمت  دنبالم. خودم    د یایو 

 ام« یم
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 :دیبعد جوابش رس قهیپنج دق حدود

بد  یلی خ  یتونستی»م اطالع  مسی زودتر  نصف  االن    روی . 

 ن« ییپا ایبرگردم. تک زدم ب تونمی اومدم نم

آن   ی تو  خواهمیاصال نم  میکنم. بگو  ی لجباز  خواستیم  دلم

بگ  ی گالر را  راهش  بکنم.  کار  ول  رد ی مزخرفش  برود؛    ی و 

 ندادم! یامیپ

تخت نشسته    ی و حاال هم حاضر و آماده رو  دمیپوش  لباس

مضطربم که حالت تهوع گرفته   ی ام و منتظر او هستم. بقدر

مثانه ام    کنمیکه جز تهوع احساس م  نجاستیام. و مشکل ا

هم    قطره  کی   روم،یم  سیهم پر است اما هربار که به سرو

 ! چکدینم

ام زنگ    یکه گوش  کنمیم  ی باز   ی زده ام باز  خیانگشتان    با

تک زنگ. رهان است! نفسم را با استرس فوت   ک ی.  خوردیم

 .  لرزدی . دست و پام مرونیب کنمیم

 : میگویو بلند م  رومیم  رونی اتاق ب از
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 مامان  رمیمن دارم م -

 :دیگوی و م کشدیاز داخل آشپزخانه سرک م مامان

 خدا پشت و پناهت -

به کوچه چند    دنیو تا رس   زنمی بوت هام را گره م  مین  بند

تو  زیچ رهان دوست دختر    ک،ی.  کنمی ذهنم مرور م  ی را 

 و سه...   خواهدی سکس م ی دارد. دو، رهان من را برا

 ! شودیمال من نم گری د رهان

نکرده ام. مانتو و شلوار و مقنعه    ش یذره هم آرا  کی  یحت

و    دهیپوش  یمشک خانه  ی خاکستر  ی پالتو   کیام  در  دم   .

که    کنمیو در عقب را باز م   زنمی . دور منمیبیرا م   لشیاتوموب

 :شنومی صداش را م

 جلو! ای. بستمی من رانندت ن -

به    دندان را محکم  م  گریکدیهام  را  دهم ی فشار  . در عقب 

  ی و رو   کنمیو در جلو را باز م   کشمیم  یقی. نفس عمبندمیم

 .نمینشی م یصندل
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 سالمت کو؟-

 :میگویم آرام

 سالم-

 کمربندتو ببند -

  ی کلمه ا  چی ه  ریمس  ی . توافتدی و او راه م  کنمی م  اطاعت

نم حتشودیگفته  نم   گری کدیبه    ی.  هم  جو میکنینگاه   .

م   نی سنگ  لیاتوموب احساس  من  و  ا  ر یز  کنم یاست    ن یبار 

 .شومیدارم له م  ینیسنگ

  نگ یرا به پارک  لیآمده بودم، اتوموب  نجایکه به ا  یروز اول  مثل

پبردیم م   میشویم   ادهی.  آسانسور  سمت  به  دلم  میرویو   .

 . زندی شور م بیعج

سمت    شود،یو در بسته م   می شویاتاقک آسانسور که م  وارد 

 : پرسدیم یتفاوت یو با لحن ب  گرددیمن برم

 !م؟ییتنها نجایا ی دقت کرد-
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اما ناگهان مثل    شوم،یاول متوجه منظورش نم  هیثان  چند

پام را م  انیبرق گرفته ها، جر تا نوک  . لرزاندیبرق از سر 

م عقب  را  ها  کشمیخودم  چشم  با  حدقه    ی و  از  احتماال 

 :م یگوی درآمده م

 کشمیم غیج یدست بهم بزن-

 :دی گوی و م زندیم  ی خنده ا تک

 صداتو بشنوه احمق؟  نجایا خوادیم یک-

م  به نگاه  آسانسور  اتاقک  داندازم یسقف  با    ن ی دورب  دنی . 

نسبت به    ی شتری . با آرامش بشودی راحت م  الم یمداربسته خ

 :زنمی قبل لب م

ضبط    زویباال سرت همه چ  نی دورب   ینشنوه ول  یصدامم کس-

 .کنهیم

 :زندی م ی پوزخند

 ن باشه! که روش یبه شرط-

 . شودی م یخال بادم
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م  ک یسمتم    به جلو  م  کی.  دی آی قدم  عقب  .  رومیقدم 

خ ترسمینم نه  البته  نمیلی!  حس  قا یدق  دانمی .  دارم.   یچه 

 بهم دست بزند.  خواهدیفقط دلم نم

 : میگویچون او دوست دختر دارد و من ناگهان م  چرا؟

 !ی . تو دوست دختر داریبهم دست بزن خوادیدلم نم-

  واره ی. دستش را به دبردیباال م  حیابروهاش را با تفر  جفت

آن اتاقک آسانسور مسخره از چه   دانمیچه م-ی فلز ای ی آهن

 .  گذاردیم-ساخته شده ی زیچ

. با چشمان آوردی م  نییو سرش را به سمتم پا  شودیم  خم

 :پرسدی شده و پر از لذت م کیبار

ندار- بزنم چون دوست دختر دارم؟    ی دوست  بهت دست 

 لمست کنم؟  تونمیاگه نداشته باشم، م یعنی

 . لعنت به من! بندمی هام را م پلک

 : میگویو با استرس م  کنمیباز م چشم

 کال دوست ندارم  ر،ینخ-
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 لبخندهاش هست.   ییبایبه ز  شخندشین

با    ییکارا  هی  ادیهم بدت نم  یلیخ  ی که نشون داد  روزید-

 ! میهم بکن

مستدی ا  ی م  آسانسور جرات  جد  کنمی .  با  کم  تیو    ی اما 

 :میآیبه حرف م دهیترس

 ی بش  مونیپش  کنمیم  ی وگرنه کار  یبهتره حد خودتو بدون-

 از الس زدنات!

 .  آوردی شگفت زده از خودش درم ی صدا کی

 ؟یکن  کار یچ ی خوای مثال م ن،یآفر-

 : دهمیادامه م دم،یهمان لحن آغشته به تهد با

مدت عالوه بر    نیا  ی تو  گمیاونوقت به دوست دخترت م -

 ! ی دیمنو بوس  یحت ،ی با من الس زد نکهیا

 .زنمیلبخند م یشینما

 ی. پس بهتره مراقب رفتارت باش شناسمشیم-
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م  در باز  م شودیآسانسور  خم  ز  شومی.  از  در    ر ی و  دستش 

 :کندی . ناگهان صداش من را خشک مرومیم

که    ی ! چون من هرکاری زر  رهنی گ خورد پبه سن   رتیت-

 ! گمیکه باهات بکنمو بهش گفتم و م ی کردم و هرکار

. شومی م  رهیدو رنگش خ   ی و با بهت به چشم ها   چرخمیم

 :زندی لبخند م روزمندانهیپ

 !  ارمی ن رتیگ  ییپس مراقب باش تنها جا-

 :دیگوی برگردم که دوباره م خواهمیم

قابل    ،ی کرد  دا یرو پ  نهیزود تهم  نقدریا  نکهی تران، ا  یراست-

 ! رهیتقد

و از    شودیفاتحش، از اتاقک آسانسور خارج م  افهیهمان ق   با

. من اما همان جا مات و مبهوت رودیو م  گذرد یکنارم م

او علنا اسم تهم به عنوان دوست    نهیخشکم زده است.  را 

بودم که    الیکرد و من چه خوش خ   دییدخترش آورد. او تا
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م  فکر  خودم  ا   کی   دیشا  کردم یبا  عاشقانه  رابطه    ی درصد 

 نباشد!   انشانیم

. هزاران بار به خودم میگویم راهیبار به خودم بد و ب  هزاران

 : خاک تو سرت ترانه. میگویم

که او   افتمیم  نی ا  ادی   گذارم،یها را کنار م   نی همه ا  یوقت  و

هرکار من  هرکار  ی گفت:  و  کردم  بکنمو    ی که  باهات  که 

 ! گمیبهش گفتم و م 

به سمت اتاقم    زند،ی نم  بایکه تقر  یکرده و قلب  خی  یبدن  با

بقدررومیم حالم  حت  ی .  که  است  چه    دیبا  دانمی نم  ی بد 

خودم   ی ام نشسته ام و برا  یصندل  ی انجام بدهم. رو  ی کار

 !کنمیم  ییسرا هیمرث

  رون ی از فکر ب  لم،یکه با زنگ خوردن موبا  گذردیم   یساعت  دو

و    کنمیسبز را لمس م  کونی . شماره ناشناس است. آمیآیم

 : دهمیجواب م

 بله؟ _
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 : پرسدیاز آن طرف خط م یزن

 اگر؟ یخانم ترانه خن  ر،یسالم وقتتون بخ_

 بله، خودم هستم_

 :دیگوی م ی گشاده تر ی وبا ر زن

خن  نیخوب_ منش  اگر؟یخانم  آقا    یمن  هستم.    ی اریحاج 

دل   شونیا به  امروز  قرار  پ  ی سفر  لیگفتن  براشون    ش یکه 

 اومده، کنسله.  

عل  ادمی  اصال حاج  با  که  ام.    ینبود  داشته  مالقات  قرار 

 : پرسمی مضطرب م

 کال کنسل کردن قرارو؟ _

مالقات   هیبرگشتن از سفر    نکهیگفتن بعد از ا  شونیا  ر،یخ_

 ! دنیم  بیترت

م   المیخ مشودیراحت  تشکر  خداحافظ  کنمی.  از  بعد    ی و 

 . گذارمی م زی م ی را رو لیکردن، موبا
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را    ی کار  میکه به کارها برسم. تمام تا  کنمیرا مجاب م  خودم

چپ  ی تو حت  دمی اتاقم  چا  کیآوردن    ی برا   یو   ی استکان 

با رهان سر و کار داشتم    مایکه مستق   یینرفتم. کارها  رونیب

  ،ی گالر  ی را به فردا موکول کردم و به محض اتمام زمان ادار

 .رونیرا برداشتم و زدم ب فمیک

ب  آهسته پ   یو  م   اده یرمق در  راه  زنگ    لمیکه موبا  رومیرو 

 .خوردیم

م  دنید  با جانم  به  دلشوره  الدن،  دافتد یاسم  هنوز    دار ی. 

نفر از بچه ها تمام مدت    کی  نکهینبرده ام. ا  اد یآخرمان را از  

آنقدر شوکه کننده بود، که    داده،ی راپورتمان را به رهان م

 !شدیم  خیتنم س ی موها کردم،یهر زمان بهش فکر م

 حاال!  نیمثل هم  درست

و چه    یو بعد از احوال پرس  کنمیرا لمس م  رش یپذ  کونیآ

  ی اش پرده بردار  یخبر گفتن ها، الدن باالخره از قصد اصل

 .کندیم
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 نگا ترانه _

 جانم؟_

 رون یدارن ب یامشب بچه ها دورهم_

 به من دارد؟  یچه ربط هیقض نی. اشومی م کنجکاو

 خب؟_

 ی حتما بر_

 :پرسمیم  ندیبیکه او نم  ی زی و با اخم ر  شومیم متوقف

 برم؟  دیباچرا من _

 سمت رهانه.  یک میبفهم  دیچون با_

 ؟ی ایچرا خودت نم _

 : دیگویو بعد م  کندیسکوت م ی الحظه 

بحث   ی جور  ه یچون ممکنه درباره من صحبت بشه. برو  _

 بکش  شیرهانو پ 

 . گذارمیام م یشانیپ ی دستم را رو کالفه
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 بشه؟  یکه چ_

 !هیواکنششون چ ینیکه بب_

  کنم یبا الدن سر رفتن و چرا رفتن، بحث م  قهیپنج دق  بایتقر

به او    ستیچرا با  دانمی. اصال نمشودی م  روز ی و در آخر او پ

  شی وجود ندارد. او خودش با پ  یلیدل   چیاعتماد کنم! واقعا ه

م  نیا  دنیکش چقدر  که  داد  نشان  خودش    تواندی مسأله 

  ن یچرا ب  فهممی هنوز هم نم  ی اعتماد باشد. من حت  رقابل یغ

 تمام دخترها به من رو آورده است؟

ا  یعصب سمت  م  ستگاهیبه  حوصله  رومیمترو  حاال  از   .

بخورم    ی زیتر به خانه بروم، چ  عیسر  دیجمعشان را ندارم. با

 مضحکم آماده شوم! تیمأمور ی و استراحت بکنم و برا

ساکن و بدون    ی! زندگد؟یآیام م   یدارد سر زندگ  ییبال  چه

ا   جانیه از  رو به آن رو شده است.    نیمن، با آمدن رهان 

قا  یمرداب ب  ی رو  قمیکه  ا  یآن  به   ستاده یحرکت  بود حاال 

کران    یب  انوسیاق  کی  ی سر خورده تو  ییطور معجزه آسا 

 ! یطوفان شهیهم
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. مغزم کامال خاموش  سوزدیم   یخواب  یهام دارد از ب  چشم

هم بگذارم و    ی آسوده پلک رو  نکهیا  ی براشده است. دلم  

بروم سر م  رود؛یبخوابم، ضعف م  که    ی زیاما حاال مجبورم 

 .بافندیبچه ها نشسته اند و دارند مهمل م

و    زندی . لبخند مندیبی ست که من را م  یکس   نیاول   مهسا

با همه دست    رسمیکه م  زی. سر مدهمیمن هم جوابش را م

 .  کنمیم یو احوالپرس دهمیم

 :دیگویکه مهسا م نمینشیم

 دنبالت  ومدمیوگرنه م ،ی ایکه ب  کردمیفکر نم-

مجبور    یول  امیکه ب  کردمی: خودمم فکر نممی گویدلم م  ی تو

 شدم!

 : دهمیو جواب م زنمی م لبخند

 ام یگرفتم ب میتصم ییهوی-

 چشمات خسته است-

 دم یاصال نخواب شبیآره د-
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بدهم، بالفاصله   ی شتریب  حیمجبور نباشم توض  نکهیا  ی برا  و

 :پرسمیم

 اونم وسط هفته  رون؟یب نی ایب ن یگرفت می شد تصم یچ-

 : دهدی جواب م سرور

 ارغوان دعوت کرده -

 :میگویم  طنتی. با شزنمی م ی پوزخند

 کنهیم بشمیج ی ارغوان مگه دست تو-

م  بچه همخندندی ها  هم  ها  آن  دارند.    ن ی.  را  من  اعتقاد 

 .  ستین قشی دوست و رف  ی اصال آدم خرج کردن برا  ارغوان

چگونه   نکهیتمام فکرم حول ا  دهمیصحبت ها گوش نم  به

م بکشم،  رهان  به سمت  را  باچرخدیبحث    دا ی پ  یراه  دی . 

شک کنند.    گران یحرف بزنم که د  ی جور  دی کنم و البته نبا

تعق  رمیگی م  میتصم مجهول  بیاز  که    یکننده  بزنم  حرف 

 اما...  کنم،یام! دهنم را باز م  دهیمثال امروز او را د

 اونجارو بچه هان. -
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. کندیمان را جلب م  یبهت زده مرجان توجه همگ  ی صدا

. ارغوان را دست میکنیکه او اشاره کرده بود نگاه م  ییبه جا

همه مان    ی که باور کردنش برا   مین یبیم  یدر دست با کس 

 سخت است! 

 :کندیآرام زمزمه م مایس

 اون واقعا ارغوانه؟!-

 : دهدیجواب م فرنوش

 عمرا! -

خ  ارغوان نگاه  متوجه  دندان    رهیکه  لبخند  است  شده  ما 

 . دهدیما دست تکان م ی و از همان دور برا  زندیم یینما

 !نمیبیبگه من خواب نم یکی-

م  از ام  خنده  مرجانه  هردیگیجمله  ارغوان   چی.  به  رقمه 

پسر فوق جذاب کنارش راه برود. چه برسد    کیکه    آمدینم

 .رد یدستش را هم بگ  نکهیبه ا
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. میشویبلند م  یکی  یکی.  رسندیم   زی و مرد به سر م  ارغوان

 : دیگوی. ارغوان با غرور م میدهیسالم م

 اسرینامزدم   کنم،یم یبچه ها معرف-

. ارغوان هم که میکنیشوکه شده به ارغوان نگاه م  یهمگ

مبهوت ما خوشش آمده، دانه دانه ما را به   افهیاز ق  ی انگار

معرف ما مکندیم  ی نامزدش  کنار  رفتار    ی و جور  ندینشی. 

 !ستینبود! ن  کهیاست! درحال  ی عاد  زی همه چ  ایکه گو  کندیم

شرا  دانمیم رها  ستی ن  ی جور  طیاصال  درباره  بشود  ن  که 

صحبت کرد و احتماال تا مدت ها بحث ارغوان و نامزدش  

از سر    گردمیم  یداغ خواهد ماند. به دنبال فرصت تا زودتر 

 بلند شوم.   زیم

  خواهند یکرده اند و م  چیکه ارغوان را سوال پ  هیبق  برخالف

ندارم. در حال    ی عالقه ا  چیمن ه  اورند،ی سر در ب  زی از همه چ

 . خواهمی حاضر فقط تخت گرم و نرمم را م
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تا از دو کبوتر عاشق از    دیآیم   زی سر م  تریو نکهیمحض ا  به

. به ارغوان و  شومیبلند م  رد،ی سفارششان را بگ  دهیراه رس 

. مهسا کنمیم  یخداحافظ  هی و با بق  میگویم  ک ینامزدش تبر

م بلند  حوصشودیهم  دارد.  را  من  اخالق  هم  او  ا.    ن یله 

 ها را ندارد.   ی مسخره باز

 . ندیچی. ارغوان لب بر ممییآ یکوتاه نم  هیمقابل اصرار بق  در

 م یشب خواستم با هم باش  هیبچه ها... حاال  نیبد یلیخ-

اش تظاهر است. او فقط آمده تا پز    ی دلخور  دانمیم  خوب

او را د  ایماندن    م،یا   دهینامزدش را بدهد. حاال هم که ما 

 . کندینم  یبه حالش فرق  یلیرفتنمان خ 

 : میگویو م  دارمی سرم نگه م ی افکارم را تو تمام

 گم یم ک ی . بازم تبرنمتونیشرمندم... فقط اومدم بب -

 : دهدیمن را مخاطب قرار م اسری ناگهان

که دوستامون حضور    میریجشن بگ  هیقراره من و ارغوان  -

 ترانه خانم دیشمام باش  میش یداشته باشن. خوشحال م
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 : میآ ی اما فورا به خودم م شومیلحظه شوکه م کی

 بله حتما -

 .کندیرو به مهسا م اسری بعد

 فرنوش خانم  نطوری شمام هم-

 :کندیاصالح م  ارغوان

 زم یمهسا عز-

 سا خانم، شرمندم ... مهدیآها، ببخش-

  ی همان دو کلمه قبل  ی به عالوه   ی کنم« ی»خواهش م  مهسا

 .رونیب میزنیشاپ م یو ما باالخره از کاف دیگوی من را م

هر    م،یگذاریم   رونی شاپ پا ب  یاز داخل کاف  نکهی محض ا  به

 :دیگویو م  خنددی. مهسا قاه قاه ممیزنیخنده م  ری دو ز

 بود؟ یچ گهید نیفاک، ا-

 :دهمیهمان خنده من هم جواب م  با

 بخدا استخدامش کرده! -
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من او    ی و شاد بودم. برا  دمی خندی م  شه یکنار مهسا هم  من

هم اگر داشتم و دارم،    یطنتی بوده و هست. ش  ق یرف  شهیهم

 فقط با مهسا دارم.  

او هم حرف من   م،یرویمهسا م لیبه سمت اتوموب کهیدرحال 

 :کندیم دیی را تا

 بنظرت چقدر پول داده براش؟-

 اد یآخه پول دادن و خرج کردنم به ارغوان نم-

 : دیگویکشدار م  مهسا

 همون-

م  ل یاتوموب  سوار خانه    می شویمهسا  خود  تا    ز یر  کیو 

ارغوان و نامزدش   ی خودمان را جا  ک،یتراف  ی. تومیخندیم

که هم    میخندی . آنقدر ممیآوری و اداشان را در م  میگذاریم

 .کندی فک و هم دلم درد م

  ی و با لحن دلسوزانه ا ی که مهسا جد میشوی ساکت م یکم

 : دیگویم
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 ی دیاز ته دل خند ی نجوری ا یبار ک نیآخر  ادینم ادمی-

 دهمینم  ی. جوابآورمی. خودم هم بخاطر نمکنمیم  نگاهش

 :دیگویکه مهسا م

 که باعثش شده رو نگهش دار  یهرچ-

بخاطر زنده بودن رهان است    کنمی. فکر مزنمی م  ی لبخند

  ن ی. ارمیگیدارم به خودم آسان م   یکم  کنمیکه احساس م

 باشد! گر ی نفر د کیاگر رهان مال  یخوب است حت 

  خواهدی . دلم ممیزنی در و آن در حرف م  نیبا مهسا از ا  یکم

 دانمینم  یول  کنمیاو کار م   ی ام و برا  ده یرهان را د  میبه او بگو

مرتکب شده    یجرم   کنمیحرف بزنم. احساس م  توانمیچرا نم

 از آن فرار کنم! خواهمی ام. مدام م

و تا سرم    رومی و به اتاق م  خورمیم  ی زیچ  رسم،یخانه که م  به

 .خوابمی م گذارم،یبالشت م  ی را رو



 

843 

 

گالر  روز  در  پنهان    ی بعد  رهان  چشم  از  را  خودم  هم  باز 

به سراغ    دهمی م  حیها ترج  لی میاز ا  یکی  دییتا  ی . براکنمیم

 فائزه بروم تا به اتاق رهان!

  ل یمی. درمورد اکندی برخورد م  ی عاد  یلیخ  دنمیبا د  فائزه

 :دیگویم دهمیم حیکه توض

 !ی اری ی خود آقا شی برو پ-

  شی پ  ییکارها  ن یزار بزنم. قبال هم بخاطر چن  خواهد ی م  دلم

من را به سمت   نکهیبدون ا  دادیو کارم را انجام م  آمدمیاو م

 رهان پاس بدهد. 

 :میگویم آرام

 چشم-

 : دیگویعقب گرد کنم که م   خواهمیم

 اگر یخانم خن-

 بله؟-

 تکرار بشه  خوامیاتفاقات دفعه قبل نم-
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 بله متوجهم-

 د ییبفرما-

و سالنه سالنه به سمت اتاق رهان    میآیم  رون یاتاقش ب  از

و بعد چند   کشمیم  قی . پشت در اتاقش چند نفس عمرومیم

 .زنم ی تقه به در م

 :شنومیرهان را م ی صدا

 د ییبفرما-

و سالم    شومی . بدون آنکه در را ببندم وارد مکنم یرا باز م  در

  رون یمن سرش را از داخل لپ تاپ ب  دنی. رهان با ددهمیم

م آوردیم گره  هم  در  را  دستانش  به    کندی.  را  اش  چانه  و 

 .  دهدیم ه یانگشتانش تک

 د یی بفرما اگر،یسالم خانم خن -

 یچه جواب  دی گویو رهان هم م   دهمی را م  دیکه با   ی حاتیتوض

از آنکه خارج شوم صداش را از    شی و پ  کنمی بدهم. تشکر م

 :شنومی پشت سر م
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 کارت دارم   ایب  ۱۲ساعت -

هم   ی که پشت به او هستم پلک هام را محکم رو  همانطور

 . دهمی فشار م

  ۱۲. تا ساعت  شومی : »چشم« و فورا از اتاق خارج ممیگویم

م به خودم  استرس  راس  چمی پی از  سراغش    ۱۲.  به  دوباره 

 .  رومیم

 ! نیبا من کار دار نیگفت-

 .  داردیبرم  یجا لباس ی و پالتوش را از رو شودیم بلند

 برو برشون دار  ،ی بردار فتویک ای یگوش ی خوایاگه م-

 :پرسمی م متعجب

 چرا؟ -

 : دهدیجواب م ی عاد یلیو خ کندیم نگاهم

 ! رونیب میبر می خوایچون م-

 :کنمیمن م من
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 کار دارم.  یاخه من کل-

 :دیگویم حیتفر با

 !  اگریخانم خن میبر میخوایسر قرار که نم -

 من را خواهد کشت!   ی روز  کیطعنه هاش    ن ی. اگزمی م  لب

 د یبله درسته، ببخش-

 . دارمیرا برم لمیو موبا ف یو ک  رومی به اتاقم م فورا

م  وارد  که  م  میشویآسانسور  را  همکف  دکمه  . زندی رهان 

هم کلمه   ی بعد از خارج شدن از گالر   ی. حتمیزنیحرف نم

نم  انمانیم  ی ا بدل  و  استشودیرد  خوش  حالم  حس .   .

  ی . انگار کلمات جادومینکن  ی اگر صحبت  یدارم. حت   یخوب

رو  نیا برا  مانییایحالم  کرد.  خواهد  خراب    ن یهم  ی را 

. میرویراه م  یشلوغ  انیرو و م  ادهیدر پ  کوتجفتمان در س

 .میبری و لذت م

انگار  .  رودی. اتفاقا آرام راه مستین  عیهاش بلند و سر  قدم

 کند!   ی رو ادهیندارد. فقط آمده تا با من پ ی مقصد  چیکه ه
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  ا یدلم بزن و برقص راه انداخته ام. ذوق کرده ام. انگار دن  ی تو

  ی رو  ادهی پ  کی   کردمیرا بهم داده باشند. فکرش را هم نم

همه حال دلم را خوب کند. فکرش را هم    نی ساده با رهان ا

 بتواند دل مرده ام را زنده کند. کردمینم

که رهان    شومی خودم هستم و متوجه نم  ی حال و هوا   ی تو

خ   خواهدیم قبل  ابانی از  در جهت  داشتم  من  و  شود   یرد 

و    شودی. ناگهان دستش دور کمرم حلقه مکردمی حرکت م

 :کشدیمن را به سمت خودش م

 ر و  نیاز ا-

که حلقه   ی . تنها به اندازه ا افتدی لحظه از کار م  کی  قلبم

دستش    نکهیدست رهان محکم دور کمرم بود و به محض ا 

. آنقدر محکم که  تپدیم  نهیس   ی قلبم محکم تو  دارد،ی را برم

 بجهد.  رونیام ب نهیاز داخل س  خواهدیم ییگو

م  آرام متذکر  دلم  بگشومی به  آروم  فقط   ری :  بدبخت! 

 ؟ی اری درم  ی باز یراهو اشتباه نرم. چرا کول خواستیم
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دارم به    یاست و ه  نییپا  ابانیهنگام رد شدن از خ  سرم

و    شودیناگهان مچ دستم گرفته م  نباری. ازنمی جان دلم غر م 

کش  عقب  هشومیم  دهیبه  صدا  کشمیم  ین ی .  بوق    ی و 

م  یلیاتوموب رد  پام  کنار  از  زنگ   ی تو  شود،یکه  گوشم 

 .خوردیم

را که مچ دستم    یبلند، من  ی بعد رهان است که با قدم ها   و

م سرش،  پشت  گرفته  خکشدیرا  از  رد    ابانی.  کامل  که 

خفه   ی و با صدا  دهدیخودش، قرار م  ی من را روبرو  میشویم

 :پرسدیم یاما عصب

 چشمات افتاده؟  ی برا یاتفاق-

 : میگوی خبر م  یهمه جا ب از

 نه-

 صورتته؟   ی چرا رو  یدو تا چشم به اون درشت  یکنیفکر م-

 زنم ی من درشت اند؟! مظلومانه و با تعجب زل م  ی ها  چشم

 اش.  یدرهم عصب افهیبه ق
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 :دیگوی و باز م کندیم  زیر چشم

 ی نگام نکن که انگار خودت خبر ندار ی جور-

 :پرسمیم جیگ

 ؟ یاز چ-

 چشمات چقدر درشت و قشنگن!   نکهیاز ا-

 من درشت و قشنگ اند؟!   ی ها چشم

اون چشما- با  نگام    ی نجوریا  تیکوفت  اهیس  ی بعد  مظلوم 

 که دعوات نکنم؟! یکنیم

 عالم است؟! چرا؟   خیتوب  نیعاشقانه تر  نیا  رسدیبنظرم م   چرا

  ی و او آنقدر عصبان   م یا  ستادهیرو ا  ادهیو رهان وسط پ  من

و دل    رسدیقدر عاشق بنظر مچ  ستیاست که حواسش ن

  کشد یم  نهیس  ی خاک بر سر و بدبخت من دارد خودش را تو

 تا بپرد وسط کف دستان او! 

 .میآیم  رونی رهان از فکر ب ی صدا با
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حواست کجا بود که سرتو مثه بز انداخته    گم یبا توام... م-

 ؟ یرفتیواسه خودت م یو داشت نییپا ی بود

 : دهمیجواب م مظلومانه

 فکر کردم تو حواست هست -

 . رودیدر هم م شتریبهش برخورده باشد اخمش ب انگار

 ی بود نیماش ریمعلومه که حواسم بود. اگه نبود که االن ز-

 ! گهیخب د-

ا  ی الحظه  از  هاش  ب  نیچشم  گشاد    یمباالت   یهمه  من 

. شودی. فکش منقبض مگذاردی هم م  ی . بعد پلک روشودیم

 !دهد ی انگار که دارد دندان هاش را بهم فشار م

 است؟! یبه شدت عصبان یعنی نیا

و نگاهم که به نگاه به خون نشسته اش   کندی که باز م  چشم

 است. ی. بله! عصبانترسمیم افتد،یم

چقدر    کنمیبا خودم فکر م  یترانه، ترانه، ترانه... آخ... گاهاخ  -

 یتو خوش شانس
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 من خوش شانسم؟!-

آدم افسرده    کی به    ه یشب  یو با لحن  آوردیم  ن ییرا پا  صداش

 :زندی فقط دلخور لب م ای دیناام ای

 ! یخوش شانس یلیآره تران، تو خ -

 ؟ی گی م نویچرا ا-

 .کندیچشم هاش را روشن م  ی اخشم لحظه برق

نبود - اگه خوش شانس  م  ییبال  ،ی چون    آوردم ی به سرت 

 کنن هیآسمون به حالت گر   ی که مرغا

اش    ی از حد جد  ادهیو به لحن ز  دهمیدهنم را قورت م  آب

 :پرسمی. قصد دارد بچرخد که مکنمیفکر م

  ی اریسرم در نم  یی بال  هیچرا    ؟یکنینم  نکارویخب چرا ا-

 کنن؟  هیآسمون زار زار به حالم گر  ی که مرغا

که سه رخش به سمت من است بدون آنکه نگاهم    همانطور 

 : دهدی کند، جواب م

 یگفتم که خوش شانس-
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 : کنمیم اصرار 

 از چه نظر؟ -

نگاهم    ی جور  کی.  دوزدیدو رنگش را به چشم هام م  نگاه

 !  رمیگیکه دل لرزه م ی جور کی. کندیم

بدهد. از آن نگاه دل    یکه جواب  ستین  ی ازی. ندهدینم  یجواب

م  اندازش  بار مفهممیلرزه  و هزاران  بار  رمیمی .  و هزاران   .

 ! شودیم  یدلم نور افشان ی . و هزاران بار توشومی زنده م

  گری. دکشدیو من را پشت سرش م   ردیگیمچ دستم را م  

و من    داردیبلند گام برم  ی . تند و با قدم هارود ی آرام راه نم

 بدوم!   بایتقر ومشیمجبور م 

را    تی عصبان  برخالف دستم  مچ  است.  خوب  حالم  من  او، 

پوستم را لمس نکرده که به جانش غر    یگرفته است. حت 

پهن و  پت  لبخند  کند.  رهام  تا  نقش    ی رو  یبزنم  هام  لب 

. میروی با هم راه م  نکهیاز ا  کنم یبسته است و دارم عشق م

 که بهم داد و نداد! یاز جواب  کنمیعشق م
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د  آن ن  زی چ  چ یه  گر یلحظه    د یبا  کهی. درحال ستیبرام مهم 

 .ستیخب، ن یباشد، ول

و من متعجب گردنم را    ستدیایکافه رستوران م  کی  مقابل

 . چرخانمی به طرفش م

 : دهدیم دستور

 برو تو-

 .کنمیمن اطاعت م  و

تا رهان هم داخل شود. به سمت پلکان اشاره    مانمیم  منتظر

 .کندیم

 برو باال -

از او   توانمیاست که نم یعصب ی . بقدرمیرویپله ها باال م  از

دو نفره کنار پنجره قرار    زیم  کی.  میآمده ا  نجایبپرسم چرا ا

 . رودیدارد. به طرفش م

 :میگوی پالک رزرو م دنید با

 رزرو شده -
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 من رزروش کردم!-

Wow! 

شگفت  ی صدا  نیهم  قایدق از  م  ی تو  یپر  اکو  .  کندیسرم 

 .دیآیم  تری. ونمینشیرهان م   ی روبرو

 ی ار ی ی آقا نیخوش اومد یلیخ-

 .دهدی را م منو

 باشه؟ ی امر-

 لطفا ی گاریرسیز-

 الساعه -

. برعکس من که زل زده ام  کندی مدت رهان نگاهم نم تمام

از پنجره را    رون ی . نگاهش ببرمیبه صورتش و دارم لذت م

س به  آرام  و  است  گرفته  آوردن    ی گاریهدف  از  بعد  که 

 . زندیروشن کرده بود، پک م  ی گاری رسیز

درباره    شهیاست. البته من و او هم  بیرهان عج  نیا  چقدر

 خب...  ی . ولمیکردیم ی پرداز  ایپسرانه اش رو افهیق



 

855 

 

 تا باور کنم! شدی همه مردانه روبروم ظاهر م نیا دیبا

 ؟یکنی نگاه م یبه چ-

م  اول را  رو  پرسدیسوالش  هاش  مردمک  بعد  من    ی و 

 .  اندازمیم نیی . دستپاچه سرم را پاندینشیم

 انتخاب کن -

.  اندازم یفقط به صفحاتش نگاه م  جیو گ  دارمی را فرز برم  منو

  مت یانتخاب کنم. اصال کلمات و حروف و ق  د یچه با  دانمینم

را نم تمام حواسم پنمیبیها  نگاه مرد مقابلم   ینیسنگ  ی. 

 است. 

تبلت در    کی .  جمیو من همچنان گ   دیآیم  ز ی به سر م  تریو

 . میدست دارد و منتظر است که سفارشمان را بده 

 :دهدیمن را مخاطب قرار م رهان

 ؟ ی خانم شما انتخاب کرد-

باشم.   ی جور  کی انگار که من همسرش  ادا کرد،  را  خانم 

که فقط   کشمیم  نییپا  ی زده منو را جور  جانیو ه   دهیترس
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نقاب. رهان متوجه    کیشود. درست مثل    ده یچشم هام د

م  دیترد مشودی من  نم  فهمدی.  چ  دانمیکه    د یبا  ی زیچه 

 سفارش بدهم. 

گ  نیا  تشیواقع که  کافه    جیاست  فقط  اگر  ام.    ایشده 

 حاال نه.  یروشن بود. ول فمیتکل بود،ی رستوران م

  ی نفس راحت  دهد،ی پز م  مین   کیخودش سفارش است   یوقت

پا  کشمیم را  منو  م  نییو  خ آورمی تر  با  پاستا    یراحت  ال ی. 

 . دهمیآلفردو سفارش م

 هم کوکا یساالد سزار و دو تا قوط-

 :پرسدیو به من مو بعد ر  دیگویها را رهان م نیا

 ؟ی خوایهم م  ی ا گهید زیچ-

 نه-

بدون    م،یخوری . ما ناهارمان را مبردیو م  دارد ی منو را برم  تر یو

بزن  ک ی  نکهیا حرف  دلم    کی.  میکلمه  و  دارم  سوال  عالم 

 . ترسمیم یبپرسم؛ ول خواهدیم
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س  شودیم  یخال   ز یم  یوقت رهان  م  گاریو    کند،یروشن 

 :کنمیباالخره دهن باز م

 و خاله مونس چطورن؟ یخاله انس-

 :دهدیمکث جواب م ی. با اندککندیم نگاهم

 خوبن-

م  ن؟یهم سکوت  ا  می کنیدوباره  سوال    نبار یو  من  هم 

 :پرسمیم

 کنه؟ی م کاریخاله مونس چ -

! با چشم  پرسمیم  یسوال  نیپررو باشم که چن   دیمن با  چقدر

که خجالت زده    ی به من. جور  زندیشده زل م   ک یبار  ی ها

 . شومیم

  کنه؟ یم  کار یکه چ   یمدت بفهم  ن یتو ا  یوقت نخواست  چیه-

 اخراج بشه؟! نیباعث شد نکهیاونم بعد از ا

. عذاب وجدان دوباره  اندازمی م  نییو سرم را پا  گزمی م  لب

 .ردیگی ام را م قهی
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 :کنمیاست، زمزمه م  نییکه سرم پا همانطور

 ! دمیکشی خجالت م-

همدیگوینم   ی زیچ   رهان د  ن ی.  را  من  هم    وانه یسکوتش 

 :میگویو با اخم م رمیگی. سرم را باال مکندیم

 ؟یبگ ی ز یچ ی خواینم-

 :کندی تفاوت ادا م یب کامال

  م ی. خودت تصمیدختر عاقل و بالغ  هیبگم؟ تو    ی زیچ  دیبا-

  ا یکه از مامان من    نی. ایکنی خودت انتخاب م.  ی ا  رندهیگ

نداره که االن    ی به بهانه خجالت به من ربط  ،ی مونس کند

 بهت بگم! ی زی چ ایکنم   ختیبخوام توب

مگر جا  بهانه؟ او  نها  ی هه!  که  است  را    یشرمندگ  ت یمن 

مسئول مرگ    تواندی م  یدارد؟ ک  یبشناسد و بفهمد چه حس

اخراج    کی و  ب  کینوجوان  و  بعد هم    ییآبرو  یآدم  شود، 

با خانواده آن نوجوان و آن آدم، رفت و آمد   راست راست 

 من، زر مفت زده است! د،یگویکه م ی کند؟! هر کس
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زندگ  تباه چند  ب  ستین  ی ز ی چ  یکردن  بعدش  و    ییایکه 

بزن م  یبلوف  گناهش،   یتوانیکه  احساس  و  شرم  پس  از 

 !ییایبرب

مرگ رهان ما کامال از همه  خبر    دنیاز آن اتفاقات و رس  بعد

رفت و    ،ی خانواده مادر  ی کدام از اعضا  چیبا ه  گری. دمیکند

به غمیآمد نکرد انگار  بابا هم احساس    ری.  و  از من، مامان 

نبود که فقط من داشته    یاحساس  نی. اکردندی م  یشرمندگ

 باشمش!

حاال از آن جا بزنم   نیهم  خواهدیام که دلم م  یعصب  ی بقدر

  تر یو و  کندیراحت دستش را بلند م  یلیرهان خ  ی. ولرونیب

 .دی آی م زیبه سر م

 منو لطفاً -

 خواست؟ی چه م باز

 : دیگویو م  ردی گیرا به طرف من م منو

 انتخاب کن -
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 :پرسمیم  یاوقات تلخ با

 ؟یچ-

 . دمیدابل اسپرسو سفارش م  هی. من  ی که دوست دار  یهرچ-

 : میگوی. مدارمی را برنم منو

 .خوامینم  ی زیمن چ-

 . گرددیتبلت به دست برم تریو

 ن؟یانتخاب کرد-

  دم یسفارش م  شهیکه هم  ی دابل اسپرسو، همون جور  هی-

 آفوگاتو هیباشه. و 

 گه؟ یامر د-

 ر یخ-

 :پرسمیم یناگهان یلی. خرودی و م  داردی منو را برم  تریو

 ؟ی تو زنده ا  دونستنیم یو حاج عل یخاله انس-

 : دهدیو راست جواب م رک
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 نه! -

چرا شوکه شده ام. پس تمام آن مراسم گرفتن و    دانمیمن

 نبود؟  اتریو ت لمیف ی و زار هیآن گر

 نشدن؟ یعصبان  ی زنده ا دن یفهم یوقت-

 یکی  یحت  یبعدش چرا! حاج عل  یاولش خوشحال بودن ول-

 گوشم! ی خوابوند تو

 : میگویو م زنمی م ی پوزخند

 ! ادیبرم یاز حاج عل-

ول   دانمینم م  یچرا  محبت    کنمی احساس  و  توجه  با  دارد 

.  کنمی. انگار لبخند دارد چشم هاش. ذوق مکندینگاهم م

 .شودیحالم خوب م

 :زندی م بیسرم نه یتو یکس کهوی

 ی دار  نویکه بهت توجه کنه؟ ارزش ا  ی دار  نویا  اقتیتو ل-

با چه    ؟یروبروش نشست  ،ییکه بهت محبت کنه؟ با چه رو

. ی رهان و عشقشو ندار  اقتیبرگرده؟ تو ل   ی انتظار دار   ییرو
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نم گم  گورتو  نم  ؟یکنیچرا  خ  ی ذاریچرا  با    الی با  راحت 

 که دوست داره باشه؟  یهرکس

ت  بهم دس  ی سرم، احساس بد   ی حرف ها تو  ن یا  دنیشن   از

. به خودم تشر  اندازمی م  نیی. سرم را پا کنمی. بغض م دهدیم

 نکنم.  هیتا گر زنمیم

ا  نیا  چقدر چقدر  ام.  شده  حساس  دلم    نیروزها  روزها 

 نباشم.   خوادیم

ول   یحرف  خواهدیم  دلم برا  ترسمیم  یبزنم  بلرزد.    ی صدام 

 . رمیگیخفه خون م نیهم

ن- تهران  االن  ولستیمونس  خواست  ی.    نش ینیبب  یاگه 

 ر یشمارشو از مامانت بگ

. مگر مامان با خاله مونس در  آورمی سرم را باال م  متعجب

 ارتباط است؟ 

 : دهدیو رهان جواب م پرسمیسوال را م نیهم
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دو هفته    یکی آره... هم با مونس و هم با مامان من! اتفاقا  -

 !دنید  گروی همد  شیپ

و آوردن سفارشات   تریچه خبر است؟ با آمدن و  نجایا  بله؟

 :کنمی. بعد از رفتنش اعتراف مکنمیسکوت م

   دونستمینم-

م  ی »هوم«  ب   انی از  هاش  ددیآی م  رونیلب    یحرف  گری. 

به   کنمیاما شروع م  خورمینم  ی زی. گفته بودم چمیزنینم

دارد. اولش    یب یکه رهان داده بود. مزه عج  یخوردن سفارش 

قهوه.   یو بعد تلخ  کندیم  ییخود نما   یستنب  نیریطعم ش

تلخ  توانمینم از  متنفرم.  قهوه  از  من  بخورم.  قهوه   ی کامل 

 متنفرم. شتریب کند،ی که با من م ی . و از کار زارمیب

 ؟ی خور ینم گهید-

 نه-

 .میپس بلند شو بر-
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.  م یرویم  نییو به طبقه پا   دارمی را برم  فمی. ککنمی م  اطاعت

. من هم  رودی م  شخوانیحساب کردن به سمت پ  ی رهان برا

م  فیک در  را  مآورمیپولم  را  بازوم  را عقب    ردیگی .  و من 

 :دی گویو م  کندی. نگاهم مکشدیم

 !یحساب کن  ی امروز اجازه ندار-

 : میگوی م ناخودآگاه

 کنمیپس دفعه بعد من حساب م-

لب    ی لبخند کامل رو  کیو بعد    رودیگوشه لبش باال م  اول

باال    کی.  بنددیخوش فرمش نقش م  ی ها را  ابروش  لنگه 

 .فرستدیم

 اگر؟ یهم باشه خانم خن ی دفعه بعد نیعه؟ دوست دار-

.  رمی گیو لب به دندان م  اندازمیم  نییزده سرم را پا  خجالت

 !زنمی وقت ها واقعا بدون فکر حرف م یگاه

از کافه رستوران خارج    کند،ی رهان حساب م  نکهیاز ا  بعد

برم میشویم قدم  آرام  دوباره  اداردی.  بود  بنا  قرار    کی  نی. 
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بگذارم.    ی زیاسمش را چه چ   دانم،ینبود! نم  ی باشد ول  ی کار

بنظرم حت  ا  کی  یچون  نبود. فقط  عاشقانه هم  را    نیقرار 

 بود! ندیخوشا اری هر چه که بود برام بس دانم،یم

خ   یزمان از  نگاه    میرد شو  می خواهیم  ابانیکه  بدون  رهان 

را م باال مردی گیکردن به من، دستم  را  و زل    کنمی. سرم 

نم  زنمیم نگاهم  روکندیبهش.  تا  را  هام  مردمک  بعد    ی . 

 . آورمیم  نییدستم که گرفته شده، پا

  ی حس  نیمرتکب شده ام. اما چن  یاحساس کنم جرم  دیبا

 . او... نامحرم است  ندارم. من گناه کرده ام. او

م  لعنت را فشار  از خ  دهمی بهم! دستش  با هم  رد    ابانیو 

ممیشویم فکر  ول  کردم ی.  کند،  رها  را  دستم  آن  از    ی بعد 

دست هامان در هم قفل شده است.   ی ! تا خود گالرکندینم

 .کندیدستم را ول م میرس یم ی گالر کی نزد یفقط وقت

پ  یبد رها شدگ  حس رفته    یکانیمثل  در  زه کمان  از  که 

 .کندی باشد، صاف به قلبم اصابت م
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  ی و کارمند  سی . دوباره در همان نقش رئمیشویم  ی گالر  وارد

 . میروی فرو م

وارد اتاق کارش برود، به زحمت    خواهدیکه رهان م  ی هنگام

 : میگویم

 بخاطر ناهار  یمرس-

اتاقش  دهدیتکان م  ی و فقط سر  کندیم  نگاهم . به داخل 

 ی که تو  یمدت  نیگاه در ا  چی فکر که ه  نیو من با ا  رودیم

م  ی گالر نم  کردمیکار  ناهار  اتاقم    خوردم،ی ظهرها  وارد 

 . شومیم

خوب است. اما بعد ناگهان بدنم   زی ساعت اول همه چ  مین

. کندی. دست و پام شروع به سوزن سوزن شدن، مزندیم  خی

 است.  کنم. ضعف از سر تا پام را گرفته  ی کار توانمینم

م  ی بقدر بد  نم  شودی حالم    ی صندل  ی رو  گرید  توانمیکه 

و    شومیبکنم. از جا بلند م  یچه غلط   دیبا  دانمی. نمنمیبنش
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اتاق من و رهان است    انیکه م  ی با حال بدم به سمت در

 گاه باز نشده بود. چیکه ه ی . دررومیم

دم گوشش    لشی. رهان موباکنم یرا بدون در زدن باز م  در

 . کندیمن اخم م دنی. با دزندی حرف م یاست و دارد با کس

 :کنمیحال بد، زمزمه م با

 رهان -

خداحافظ  بالفاصله بدون  تقر  لیموبا  ی و  و  قطع  به    بای را 

 .کندیسمتم پرواز م 

بگ  ی جلو  توانمینم را  پاهام  مرمی لرزش  لحظه    ترسمی .  هر 

. رهان خودش را  دهمیم  هیسقوط کنم. به چهارچوب در تک

. من را به  کندی . دستش را دور کمرم حلقه مرساندیبهم م

م نگران است. ترسچسباندیخودش  برا  دهی.  من؟    ی است. 

 بخاطر من؟ 

 ست؟یحالت خوب ن زم؟ی شده عز یچ-
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بغض   کهویحال بدم  نیهستم؟ چرا با ا  زشی من عز زم؟یعز

 کنم؟! هیگر خواهمی ! چرا مند؟ینش یگلوم م ی تو

دستش را    نکهیا  ی و من نا  گذاردیگونه ام م  ی را رو  دستش

 خواهد،یپس بزنم، ندارم. خجالت آور است اما دلم هم نم

 کار را بکنم!  نیا

 :زنمی لب م آرام

. قلبم انگار داره  شهیضعف دارم. تموم بدنم سوزن سوزن م-

 .  رونیب پرهی ام م نه یاز س

 ؟ی شد ی نجوریا ییهوی-

 فکر کنم آره -

 . بردیو من را به سمت مبل م کندیم کمکم

 مارستان یب برمتیصبر کن... االن م-

برم    خوامیفقط دراز بکشم. م  خوامی... مخوامینه... ن... نم-

 خونمون 
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پام زانو    نییو خودش هم پا  نشاندی مبل م  ی من را رو   رهان

 . زندیم

 .شهیمعلوم م مارستانیب میبر ؟ی شد ی نجوری خب چرا ا-

 :کنمیرمق زمزمه م یب

تا حاال    ی. ولنیی پا  ندازهیبخاطر قهوه باشه. فشارمو م  دیشا-

 تونمیحس شده. نم  ینشده بودم. انگشتام کامال ب  ی نجوریا

 تکونشون بدم. قفل شده... کاش برم خونه 

م  رهان م  ریو ز  شودی بلند  را  پ ردیگی زانوهام  آنکه    شی.  از 

»دار م  ؟« یکنیم  کاریچ  ی بپرسم:  بلند  را  پلک  کندیمن   .

. دیآی. حالت تهوع تا پشت دندان هام باال مبندمی هام را م

اگر کس  خواهد ی دلم م بب  یهشدار بدهم،  را  اما    ند یما  چه؛ 

 حس شده است.  یلب هام هم سوزن سوزن و ب یحت

تمام بدنم    کنمی. احساس م رم ی قرار است بم  کنمیم   احساس

وقت است.  شده  خشک  چوب  قرار    یمثل  آسانسور  داخل 

. خدا  بندمیو دوباره م   کنمی پلک باز م  ی الحظه   میریگیم
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. من قرار است به خانه بروم. رهان من را به کنمیرا شکر م

 . من... بردیخانه م

 ن یام؟ به ا  دهیشد؟ من االن کجا هستم؟ واقعا دراز کش  چه

 ی پس چرا صدا  لش؟یاتوموب  ی تو  ای  سرعت؟ کجا؟ در خانه ام

بزرگ و    نقدریعقبش ا  یچرا صندل  دم؟ یباز شدن در را نشن

 راحت است؟ 

 . شومیکه هستم شوکه م ییجا دنیو از د کنمیباز م چشم

 : پرسمیلرزونم م ی صدا با

 کجاست؟ نجایا-

 یدراز بکش یکه بتون ییجا-

م  ینگاه برم  و  دور  است.   تییسو  کی.  اندازم ی به  کوچک 

ا  یول م  نجا ی ما  کار  ا  م؟ی کنیچه    ی کجا  تییسو  نیاصال 

 بود؟  ی گالر

را باز    خچال ی. در  داردی برم  نتی از داخل کاب  وان یل  کی   رهان

 یو سع  بندمی. پلک م آوردیم  رونیآب را ب  ی و بطر  کندیم
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 نی. همتوانمی انگشتان قفل شده ام را باز کنم. اما نم  کنمیم

 .ترساندی هم من را م

پاهام هم آمده است. صدا  نیهم   قایدق انگشتان   ی بال سر 

 .شنومیگوشم، م کی را نزد  وانیبهم خوردن قاشق درون ل

. به شومی م  زیخ   مین  یبلند شوم. کم  کندیکمکم م   رهان

 : میگویو با ترس م کنمیانگشتانم اشاره م

 از هم بازشون کنم. تونمینم-

به خودشان گرفته،    ی قواره ا  یبه انگشتانم که شکل ب  ینگاه

 . اندازدیم

 باال  ارهیبخور... فشارتو م نویباشه... ا-

.  خورمیو من قلپ قلپ از آن م  ردیگی دهنم م  ی را جلو  وانیل

 .ستین  یآب قند باشد ول کردمیفکر م

 بد مزه ست -

 . بخور همشوختمی توش نمک ر-
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تمام که مکنمیم  اطاعت بد   شودی.  . ردیگیم  ی دهنم مزه 

. کفش  شودیدوباره اما خودش دست بکار م  خواباندی من را م

م را در   یول  شومی. خجالت زده مآوردی ها و جوراب هام 

. دستم را شودی م  شتری. انقباض انگشتانم بمیگوینم  ی زیچ

  دهیانم را باز کند که با بغض و ترسانگشت  خواهدی و م  ردیگیم

 :میگویم

 شکنهینکن االن م-

 زمی عز شکنهینم-

 .افتمی م هیو به گر  ترسمیم  شتریب

 نکن شکنهی... رهان مشکنهی بخدا م-

 : دهمیادامه م کنم،یم هیطور که دارم گر همان

. شهیشده سوزن سوزن م  نیحس شده سنگ   یتموم بدنم ب-

تن  هیانگار   صد  س  ی رو  یوزنه  باشه.    نهیقفسه  افتاده  ام 

 . رمیمی دارم م  کنمیاحساس م
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. شومی صورتش م  ی پرده اشک هام متوجه لبخند رو  انی م  از

 :کنمیم  غیج غیج یحال ی. با همان برد یگی حرصم م

 به من ی رو داد ی تو بود. تو اون زهرمار ریتقص-

ها  و م  نمیسنگ  ی دست  بازوش  به  اش  کوبمیرا  به  . خنده 

و دو طرف    ردیگی . مچ دست هام را مشودیم  لیقهقهه تبد

 .کند یم ری سرم، اس ی تخت و باال

 :دیگویخنده اش م انیم

 ی تو حلقت. خودت خورد  ختمیرو نر  ی من که اون زهرمار-

تو  تی واقع  نکهیا  از م  ی را  بد    شتریب  کوبدیصورتم  حالم 

وقتشودیم ب  ری تقص  نم یبیم  ی.  است    ی حرص   شتری خودم 

  یشانی . ناگهان لب هاش پشودی. هق هقم بلندتر مشومیم

 . زندی. قلبم نمشومی. خفه مکندی ام را مهر م

به    دوزدی. چشم مگذاردیام م  یشانیپ  ی اش را رو  یشانیپ

 :زندی چشم هام و آرام لب م
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 یلی. من و تو با هم خی . حق مردن نداری ر ی بم  ذارمینم-

 !میکار دار

از    ی. ناخودآگاه کمگذاردیلب هام م   ی لب هاش را رو  بعد

  کارد ی لب هام م  ی رو  ی. بوسه نرمشودیآن انقباض کاسته م

از حدقه در    ی . با چشم هاکند یو بعد لب هاش را جدا م

 : غرمی. مکنمیآمده نگاهش م 

 ... من حالم بده اون وقت تو...یلیرهان، خ  ی شعور یب  یلیخ-

تم  گذاردینم ام  اجمله  شود.  را  محکم   نباریام  هام  لب  تر 

دهنم    نکهیو من از ا  کندی. زبانش را داخل دهانم مبوسدیم

  ییقوا  مهی. سرم را با همان نشومی دارد شرمنده م  ی طعم بد

 تا از من جدا شود.  دهمیکه دارم تکان م 

م  فاصله م  رد،یگیکه  نفس  نفس  که  غرغر    زنمیهمانطور 

 :کنمیم
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من   یفهمینم   نکهی. عالوه بر اینفهم  یلیرهان، خ  ینفهم-

پاتو از خط    دی که نبا  یفهمینم   نمیاالن چقدر حالم بده، ا

 ... یمن چه اعتقادات یفهمی... نمی من اونور تر بذار ی قرمزا

تر و گرم تر از قبل    قیو عم  کندیم  کیصورتش را نزد  دوباره

  ده یندعمرم    ی او تو  ی شعور  یبه ب  ی . موجودبوسدی من را م

 ! دیبودم و احتماال نخواهم د

پا  یزمان  کنمیم  یسع لب  دارد  م   نمیی که    ی زیچ   مکدیرا 

و   بردی . به داخل دهانش مکند ی که زبانم را شکار م  میبگو

م دلم  ج  خواهدیمن  دستش  آزاد    غیاز  دستم  اگر  بکشم. 

غلط    نیاز ا  گریکه د   زدمی گوشش م  ی تو  ی حتما جور  بودیم

 ها نکند.  

فحش    یاو را حساب  داردیدهانم برم  ی را که از رو  دهانش 

با  دهمیم رهان  اما  م  ک ی.  نگاهم  فقط  بعد  کندیلبخند   .

م م  شومیمتوجه  ماساژ  را  انگشتانم  آرام  آرام  .  دهدیدارد 

م ساکت  زده  دشومی خجالت  طرف  به  را  گردنم    ی گری . 

 . چرخانمیم
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 : میگوی و لرزان م کنمیم بغض

دوست    شعوری ... بی . تو دوست دختر داریمنو ببوس  دیتو نبا-

 . گناه داره ی دختر دار

 !دانمینم نه؟ی تهم ای. به حال خودم کنمیم  هیدوباره گر و

 منو نگاه کن -

  ی . با لحن نرمتردهمی هم فشار م  ی هام را محکم رو  پلک

 : کندی تکرار م

 نگام کن تران-

به چشم هاش که نگاه    دانمی. م ستی توانم ن. اصال در  توانمینم

 .شومیکنم، دوباره جادو م

تران خانوم؟ ترانه خانوم؟ خانوم    ؟ی لپ قرمز  ؟ی زر  رهنیپ-

 خانوما؟

 : میگوی. مرودی ضعف م دلم

 نگو یچینگو. ه-
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 نگام کن -

 خوام ینم-

که باالخره به    کشد یچقدر طول م  دانمی. نمکندیم  سکوت

 .دیآی حرف م

من- مال  به زمیتو  من  اد،یب  نی. آسمون  مال    ی . هرچیتو 

  ی من هست، ک  یزندگ  ی تو  ی ک  ستی. مهم نیبشه مال من

بازم مال من  ست؛ین تو  هم که کنار من    ی . هر کسیچون 

که    ی! تنها کسیکه تو مال من  دونهیم  نویهست ا  ایبوده  

مقطع مقطع ادامه    شتریب  دی...] با تاکیخودت  دونهی انگار نم

 ! ی.[ ترانه خانم... شما... مال ... مندهدیم

  ک ی. کاش بشود  شومی و زنده م  رمیمی . هزاران بار مرمیمیم

 ی تا ضبطشان کنم. برا  دیحرف ها را از اول بگو  نیا  گریبار د

 شود،یم  میحسود  نهی به تهم  ا ی  رد،یگی که دلم م  ییوقت ها

هزار    نیها را چند  نیو ا  نمی... بشکنمیم  ییاحساس تنها  ای

 بار گوش بدهم. 
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سرم را    رودیدارد با دکمه هام ور م   شومیمتوجه م   یوقت

 :پرسمی م دهی. ترسکنمیبلند م

 ؟یکنیم  کاریچ ی دار-

 ارم یلباساتو درب خوامیم-

 چرا؟ -

 یکه راحت باش -

 من راحتم -

 ستمیمن ن-

و سر آخر زور رهان به   میبا هم جدال داشت  قه یده دق   بایتقر

 !  دیمن چرب ی کردن ها غ یج غیگفتن ها و ج  راه یبد و ب

 .  دهدیتخت نشسته و دست هام را ماساژ م ی رو کنارم

 ؟ی بهتر-

 آره -

 :میگوی. با اخم مبردی موهام م ی را ال  دستش
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 نکن-

 شم یتشنه م  شتریمن ب یگ ی م ی نجوریا-

 ؟یچ  ی تشنه برا-

 . کندیم طنتیش

 ور رفتن باهات  ی برا-

 :کندی . با خنده اضافه مشودیهام چهارتا م چشم

برا  میخودمون- دلت  باز  ی تران...  نشده؟    امونیعشق  تنگ 

 ...دنیسیبعد من شروع کنم ل  ؟یمن باش  ری ز نکهیا ی برا

 :کشمی م غیو ج گذارم یصورتم م  ی را رو دستم

 بس کن -

. زندی فقط حرفش را نم  گری. حاال د کندیرهان بس نم  اما

 کند! شانیعمل  خواهدی دست به کار شده و م

زده ام. بدن منقبض شده ام،    جانی ه  ایام    ده یترس  دانمینم

م نشان  واکنش  رهان  مقابل  در  ددهدیناخودآگاه  از    گری. 



 

880 

 

. دست هام را  ستین  ی خبر  یسوزن سوزن شدن و گرفتگ

او را از خودم دور    کنمیم  یاش و سع  نهیگذاشته ام تخت س

 کنم.

 خجالت بکش رهان -

بب  دیبا  یچ  ی برا- بکشم؟  نکردم    نیخجالت  شروع  هنوز 

 !یشی خوب م ی دار

 رهان که حد و مرز ندارد.  ی شعور  یاز ب ی وا

 کارت تجاوزه  نیا-

ن- م ¹بیْب   ستینه  س  خوامی...  مگه    نتویقفسه  بدم.  ماساژ 

م  ینگفت تو سوراخ    خوامیم  شه؟یسوزن سوزن  بندازم  نخ 

 سوزانات 

نفهم  ه یگر  ایبخندم    دیبا  دانمینم دست  از  اش!    یکنم 

همانطور نشسته خودش را به سمت من خم کرده است و  

 خودم شده ام!  ی من فقط با دست هام مانع ولو شدنش رو

 رهان بس کن سر جدت  ی وا-
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 :دیگوی م طنتیش با

خال    نم ینگاه بندازم بب  هیخب پس چطوره    ؟ی خواینخ نم-

 نه؟  ایسر جاشه  ²پلتین ی رو

 : میگویفکر م یو با ب کشمیم غیج

 برو عقب سر جاشه-

 اندازد: یباال م ابرو

 چکش کنم دیخودم با گهینه د-

 ! ینامحرم-

 . دهدیاش م یشان ی به پ ینیچ

 گفته؟  یک-

 م؟یخوند تی محرم  غهیص-

 محرم شد؟  شهیم غهیمگه فقط با ص-

 معلومه! -

 .کشمیم یو من نفس راحت   کشدیخودش را عقب م یکم
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  م یمحرم باشه! محرم   دیگفته بودم؟ گفتم دلت با  یقبال چ-

 گه ید

را م  کیدر    و بر هم زدن دست هام  باال  ردیگی چشم    ی و 

 .کندیسرم قفل م

 __________ 

¹babe 

²nipple 

 

. درست  کندی بغلش من را گرفته و کمرم را نوازش م  ی تو

ام به قفسه    یشان یو پ  بندمیمثل آن وقت ها. چشم هام را م 

که ده سال است فراموش   ی. عادتدهمیم  ه یاش تک  نهیس

 آغوشش آرامش دارم.  ی حاال تو  جانیشده. بعد از آن همه ه 

شانه ام کاشت    ی بوسه اش را رو  نیرهان آخر  نکهیمحض ا  به

و بلند شد، تمام آن جادو هم باطل شد. حاال کامال معذب  

فقط لباس بپوشم و    خواهمی شده لبه تخت نشسته ام و م

 . لرزدیبروم. دست هام از شدت ضعف م
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طرف    برخالف به  است.  خوب  حالش  کامال  رهان  من 

.  رودیم  د،یآیکه آشپزخانه هم به حساب نم   ی آشپزخانه ا

. خجالت زده و شرمنده هستم. درست  گرید  کنم ینگاهش نم

مثل ده سال گذشته. درست مثل آن وقت ها که بعد از هر  

ثان  ی عشقباز زور شرم  ثان  هیاز  م  هیبه  .  کردمیرنگ عوض 

بکنم.   یچه غلط  دیبا  دمیفهمیو نم  رفتمیمخودم فرو    ی تو

 حس درونم دو چندان شده است.  نیحاال ا

 .ندینشیو کنارم م  گرددیشربت برم وانیل ک یبا  رهان

 بخور -

.  نوشمیم  بیس  وهیاز آبم  یو کم  رمی گیرا از دستش م  وانیل

 .ردیگیو به سمتم م  کندیرا باز م   یکت تیجلد ک

 خوام ینم-

 ر ی... بگی زر رهن یپ  ی ضعف کرد-

م   مشیلحن مال  از را م  تی. کشودیدلم گرم  . رمیگیکت 

.  چسباندیو من را به خودش م  کندیدستش را دورم حلقه م
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حالم    دیبا  قای دق  دانمیو من نم  زندی موهام م  ی رو  ی بوسه ا

 بدتر. ایبهتر شود 

برهنه    یتمام زن ها وقت  ایهستم    نطور یفقط من ا  دانمینم

 !  کنند؟یم ی شتریب ی ریپذ بی اند احساس آس

لباس هام    کندی خودش کمکم م  شود،یکه تمام م  خوردنم

. جالب است که من  رسدیرا بپوشم و بعد نوبت به خودش م

 م یاندازم. قد  یو بهش نگاه هم نم   کنمیسرم را بلند نم  یحت

 ترها پررو تر بودم!

رهان دستم    م یبرو  رونیب  تیی از سو  میخواهی که م   یهنگام

بغلش تمام    ی . توکشدیو من را بطرف خودش م  ردیگی را م

 .  رودیو به هوا م شودیآن حس بد دود م

 بغلم کن تران-

م  دست کمرش  دور  را  به    رم یگی هام  تر  محکم  مرا  او  و 

 .  دهدیخودش فشار م 

 دوست ندارم ببرمت خونتون! کجا ببرمت؟ -
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بکشم. او دوست ندارد از من    غیج  یاز خوش  خواهد ی م  دلم

ب  خواهدیجدا شود. دلش م بگذراند.   ی شتریوقت  با من  را 

 خوب است، نه؟!  نیا

او م  زی. همه چزنمینم  یندارم. حرف  یجواب به  .  سپارمیرا 

  رد یکند، او بخواهد، او دست مرا بگ   طنتیاو ش  خواهدی دلم م

ام. دلم م افتاده  از پا  و  ا   خواهدیو بکشد. من فلک زده که 

 زنده ام کند. 

 ی جواب نداد-

 خب! دونمینم-

 م؟یبمون نجایا م،ینر ییاصال جا ی خوایم-

 :پرسمی و م کنمی. نگاهش م آورمی را باال م سرم

 کجاست اصال؟ نجایا-

 ! امیخستگ  ی پستو-

 :میگوی م متعجب

 ها؟ -
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 : دهدیو جواب م  زندیم  ی خنده ا تک

 ؟یکه بفهم رونیب ی ر یچرا از در نم-

ب  از ممیآیم  رونیبغلش  باز  را  در  م  کنمی.  . شومیو خارج 

! نمیبی رهان م  یکارگاه نقاش  انی مات و مبهوت خودم را م

زل زده است   ی . با لبخند محو کنم یو بهش نگاه م  چرخمیم

 :شنومیکه صداش را م   رومی به من. چند قدم جلوتر م

 داخل  ای. حاال برگرد بییکجا ی دی... دهیخب، کاف یلیخ-

 .کنمیو در آستانه در استاپ م رومی سمتش م به

 م؟ی بر یمگه نگفت-

 جا باهات بمونم.  نی هم خوامینظرم عوض شد. م-

. کشدیو به داخل م  ردیگی. دستم را مدیآ  یبه طرفم م   بعد

 !بردیو من را دوباره به سمت تخت م  بنددی در را م
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 چهارم تاش

 : روحبنفش

 "برگشت"

را گرفتم. آن روز    لتیخانه را برداشتم و شماره موبا  یگوش

بودم. شب قبل بهم زنگ نزده    دهیو تو را ند  میبود  لیتعط

لحظات    نیو من منتظر تماس تو بودم. رفتارت در آخر  ی بود

 جدا شدنمان من را ترسانده بود.

  نیبود. تو معموال با دوم  بیکه عج  یزنگ برداشت  نیهفتم  با

. صدات سر  می کرد ی! سالم و احوالپرسی دادی زنگ جواب م

 :دمی حال نبود. پرس

 ؟ یخوب-

 :ی داد جواب

 آره -

 ؟ییکجا-

 خونه؟-



 

888 

 

 من کنان گفتم: من

 نجا؟ یا ی اینم-

 :ی مکث جواب داد یکم با

 ! یلیل  شیپ  رمی نه، دارم م-

 تانییو چهار ساعت هم از آشنا  ستیب  ؟یل یشدم. ل   ساکت

 ؟ ینیاو را بب  یخواست ینگذشته بود، آنوقت تو م

 تماس قطع شده. ی شد که فکر کرد یآنقدر طوالن سکوتم

 الو؟ ترانه؟ -

 مقدمه گفتم: یب

 .می اونجا، با هم بر اره یصبر کن به بابا بگم منو ب-

  ی . هروقت کاریرفتار کن  روزیمثه د  خوامی. نمستین  ی ازین-

 میری بعدش با هم م ،ی ت خواستمو کردکه از

 : دمی پرس جیگ

 کار؟ یچ-
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 :یگفت دانهیناام  یو بعد با لحن ی شد ساکت

 . ی کرد یم کاریچ دیبا اد ینم ادتی ی حت ؟ینیبیم-

 :یکلمه گفت کیندادم و تو تنها  یجواب

 فعال-

ولو شدم. تا چند    یصندل  ی تماس قطع شد! هاج و واج رو   و

که    اوردمیساعت بعد هرچقدر به مغزم فشار آوردم بخاطر ن

 .  دادمی انجام م ی چه کار دیبا

 ...  قیکه... تحق یقیو تحق   فیناچار سراغ تکال به

  کردم یم  قیتحق  ،ی که زد  ییدرباره حرف ها   د ی! من باقیتحق

شده بودم و با خودم    الشیخ  یرا زده بودم. ب  دشیو به کل ق

 ! ی اتو سر به سرم گذاشته  دیشا گفتم،یم

. حداقل  امیکرد که به خودم ب  ی لحن سرد و خشکت کار  آن

 دیدست نگذاشته بودم. با  ی که دست رو   دادمینشان م  دیبا

 .  ی که برام مهم بود دادمیبه تو نشان م



 

890 

 

پ  یلیخ  کمانیتراف  حجم به    ش یوقت  و  بود  شده  تمام 

  د یبا  یقیتحق  ی نداشتم. به بابا گفتم برا  یدسترس   نترنتیا

 نت برد.  یکاف نیکترینت بروم. او هم من را نزد یبه کاف

خواسته ام را مطرح    دیچگونه با  دانستمیداشتم. نم  استرس

نگفته    ی ادیز  زیو تو هم چ  دانستمینم  زیچ  چ یکنم. خودم ه

 . ی بود

که از تو    ییزهای چ  دهیبر  دهی تر که شد با ترس و بر  خلوت

  کند یم  دایبودم را به او گفتم و خواستم که هرچه پ  دهیشن

 .ردیبگ نتیرا برام پر

روز   گفت، م  ی چند  ناباور  برد ی زمان  کمال  در  من  با    ی و 

آماده کند، چند    نده یگفتم که اگر تا چند ساعت آ  ییپررو

 . دهمیبرابر به او پول م 

الزحمه اش را همان لحظه پرداخت  از حق   یم یکرد. ن  قبول

 آخر. ی اش ماند برا یکردم و باق
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  خواست یزده بودم. در خانه آرام و قرار نداشتم. دلم م  جانیه

  ی رفته ام. اما جلو  ق یکه سراغ تحق  میبهت زنگ بزنم و بگو

بابا زنگ خورد. همان   لید موباساعت بع  کیخودم را گرفتم.  

 بود.  ینت یپسر کاف

ا  گفتیم اند و من گفتم،  اندک    ی رادیمنابع ترجمه شده 

  دا یپ ی بدرد بخور زیزبان هم چ یسیندارد. اگر از منابع انگل

 ندارد.  یمشکل ،ی کرد

  خوردم یهم به مشکل برم  ییام خوب بود. اگر جا  یسیانگل

 . بردمی پناه م ی کشنریفوقش به د

تحق  دو گفت  و  گرفت  تماس  دوباره  بعد  آماده    قمیساعت 

پوشه دکمه دار آ    کیشده است. بابا خودش تنها رفت و با  

 چهار برگشت. 

  ی برا  میپوشه را از بابا گرفتم و به اتاق رفتم. اگر بگو  فورا

ب صبح  خود  تا  صفحه  هفتاد  آن  باور    داریخواندن  ماندم، 

  ؟یکنیم
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بخوا  نکهیا  نه باشم  چندنتوانسته  اتفاقا  نه.  هم    نینم،  بار 

کرد که    ی خواندم، منتها حجم اطالعات داده شده با من کار

 .امدیخواب به چشم هام ن

معنا بود که    نی به ا  داشت،یم ت یآنچه خوانده بودم واقع  اگر

 تو... 

اذ  توانستمینم بکنم.  را  ام  کردیم  تمیفکرش  زده  . وحشت 

. کردمیبعد از خواندن هر قسمت به رفتارهات فکر م.  کردیم

  ی تیذهن   چیمن ه   نکهیبا ا  یبه پسرها هست   هی چقدر شب   نکهیا

 هم درباره رفتار پسرها نداشتم! 

  ر ی تحر  ز یم  ی صبح بود که تمام آن کاغذها را رو  ی دما  دم

  ت یواقع   ی زیچ   ن یاگر چن  یگذاشتم و به خودم گفتم، حت 

عظ تناقض  آن  با  تو  باشد،  و جسمت   انیم  میداشته  روح 

 . ی ا امدهین ایبدن

 . یمتفاوت رفتار کن  یخواهی خودم گفتم، حتما م به
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بودم که پوشش و   دهیرا د  ی اد یدر هنرستان دختران ز  من

بودم که کچل    دهیرا د  ییبود. من دخترها  بی رفتارشان عج 

  ی خواهی آن ها. م  ه یشب  یکی! به خودم گفتم، تو هم  کردندیم

 ...نی! همیمتفاوت باش

 خودم را آرام کردم.   زهایچ  نیهم با

هم افتاد بخاطر آوردم    ی که پلک هام رو  یهنگام   قایدق  و

! دستت کجا ها رفت  ی تو با من چه کار کرد  م یشمال که رفت 

 دوست دخترت باشم! یو بعدش هم که خواست

از سرم پر  دوباره . و  ادیب  . کم مانده بود اشکم دردیخواب 

احساس   شدت  به  چون  چرا؟  بودم.  کرده  بغض  هم  واقعا 

  کردم یم  الیداشتم. خ   یجی. احساس گ کردمی م  یدرماندگ

 شد؛ی دوشم برداشته م  ی از رو  ی با خواندن آن مطالب بار

 اما نشد. 

سر نماز با خدا حرف زدم. چقدر با او درددل کردم.    چقدر

 .  دمیچقدر از او سوال پرس 
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آرا  میمر  اسم ملک  لشدنمی  پاک  ذهنم   از  ،¹خاتون    یلی. 

.  یمشکل داشت، تو که نداشت  یلی! خب ل؟یعنیاو بود    هیشب

 . ینداشت ی مشکل چیتو ه

 . دمیرا وسط کش  یلیرا گذاشتم کنار و ل تو

دخترانه در او    ییبه دنبال رفتارها  شروع کردم  ن یهم  بخاطر

دو ساعته با او داشتم. مطمئن    یکی  دارید  کیگشتن. من  

 . تی واقع اینبودم رفتارش ادا بود، 

شده بود و مثل ساعت داشت کار    داریخواب رفته ام ب  مغز

.  نمیپازل بودم تا بتوانم کنار هم بچ  ی . دنبال تکه هاکردیم

ف  انیم ناگهان  لمیجستجوهام  کامال  هم  بس  به   یآتش 

عمل کند و    خواستیبود که م  ی خاطرم آمد. آنجا هم مرد

 دختر باشد. 

از    قایدق دارم  کنار    ییجا  کی بخاطر  را  تو  کامل  بعد  به 

 شد.  یلیگذاشتم و تمام فکر و ذکرم معطوف ل
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ا  در به  هم  شا  دمی رس  جهی نت  نیآخر  را    یستیبا  د،یکه  او 

 دیبود. شا  ی ز ی چه چ  قا یاو دق  میتا بتوانم بگو  دم یدیم  شتر یب

با خودش  م  نیا  دی هم  اگفتی را  کس  نی!  چه  بود.   یکه 

 شده بودم! جی. دوباره گدانستمینم

رفتم، مامان با چشم    رونیخوردن صبحانه ب  ی که برا  صبح

 : دیگرد شده پرس ی ها

 ه؟یشکل نیات ا  افهیچرا ق-

 فقط گفتم: آهسته

 نپرس مامان، نپرس -

____________ 

  ی بعد از انقالب است. او توانست فتوا  رانیشناخته شده در ا  یتراجنس  ناولی¹

. قبل از  ردیبگ  ی نیاهلل خمروح  دیرا از س  رانیدر ا  تیجنس  رییتغ  تیمشروع

سال   در  ا  نیاول  ١۳۳۲او  جراح  یرانیترنس  عمل  فرهاد  نام  تغ  یبه    رییو 

 شناسنامه را انجام داده بود.
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همان    قایمن شوکه شد. دق  افه یق   دنیبابا هم از د  زی م  سر

 حوصله جواب دادم: ی. بدیسوال مامان را پرس

 !دمیتا االن نخواب-

  نیممکن تر  ر ی که انگار غ  کردندی بهت زده بهم نگاه م  ی جور

چشمانشان رخ داده بود. البته حق داشتند.   ش ی پ   ایاتفاق دن

رو هم  ی من  بودم.  به شدت حساس  از    شتریب  شهی خوابم 

 .  دمیخوابیظهرها هم م یهشت ساعت و حت

 بابا؟ ی چرا کوچولو-

 .  کردمیم قی تحق ی زیچ هیداشتم درمورد -

 ؟یچ-

 را به زبان آوردم.  یاصل  لیو دل کردی کار نم مغزم

روح و جسم    شه یکه م  نیدرباره ا  ش یچند وقت پ  ادتونهی-

  نیگفت  دم؟یفرق کنه پرس  یعنیباشه...    زینفر با هم... چ  هی

 . نیهم ی نت برا یرفتم کاف روزی. دشهینه، نم

 خب؟-
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 بابا نگاه کردم و جواب دادم:  به

حت  هیواقع- درموردش حرف    لمیف  ی تو  یبابا...  بسم  آتش 

م بود  مرده  اون  م  شی پ  ومدیزدن.  شناسه،   گفت یروانش 

همه مانتوهامو پاره    کنه،یمامانم موهامو تو خواب کوتاه م

 ادتونه؟ی گفت،ی م ییزایچ  نی کرده، همچ

 بار جواب داد:  نیا مامان

 آره -

روحش   یست ولبدنش درسته مردونه   یعنی اون ترنسه...  -

 تره! دختره. که درواقع دخ

 گرد شده گفت: ی با چشم ها مامان

گفته چون   ی نجور یا  لمیف  ی .. اون تو دهینشن  ی زای به حق چ-

روانشناس؟ رفته که    شیبره پ  دیبوده. وگرنه چرا با  ضیمر

 درمانش کنه 

 گفتم: زانیلب و لوچه آو  با
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  ت یجنس  رییبه کنار... امامم بعد انقالب درمورد تغ   نیخب ا-

 !گهیهست د ی زیچ هیفتوا داده. حتما  

 که امام فتوا داده؟ ی کجا خوند-

 فکر کردم: یکم

با    ن یگارد  تی سا  ی تو  ی. ولدمیکه ند  یرانیا  ی تایسا  ی تو-

  ی کس  نیخاتون ملک آرا، مصاحبه کردن. اون اول   م یخانم مر

بعد انقالب.   تی جنس  رییتغ  ی برا   رهی بود که تونست مجوز بگ

 امام گفتن ی اونجا هم درباره فتوا

 خودش لقمه گرفت و گفت: ی برا مامان

 نیا  خوانی. اونا مکاستیو امر  سی انگل  نیمال ا  زا یچ  نیا-

  زایچ  نیاز ا  م نینب  گهیمنحرفو به خورد جوونا بدن. د  ی زایچ

 سطل زباله ی ! اون برگه ها رو هم بنداز تویبخون

حساس    ی ادیحق با مامان بود. من ز  دیشده بودم. شا  جیگ

 آمدم.  رونیشده بودم. با سوال بابا از فکر ب

 ؟ی عالقمند شد ی مسأله ا  نیشده که به همچ  یحاال چ-
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ا  میبگو  دمیترس تو  نیتو  را  ا  ی موضوع  انداخته  ام  .  ی کله 

 . ی ممکن بود فکر کنند تو مشکل دار بود

 گفتم:  دروغ 

آتش بس. بعد کنجکاو    لمیف   نیصحبتش شد. درباره هم-

 شدم.

خوردم و به اتاق    مه یگفت. صبحانه ام را نصفه ن  یآهان  بابا

کم تا  با  یرفتم  و  بود  ارغوان  تولد  آماده    د یبخوابم.  زودتر 

 .شدمیم

هم بگذارم. خواب    ی توانستم پلک رو  یبدبخت  کیهزار و    هب

 .  دمید یبی عج

داالن    کیو روشن    کی و در تار  ی دست من را گرفته بود  تو

که من    ی. زماندمشیدیدنبال ما بود. نم  ی. کسمیدیدویم

 .دمی شدم، از خواب پر دهیرا گرفت و به عقب کش
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. فقط چشم  نم یتخت بش  ی رو   خیها نبود که س  لمیف  مثل

که گذشت   یباز شدند و به روبرو زل زدم. کم   ییکهویهام  

 به خودم آمدم. 

 گفت: دنمیجا برخاستم و از اتاق خارج شدم. بابا با د از

 هنوز زوده که  ی دیخوابی م شتریب کمی-

 کمیبابا. بعدشم تا موهامو درست کنم    رمیدوش بگ   رمیم-

 .کشهیطول م

که آمدم مامان    رونیگرفتم. ب  یعیحمام رفتم و دوش سر  به

 گفت:

 به فرانه زنگ بزن.-

 :دمیپرس

 چرا؟ -

 زنگ زد گفت باهات کار داره -

  چیدلم پ   ییکهویبهم زنگ زده باعث شد    دمی که فهم   ن یهم

 بخورد! چرا؟ 
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و    ی ا  باشه گرفتم  را  ات  برداشتم. شماره  را  تلفن  و  گفتم 

 منتظر شدم. 

 :ی داد جواب

 ؟ی سالم، چطور-

بود    یلیداشتم. خ  یب ی حس عج  کی  یول  دانمینم مسخره 

 شدت گرفت.   لیدل یضربان قلبم ب یول

 ات را دادم و بعد سوال کردم: یاحوال پرس پاسخ

 ؟ یداشت ی کار-

 دنبالت؟  امی ساعت چند ب-

 چرا گفتم:  دانمینم ینبودم ها... ول دلخور 

 تو برو من به بابا گفتم منو ببره-

 :یو بعد گفت ی مکث کرد ی الحظه 

 . ساعت چند؟ میریپس با هم م م،یقرار بود با هم بر-

 شده بود؟ می دست و پام! چه مرگ ی قلبم، وا ی دلم، وا ی وا
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به اتاقم رفتم تا    یشانیزور ساعت را گفتم و بعدش با پر  به

چرا تنم داغ بود و دست و دلم    دانستمیه شوم. فقط نمآماد

 ! د؟یلرزیم

را    رشیاز آن نظ  شمیکه پ  دادیواکنش نشان م  ی جور  بدنم

نداشتم. استرس داشتم و آشفته بودم. هم داغ بودم و هم  

 !  دیلرزیو دست هام م دیکوبی زده. قلبم تند و محکم م خی

   چرا؟

  ن یبعد از آن روز بود که ا  کنمیم   الیجان دلم؟ خ  یدانیم

 داشتم!   شهیهم  بایعالئم را تقر

  شد یکارکرد نرمالش خارج م  ریبدنم از مس  دیرسیتو که م  به

 .زدیم یو به جاده خاک 

 بعد از آن روز... آه،

چرا    دانستمی. نمی ات به دنبالم آمد  یبا راننده شخص  همراه 

  شه یپارک است. هم  ن یسر کوچه ماش  یو گفت  یتماس گرفت
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متوجه    دمیبه سر کوچه رس  ی. اما وقتی آمدی مقابل خانه م

 شدم.   لشیدل

  نکه ی! حدس زدن ای بدون روسر  ی بود  دهیو شلوار پوش  کت

بابا چن   ی دور  ی برا   ی کرده بود  ی کار  نیاز چشم مامان و 

 سخت نبود!  

شب  کامال و  ها   هیآراسته  تو  ینوجوان  ی پسر  مراسم   ی که 

 دنی ! دوباره قلبم شروع به تپدمیدی دم در تاالر م  یعروس

  ی شده بودم! چقدر احمقانه و خنده دار. ول  ضی کرد. حتما مر

 شده بودم. ماریب کردمیم  الیخ

رد و بدل نشد. نه   نمانیب  یحرف   یبه جز سالم و احوالپرس 

. میا بغل کردر  گریکدیقبل    ی و نه مثل روزها  میدست داد

کرد باز  برام  را  اتوموب  ی در  داخل  دق  لیو من    قا ینشستم. 

 به در. دور از تو!  ده یچسب

سمت تو   ینگاه  مین  ی. حتمی خود خانه ارغوان ساکت بود  تا

سرم رژه    ی که خوانده بودم تو  ی. تمام مدت جمالتنداختمین
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. در  توانستمینم   یکردم خودم را آرام کنم ول  ی. سعرفتیم

 .  کردمیکنارت احساس معذب بودن م

دهنم باز    میو وارد جشن که شد  میدیخانه ارغوان که رس  به

به غلط کردن افتادم و دلم خواست که فرار کنم.    بایماند. تقر

سرم بود، دستم را    ی تو  ی زیچه چ   ی بود  ی د یتو انگار فهم

 . نگاهت کردم. یگرفت

 م یریبعدش م میمونی ساعت م هیلباس عوض نکن. -

م  دست پام داشت  اگر مدیلرزیو  بابا  و    دند یفهمی. مامان 

. ارغوان کندندیجشن مختلط برگزار شده قطعا کله ام را م 

.  م یگفت  کیتولدش را تبر  ییبه استقبال ما آمد. با خوش رو

 اول به تو نگاه کرد و گفت: 

 ها رهان   ی شد ی زی اوف عجب چ-

 کرد و بعد رو به من ادامه داد: ی مسخره ا  خنده

 یبا من اتاقو نشونت بدم که لباستو عوض کن  ایب-

 :گفتم
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 ی نجوریراحتم هم یمرس-

 درشت شده زل زد بهم. ی چشم ها با

 ؟یبا مانتو شلوار باش ی خوایم-

  ن ی پسرم هست. واسه هم  تیمهمون  ی تو  دونستمیآره... نم-

 دم ینپوش یلباس خوب

 سهل انگارانه پاسخ داد:  ارغوان

 مهم باشه  کردمیفکر نم-

نم  چرا کسان   کرد؟ی فکر  نبودند؟   ه یشب  یمگر  آدم  من  به 

نبود،    یدارد، کار سخت  ی ا  دهی نفر چه عق  کیبفهمد    نکهیا

 بود؟

. ارغوان  میرفت  گرانیبه رهان به سمت د  دهی و چسب  عذبم

م غر  اک   زد یمرتب  از  س  مانیشگ یهم  پیکه   ما،یفرنوش، 

 بودند.  امدهیسرور و مرجانه ن

خودش    شیپ  یدلم گفتم: »کار خوبو اونا کردن.« ول  ی تو

 لب زدم:
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 حتما کار داشتن-

 نامردن  شهی نه بابا اونا هم-

 :دمیپرس

 مامان و بابات کجان -

 داد:  جواب

 گرفتم  یجشن نیهمچ  دوننیاونا که نم-

 : ی سوال کرد نبار ی. تو استادیاز حرکت ا  قلبم

 ه؟ یخونه ک نجایپس ا-

تولد  هیکافه  ی گفتم تو نایخونه دوست پسرمه. به مامان ا-

 گرفتم و بچه هارم دعوت کردم. کیکوچ

خند  بعدش قاه  قاه  خودش  پدیهم  انگار  و    چاندنی .  پدر 

باشد! من اما کم مانده بود    ی خنده دار   ایمادرش کار جالب  

راحت شد که    المی. خی . دستم را محکم فشار دادفتمیپس ب 

 یچه غلط  دی با  ی اگر تو نبود  کردمی. همش فکر می ودتو ب

 . کردمیم
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به سمتمان آمد و ارغوان از ما جدا شد.   دنمانیبا د  مهسا

مبل سه    کی  ی گوشه کنار هم رو  کیرنگ به رو نداشت.  

 . مینفره نشست

 م یبر نیایداغونن بابا، ب  نای . انیبچه ها خداروشکر اومد-

 : ی دیپرس

 خودمون؟ ی اومدن از بچه ها ایک-

فاط  میمر- و  نمیاومده  گور  دونمی.  کدوم  رفتن.    ی االن 

 و اونور نرن  نوریبهشون گفتم ا

بود. حق هم داشت. تمام دخترها    دهیترس  یهم حساب  مهسا

 . دیسال شا ستیب ی . باالدندیرسی و پسرها سن باال بنظر م

ا  دونستمینم- از  با    دوست پسرام داره. پس چرا  نیارغوان 

 هست؟  هیاون سوپر مارکت 

 بود، جوابم را داد: ی که عصب مهسا
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ما- پسر  کرده.  مر  هیغلط  بود؟  کجا  خونه   گفتیم  میدار 

. صاحب خونه  نایو ا  ی زکاریتم   ی پسره بوده برا  ی دست بابا

 راه انداخته.    یپارت نمیرفته مسافرت. ا 

 و او ادامه داد: میو تو شوکه شده به مهسا زل زد من

 بنداز. حال بهم زنا  دنشونینگاه به لباس پوش هی-

پسرها  رهیخ دختر  به  جوالن    یی شدم  داشتند  وسط  که 

 . باز هم حق داشت. دوباره به حرف آمد:دادندیم

فقط دارن عرق   ایعقده ا نیخاک برسرا رو نگاه کن. مثل ا-

 خورن یم

 :دمیپرس

 عرق؟ -

ها عرق    چارهی نداشتن ب  یکی سی. پول ودکا وگهیمشروب د-

 !لونیو نا ی آوردن تو بطر یسگ
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چه گفت.   دمی کلمه هم نفهم  کی به مهسا نگاه کردم.    جیگ

آن دختر گاگول و ساده    گریدلبندم. د   فهممیالبته که االن م

 . ستمیات ن

 :یبه مهسا گفت  ور

 برن آماده شن  خوانیکن. اگه م دایرو پ   یو فاط میمر-

من را    شتر یب  نی. ای تو هم آرام نبود  گرینگاه کردم. د  بهت

 ترساند. مهسا بلند شد و رفت. اعتراف کردم:

 رهان  ترسمیمن م-

 : ی و باالخره بهم لبخند زد ی را گرفت دستم

 نجام یمن ا زمینترس عز-

 زنهی دلم شور م-

 بهش بگو نزنه من هستم. -

  بت ی دو رنگ عج  ی ه چشم ها. بدیتند تپ   تمی قلبم با ر  دوباره 

 : یشدم و ناخودآگاه لبخند زدم. گفت رهیخ
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 خانم خانما ی خوشگل کرد -

فضا  کهوی دور شدم. خجالت زده    ی از آن  و وحشت  رعب 

 گفتم:

 زدم و رژ لب  ملیفقط ر-

 :یگفت  یو با لحن آرام ی ام را نوازش کرد گونه

 !ی خوشگل کرد گمی .. مگهیخب د-

 هام داغ شدند.  گونه

 ؟ ی لپ قرمز یکشیخجالت م ی االن دار-

صدا  وقت که  چرا  بدهم  را  جوابت  ا  ی نکردم  را    ی مردانه 

 : دمیشن

جفت کفتر    هی  یان. نگفت  زهی دوستات پاستور  یتو که گفت-

 ی عاشق دعوت کرد

که از    ی به سمت صدا برگشتم. ارغوان را کنار پسر  ده یترس

. موهاش  دمی هم داشت د  یزشت   افهیخودش کوتاه تر بود و ق

که    یباال داده بود. از همان مدل فشن مزخرف  خیس  خیرا س
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  ی . پسر نگاهمیآن موقع ها باب شده بود. من و تو بلند شد 

 بهت انداخت. بعد هم من را از نظر گذراند.   نییاز باال تا پا

 کرد:  ی دوست پسرش را معرف ارغوان

م- ها  ا  الد یبچه  که  پسرم  برام    نیدوست  تولدو  جشن 

 گرفته... عشقم ترانه و رهان از دوستامن تو هنرستان. 

 دستش را به سمتت دراز کرد.   الدیم

 شما آقا رهان  کیکوچ-

  ؟ ی فکر کرد تو پسر  .میرد و بدل کرد  یو ارغوان نگاه  من

اسمت؟   بخاطر  فقط  نم  ی زیچ  ایچرا؟  ما    میتوانستیکه 

ارغوان گفت که   ی! حتدیدیپسر م   کیو او به عنوان    مینیبب

  ؟یعنی. بازهم متوجه نشد می هست شیما دوستان مدرسه ا

 !ی و تنها سر تکان داد ینگفت ی زی و چ ی فقط دست داد تو

  ی بم تر  ی را به سمت من دراز کرد که تو با صدا  دستش

 :یات گفت شهی نسبت به هم

 دهیها دست نم  بهیدوست دخترم به غر-
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نگاهی کرد   ی شدم صدا ساز  متوجه م   ی.  ارغوان    الدیبه  و 

ترس نفهم  دمی انداختم.  اما  بفهمد  شادیپسرک    ال یخ  دی. 

 توانستیم  دیرسیکه داشت به بلوغ م  ی پسر  ی صدا  کردیم

 .دانمی باشد! چه م بی عج نقدریهم

 به ارغوان با خنده گفت:  الدی. ممینشست

 . وثید یدوستاتم دوست ی با دوست پسرا ینگفت-

انداخت  دوباره نگاه  بهم  ارغوان  که  میمنو  برام  بود  جالب   .

. دمیرا نفهم  نی وقت ا  چی! چرا؟ هی ارغوان نگفت تو دختر

 گفت: یارغوان با خنده الک

 عشقم.   رهی رهان وز ی . بابای خودم یرتیغ-

آمد! خب   بی چکاره بود بنظرم عج  یحاج عل  دیبگو  نکهیا

 گرد شده بهت نگاه کرد. ی با چشم ها  الدی حاال که چه؟ م 

 ه؟ یچ ری. وز ولینه بابا ا-

که آماده شده بودند، سکوت   یو فاط  میآمدن مهسا، مر  با

 .ی نداد  یو جواب ی کرد
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 :دی بچه ها پرس  دنیبا د ارغوان

 ن؟ یشماها چرا آماده شد-

 جواب داد: مهسا

 ستیحالش خوب ن ممی. مرزمیعز گهید میبر-

داده    هیتک  یانداختم که شل و ول به فاط   م یبه مر  ینگاه

 براش افتاده. وحشت کردم.  یچه اتفاق دانستمیبود. نم

 و گفت:  دیکش  یپوف الدیم

براش    رمی. مادینخور ز  ی لومتریبهش گفتم بابا تو صفر ک-

 ارم یب ی زیچ هی

 در آمد. یاشک فاط الدی رفتن م با

 م یمست شده مر م؟یکن  کاریبچه ها چ -

 گفتم: ی مانند غیج ی صدا با

 مست؟-
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و    ی . تو بلند شددیلرزیکرد و به وضوح م  خ یو پام    دست

 :یگفت

 بذارش رو مبل -

زد  ینشست  میمر  مقابل می و صداش  فقط  او  و    دیخندی. 

 اشکش را پاک کرد و گفت: ی. فاطگفتیخزعبل م

 شه یخونشون بدبخت م  مشیاگه ببر-

 گفت: مهسا

 .میشیهممون بدبخت م-

و   دیبود. خودش را جلو کش  دهیارغوان هم ترس  گرید  حاال

 لب زد: 

 هی بهش گفتم نخوره. عجب خر-

م  حاال بود.  افتاده  ما  همه  به جان    ی پا  میدانستیاسترس 

  خواست یبود. من هم بغض کرده بودم و دلم م  ریمان گهمه 

داخلش    عیما  دانستمیاستکان که نم  کیبا    الد یکنم. م  هیگر

 چه بود، برگشت. 
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 :ی دیو پرس  یاستکان را گرفت تو

 چقدر خورده؟ -

با سه    ینزده. االن فاز گرفته وگرنه ک  کیاز سه پ   شتریب-

 داداش؟ شهیم یخت یر  نیا کیپ

بخورد    وانیداخل ل  ی که از محتوا  ی را مجبور کرد  میمر  تو

 :دی. مهسا پرسکردیاما او مقاومت م 

 بچه ها؟  میکن کاریچ-

 :یتو گفت یفرار کنم. ول  دادمیم  حیترج من

اتاق  ی ببرش تو ی. فاطادیحالش جا ب کمی م یصبر کن دیبا-

 م یری بخوابه. بهتر که شد م کمی

 : دیخوشحال پرس یفاط

 شه؟ یخوب م-

 . فتهیب ی اتفاق ی زود نیفکر نکنم به ا-
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را گرفت و او را برد. آرام زمزمه    میبغل مر  ری دوباره ز  یفاط

 کردم: 

 ما یکرد ی ری عجب گ-

  میدو ساعت صبر کن   یکیبشه.    ی زیچ   ذارمینگران نباش نم -

 نه. ای  شهیحالش بهتر م مینیبب

را شکر کردم که شب نبود. تازه ساعت پنج عصر بود.    خدا

. دلم یداشتم. دستم را گرفت  دیام  میبه خوب شدن حال مر

شانه ات گذاشتم.   ی آرام گرفت. ناخودآگاه سرم را رو  یکم

 :یو گفت ی دستت را دور کمرم حلقه کرد 

ا- ن  نجایاگه  پ  میبر  ی خوایم  یستیراحت  اتاق  بچه    شی تو 

 ها؟ 

 نداره  یفرق-

 :یگفت

 اونجا  میپس پاشو بر-
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ا  به برا   میستادیا  نکه یمحض  را  قدم  کردن    دایپ  ی و چند 

به سمتمان   الد یم   م،یکه دخترها آنجا بودند، برداشت  یاتاق

 آمد. رو به تو گفت:

 کجا داداش -

 :ی بم کرده جواب داد  ی همان صدا با

 میسر به دوستمون بزن  هی میریم-

 .میخوش باش نیایبابا... ب شهینم ش یزیچ-

نم  ده یترس م  خواستمیبودم.  دلم  بگذرانم.    خواست یخوش 

 هرچه زودتر به خانه بروم. 

 :یگفت

 میایشما راحت باش... ما م-

 گفت: الدی م میبپرس یآنکه ما سوال بدون

   نیایدنبالم ب-

 بچه ها به نق زدن.. شروع کرد مثل  میسرش راه افتاد  پشت
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زهرمار کردن. آخه    وی. مهمونارهیبه ارغوان گفتم بچه مچه ن-

پاستور پارت  زهیدختر  به  . فقط دردسره. بخاطرش  یرو چه 

  ی پارت  ۳ساعت    ی. آخه کانیب  ۳مجبور شدم به رفقام بگم از  

عمرا    دادیخرت و پرتارو خود ارغوان نم  نی! اگه پول ا اد؟یم

باش را    دیکرده با  نهی خودش هز  گهی. دشدمی م  یاگه راض

 !ومدمیم

ما لو داد و خراب کرد. آن هم    ی راحت ارغوان را جلو  چه

 ! دادی دارش را م  هیکه از اول داشت در دوست پسر ما  یارغوان

 در اتاق آخر را باز کرد. الدی. ممیراهرو شد  وارد

 نجان یا-

 ارغوان را صدا زد:  الدی. ممیوارد شد ما

 کارت دارم  ایب-

 ی اش حساب  افهیبلند شد. ق  م یتخت کنار مر  ی از رو  ارغوان

 : دمی. من پرسمی بود نطوریبود. همه هم شانیپر

 حالش چطوره؟-
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 کنان جواب داد:  نیف نیف یفاط

 دونمینم-

. ی شد و عق زد. تو دستم را ول کرد  زیخ  مین  میمر  ناگهان

 . نییپا ی د ی تخت کش ی و او را از رو  یرفت  میسراغ مر

 توالت؟-

 جواب داد: مهسا

 راهرو  نیهم  ی تو رونهیب-

 رونیاز اتاق ب  عیو سر  یرا گرفت  زدی را که مرتب عق م  یمیمر

 .ی برد

معده اش را    اتیاز محتو  یکم  میمحض باز شدن در، مر  هب

داد و    یصحنه فحش زشت  نیا  دنیبا د  الدی. م ختیر  رونیب

 :دی داد کش

 ¹ییدشوببرش تو -

داد    الدی. می کرد و تو وارد توالت شد   ییتو را راهنما  خودش

دهنم را گرفته بودم.    ی . از شدت شوک جلوکردیم   دادیو ب
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  ه یصدا شروع کردم به گر  یمن هم ب   یدست خودم نبود ول

 .میآمد و ما زار زد  ی کردن. مهسا آمد بغلم کرد. بعد هم فاط

شود. آنقدر فاجعه که   نیبدتر از ا  طیشرا  توانستی نم  بنظرم

 همه مان را به قهقرا ببرد.  

کدام    چ یشد. ه  دیاز داخل راهرو ناپد  انیگو  راه یبد و ب  الدیم

نکرد رول    کیبا    الدی. ممیبرو  سیبه سمت سرو  میجرات 

 برگشت. آن را به دست ارغوان داد و غر زد:   ی دستمال کاغذ

خونه دست   نی . بهت گفتم ادی گندو پاکش کن   نیخودتون ا-

 من امانته 

ابرو آمد و م   ارغوان و  نبود که   الدی چشم  براش مهم  اصال 

رفت ارغوان با چشم    یغرور دوست دخترش را له کرده. وقت

زده بود آمد. دلم    میکه مر  ی اشک آلود به سمت گند   ی ها

کردن آن کثافت.    زی اش سوخت. نشست و شروع کرد به تمبر

 مهسا خودش را کند و به کمک ارغوان شتافت. 
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و    ی کنده بود  نیرا از زم   میمر  که یبعد تو درحال  قهیدق   چند

من    بی . آن صحنه عجی بغلت بود از توالت خارج شد  ی تو

م آزرد!  جا  دانمیرا  لحظه  ول   ی آن  نبود    ی حسادت 

  ی را رو  می! مررمیرا بگ  دنشی کششعله    ی جلو  توانستمینم

. فکر کردم به راننده  ی را درآورد  لتیو موبا  یتخت گذاشت

 :یگفت یول  ی دات زنگ ز

 کنم؟  کاریچ  دونم یخوردم، نم  یمشکل  هیالو فرهان؟ ... به  -

ندان  شد ینم  باورم  تو  با  یکه  همیکن  د یچکار  فکر    شهی ! 

چ  کردم یم همه  م   ز یتو  بعدها    یدانیرا  کردم.  اشتباه  اما 

 .  کردیکه فرهان چقدر مراقبت بود و چقدر کمکت م  دمیفهم

کنم که    کاریاز دوستام مست کرده، االن باال آورد. چ  یکی-

خورده ... باشه ... خوب   مویحالش خوب شه تا شب؟ ... آبل

 شه؟یم

 ! ی مستأصل بود ،ی اری! تو... رهان ی بود مستأصل
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  رون ی. از اتاق ب ی را قطع کرد  لیو موبا یگفت  ی باشه ا دیناام

 : دمی . پرسیرفت

 مارستان؟یب مشیببر دیبچه ها با-

 اش گرفت.  هیدوباره گر  یفاط

 م یشینه. بدبخت م مارستانیتورو خدا ب -

 اخم کرد: مهسا

بال  نقدریا- اگه  نباش.  ب  ییخودخواه    ی خوایم  ادیسرش 

 ؟ یکن کاریچ

بود.   یحام  شهی. همآمدیمهسا خوشم م  ی زها ی چ  نیهم   از

برا   شه یهم حال.  همه  در  و    نیهم  ی و  داشتم  دوستش 

ارغوان نبود که در حقش لطف    هی. مهسا شبدارم یدوستش م 

برنده    یکن او  را خراب کند و فکر کند  تو  با رذالت  بعد  و 

  دانند یرذل است و همه م  شهیشده است. آدم رذل هم   دانیم

 باشد!  فیخوک کث کیمثل  تواندیکه او م
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با کدام    دانمیشد. ترس به دلم نشست. نم  یطوالن  بتتیغ

! ناراحت نشو ی فکر کردم تو من را گذاشته و رفته ا  یعقل

رهانم. من آن لحظه به شدت وحشت زده بودم و مغزم کار  

 . کردینم

گوشه   ای  دندی رقصی که م  دمی هال آمدم و دختر پسرها را د  به

. به دنبالت  دندیخندیو قاه قاه م  زدند ینشسته حرف م  ی ا

شد. جلوتر آمدم. وسط    شتری. استرسم ب ی سر چرخاندم. نبود

ا  دانیم ناگهان سراز  ستادهیرقصشان  شد.    ریبودم و اشکم 

 کیکم مانده غش کنم.    دانستمیحالم بد بود که م  ی جور

 پسر در حال رقص عقب عقب آمد و به من برخورد.

بهم انداخت. خنده    یشدم. پسر برگشت و نگاه  نیزم  پخش

 سر داد و گفت: ی ا

 عمو؟ ی شد یچ-

و    ی دیاز ناکجا تو سر رس   کهویرا بطرفم گرفت که    دستش 

 :دیبلند شوم. پسر غر ی . کمکم کردی دستش را پس زد
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 چته؟ ی هو-

 :ی کرد خمیو توب ی را نداد  جوابش

 رون؟ی ب ی چرا اومد-

 جواب دادم: هیگر با

 . ی کرد  ریآخه د-

 . داد زد: دیبازوت را گرفت و تو را به سمت خودش کش  پسر

 ؟ ی مگه کر-

 . گفتم:دمیاز قبل ترس  شتری. بی نکرد ی باز هم کار تو

 رهان میبر ایب-

پسر که چند سانت ازت کوتاه تر بود،    ی به چشم ها  رهی خ  تو

 زد. ی . پسرک قهقهه ای تکان نخورد

  بزنم؟  ¹خواستم به دوست دخترت دس  ی شد  یرتیغ  هیچ-

 گرم! ۲۵واسه   ریسفت نگ  نقدرای
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فک پسر فرود آمد. وحشت    ی دستت مشت شد و رو  ناگهان

  ع ی. خدا را شکر سری شد  زی. با پسرک گالودمیکش  غیزده ج 

از آنکه به خودت آس و شما را    دیرس   الدیم  یبرسان  بیتر 

 تو شد.    الیخ  یدر گوش پسرک گفت و او ب  ی زی جدا کرد. چ

با تو   الدیو رفت. م  دیچشم هاش برات خط و نشان کش  با

. کامال کر شده  دمیشنینم  ییصدا  چیاما من ه  زد،ی حرف م

گرفت را  دستم  بودم.  شده  اتاق    یبودم. شوکه  به  را  من  و 

 :یگفت تی . با عصبان ی ردب

 رونیب ی ذاریپاتو از اتاق نم -

د  ناگهان تو  وانهی مثل  را  با    ی ها خودم  و  انداختم  آغوشت 

 کردم.  هی بلند گر ی صدا

_____ 

 : دستحی صح امالی ¹

و من که دلم قرص شد    یمن را محکم در آغوش گرفت   تو

 گفتم:
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 برم خونه خوامیم-

 :یگفت

 صبر کن  کمی-

 عقب بردم تا نگاهت کنم و گفتم:  یرا کم سرم

 برم خونه خوامیم خوام،ینه نم-

 :ی. آخرش درمانده گفتی مکث کرد ی الحظه  چند

 باشه-

 :دی بود پرس دهی که ترس یفاط

 ؟یپس ما چ ن؟یبدون ما بر نیخوایم-

شن  مایس  ی صدا  ناگهان را  فرنوش  هم   دم یو  بعدش  و 

 .دمیخودشان را د

 ه خبره؟چ نجایا-

 شده؟ یچ-
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پشت سرشان بود. آه از نهادم بلند    نیبا چهره غمگ  ارغوان

کرد. تو    فیرا مهسا تعر  زیو فرنوش همه چ  ما یس  ی شد. برا

بعدتر    یو کم  رونیب  ی از من راحت شد، رفت  التیهم که خ

را مجبور    می. مری آب آمد  وانیل  کیفنجان قهوه و    کیبا  

 . ی دادی که قهوه را بخورد و مرتب به او آب م ی کرد

 و گفتم:  ستادمیا کنارت 

 رهان؟  میبر-

 گفت: مایس

 راه نباش ترانه   مهین قیرف-

و من را از    ی نگفتم. دستم را گرفت  ی زی کردم و چ  نگاهش

 :ی و گفت ی ستادی راهرو ا ی . توی برد  رونی اتاق ب

 تورو خونه  رسونهیدنبالت؟ اون م  ادیبگم ب  ی احمد  ی به آقا-

 :دم ی پرس مبهوت

 ؟ یپس تو چ-

 تنها بذارم.  تی وضع نیدخترارو با ا تونمینم-
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 زدم:  غر

 ! ستنیاونا که دوستات ن-

 ! یدوستت باشه تا ازش مراقبت کن دینفر با هیحتما که -

 و گفتم: دمی . لب برچدمی و نفهم دمیرا فهم   منظورت

 خونه  میگردی . با هم برممونمیپس م-

برگشت  ی زد  ی لبخند تقر میو  ساعت هشت شب شده    بای. 

 دیبخوابد. شا  شتریداشت ب  از یبهتر نشد. او ن  میبود. حال مر

نشان    ی خودش را عاد  یکم  توانستی تا صبح! اما حداقلش م

. درست ی از اتاق در رفت و آمد بود  رونیاتاق و ب  نیدهد. تو ب

 نگهبان.   کیمثل 

باز شد و تو با    یه در اتاق ناگهانافتاد ک  یچه اتفاق  دانمینم

. سر و وضعش  کرد ی م  هی. او به شدت گردیارغوان داخل شد

 ونیصورتش پخش شده و شن  شیبود. آرا  ختهیکامال بهم ر

که    انداختیم  یکس  ادیموهاش خراب شده بود. من را به  

 داشته! یکیزیف ی ر یدرگ  ک یانگار 
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.  دیایتا به سراغمان ب   ی زنگ زد  ی احمد  ی به آقا   عا یتو سر 

. تو هم  دادیچه شده، جواب نم  میدی پرسیهرچه از ارغوان م

م  کی  ی تو  یعصب راه  جا  ترسیرفتیوجب  بودم.    دهی. 

 . فتدیب یقرار بود چه اتفاق ایچه شده  دانستمینم

 : دیپرس فرنوش

 م؟ یکن  کار یچ میبا مر-

 :ی جواب داد یمعطل بدون

 خونمون!  ادیبا من م-

دانم چرا.    یمن را ترساند. نم  دتیمحکم و بدون ترد  جمله

جز   یجز من وارد اتاقت شود. کس  یچون قرار بود کس  دیشا

جز من    یو مهمتر از همه مراقب کس  دیایات ب من به خانه 

 ! یباش

به جانم، جان دلم، دلبند در خاک خفته ام، تو که   دردت

حسود بودم. هنوز هم هستم رهانم.   شهیمن هم  یدانیبهتر م

  ی فکر م   نیمثل حاال که کنار سنگ قبرت نشسته ام و به ا 
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آمده است؟ چه    دارتیاز من به د  شیپ  یکنم که چه کس 

نشسته و    نجایا   یبرات گل پرپر کرده است؟ چه کس  یکس

ده است؟ من هنوز هم همان دختر حسود هفده  ز  رفبا تو ح

 ساله ام! 

 سوال کرد: مایس

 خونتون؟  ادیوضعش ب نیبا ا نیا د یندار یمشکل-

 نه-

 گفتم: عیها به فکر فرو رفتند و من سر بچه

 خونوادش اجازه ندن! دیشا-

 کنان گفت: نی ف نیف ارغوان

بزنه به   دیزنگ با  هی. فقط  ستن ین  ی نه، خونوادش اونجور-

 باباش

 :یشدم. گفت وسیما

 خب پس حله. -
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 هوا از دهنم در رفت: یب ناگهان

. فردام مدرسه  رمی اجازه بگ  نایاز مامان ا  دیفکر کنم منم با-

 !میمانتو و شلوار و فرم مدرسه هم بردار دی. بامیدار

 . چرا؟ ی مات و مبهوت نگاهم کرد تو

راموش  بود که همه ف  ی زیالبته که قسمت دوم حرفم چ  و

 کرده بودند. مهسا گفت:

خونه لباس برداره؟    ی تو  نیببر  نیخوایم  ی چجور  نویآخه ا-

 بخوابه خب! ره یکه بره خونشون بگ هینجوریاگه ا

 :یگفت

دهنش معلومه الکل خورده. چشماش مشخصه. مگه    ی بو-

 احمقن که نفهمن؟

  م یکرد  ی برسد همفکر  ی احمد  ی که آقا  یو تا وقت  مینشست

با خشم وارد شد و رو به    الدیکه ناگهان در اتاق باز شد. م

 ارغوان گفت:

 کارت دارم. ایب-
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 ام ینم-

به داخل برداشت. در کمال تعجب ارغوان پشت    یقدم  الدیم

 : ی حرکتش تو مداخله کرد  نیشد. با ا میسر تو قا

 اد یخواد که ب  ینم یعنی امینم  گهیم یوقت-

 از کوره در رفت.  الدیم

. تو یبش  مونی نکن که بعدا پش   ی جوجه آقازاده کار  نیبب-

 و من با سه برابر پسر  یینجایاالن با هفت تا دختر ا

 رو به ارغوان ادامه داد:  بعد

. بدو راه  فتهیب  یواسه دوستات اتفاق  ی خوایاگه نم  ا یدنبالم ب-

 .فتیب

 داشت؟! یشد. آن حرفش چه معن  دیمثل گچ سف رنگم

دخترها انداختم. آن ها هم رنگ به صورت    یبه باق  ینگاه

. تو  ی نکرد  ی کار  چی. تو هکردینداشتند. ارغوان هق هق م

 درست مثل ما. ی هم شوکه شده بود

 :د یداد کش الدیم
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 گه ید ایب-

ب  خواستی م  چرا را  داشت؟    رونیارغوان  چکار  او  با  ببرد؟ 

 مهسا با اخم گفت:

 بزن  نجایهم  ی دار یحرف-

 جواب داد: الدیم

 نداره  یبه تو ربط-

م  ن یا  ی زی چ  کی مثل صورت  و    الدیوسط مشکل داشت. 

. اصال  شدیم  ده یبه وضوح د  ی گردنش که رد چنگ و قرمز

  ه ینداشتم. چشمم به ارغوان بود که داشت با گر  یحس خوب

تو    ی شده بود که صدا  ی. ته دلم خالرفتیم  الد یبه سمت م

 . دمی را شن

 سالم بابا ... -

 .دی نگاه ها سمت تو چرخ همه
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داره    ی احمد  ی از دوستام ... آقا  یکیمن اومدم جشن تولد  -

ا  ادیم دوستام  و  من   ... دار  هی  نجایدنبالم  ...   میمشکل 

 !یبفرست گارداتویچند تا از باد خوامیم

 بود که رنگ از رخش بپرد.   الدینوبت م حاال

  نجا یآدرس داره، شما فقط اونارو بفرست ا  ی احمد  ی ... آقا-

... بابا   دمی... باشه ... چشم قول م  ن؟یخوایم  ی... چ  ترعیسر

  دم،یالزم باشه امضا م  رش،یز   زنمی... نه نم  دم یگفتم قول م

 خداحافظ  ی خوبه؟ ... مرس

دانست   ینم  اندازه من   چکسیبه تو نگاه کردم. ه   متعجب

عل حاج  از  چقدر  تو  ه  ی زاریب  یکه  من    چکس ی و  اندازه 

 تمام شد!  نیتو سنگ ی تماس چقدر برا   نیکه ا دینفهم

 خواند: ی کرد خودش را نبازد. کر یسع الدیم

م- مثالً  زد  یبگ  یخواستی حاال  بابات حرف  تا    ۴اونم    وی با 

 هه! نجا؟یا فرستهی گردن کلفت م

 :ی در کمال آرامش جواب داد تو
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  ی جوجه آقازاده کار   نیتا ا  رون،ی اتاق ببر ب  نیارغوانو از ا-

 نشه!  دایجسد تو و دوستات پ  یکنه حت

 کرد. با خنده گفت:  ینیکامل عقب نش الدیم

با دوست   خواستمیمن فقط م  ؟یکنیم  شیجد   نقدریچرا ا-

داداش.    ارمیدخترم حرف بزنم که ناراحت بود، از دلش درب 

تموم    نجایرابطه هم  نی. استین  یمشکل  خواد،ی اگه اون نم

 شه یم

اما نه من!    دند؛یکش  یرفت و همه نفس راحت  رونی اتاق ب  از

سمتت و محکم تو را بغل گرفت! تو    د یچرا که ارغوان چرخ

!  ی ارغوان حلقه کرد  دستانت را دور کمر برهنه  ؟ی چکار کرد

 شدم! خراب شدم! مردم!  رانیمن چه شدم؟ و 

 ،یزندگ  ی بار تو  نیاول  ی بودم حسودم؟ آن لحظه و برا  گفته

جور پ  ی روحم  که  گرفت  چن  شی آتش  درد  آن    ن یاز 

دستت را    یکه هربار کس   یبود! سوختن  دهیرا نکش  یسوختن

 گرفت، در آغوشت آمد بارها تجربه اش کردم! 
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 *** 

  شامپو   کمی.  کند  می   آواز  بنای   دلم  دوش  زیر   حمام  توی 

 برای   زنم،  می  کف  را  موهام  درحالیکه  و  میریزم  دستم  کف

 .خوانم می را   غانم سیمین از  من گلدون آهنگ گل خودم

که    میکنم  قدرت  احساس  آنقدر  است،  خوب  آنقدری   حالم

 .کنم  جابجا را زمین کره های  کوه تمام میتوانم

. بود گذشته ام   سال ده روزهفت  گذشته بهترین  روز  هفت 

به   مطمئن   روزی   آن  استثنای   البته    زنده   رهان  شدم   که 

 .است

  برای   ما  که  چرا   بود،  پرکار   بسیار  اخیر  هفته  یک  اگرچه

  از   رهان  اما  شدیم،  می  آماده  نقاشی  نمایشگاه  یک  برگزاری 

.  کرد  می  استفاده  من  به  شدن  نزدیک  برای   فرصتی  هر

  از   من.  دارد  زیادی   های   بلندی   و  پستی  است  همین  زندگی

  قدم  دارم  ام  زندگی   باالیی  در سر  حاال  و  گذشتم  ها  پستی

 .است روشن  دلم. برمیدارم

و خودم را با حوله خشک    رومی. به رختکن م بندم یدوش را م

م کنمیم لباس  ا  پوشمی.  به محض  با    میآیم  رونیب  نکه یو 
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م  افهیق مواجه  مامان  و  بابا  لحظهشومی متعجب  مکث    ی ا. 

 : پرسمی و م کنمیم

 شده؟  ی زیچ-

 . زندیم ی . لبخندزندی چشم هاش برق م بابا

 بابا  زدلینه عز-

و    رومی . به اتاقم مندی آ  یاش کش م  یهام مقابل مهربان  لب

از بابت آموزشگاه    الم ی. خشومی آماده م  ی رفتن به گالر  ی برا

که داشتم تمام شده و حاال    یراحت شده است. کالس  ینقاش

بعد  دیبا ا  ی منتظر شروع ترم  از  رو عصرها وقت    نیباشم. 

 دارم.   یخال

 : پرسدی. مامان مشومی و آماده از اتاق خارج م حاضر

 کجا؟ -

 ی گالر رمیم-

 !ی تو که تازه اومد-

 : میگوی و در همان حال م  رومیطرف در م به
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 کمک بچه ها  رمی. ممیدار ی نقاش شگاهینما هیهفته بعد -

 :دیگو ی نگران م بابا

 ی دادیبه خودت استراحت م  کمیتموم شد،    ت یکالس نقاش-

 :  میگویم

 ن یقربون شما برم من... خوبم... نگران نباش-

. زنمیم  رونیو از خانه ب  فرستمیهمان دور براشان بوس م  از

  ده ینه؟ امروز ند  ایکنم    زیرهان را سورپرا  د یبا  کنمیفکر م

  امیهم نتوانسته بودم با او صحبت کنم. پ  شبیبودمش و د

نکردم. دلشوره داشتم. اما صبح    افت یدر  یهم که دادم جواب

 راحت شد.  المیخ دم،ی را د امشیکه پ

م  ی تو دعا  دعا  رو  ی گالر   کنمیدلم  مترو    یصندل  ی باشد. 

موبا  نمینشیم م   لمیکه  جواب  خوردیزنگ  مهساست.   .

 :دهمیم

 زم یالو... سالم عز-

 : دیگویکه مهسا م  میکنیم  یاحوالپرس
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 پرهام   شیبرم پ  خوامی ترانه م-

دلم خال  یعصب  صداش ته  است.  نگران  براش.    شودیم  یو 

از قرارهاشان    ی. حتگفتیدرباره رابطه اش کمتر م  دایجد

 !دهد؟یخبر نداشتم. چرا حاال دارد خبر م

 ارسْو م وُن اپی پ وِنوسْ،

 پنجم  تاش

 : روح بنفش

 : پرسمیم نگران

 شده مهسا؟ ی زیچ-

 باهاش بهم بزنم. خوامی ترانه م-

  نیمحکم بغض کرده بود؟ آخر  شه یهم  ی داشت؟ مهسا  بغض

   دم؟یاشکش را د یبار ک

 شده؟  یچرا چ-

 : دهدیلرزان جواب م ی صدا با

 ادامه بدم. خسته شدم  تونمینم گهید-
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. مهسا از تمام  آوردی آرام هق هقش دلم را به درد م  ی صدا

م م  دیگوی مشکالتش  مدیگویو  را    دانمی.  پرهام  چقدر 

که پرهام هم عاشق مهساست. از او    دانمیدوست دارد و م

مخالفت    ی کم  خواهمیم او  اما  بدهد  فرصت  عشقش  به 

امشب    دانمی. مندیرا بب  که من  خواهدی. در آخر هم مکندیم

را    ی ادیز  ی کنارش باشم. همانطور که او شب ها  رد دا  ازین

 کنارم بود.

ا- از  بعد  من  کن،  صحبت  م  نکهیبرو  شد  تموم    ام ی کارم 

 . شتیپ

از خداحافظ  کندیم  قبول بعد  م  لیموبا  یو  . کنمیرا قطع 

 :دیگویکه کنارم نشسته است، م یخانم

نباهیهمبنجور   یابونی خ  ی رابطه ها-  ی از دوستت بخوا  دی. 

 ادامش بده!

ها    ی. بعضدهمی. جوابش را هم نم کنمینگاهش هم نم  یحت

بفهمند    خواهندی زده اند و نم  ی و کر  ی خودشان را به کور

  ک ی. او  ستی مثل سابق ن  زی چ   چیه  گریعوض شده. د  ایدن
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م  زیر معا  زندی حرف  از  ها  بیو  محرم  ی رابطه    ت یبدون 

 . دیگویم

م  حالم بدترش  بد است، آن زن هم  از  کندیبخاطر مهسا   .

ا  حت ینص از  متنفرم.  تو  نکهیهاش    ک ی  یزندگ  ی سرش 

ا  نکهی! به محض اشتری است ب  بهیغر مورد    ستگاهیمترو در 

 . شومیو بلند م  کنمیم  یعذرخواه ستد،یای نظر من م

. رودیو به آسمان م  کشدیام بخاطر مهسا پر م  ی شاد  تمام

 زنمیکنم. به رهان زنگ م  ی رو   ادهیرا پ  یوالنط  ریمس  دیبا

 : دهمی م امی. پدهدیجواب نم

 ستیازتون ن ی آقا؟ اصال خبر ییکجا-

 ؟ی گالر ی ریامروز م -

 خبرشو بهم بده-

  ی را ط  رم یو ادامه مس  گذارمی پالتوام م  بیج  ی را تو  لیموبا

ناگهان آن طرف    شومیشرکت مهسا که م  ک ی. نزدکنمیم

 . نمیبیدو نفر آشنا را دست در دست م ابانیخ
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 ...ی گریو د رهان

هزندینم  قلبم پ   چی.  اعصابم  از  صادر    یامیکدام  مغز  به 

گرداب    کی  اهچاله یس  کیکنم.    ی. بدنم را حس نمکندینم

  دیآیشکمم به وجود م  نییها، پا  نیا  هیشب  ی ز ی گردباد، چ  ای

م درون خودش  را  وجودم  همه  را،    یو  روحم  تمام  کشد. 

و من در چند    کشدیاحساساتم را، خاطراتم را به داخلش م

 .ماندیو تنها کالبدم م شومیپوچ م شوم،ی م یخال هینثا

 . کندیم دنی. شروع به لرززندیم خیناگهان تمام تنم  بعد

  ی چشمانم است. چشم ها  کندیاز بدن که کار م  ی عضو  تنها

هم    ی که دسته دخترک  ی. رهانندیبی ام که رهان را م  یمشک

 زندی قد و قواره من را در دست گرفته است و به او لبخند م

 کند. یو به او نگاه م زندی و با او حرف م

  ی رهان... حرف ها  ی . صداکندی مغزم اکو م  ی اها توصد  بعد

 رهان...

 گوشم پچ زد:  ی بود که تو یکِ
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 تنگ شده بود تران!  یل یدلم برات خ -

 چشم هام زل زد و گفت:  ی بود که تو یکِ

 تنگ شده بود تران!  یل یلمس کردنت خ ی دلم برا-

 بود که...  یکِ

  دم،ی که من دوباره رهان عاشق را د  یچقدر از آن زمان  مگر

 من را گرفته است؟! ی جا نهیگذشته که حاال تهم

 ...نهیتهم

اشک هم    یبغض هم ندارم. حت  یفراموشش کردم؟! حت  چرا

ام. فقط حالت    ستاده یرو ا  ادهی. هاج و واج وسط پ زمیرینم

  ز ی و هم چ  چرخدیدلم م  ی که تو  ی زیتهوع دارم. انگار آن چ

تو م  ی را  م  کشدیخودش  کند    خواهدیحاال  تف  را  ها  آن 

 !رونیب

 شودیم  دهیکش  ابانیسمت خ  نیلحظه نگاه رهان به ا  کی

 ی زی چ  نهیبه من تهم  زندیو زل م  ستدیا  ی. مندیبیو من را م
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چرخاند و بعد هم    یم  نهیسرش را به سمت تهم  دیگویم

 .روندی م ی به سمت گالر یواکنش چیبدون ه

 ! نیهم

و    رمی میشوم و من هزار بار م  یم  رهیمن به رفتن شان خ  و

 من... من... من...

  یی خالف جهت آنها با پاها  ری متحرک در مس   ی مرده ها  مثل

م برم  یکه  قدم  است کجا    یب  دارمی لرزند  قرار  بدانم  آنکه 

 بروم. 

ام که با زنگ خوردن   ی رو  ادهیگذرد از پ   یچقدر م   دانمینم

 رونیپالتوام ب  بیرا از داخل ج  لیها موبا  وانهیمثل د  لیموبا

 . ستی رهان باشد اما ن  دیشا نکهیا الیبه خ کشمیم

 !یباطل  ال یخ چه

  ی . تاکس دهدی را م  یشاپ  ی. آدرس کافدهمیمهسا را م   جواب

ب  رمی گیم م   یصندل  هیکرا  الیخ  یو  دلم  نمینشیعقب   .
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اما    خواهدیم   ست ی. بچکدی قطره اشک هم نم   کی زار بزنم 

 . رسمیبعد م قهیدق

به دنبال مهسا.    چرخانمیو چشم م  شومیشاپ م  یکاف  وارد 

ن مستیتنها  سمتش  به  هردو  رومی .  پرهام  و  مهسا   .

 : میگویو من م میدهی. سالم مستندیایم

باش- تا حرفاتون تموم    نمیشی... من اون سمت منیراحت 

 بشه

 :کندیتعارف م  پرهام

 نمتونیبیترانه خانم، خوشحالم م دییبفرما-

من   دی... تعارف ندارم که. راحت باشدمیزود رس  کمیمن  -

 شتون یپ  امیم

حالم ناخوش    ده ی. قطعا فهمکندی من را متعجب نگاه م  مهسا

و با آمدن   نمی نشی. دور تر از آن ها مکندینم  ی است. اصرار

بودم فکر    دهی که د  ی زیو به چ  دهمیسفارش م  ی چا  تریو
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تو  ی . حرف هاکنمیم آمدن    لی . دلچدیپی سرم م  ی الدن 

 رهان و...

  نکار ی پست نبود. با من ا نقدریباشد. رهان ا ن یا تواندینم نه

 !کردی را نم

. با آمدن مهسا و پرهام به سمتم  نوشمیرا آرام آرام م  میچا

قستمیایم م  افهی.  حدس  است.  هم  در    زنم یجفتشان 

پ خوب  خداحافظ   شیصحبتشان  پرهام  با  باشد.    ی نرفته 

 . ندینشی و مهسا روبروم م میکنیم

 :پرسمیم

 شد؟ یچ-

بهتره  یچیه- گفتم  بهش  بگ  هی ...  فاصله  اونم    م یریمدت 

 نهروشن ک فشویتکل

 : میگویو م  رمیگیمهسا را م  دست

 بهش  ری سخت نگ ادیز-

 لنگ در هوام  ی نجور یسخت نگرفتم که االن ا-
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کند. حرف    ی او خودش را خال  دهمیو اجازه م  کشمی م  یآه

 .کندی به من نگاه م شودیهاش که تمام م 

 : میگویم

داره که از عشقت    نویارزش ا  گهینفر د  هیخوب    تیموقع-

 ؟یدست بکش

 .کشدیاش م یشانیپ ی دست رو  مهسا

هدفش از    دونمی کنم که نم  یکس  ی فدا  موی زندگ  تونمینم-

. دوست دارم  تونمی. نمستمیترانه... من مثل تو ن   هیچ   یزندگ

. هی چ  میزندگ  ی کنم. دوست دارم بدونم برنامه ام برا  یزندگ

  ستم ین  ن یفقط نفس بکشم. منتظر ا  خوامیهدف دارم. نم 

گه  ید  یول  ستیبسازه. ازدواج هدفم ن  مویمرد زندگ  هیکه  

ا  فی بالتکل  خوامینم ز  نیباشم.  خواسته  . ستین  ی ادیواقعا 

 گم؟ی م یچ یدونیم
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مثل من که    ی . حق با مهسا ست. کسدهمیرا تکان م   سرم

  کند ی او چطور فکر م  فهمدیگند زده است نم   زیبه همه چ 

 !خواهدی و چه م

  نه ینه انگار که مرده ام. انگار نه انگار که رهان را با تهم  انگار

 .میآی به حرف م ی عاد  ی ام، مثل آدم ها دهید

  ی . االن چند ساله که داردمی . من بهت حق میگیدرست م-

که برات اومده رو    ییسایکِ  ن ی. بهتریکنیبا پرهام مدارا م 

بده و    نیا  گمی. من فقط میکنی رد م فرصت آخرم بهش 

 کنه ی م کاریچ  نیصبر کن بب 

 .دهدیتکان م ی سر مهسا

مدت    نیا  ی تو   گهید  یبکنم. ول  خوامی کارو م  نیمنم هم-

و نه باهاش حرف بزنم. فکر کنه تموم    نمش ینه بب   ستی قرار ن

 بده.  یتکون هیبه خودش  دیشده شا

که مهسا   میکنیسکوت م  ی. اندکدهمیمن سر تکان م  نباریا

 :کندیسوال م
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 ترانه؟ یخوب-

 :دهمیو جواب م  کنمیم نگاهش

 آره -

 هیجور هیات  افهیق-

 را گفت؟  نی بودم! چرا ا ی عاد یلیکه خ من

 چطور؟ -

 : دهدیمکث جواب م  با

لحن  هیجور  هیشده... چشمات    دیصورتت مثل گچ سف-  ..

 ه یجور هیحرف زدنتم... 

 :کنمیزمزمه م آرام

 گفت؟ یپرهام چ یخوبم... نگفت-

مشکالت من   خواهمیخودش کم غم و غصه ندارد. نم  مهسا

 هم به آن ها اضافه شوند. 
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و ناگهان   کندی نگاهم م  رهی. خدهدیسوال من را نم  جواب

 : دیگویم

 ؟یخوب یمثل اونوقتا ترانه... مطمئن ی شد-

 کنمیم  یمهسا به شدت نگران شده اند حاال. سع  ی ها  چشم

 ! زنمیخند بزنم. و واقعا هم لبخند م لب

 کدوم وقتا؟! -

 : زندیلب م اط ی با احت مهسا

  ن یهم  یمدت طوالن  هی...  ی اومد  شگاهیکه از آسا  یمثل وقت-

 ! ی بود یشکل

م  نگاهم مهسا  از  چارمیگ یرا  ماگ  به  م   می.  و    زنمیزل 

زمزمه    ند،یگوی م  انیکه هذ  ض یمر  ی ناخودآگاه مثل آدم ها

 :کنمیم

االن که زنده ست.    یاون موقع مطمئن شدم رهان مرده. ول-

م دستشو  دخترشه.  دوست  با  راه  رهیگی سالمه.  کنارش   .

. انگار نه انگار که  کنهی. نگاش مزنهی . بهش لبخند مرهیم
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فقط   هستم.  چرخوند    هیمن  سرشو  بعد  کرد  نگام  لحظه 

قدش    کردم یدوست دخترشه. فکر م   نهی. تهمنهیسمت تهم

بلندتر. هم قد    دمیهم قد منه فکر کنم. شا  ی . ولهبلند باش

دور.    یلی. نه خدمشونیاز دور د  دونمیو فرنوش. نم  مایس

. تار  فهیکه چشام ضع  یدونیبودن. م  ابونیفقط اون طرف خ

 ....شی جالب ی. ولدمیدیم

 :آورمیبلند مهسا سرم را باال م ی صدا با

 ترانه؟ یگیم یچ-

  ان ی. با همان لحن، هذکندیوحشت زده بهم نگاه م   مهسا

 :دهمیوار جواب م 

  ی گالر   سیینگفتم بهت؟ نگفتم رهان زنده ست؟ نگفتم ر-

م  کار  براش  دارم  منم  ا  کنم؟یپاندورائه  البد  پس    نم ی ها؟ 

  ومد ی. رهان ممیهفته ست با هم خوب شد  ه ینگفتم که ما  

منو    ایدفترش    ی تو  گشت یو برم   دیبوسیاتاقم، منو م  ی تو

کس حق نداشت   چیکارگاهش که ه  تییسو  ی و تو  برد یم

 نگفتم که...  نمی. اکردیم ی . بعد باهام عشق بازهاونجا بر 
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 :پرسدی و مثل برق گرفته ها م کندیحرفم را قطع م مهسا

 رهان زنده ست؟-

 . زنمیمهسا زل م  به

 هیگالر ی ست. االنم کنار دوست دخترش توزنده -

 . کندی هاج و واج نگاهم م مهسا

 !؟یچرا زودتر نگفت-

رهان، تا استخدام شدنم و    دنی شب د  نیماجرا را از اول  تمام

.  کنمیم   فیمهسا تعر  ی مان، برامکالمه الدن و بهبود رابطه 

اگر    دانمی. مدهدیو فقط گوش م  زندیکلمه هم حرف نم  هی

از من دلگ قهر هم بکند حق دارد    یشود و حت  ری بخواهد 

  ت ی بانبا عص  شودیحرف هام تمام م   نکهیبجاش بعد از ا  یول

 : کندی پرخاش م

همه سال برگشته تورو    نیبعد ا  خودیب  کهیکرده مرت غلط  -

   ؟ی دیبده. تو خودت کم عذاب کش ی باز

 .شودی جا بلند م از
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 پاشو-

 :پرسم یم مبهوت

 کجا؟ -

جلو  ی گالر  میبر  میخوایم- مادرشو  و  چشمش   ی خواهر 

 ی. کثافت عوضمیاریب

 : میگویاز حدقه درآمده م  ی چشم ها با

 شو مهسا الیخ یب-

آنقدر حرف بزنم    شومی. مجبور مشودینم  الیخیاما ب  مهسا

و به سمت خانه    مییآیم  رونی تا او را منصرف کنم. از کافه ب

م اتوموبمیرویما  داخل  مهسا  فحش    لی.  را  رهان  فقط 

از دست    دیرفته با  ادشیاست که    ی. آنقدر عصباندهدیم

و    دبه ب  یبخاطر پرهام غصه بخورد. وقت  ایمن ناراحت باشد!  

که او هست!    کنم یخدا را شکر م  دهم یهاش گوش م  راهیب

باشد. داد بزند و فحش بدهد. خدا را    یمن عصبان  ی که جا

 که مهسا را دارم!  کنمیشکر م
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. دو قلو ها هم حضور دارند. من با آن حال  میروی خانه م  به

حت ش  توانمینم  یخراب  بزنم.   طنتیبه  لبخند  پسرها 

و    پرسد ی آرام حالم را م  ی چندبار.  شودیمتوجه م  رحسن یام

 ست« ین میزی: »چمیگو ی من هربار م

به سخت  زی م  سر هر  نمی نشیم  ی شام  و  دارم  تهوع  حالت   .

ا م  ی لقمه  م  دهمی که قورت  باال    کنمیاحساس  است  قرار 

چندباراورمیب مهسا  برا  ی .  م  ی بهم  تذکر  . دهدی خوردن 

 . خورمیم شتر یب هیبق ی بخاطر او و نگاه ها

  ده یسر جمع پنج قاشق برنج. بابا و مامان هم حاال فهم  دیشا

. حاال  زندیبابا برق نم  ی چشم ها  گری. داستاند من حالم بد  

 نگران است.

.  کشاندیاز رفتن پسرها، مهسا من را فورا به داخل اتاق م  بعد

  کنمینم  الیهرچه که هست، خ   یچه در فکر دارد. ول  دانمینم

 باشد! یخوب دهیا
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م  ی رو  مهسا دستش    ندینشیتخت  کنار  هم  را  من  و 

اش زل زده است   یطانیدرشت و ش  ی . با چشم هانشاندیم

 :میگویو م کنمی که چشم گرد م  ی به من، جور

 ه؟یچ-

م- فکر  بنشون  میتونی م  ی چجور  کنمیدارم  سر    مشیرهانو 

 جاش

 .کنمیاخم م کنجکاوانه

 م؟یبکن ی مگه قراره کار -

و به رابطه عاشقانه اون و   میار یو پفک م  پسیپ ن پ چ-

و به    میکنیشده، نگاه م  یکپ  اش یدوست دختر مظلومِ نقاش

 م یکنی به و چه چه م

ول  توانستمیم  کاش بخندم.  حرفش  نگاهش    یبه  فقط 

 : دیگوی م ی. مهسا عصبکنمیم

 به من؟  ی چرا مثه بز زل زد-

 بگم؟ یچ-
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 .کشدی آه م مهسا

 ... ی گالر میری فردا م-

 .کنمیرا قطع م  حرفش

 میرینم-

 چرا؟ -

 استعفا بدم خوامیم-

 ی زی دارد به چ  د یشا  دانمی. نمکندی مکث م  ی لحظه ا  مهسا

 کند،ی م  لیمن را تحل  ی هم دارد حالت ها  دیشا.  کندیفکر م

 . دانمیچه م

 :زندیلب م متیو با مال ردیگی را م دستم

 یداغون  دونمیم-

 !داندینم نه

کس  دونمیم- چون  بده  صبر    یحالت  براش  سال  ده  که 

زنده شده    هویسر خاکش،    ی هفت، هشت سال رفت  ،ی کرد
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نزد بهت  دوباره  اومده  رو  کیو  جلو  بعد  و  دست  شده  ت 

 یتونی. نمیپا پس بکش  یتونی نم  ی دوست دخترشو گرفته. ول

 ی بذار دیقسر در بره. نبا ی بذار

 :پرسمی م درمانده

هر    نمیکه بب   یی بکنم؟ برم جا  تونمیم  کار یکنم؟ چ  کار یچ-

با اون همون   نم یروز ممکنه با دوست دخترش باشه؟ برم بب

  شه یمهسا. نم  تونمی نم  کرد؟یکه با من م  کنهی رو م  ییکارا

نم در  اشکم  که  ام  شوکه  اونقدر  هنوز  من  دلم  ادیمهسا.   .

 نگفت .  ستی. رهان دوست پسرم نتونمیزار بزنم، نم  خوادیم

  ی به من نداشت ول  ی . تعهدنمونیب  فتهیب  یبهم قراره اتفاق 

بافتم. من خر، من احمق اسم   ایمن... من خودم هرشب رو

فکر کردم. به   میبچه هامونم انتخاب کردم. به لباس عروس

  داده ی م  میکه داشته تموم مدت باز  ی با مرد  میشب عروس 

 . کردمیفکر م دادهینم ای

 .کندی اخم م مهسا
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دوست    یوقت  دهی بوسیکرده تو رو م  خودیب  داده؟ینم  تیباز-

ا رابطه  که  بدرک  اصال  داشته.  تعهدنینداشت  میدختر   می. 

م که  اون  باشه.  آدم  چ  دونستینبوده.   !ی دیکش  یتو 

   دونست؟ینم

 . اندازمیباال م شانه

 دونسته ینم دیشا-

 .رودیاز کوره در م مهسا

بعد    دونسته،ی م  تویزر نزن ترانه... خونتونو بلد بوده. همه چ -

آسا  دهیفهمینم هفته    دونستهینم  ؟ی بود  شگاهیتو  هر 

 سر خاکش؟  یرفتیم

خودم هم    ی. من حتدیگوی. راست ماندازمیم   نییرا پا  سرم

 ها را گفته بودم. نیبه او ا

 .کنم یم یو باز بهانه تراش کنمیغصه نگاهش م با
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اگه    ی. حتکنهی نم  نکارویاون رهانه، مهسا... رهان با من ا-

با من  انتقام،  واسه  باشه  اومده  و  باشه  حرف الدن درست 

 !کنهی نم نکارویا

و بعد آهسته تر از    کندیسکوت م  ی. اندکشودیمات م  مهسا

 :دیگویم ی قبل با لحن دردمند

لحظه فکر    هی   یناراحتت کنم ترانه ول  نیاز ا  شتر ی ب  خوامینم-

! داستان یهی سزاوار تنب  یاز هرکس  شتریاون ب  ی کن... تو برا

! اون یتیرفت؟ هوم؟ تو آفرود  ادتی  یکه برام گفت  ییتابلو

کرد؟ چند نفر از بچه    کاریتو برگشته... وگرنه با ماها چ  ی برا

طور که الدن آبروشو برد،  کرده. همون  بیتعق  دیها رو شا

  کنهی که داره با تو م  ی کار  یاونو به حراج گذاشت. ول   ی آبرو

 تر بد یلیبدتره! خ

و امکان    زدیری سد مقاومتم کم کم دارد فرو م   کنمیم  احساس

 بزنم!  ی دست به کار ای هیگر ریدارد هر آن بزنم ز

 : میگویم
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خب اون انتقامشو گرفت. بذار    ؟ی نرم گالر  گهی د  ست یبهتر ن-

چ کن  نی هم  زویهمه  تموم  جلومیامروز  من  چشمش    ی . 

  نو ی. هم دی کنه. به هدفش که رس  ینباشم و اونم راحت زندگ

 !گه ید خواستیم

م  مهسا بدست  را  قبلش  لحظه  چند  قدرت  . آوردیدوباره 

 .کندی سخت و محکم نگاهم م

  اد یکه اونم ب  ی دی همه سال زجر نکش  نی! تو، اگهید نه د-

 ! حاال نوبت توئهی. انتقامشو گرفت؟ اوکارهی درب  ی باز یالش

 کنم؟ کارینوبت من؟ چرا؟ که چ -

ا- بخاطر  سال  ن یکه  نبوده    یهمه  و  مرده  گفته  دروغ  که 

 !یکن س یدهنشو سرو

 :پرسمیو م کشمی م یآه

 !؟ی چجور-
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  د ی. بایاحساساتتو کنترل کن دی. فعال بامیکنیبهش فکر م-

  م ی نیتا بب   یباهاش کار کن  یواکنش  چیو بدون ه ی گالر  ی بر

 حسابشو گذاشت کف دستش.   شه یم ی چجور

چقدر    اوردن؟یخم به ابرو ن   نه؟ یاو کنار تهم  دنی د  ؟ی گالر

 از من بدبخت دارد!  یگفتنش ساده است! چه انتظارات

 . میزنیو حرف م میزنیمهسا حرف م  با

داده    یامیرهان پ  نمیتا بب  کنمیرا چک م  لمیموبا  ی گه گدار

 ی! خاک بر سر دل ب المینه! خاک بر سر خوش خ  ایاست  

 را؟ چرا؟   دهیپوس  سمانیر  نی ا  کنمیپدر و مادرم! چرا پاره نم

بلکم بتوانم بخوابم که با جمله مهسا پلک باز    بندمیم  چشم

 :کنمیم

ا  یل یخ  ی زیچ  هی- کرده..  مشغول  حرف    نکهیذهنمو  اگه 

 با رهانه؟! یالدن درست باشه، ک

نبردم.    ییموضوع فکر کردم اما راه بجا  نیبه ا  ادیهم ز  من

پا کش   نییاز  دراز  باال  که  مهسا  به  نگاه    دهیتخت  است، 
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کماندازم یم از  بعد  مهسا  ترد  ی.  از  پر  لحن  با    ی دیمکث 

 : دیگویم

. الدن و ارغوان  میاخراج شدنش دست داشت  ی ما همه تو-

. میاون برگه رو امضا کرد  ی همه پا   یرو زدن ول  یگند اصل

 از ما... یکیما باهاش همدسته؟ به کدوم  نیاز ب یک

 : میگویو با وحشت م کنمیرا قطع م  حرفش

 همه امضا نکردن... -

ادامه    دهیبر  دهی بر  ییآوردن آن خاطره کذا  ادیترس از به    با

 :دهمیم

 نفر امضاش نزد! هی-

  تواند ی. نممیشوی م  رهیخ  یکی تار  ی تو  گریکدیو مهسا به    من

 او باشد!
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 ارسْو م وُن اپی پ وِنوسْ،

 پنجم  تاش

 : روح بنفش

 "برگشت"

 ی . برامیبه خانه شما آمد  یهمه جز فاط   یاز آن مهمان   بعد

من از خانه خودمان مانتو و مقنعه برداشتم؛ چراکه هم    میمر

بچه ها خواستند که لوازم مدرسه    هیقد و قواره من بود و بق

بود. آنقدر به همه ما    یماندن  اد ی. شب به  اورندیرا براشان ب

که هر ماه    میفت یفکر ب   نیخوش گذشت که باعث شد به ا

 . میاز بچه ها صبح کن یکیشب را خانه  کی

. ی کردی رفتار نم  بانهیغر  یل یخ  گر یبچه ها، د  انی هم م  تو

که به ما خوش بگذرد؛ منتها من   ی کردیتمام تالشت را م

غمگ بود.  گاه  ی بود  نیحواسم  م  یو  فرو  فکر  .  یرفتیبه 

 !یرا بعدها به من گفت  نی. ادانستمی چراش را نم
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بال در    یاز خوش  د،یهمه ما را در آنجا د  یوقت   یانس  خاله

انگشت به  یکرد که دخترها همگ  ییراینقدر از ما پذآورد. آ

 دهن مانده بودند.

 ،ی تو دوست مونث دار  دیدی م  نکهیبخاطر ا  دم،یفهم  بعدها

 او! چارهیآنقدر ذوق زده شده بود. ب

  ک یها به کنار، رفتار بچه ها در مدرسه به کنار! نزد  نیا  همه

خند تو،  با  زدنشان  حرف  تو،  به  تو...   دنشانیشدنشان  با 

اتفاق  دانستمینم م  یچه  ولافتادیداشت  که   دمیدیم  ی. 

. نگاه همه  دی چرخی دهن به دهن داشت م  ی داستان مهمان

 . دمیدیرا به وضوح م نی نسبت به تو عوض شده بود. ا

  ،دادم یکه داشت عذابم م  ی زی ها را بگذار کنار، چ  نیهم ا  باز

که داشتند آرام آرام به تو    ی بود! چند نفر   ی رفتار چند نفر 

طراحشدندی م  کینزد کالس  سر  کنارت    نکهی ا  ی برا  ی! 

م  نندیبنش ها  کردند،یدعوا  برا  حی تفر  ی زنگ  را    ی تو 

از درس ها به مشکل بر   ییو اگر جا   خواستندیخودشان م

 آوردند. یبه تو پناه م خوردند،یم
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. احساس  شدمی داشتم از تو، دور و دور تر م  کردمیم  احساس

 ی . من با چشم هاگرفتندیتو را داشتند از من م   کردمیم

شده    جیدورت شلوغ شده گ  نکهیکه تو از ا  دمیدیخودم م

 اما... اما...  ،ی بود

 !ی بردیلذت م یداشت

چگونه تو   کردمیچکار کنم. فکر م  دیبا  کردمی. فکر مدمیترس

 .را دوباره مال خود کنم

. چقدر آن روزها عذاب آور  دمیکشیآن روزها عذاب م  چقدر

 بود!

 . دمیخودم را دور کش  مستأصل

چطور    گرید  ی از همان دور تو را نگاه کردم که با دخترها  و

م میگرفتی گرم  لبخند  ها  آن  به  و چطور  ی زدی . چطور   .

 . ی گذراند یوقت م

ات را با او پر    یخال  ی کردم جا  یهنوز کنارم بود. سع  مهسا

آن وسط مشکل داشت.   ی زیچ  کینبود.    یشدن  یکنم. ول
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 م یگوی نباشد نه، من هنوز هم م  یمهسا دوست خوب  نکهینه ا

 ... یاو هستم، ول  ونیرا مد  دمیعقا  ایاز رفتارهام    یبعض  رییتغ

 .کردینگاه نم  ی کردیآنطور که تو به من نگاه م  مهسا

 .گرفتی دستم را نم ،ی گرفتی که تو دستم را م آنطور

 . زدیبه من لبخند نم ،ی زد ی که تو به من لبخند م آنطور

 . گرفتی مالکانه دستم را نم آنطور

  ی جور خاص  ک ی.  ی لپ قرمز  ای  ی زر  رهن ی پ  گفت،یمن نم  به

 ! زمیعز گفتیبهم نم

 .کردمی نم تیاحساس امن  کنارش

. من هم دستش  خواستمیدر مقابل من هم او را مالکانه نم  و

 . گرفتمینم  فشردم،یدست م ی را آنطور که دست تو را تو

 .آوردمیوعده از خانه نم انیاو م ی هم برا من

 هم مراقبش نبودم! من
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برا  کردم یتو م  ی که برا  ییکدام از کارها  چیه  من او،    ی را 

 نکردم! 

 ارسْو م وُن اپی پ وِنوسْ،

 پنجم  تاش

 : روح بنفش

 "برگشت"

تکرار    نیا  دانمیها را قبال بهت گفته بودم، رهانم. نم  نیا  همه

م ا  خواهدی مکررات  بکشاند.  را  من  کجا  هفته    نکهی به  هر 

  ف یقصه خودمان را تعر  ایو برات آواز بخوانم    نجایا  نمیبنش

 کنم.

 که خاک شد!  ی هم سرنوشت من است. عاشقانه ا نیا

 زدلم؟ یعز می کجا بود خب؟

 .  کردمیداشتم گله م آها،

شب ها از غصه و    یانگار. بعض  ی من را فراموش کرده بود  تو

  شود؟ی! باورت مکردمیم  هیات گر ی دور
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و به    خواندمیرا م   قمیتحق  ی آن برگه ها   نشستمی م  یگاه

م  نیا فقط    کی اگر    کردمیفکر  تو    کیدرصد،    ک یدرصد 

  ی و عمل جراح  ادیجز من خوشت ب  ی و از کس  یترنس باش

 و...  ی شو لیمرد کامل تبد کیو به  یانجام بده

 چکار کنم؟  من

خودم   ی که از تو داشتم را روبرو یشب نشستم و عکس کی

نقاش به  م  یگذاشتم. شروع کردم    ر یتصو  خواستمیکردن. 

 کنم! یمردانه تو را طراح

 .دانمی است، م  بیعج

نکات جالب  یهفته طراح  کیاز    بعد تمام شد.  از آن   یام 

به اندازه مهسا    توانستمیمن م  ک،یشد.    رمی دستگ   یطراح

ها.  تر از آن  یعال   یباشم و حت  یچهره عال  یدر طراح   مایو س

که من در همه عمرم    ی مرد  ن یجذاب تر  یتوانست ی دو، تو م

 صورتت مردانه باشد!  خواستی. سه، دلم میبودم، باش  دهید
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رو  بله، را  روز که صورتت  از آن    ک ی   دم،یکاغذ کش  ی من 

صورت    ی صدات و چشمم را رو  ی شدم. گوشم را رو  ی جور

 را گرفتم!  ممیبستم. من آن شب تصم  فتیظر

وارد کالس شدم، کنار مهسا ننشستم.    یوز بعد وقتر  صبح

کنار تو را عقب    یمن نبود. رفتم و صندل  ی جا   یآن صندل

 مه یبعد همراه ارغوان و فه  قهیو نشستم. تو چند دق  دمیکش

بهت   ی . نگاه سردی من تعجب کرد  دنی. با دی و بهناز آمد

 انداختم و بعد چشم گرفتم.  

 و گفت: ستادی . ارغوان کنارم ای و مانتوات را درآورد مقنعه

 نم؟ یبش  نجایساعت بعد من ا-

 جواب دادم:  ی لحن تند با

 منه ی جا نجایا-

صندل  بهناز بود.  زرنگتر  او  کش  یاز  را  من    د یاش  کنار  و 

لبخند من  به  را    ی نشست.  اجبار جوابش  از سر  من  و  زد 
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ندادم.    یپاسخ  من   یول  ی . سالم دادیو نشست  ی دادم. تو آمد

 :یگفت

 ؟ ی دی! پس چرا جواب نمی که اومد  ی کرد  یفکر کردم آشت -

 گفتم: تلخ

 باشم؟  یمگه قهر بودم که االن آشت-

 :یتفاوت گفت ی. بیمن را نداشت  یحاضر جواب  توقع

 ممی... من تسلیاوک-

و شروع کرد با تو حرف زدن. معلم هم   دیعقب چرخ  مهیفه

. شدی. قلبم داشت از جا کنده ممیساکت شد  گری که آمد د

و قشنگ بود.   بیعج  یجور خاص  کی کنارت نشستن برام  

ا نم  نیتنها مشکلم  که  برقرار    توانستمیبود  ارتباط  باهات 

ازت. هم   ر ی کنم. من دلگ باعث شده بود    ی دلخور  نیبودم 

ام را عنوان کنم!    یبلد نبودم ناراحت  حرف بزنم.  باهاتنتوانم  

 .گرفتمیفاصله م نیهم ی برا
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کنم، جواب بدهد. متاسفانه    یمحل  یاگر بهت ب  کردم یم  فکر

  ی گریگشتم. هرچند راه د  ی گر یجواب نبود! پس دنبال راه د

هم وجود نداشت! روز بعد ارغوان خواست تا به خانه شان 

 :ی. تو گفتی برو

 از دوستام قرار دارم  یکیامروز با -

 : دیپرس

 ؟یک-

 ش یشناسی... نمیلیل-

م  ،یآهان  ارغوان که  من  اما  دلشوره  شناختمشیگفت.   !

بود پسر  تو  بر فرض  اگر  بود!   ،ی گرفتم.  او هم دختر  پس 

مدرسه    یپشت  اطیبود و با بچه ها به ح  امدهین  یخانم کرمان

 هامان آنجا بود.    ی . پاتوق اکثر گندکارمیرفت

گوشه    کی  میبود  دهی آورده بود. همه چپ  لیمرجانه موبا  نباریا

فراهم کرده    ی خودشان سرگرم  ی برا  و دخترها با مزاحمت

. فقط به  ی ما نشسته بود  کیبودند. جالب بود که تو هم نزد 
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 ،ی تذکر داد  ی . هرچند که چندباری کردیرفتار ماها نگاه م

  وانخب دخترها به عن  یارزش است. ول  یو ب  پیکار چ   نیا

 .کردندی فان به آن نگاه م ز یچ کی

به تو انداختم و بعد به بهناز که بغل دستت نشسته    ینگاه

چ داشت  و  م  ی زی بود  گوشت  را  گفتیدر  صداش   .

چه    دمیبودم که حد نداشت. نفهم  ی. آنقدر عصبدمیشنینم

 شد که برگشتم به مرجانه گفتم:

 .زنمی من باهاش حرف م ویکی نیا-

 گفت: ارغوان

شن- خوشت  نیا  ی دیحاال  همه  ت   پیاز  پولدار  و  تو  تر  ره 

 ؟ یباهاش حرف بزن ی خوایم

توجه تو را    خواستم یبودم. فقط م  دهینشن  ی زی اصال چ  من

د  شد.  جلب  که  کنم،  زدن    ی ازین  گریجلب  حرف  به 

  ن ی چن  کباریبچه ها مشتاق شدند که من هم    یول  دم؛یدینم

 را به دستم دادند.   لیرا انجام بدهم. موبا ی کار
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م  استرس محکم  قلبم  مزدیگرفتم.  دلم  فورا   خواستی . 

به    لیموبا ول  یک یرا  بدهم  بچه ها  و    ی صدا  ی وقت  یاز  بم 

بلندگو   ی دستم خشک شد. رو  دم،یمردانه پشت خط را شن

 . آرام گفتم:دندیشن ی مرد را م ی بود و همه صدا 

 سالم-

 : دیپرس مرد

 شما؟-

 گفت: فرنوش

 بگو پاکشوما -

 گفت:  سرور

 شنا  یبگو مربنه -

  ده ی شن  مایکه قبال از س  ی اما در کمال تعجب جمله ا  من

 بودم را به زبان آوردم: 

زودتر وارد    ی قبل خواب دعا کرد   شبیام که د  یمن همون-

 بشم  تیزندگ
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 و کشدار گفت: د یآرام خند مرد

 به به خانوم... پس باالخره خدا جواب درخواستمو داد -

لب داشتم. تا   ی دم و لبخند روچرا ذوق کرده بو  دانستمینم

 نکرده بودم. گفتم: طنتیبه حال ش

 آخه من وساطت کردم -

 لب زد:  ی زیآم  طنتی با لحن ش مرد

مهربون- که چقدر شما  دار  یقشنگ  ی . چه صدایآخ    ی ام 

 دارم؟ ویخانوم. افتخار صحبت با ک 

 فورا گفت: مهسا

 بگو صغرا -

 زد به پهلوش و گفت: ارغوان

 کنهی باز قطع م میگفت  شی نه نه، صغرا رو دفعه پ-

 آهسته زمزمه کرد:   مایقبال هم مزاحم او شده بودند؟ س  مگر

 بگو ی ز یچ هیخودت -
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من هرچه بلد بودم از خود آنها بود. مرد   گفتم؟یم  دیبا  چه

 : دیپرس

 خانوم خانوما؟ یهست-

 استرس گفتم: با

 ! مییبایمن... الهه زبله، -

. یالهه شرق  م،یبگو  خواستمیخنده. م  ریزدند ز  یها پق  بچه

  ¹ایمیمثل ک  خواستمیاز کجا به زبانم آمد. م  یی بایز  دمینفهم

 باشم که نشد!

_____ 

 ی خسرو نجد  اینوشته رو یرمان الهه شرق  ی داره به کرکتر اصل  اشاره¹

 .د یمرد بلندتر از قبل خند نبار یا

بار زنگ    هیکه هر چند وقت    نیست ین  ی پیشما اون اک  نمیبب-

 ن؟ یزنیم

 ام گرفت. جواب دادم: خنده
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  شب یشما رو د  ی . من فقط دعاستمین  انیواال من در جر -

بنده خوبشو   ی همه دعاها   نیاز خدا خواستم جواب ا   دم،یشن

 بده

 . رو به مرجانه پچ زدم:دیخند مرد

 ه؟ی اسمش چ نیا-

 ار یکوه-

 گفت: اریتکان دادم و همزمان کوه ی سر

 ه؟ یاسمت چ یخب حاال نگفت -

 ! مییبایگفتم که من الهه ز-

 ران؟ یمصر؟ رم؟ ا ونان؟یکجا؟  ییبایالهه ز-

منظور    دندیبه بچه ها نگاه کردم. آن ها هم نفهم  دستپاچه 

چه بود. من هم خنگ تر از آنها. ناگهان نگاهم سمت    ار یکوه

. فورا  ی کردیبه من نگاه م   یشد که با خشم داشت   دهیتو کش

 را دادم:  اریحواس جواب کوه یچشم گرفتم و ب

 کنه ینم یفرق-
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 ؟یی... حاال مال کجاکنهیفرق م گهیچرا د-

 آهسته گفت: مایس

 رو بکن.. باکالسم هست  هیقال قض ونانیبگو -

س  یهمان  منم کوه   مایکه  و  آوردم  زبان  به  را  با    ار یگفت 

 بم و جذابش گفت: ی صدا

 خانوم...  یتی پس آفرود-

حت  چه؟ لحظه  نتوانستم    یاسم  یآن  را  آورد  زبان  به  که 

 کنم!  یهج

شوم. پس سکوت کردم. او دوباره    عیکنم و ضا  دییتا  دمیترس

 به حرف آمد.

 نداره؟   شتری ب ییقصد آشنا  بایز  تیآفرود-

گفتم   ی . بله اشدیهر لحظه بر سرعت کوبشش افزوده م  قلبم

 :د یپرس اریو کوه

 چند سالته؟-
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 سالمه  ستیب-

  ی ن یشی. با دوستاتم می ! کوچولوترگهید  یگقرار نشد دروغ ب-

 یشیخوب خدا م ی مزاحم ما بنده ها

 و او ادامه داد:  دمیخند

 چند سالته؟-

 فده یه-

 ییکوچولو تیجان.. چه آفرود-

نبود که دهن    ی. حاال کسشدیدلم آب م  ی قند تو  لویک  لویک

 کش آمده من را جمع کند.  

 گه؟ ید هیاسم من چ یدونیم-

 دم یشن ی کرد یدعا م  یکه داشت یموقع-

 .  دیخند ار یکوه

 شماره خودته؟ نینه؟ ا ی ریاز رو نم-

 گفتم: صادقانه
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 نه-

 شماره خودتو داشته باشم؟ تونمیم-

موبا  ش یپ ناگهان  بدهم،  را  جوابش  آنکه  دستم    لیاز  از 

 شد.  دهیکش

زمان  دمینفهم  اصال فقط  شد.  شن  یچه  را  صدات    دم،یکه 

 دانستم کار تو بود.

 ا یپاشو دنبالم ب-

نگاه کردم.   یو اخم داشت  ی بود  ستادهیو واج به تو که ا هاج

  ار ی چه کنم. سرور با کوه  دانستمیو من نم  یو رفت   ی دیچرخ

 : دمیرا شن  اری کوه  ی حرف زد. منم از جام تکان نخوردم. صدا

 ؟ یهست یتو ک-

 رانمیا ییبایمن الهه ز-

 ت یبده دست آفرود ویگوش-

 :یبکش  ادیو فر یست یجمله باعث شد تو با نیهم
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 ستم؟یمگه با تو ن-

 آهسته گفت: فرنوش

 سگ شده؟  ینیبیبرو بابا، مگه نم ایب-

  نیو منم پشت سرت. ا  ی ترس از جا بلند شدم. راه افتاد  با

  ی رفتیسابقه بود. آنقدر تند تند راه م  یب  تی خشم و عصبان

! دلشوره گرفته بودم. سرد  دیدوی عقب سرت م  دیکه آدم با

 نه با خشونت! یول ی کردی تفاوت با من رفتار م یو ب

 شده؟ یچ-

 . ی نداد جواب

 ؟ ی دار  کارمیچ-

 ...چیه  بازهم

 ؟ی ر یکجا م  گه،یجا بگو د نیهم-

 !ی دادینم ی. جوابی نداد جواب
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. من دورتر بودم. داخل نشده، دوباره  ی کالس را باز کرد  در

 ! یو راه آمده را بازگشت ی دی. چرخیدر را بست

 :دمیپرس

 کجا؟ -

کرد  باز سکوت  رفتی هم  باال  ها  پله  از  من  ی.  پشت  .  هم 

کالس را    نی. در آخریسرت. به سمت ته سالن قدم برداشت

 : یو گفت یبه داخل انداخت ی. نگاه ی باز کرد

 برو تو-

ها دور تا دور کالس    ی و صندل  زی شدم. م  یکالس طراح  وارد 

شد  دهیچ داخل  من  از  بعد  تو  بود.  بستی شده  را  در  .  ی. 

 .دمی لرزیم دیچرا مثل ب دانستمینم

 : دمیپرس آهسته

 ؟ ی دار  کارمیچ-

 ! ؟یزنیتا حاال با پسرا الس م  یاز ک-

 منظورت نشدم. متوجه
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 کنم؟ یم کاریچ-

 .ی . صدات را باال بردی تر شد یعصب

 ؟یچ یعنیالس زدن  یفهمینم ؟ینفهم-

ب  ؟ی داد  فحشم بغض  کردم.  نگاهت  شده  گلوم    خیشوکه 

از کالس خارج شوم    خواستمی . به سمت در رفتم. مدیچسب

 . ی و من را به عقب هول داد  یکه بازوم را گرفت

 با توام.  ،ی هو-

 لرزان گفتم: ی صدا با

 نداره  یبه تو ربط-

 تو دهنت.. جواب منو بده  زنمیترانه بخدا م-

اتفاق  دمیفهمینم  اصال چه  نمافتادیم  یداشت    دم یفهمی. 

بار   کی. بابا  ی سرم داد بکش  دی. چرا بایمن را بزن  دیچرا با

من بلند نکرده بود. آنقدر شوکه شده بودم    ی هم دست رو

 وصفش کنم.  توانمی لحظه هم نم نیا یکه حت

 : دمیو ترسان پرس لرزان
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 کردم؟  کاریمگه چ ؟یکنیم  ی نجوریچرا ا-

  ی اونم جلو  ؟ی زدیالس نم  کهیتو با اون مرت  ؟ ی کرد  کار یچ-

 من؟  ی رو

 . دمیفهمیاز الس زدن چه بود؟ نم  منظورت

 بچه ها بود ی نگفتم. همه حرفا یخاص  زیمنکه چ-

گاو- اونقدر  توام  چاه،  تو  بندازن  خودشونو  ها  که    ی بچه 

 ؟ ی خودتو بنداز

 زنه یحرف نم ی نجوریکن... بابام با من ادرست صحبت -

.  زیم  ی رو  ی و پرت کرد   ی د یمقنعه را از سرت کش   یعصب

مانتوات    ی سراغ کاپشنت و بعد هم تند تند دکمه ها  یرفت

  ی . همه را انداختی کردیم  ی. انگار احساس خفگ ی را باز کرد

 طرف.  کی

 :یگفت  ی زی دآمیو با لحن تهد ی شد  کینزد بهم

 ؟ی بود ترانه. متوجه شد دفعه اول و آخرت-

 به خرج دادم و گفتم: جسارت



 

984 

 

 یزنی توام با دخترا حرف م-

  ک ی جمله من    نی. ای . مات و مبهوت نگاهم کردی شد  شوکه

نکته بزرگ داشت. فقط نشان دهنده حسادتم نبود. من با  

 ام.  رفتمیگفتن آن جمله به تو فهماندم که تو را پذ

 . ی . پسر بودی من رهان بود ی برا تو

 تو را شوکه کرد!  نیا و

چه بگذارم. مات و مبهوت بعد    ی سکوتت را پا  دانستمینم

 :ی آهسته لب زد قهی دق  کی دیاز شا

 ؟یگفت  ی... چیچ-

بودم. حاال   یمن و تو عوض شده بود. حاال من عصبان  ی جا

 کنم و فحش بدهم!  نیتوه خواستمیمن م

. ی دسته دختر دار  هیچطور تو دور خودت    ؟ی کر   ؟ی دینشن-

با فقط  تو  دیمن  من  به  باشم؟  م  ی ساکت   یگیخونتون 

بق  ی دی م  حیترج با  بعد  باشم،  دخترت  دخترا    هیدوست 

دهنمو    تونمی و آرومم نم  یچون خجالت  ی فکر کرد  ؟ی گردیم
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نم دار  تونمیباز کنم؟  قرار  بزنم؟  ل  ی حرف  بعد منم   یل یبا 

  ی تو حت  یول  دم یاز ده روزه که کنار کش  شتری االن ب  ؟یچیه

نشد منم  ای متوجه  پس  آدما  نقدری.  از  نباش.    ی طلبکار 

 .ادیطلبکار بدم م

 دوباره. پرخاش کردم:   یکنارت گذشتم که دستم را گرفت  از

 ؟ی خوایم یچ ه؟یچ-

 :یگفت  متیمال با

 نداشتم  ی من منظور-

 شدم. بدجنس

 نداشتم... حاال دستمو ول کن  ی منم منظور-

 :یگفت

دوروبرم اومدن.   هویهمه دختر    ن یمن فقط برام جالب بود ا-

 ن یفقط کنجکاو بودم. هم

 شدم. یعصب  دوباره
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ا- م   ه؟ ینجوریعه  منم  شدم.  کنجکاو    نم یبب  خواستمیمنم 

 با پسر حرف زدن هیچجور

 ی حت ی دیکنارم خواب ،ی زدی خب تو با من حرف م-

 .دمیکش غیج

م- من حرف  با  توام  کنارم خوابی زد یخب  توام  تو ی دی.   .

 به بدنمم... یحت

 .  دمیخجالت کش کمیادامه بدهم.  نتوانستم

 :یگفت  یو با لحن مهربان  یصورتم گذاشت  ی دستت را رو  کف

 چون بدنت مال منه -

 کردم و جواب دادم: اخم

ن  ی زیچ  نیهمچ  یک- زنت  منکه  دوست ستمیگفته؟   .

 ستم ین تیچی . هستمیدخترتم ن

 :ی دی پرس مظلومانه

 ؟یشیم-
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 : ی نگاهت کردم. دوباره سوال کرد مات

 ؟ یشیهوم؟ م-

 ندادم. یجواب

 ترانه؟  یشیدوست دخترم م-

س  مهسا نبا  گفتندیم  مایو  ا  دیدختر  محض  پسر    نکهیبه 

پسر    دیدختر با  گفتندیداد، قبول کنند. م  یدرخواست دوست 

با بگذارد.  منتظر  دست    دیرا  دخترها  که    یافتنیبفهمند 

به   دیبراشان تالش کرد. با  دی . بایسادگ  نیآنهم به ا  ستند،ین

 را فهماند.  زهایچ  ی سر کیپسرها از همان اول 

 ابروم را باال انداختم و گفتم: کی

 فکر کنم  دیبا-

 فکر کردن  ی برا یوقت داشت یلیتو خ-

 فکر کنم  دیدوباره با-

 :یو بعد محکم گفت  ی کرد نگاهم
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 فکراتو بکن شمرم،یباشه تا هفت م -

 ؟یچ-

 .ی بعد با سرعت شروع به شمردن کرد و

  یشیخترم مهفت، دوست د   شی دو سه چهار پنج ش  کی-

 ترانه؟ 

نم  شوکه بود.  گرفته  ام  خنده  کردم.  چه    دانستمینگاهت 

 . میبگو

 دوست دخترم شو ترانه -

بود  اقیاشت  با زده  م  ی زل  احساس  هام.  چشم    کردم یبه 

 گفتم: قهی. بعد از چند دقآمدینفست باال نم

 شرط دارم -

 ؟یچ-

 ...الیو ی مثل اون شب تو دینبا-

 را خوردم. حرفم
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نخوا- نم  ی تو  مزنمی بهت دست  قول  . دوست دخترم  دمی. 

 ؟یشیم

 کردم. خجالت زده گفتم: نگاهت

 که... ی قول داد یباشه ول-

و    یدهانم ماند. چرا که تو صورتم را قاب گرفت  ی تو  حرفم

 ! ی دیبوس اق یلب هام را با اشت

 ارسْو م وُن اپی پ وِنوسْ،

 پنجم  تاش

 : روح بنفش

  از  وقتی.  کرد  گالری   روانه  نصیحت   هزاران  با  را  من  مهسا

  و   رهان  که  بودم  این  منتظر  فقط  شدم،  خارج  آسانسور

  اتفاق   این  خداروشکر  اما .  ببینم  دست   در   دست  را   تهمینه

 .نیفتاد
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  از   صدایی.  ام  کرده  تیز  گوش  و   ام   نشسته  کارم  اتاق   توی 

  را  کارم  راحت  خیال  با هم من. شودنمی  شنیده کناری   اتاق

 .دهممی  انجام

  راحت   خیالش  و  نیفتاده  اتفاقی  که  میدهم  خبر  مهسا  به

 . بروم اتاقش به  میخواهد فائزه و  خوردمی زنگ تلفن. باشد

 با.  دودمی  پوستم  زیر  به  ترس  باز.  میکشم  عمیقی  نفس

  رهان   اگر   تا   اندازم می   پایین   را   سرم.  کنممی  باز   را  در   استرس 

. باشم  داشته  رفتن  در  برای   ای   بهانه  دیدم،  هم   را  تهمینه  و

 .آمدم نمی کاش. شدمی  خیالش  بی مهسا کاش

  آنجا  امیدوارم. میکنم تند قدم فائزه اتاق سمت به سرعت با

 بفرمایید  با  و  میزنم  در  به  ای   تقه.  نشوم  روبرو  کسی  با  هم

 .نیست اتاقش  داخل کسی. روممی داخل به فائزه

 داشتین؟  کاری . بخیر صبحتون سالم،-

 .  است باز جلوش پرونده یک و نشسته میزش پشت فائزه
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  هماهنگ   نوری   آقای   با   میرسه  تابلوها   امروز   عزیزم،  سالم-

  بخوایم  که  روزی   تا  انبار  توی   بذار  و  بکن  چک  همشونو.  باش

 . کنیم نصبشون

 ... چشم-

 ناگهان   که،  بپرسم   تابلوها  رسیدن   ساعت  درباره   میخواهم

 .آیدمی  بخاطرم چیزی 

 یاری   آقای   به  من.  نگرفته  مجوز   ها  تابلو  از   یکی  راستی-

 کردین؟ پیگیری . اینو بودم گفته

  خبر  انگار.  کندمی   نگاهم  شده  درشت  های   چشم   با  فائزه

 . بود نداشته

 .کن  صبر لحظه یه-

 .دهممی تکان سری 

  آن   وقت  االن  کنم   فکر.  گیردمی  تماسی   و   برمیدارد  را  گوشی

 !بیفتد کار به دستی شویی رخت دلم توی  که است

 اومده؟  رهان.. تهمین سالم-
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 !تهمین؟

  مکث   کمی. ]شنیدم  االن  من  نگرفته  مجوز   ها   تابلو  از  یکی-

   رفته نگفته من  به.[ کندمی

 کجا؟  رفته؟ رهان بود؟  رهان  منظورش

 . کشدمی اش پیشانی روی  دستی

  خودم   باشه  الزم  نه،[  مکث  اندکی. ]بهش  میزنم  زنگ  خودم-

 .نیست که رهان.  ارشاد میرم

  تهمینه.  است  شده  سوزن  سوزن  زیاد،  اضطراب  از  بدنم  تمام

 چرا؟  است؟ گالری  توی 

  فکرم .  روممی  خودم   کار  اتاق  به  و  شوممی  خارج  اتاق  از

 :دهممی پیام مهسا به. است مشغول

 بیای  نیست نیازی  نیست، گالری  رهان-

  سامان  و  سر  را  کارهام.  رسدمی  جوابش  بعد   دقیقه  پنج

  خانه   به  عصر  تقریبا  کار،  زیاد   شلوغی  بخاطر  و  میدهم

 :میگوید مامان. رسممی
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 جهانبخش  آقای  خونه سمت میریم اومد بابات  شو آماده-

 :پرسممی  آورممی  در  را ام مقنعه که همانطور

 چرا؟ -

 کردن دعوتمون مادر، نداره چرا-

  تهدید   یک  ها  وقت   اینجور  همیشه.  اندازممی  نگاهی   مامان  به

  این   اما  میکردم،  خواستگاری   نکشیدن  پیش  باب  من  ریزی 

  بابک   با  دلم  میدانم.  است  حماقت  میدانم.  کنممی   سکوت  بار

.  بگذارم  رهان  پای   را  عمرم  تمام  نمیتوانم  ولی  نیست؛

  دیگری   مرد   کنار   میتوانم  هم  من  بدهم  نشان  او   به  میخواهم 

 . کنم زندگی

  حماقت   کردن  لجبازی !  است  حماقت  خود  خود   خود  این  و

 !نمیدانم شدن، عصبانی  هم شاید! است

  بی   بروم،  اتاقم  به   آنکه  از   پیش .  میسپارم  خدا  به  را   چیز   همه

 : گویممی مقدمه

 داری؟ مونسو خاله  شماره مامان-
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 . چرخدمی من سمت به  تعجب با مامان

 چیکار؟ میخوای  مونسو شماره-

 .بپرسم حالشو  میخوام-

 .کندمی  نگاهم مشکوک ای   لحظه

 برات  میفرستم بعد حاال-

 بابا   بعد  ساعت  دو.  روممی  اتاق   به  و  میدهم  تکان  سری 

 . شویممی جهانبخش جناب خانه عازم ما و آیدمی

  و   مادر  از.  هستند  مهربان  و  متشخص   همگی  بابک  خانواده

 . برادرهاش و  خواهر تا   گرفته پدرش

. بودند  نگذاشته  کم  بودیم،  برخورده   مشکل  به  ما  که  زمانی

 بابا   به  هاش  کمک  از   بعد   جهانبخش  آقای   که  هست  یادم

 :بود گفته

 به   و  بشید  معذب  که  کردم  رو  کارا  این  نکنی  فکر-

  بخاطر   کردم   هرکاری   من.  بدین  بله  جواب  خواستگاری 

 محسن  بوده مرامت  و خودت
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  است   بابک  گفتمی  مامان  ولی  نه،  بودم  گفته  اول  بار  چند

 . خواهدمی  خیلی را خاطرت  او. کندمی پافشاری  که

  را   خاطرم  واقعا  بابک.  نبودم  که  احمق.  بود  نگفته   هم  دروغ 

  اما   بودم،  گذاشته  هوا   در  لنگ  را  او  که  این  با   که   میخواست

 . بود  نکشیده پس پا

  خیلی .  هستم  خودم  توی   کمی  جمع  میان  و  مهمانی  در

 :پرسدمی  آهسته خانم، فیروزه. نمیخندم  و نمیزنم حرف

 عزیزم؟  شده چیزی -

 :دهممی جواب مودبانه

 .نیست چیزی . بشم قربونتون نه-

.[  میکند  مکثی. ]شده  چیزی   شاید  گفتم  الکتی  توی   دیدم-

 بخوره  تکون دلت تو آب  نمیذارم بشی  عروسم تو

  اما .  کردممی  سکوت   فقط  واکنشی  هیچ  بدون  ترها  قدیم

  دور   کس   هیچ  چشم   از  که  لبخندی .  زنممی  لبخند  اینبار 
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  پشتش   نیمه  و  نصفه  بله  یک  شاید  که  لبخندی !  ماندنمی

 .است شده قایم

  بابک   که  میبینم  من   و  میشود  بدل   و   رد  معناداری   های   نگاه

  دیگر   ولی  پشیمانم  هم  حاال  همین.  است  شده   خیره   بهم

  میبرد   خبر  کسی  چه  میدانم  که  حاال!  کرد  شودنمی   کاریش

 .  کنم چکار میدانم رهان برای 

  سراغم   به  مامان  بار  چندین.  گذرد می  میهمانی  آن  از  روز  سه

  یک   اما  است  بله  همان  لبخندم  شود،  مطمئن  تا  آیدمی

 . کنممی  سرش به دست جوری 

 جریان  میخواهم.  شاپ  کافی  توی   میگذارم   قرار  یک  ها   بچه  با

  پیشنهاد   این.  بگویم  را  او  برای   کردنم  کار  و  رهان  حضور

  من   علیه  قضیه  این  از  رهان  بود  ممکن  اینکه.  بود  مهسا

  این   خودم  زودتر  که  گرفتیم   تصمیم   بنابراین.  کند  استفاده

 .کنم مطرح را قضیه

  و   لرزدمی  دستام.  دارم  استرس  و  ام  نشسته  شاپ  کافی  توی 

  و   ور  این  از  حرف  کلی  از   بعد.  دهممی  تکان  را   پام   ناخودآگاه
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  من   به  رو  سرور  ارغوان،  های   فروشی  فخر  و  زدن  ور  آن

 : گویدمی

 بشیم؟ جمع گفتی چیه قضیه-

 . آیممی  حرف به سرش، تکان با و  اندازممی  مهسا به نگاهی

 رهانه  درمورد-

  را   واکنش  اولین  سیما.  کندمی  تغییر  همه  صورت  حالت

 : میدهد نشان

 چی؟-

 : آیممی  حرف  به  و  میکشم  عمیقی  نفس  طوالنی  مکثی  از  بعد

 ست  زنده-

 :گویدمی  هیستریکی خنده  با مریم

 نگو  شر*ک-

 : گویممی جدی  خیلی

 پاندوراست  گالری  رئیس. کنممی  کار براش  دارم من-
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 :زندمی لب  اخم  با سرور

 فهمیدی؟ کی از-

 :کنممی  اضافه  آخر  در  و  میدهم  توضیح  براشان  را  ماجرا  تمام

  واقعا   و  شرمندم.  نگفتم  بهتون  زودتر  که  خواممی  معذرت-

 . متاسفم قلب صمیم از

 : پرسدمی ارغوان بعد. اند  ساکت همگی لحظه  چند تا

 برگشته؟  چرا-

 .است فرنوش سمت  از بعدی  سوال

 مرده؟  که کرده  سازی  صحنه چرا نگفته بهت-

. نمیدانم  را  جوابشان  هم  من  که  سواالتی.  سوال  پشت  سوال

 :گویدمی من جای  به مهسا

 نذارینش  فشار تحت لطفاً پس. نمیدونه هم ترانه-

 که  حرفی  با  مهسا  که  کندمی  پیدا  ادامه  ها   حرف  کمی

 .کندمی شوکه  را همه  میزند،
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  ازدواج  بزودی   قراره  ترانه.  نبود  خبرمون  فقط  این  ضمن  در-

 کنه

 : پرسدمی فورا فرنوش

 رهان  کی؟ با-

 دیدینش . ترانه  دنبال بود اومده  چندباری . بابک آقا با نه،-

.  شودنمی  باورشان.  کنندمی  نگاه  من  به  تعجب  با  ها  بچه  همه

 :پرسدمی  مرجانه

   چرا؟-

 :گویدمی فرنوش

  چه   این  برگشته،  که  حاال  سوختی  رهان  پای   به  همه  این-

 کاریه؟ 

 : دهممی جواب

  بخاطر   مردم  جوون  میگفتم  طرفی   از.  داشتم  وجدان  عذاب-

  منم.  خوبه  حالش  که  حاال  خب.  کشته  خودشو  ماها  حماقت

 . ندارم وجدانی عذاب دیگه
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  کردم نمی  هم  را  فکرش.  آورممی   لب  روی   به  لبخندی   تنگش

  بخصوص .  شودمی   خنک  جگرم  اما.  باشم  بدجنس  همه  این

  رهان   گوش  به  است  قرار  هام  حرف  کلمه  به  کلمه   میدانم  که

 . آوردمی جا را  حالم هم  همین. برسد

  تماس  بابک  با  ها  بچه  روی   جلوی .  نیست  این   تمامش  اما

  تماس   اتمام  از   بعد.  بیاید  دنبالم  میخواهم  او   از   و   میگیرم

 : گویممی

 دارم  قرار بابک با. ها بچه میرم زودتر من-

 .دارد ادامه رهان  پیرامون ها  صحبت. واجند و هاج همگی

  تبریک   من  به  دخترها .  کنممی  خداحافظی  بابک  آمدن  از  بعد

  به .  شوممی   جدا  ها  آن  از   تشکر  و  لبخند  با  من   و  گویندمی

  حس .  شودمی  محو  هام  لب  روی   از  لبخند  چرخیدن  محض

 .نشسته گلوم بیخ بغض . دارم بدی 

  حرکت .  کنممی   احوالپرسی  و   سالم  و  شوممی  اتوموبیل  سوار

 :پرسدمی  دقیقه چند  از بعد و میکند
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 خونه؟ بریم؟ کجا-

 :دهممی جواب آهسته

 .  کنم صحبت خواممی جایی یه بریم نه-

 : کندمی سوال و  اندازدمی بهم نگاهی  نیم بابک

 خوبی؟ -

 :دهممی  جواب صادقانه

 نمیدونم-

 نزدیکی   همان  در  رستوران  کافه  یک   به.  زندنمی  حرفی   دیگر 

 .شودمی  قدم پیش  سفارش ثبت  از بعد. رویممی

 بگو. ترانه میشنوم-

.  اندازم  می  پایین  را   سرم   و  میکنم  گره  هم  توی   را   هام  دست

 . نیست راحت  برام گفتنش اصال

 :میزنم لب آهسته



 

1002 

 

 باعث   ممکنه  کنه،  ناراحتت  ممکنه  بگم  خواممی  که  چیزی -

  فکر   ولی  بیای   خونمون  حتی  یا   ببینی  منو  نخوای   دیگه  بشه

 .بدونی باید که میکنم

 . میشود دور آرامش آن از صورتش حالت

 کنیمی نگرانم داری -

  به   باید  که  نیستم  مطمئن   هم  خودم  هنوز.  گویمنمی   چیزی 

 .اوست حق  دانستن میکنم  خیال ولی نه یا بگویم او

 : آیممی  حرف به قبل از تر  آهسته و  میکنم تر لبی

 ... داشتم دوست  پسرو یه قبال من_

 .کندمی قطع را حرفم

 مرده  پیش سال خیلی که  دونممی اینم... دونممی  آره-

 : گویممی خراب حال با  و بندممی  پلک

 بزنم حرفمو بذار میکنم خواهش-
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 عمیقی   دم.  زندمی   تند  دور  روی   قلبم.  کندمی  عذرخواهی

 .  گیرممی

...  من...  یعنی...  ما.  نبود  ساده  داشتن  دوست  یه  فقط  این-

 ... آ... آم... شدم... دوست باهاش من ... م... م... آم

. باشد  سخت  زدن   حرف  اینقدر  که  کردمنمی  هم  را  فکرش

 شود،می  حالم  متوجه   که  بابک.  دربیاید  اشکم  مانده  کم

 : گویدمی

 بگی  چیزی   نیست نیازی -

 :دهممی جواب بغض با و  آورممی  باال را سرم

  دختر...  دختر  اون...  من...  من.  بدونی  باید  تو...  نیازه  چرا-

  دیگه   نفر  یه  عاشق   من...  من.  نیستم  کنیمی  فکر  که  پاکی

  زنده ...  نمرده  ولی   مرده   میکردم  فکر  که   پسر...  یه...  یه...  ام

 برگشته.... ست

 .امزده   آخر سیم به. میکند نگاهم شده شوکه
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.  داره دختر دوست ولی برگشته. نمیخواد منو ولی برگشته-

.  میگیره   من  جلوی   رو  دیگه  دختر  یه  دست  ولی  برگشته

  جواب   بهت  بخوام  اینکه   لجبازیه  دونممی...  اشتباهه  دونممی

 چون.  باشه  همین  بخاطر  همش  شاید  درواقع.  بدم  مثبت

  من  چون  باشه  باهات  نمیتونه  وقتم  هیچ.  نیست  تو  با  قلبم

 چون  کنیم  صحبت   اومدم.  دادم   دیگه  نفر  یه   به  اونو  قبال

.  بکنی  فکراتو  میتونی...  می.  بدونی  که  توئه  حق   این  بنظرم 

 .  بگی چیزی   خوامنمی االن

  من   بکنی  بخوای   که  هرکاری   ولی  بگیری   تصمیمی  خوامنمی

  من   بگی  خونوادت  به  بری   اینکه  حتی.  میذارم  احترام   بهش

 . گفتم چی بهت

  و  بهت  با بابک. کشممی هام   ریه  داخل   به را  اکسیژن دوباره 

.  بیاورم  تاب  را آن  نمیتوانم  که  نگاهی.  میکند  نگاهم  ناباوری 

 . دارمبرمی  میز روی  از را کیفم

 میرم  اول من-

 . گیردمی را کیفم دسته
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 .میریم بعد میخوریم شام-

 ! است سرد.  است سنگین سر . دارد  فرق همیشه  با لحنش

  تشکر .  رساندمی  خانه  به  را  من  بابک  شام  شدن  تمام  از  بعد

  دیروقته »   گفتن  با  اما  بیاید  داخل   به  میخواهم  او  از  و  میکنم

  من .  دارد  هم  حق  البته.  کندمی  رد  « دیگه  زمان  یه  انشااهلل

  هر   برای   کردنش  هضم  که  کردم   برداری   پرده  حقیقتی  از

  آن   از   من  قلب  گفتم،  او  به  مستقیما   من.  بود  سخت   مردی 

  کسی   چه.  شد  نخواهد  داده  او  به  هرگز  و  ست  دیگری   مرد

  هیچ   نه  و  مردی   هیچ  نه  بپذیرد؟  را  چیزی   چنین  میتواند

 !کندنمی قبول را چیزی  چنین زنی،

  و   مامان  به  لباس  کردن  عوض  از  بعد.  روممی  خانه  داخل  به

 امخورده   بابک  با   را  شام   که  میگویم  اند   نشسته  هال  در  که  بابا

 .  ام زده حرف او با و

. کندمی   نگاهم  کنجکاوی   با  بابا   اما  شود؛می  خوشحال   مامان

 . شودمی خرابم  حال متوجه زود خیلی بابا
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 و   بودم  سرخوش  و  شاد  من  گذشته   روز  هفت  همین  دقیقا  و

 ...حاال

 : گویدمی  لبخند با مامان

 خیره که انشاهلل-

  خیره   تلویزیون  به  ساکت.  شودنمی   باز  لبخندی   به  لبم

  پشت   رود،می  آشپزخانه  داخل  به  مامان  که  همین.  شوممی

 .شوممی  بلند سرش

 کجاست؟  گوشیت مامان-

 شارژ  به  زدم اتاق توی -

  را   موبایل.  روممی  بابا  و  مامان  اتاق  به  و  میدهم  تکان  سری 

  محض   به.  میگردم  مونس  خاله  شماره  دنبال  به  و   برمیدارم

  اتاق   به  و  میکنم  ذخیره  موبایلم  داخل  را  شماره  کردنش،  پیدا

 .روممی خودم

 . بزنم حرف  رهان درباره او با که است رسیده   وقتش
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  زنگ  او  به  است  وقت  دیر  اینکه  با  و  گیرممی   عمیقی  دم

 . شودمی اضافه قلبم ضربان  و استرس به بوق هر با. زنممی

 :شنوممی  خط  پشت از  را  صداش  باالخره

 بله؟-

 :آیممی حرف  به ترس با

 ترانه  منم مونس، خاله سالم-

 میترسم  هم  خودم  حتی.  سکوت  یا  است  کرده  قطع  نمیدانم

  به  و   میدهم  فشار   یکدیگر  به  را   هام   پلک.  بگویم  چیزی   دیگر

 « بگو  چیزی  یه بگو، چیزی  یه: » گویممی خودم

 ترانه؟ خوبی-

 : گویممی  آهسته و گزممی  لب. آمد حرف   به باالخره

 خوبید؟  شما. خاله خوبم-

  عجیب .  کنم  گریه  میخواهم  و  ام  کرده   بغض  چرا  نمیدانم

  بخاطر   من،  بخاطر   مونس  خاله.  کنممی  شرمندگی  احساس

 ! رفت باد به اش  کاری  آینده  و شد اخراج هنرستان  از ما
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  کمی   هم  مونس  خاله  صدای   ام،  نکرده  بغض  من  فقط  انگار

 . لرزدمی

 . عزیزدلم خوبم-

 خاله؟  تهرانی-

 آره -

 .آیدمی  در اشکم

 ببینمتون؟  میتونم-

 ترانه؟  کنیمی  گریه داری -

   کنم؟ چه هام نفس صدای   با اما گیرممی  را دهانم جلوی 

 : زنممی  لب التماس و بغض با

  ببینمتون؟ میشه-

 داری؟  وقت کی. جانم آره-

 خالیه  وقتم  عصرا  من-

 خوبه؟ عصر  فردا خب-
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 .کشممی باال را  ام بینی

 بیام  کجا بگین بهم  فقط... بله-

 .  میشه ریش  دلم نکن گریه. عزیزدلم باشه-

 .بگیرم را ام  آهسته هق هق جلوی  نمیتوانم

 ببخشید  منو  توروخدا. خواممی  معذرت-

  بیخیال   من  اما  آوردمی  زبان  به  را  اسمم  متعجب  صدای   با

 . شومنمی

  و   میکنم  التماس  شدن  بخشیده  برای   فقط  مکالمه  آخر  تا

 .  بگیرم آرام   میخواهد و  دهدمی  ام دلداری  مونس خاله

  میدهم  ترجیح.  بیفتم  پاش  به  و  باشم  مقابلش  میدهم  ترجیح

 !است بد  حالم و پشیمانم چقدر و چقدر  چقدر  که ببیند

 رهان   طرف  از  پیامی  کنممی  قطع  را  تماس  اینکه  محض  به 

 !رسدمی
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 ارسْو م وُن اپی پ وِنوسْ،

 پنجم  تاش

 : روح بنفش

 "برگشت"

  هم   باز   کنم،می   فکر   روزها  آن   به  دارم   که  هم   حاال   همین 

  و   زندمی   تند  تند  قلبم.  شودمی   کشیده  چنگ  شکمم  توی 

  پرواز   ها  قاصدک  دشت  توی   روحم   ها  وقت  آن  مثل  درست

 .رقصدمی  و میکند

 . زیبایی همین به! من  مال تو و بودم شده  تو مال من

.  نبودم  باشم،  راحت   چشمانت  پیش  که  دختری   آن  دیگر  من

  کنارت   بگیرم،  را   دستت   اینکه  از .  کشیدممی  خجالت   تو   از

 ! بزنم حرف تو با حتی و بکشم دراز

!  کردی می  میخواست  دلت  کاری   هر  آسوده  خیالی  با   اما  تو

  گونه   فرصتی  هر  در  تو  همه  این   با.  کردم  ممنوع   را  بوسیدن

  فشار   خودت  به   را  من  و  میکردی   بغلم.  میبوسیدی   را  ام
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  ریز   ریز  و  میکردی   فرو  گردنم  توی   را   صورتت.  دادی می

 . میبوسیدی  را گردنم

  تجربه   را   دیگری   چیز.  شدم  آشنا  دیگری   چیز   با   هم  من

 .  کردم

 ...! بدنم

  انگشتانت .  میداد  نشان  واکنش  هات  کردن  لمس  به  تنم  تمام

 ..هات بوسه و میزد آتشم

 .کردمی  ام دیوانه هات بوسه

  روی   کس   هیچ  به  دیگر .  بود  من   به  متعلق  تماما  اتتوجه

 . کردمی  کیفور را من  این و نمیدادی  نشان خوش

  هم   کسی  و  بود  نیامده  مدرسه  به  فرنوش  که  بود  روزی   چند

  را   محنا  و  فاطی  و  سیما  تماس  جواب.  نداشت  خبر  او  از

  تا  کشید   بیرون  کالس  از  را  تو   سیما  تفریح  زنگ .  دادنمی

  برگشتی،  وقتی.  شدم  کنجکاو.  بگوید  بهت  خفا  در  را  چیزی 

 . بودی  فکر توی 
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 : پرسیدم آهسته

 شده؟  چیزی -

 :دادی  جواب

 عزیزم  نه-

 گفت چی سیما-

 بزنم  زنگ فرنوش به گفت-

 . زدی  لبخندی . کردم اخم

  بزنی؟   زنگ  بهش  باید  تو  چرا...  نداده  رو  بقیه  جواب  فرنوش-

 .آمد کش  بیشتر لبخندت

 بزنه حرف من با ممکنه کنهمی فکر سیما چون-

 شده؟ چی مگه-

  را   دلیلش  تو.  کرد  تر  عصبی  را  من  همین  و   نگفتی  چیزی 

 ! نمیگفتی من به  اما میدانستی



 

1013 

 

  زدن   زنگ  دادی   انجام  که  کاری   اولین.  رفتیم  شما   خانه  به

 نگاه  تو  به  و  بودم  نشسته  تخت  لبه  روی .  بود  فرنوش  به

 !داد را تو تماس جواب فرنوش که نمیشد باورم. میکردم

  انگار .  کردی   سوال   را  نیامدنش  دلیل.  پرسیدی   را  حالش

 :گفتی آخرش که دادنمی جواب باید که آنطور فرنوش

   بزنیم؟ حرف هم  با اینجا بیای  میخوای -

 .کردی  نگاه من به مکث با

 ست ترانه فقط-

 را  من  اسم  که  چه  یعنی  مزاحم؟  یک  بودم؟  اضافه  من  یعنی

 آوردی؟

 میام  خودم نه،...  دنبالت میام باشه-

 : گفتی و کردی   قطع را موبایل

 .برگردم تا بمون تو. فرنوش دنبال  میرم من-

 :گفتم. بود برخورده بهم. بودم شده ناراحت
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 دنبالم  بیاد میزنم زنگ بابا به من نه-

  قاب   را  صورتم  و  شدی   نزدیکم.  زدی   صدا  کشدار   را  اسمم

 :گفتی و زدی  پیشانیم به ای  بوسه. گرفتی

 گردم برمی... عزیزم بمون-

.  برگشتی  فرنوش  همراه  تو  بعد  ساعت  سه  تقریبا  و  ماندم   من

  دلیل .  زدیم  حرف   اتاقت  توی   کمی.  خوردیم  دیر  را  ناهار

 .  گرفتم باال سر جواب و پرسیدم  ازش را فرنوش نیامدن

 :گفتی فرنوش به رو تو بعدش ساعت نیم

 باهام بیا. بدم نشونت تابلوهامو از یکی بود قرار-

 :دادی  ادامه و کردی  من به رو بعد

 میایم  عزیزم بمون تران-

  کنم   درک  توانستمنمی  لحظه  آن.  کردم  نگاهت  شده  شوکه

  و  بدهی  نشانش  را  تابلوهات  از  یکی  تا  بردی   را  فرنوش  چرا

 !بمانم گفتی من به
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  درک   زمان  از   برهه   یک   در  چقدر   نه؟  بودم،  خنگ  چقدر

  فقط   ها  بعضی  برای   که   هرچند!  است  سخت  آدم  برای   کردن

 ! ست همیشگی  دیگر  برخی برای  ست، مقطعی

 !است شعوری  بی همان منظورم میدانی،

 یک   انگار  میدانی،.  داشتم  حسی  چنین  که  بود  بار  اولین  برای 

  چقدر  میبینی.  میزد  چاقو  قلبم  به  هم  سر  پشت  داشت  نفر

 !است؟ دردناک و ترسناک

  میگفتم،  خودم  با .  شما  رفتن  از  بعد  میشدم   روانی  داشتم  من

 بغلش نکند. ببوسی را او نکند. باشی گرفته  را  دستش نکند

 . کنی

  دست.  گرفتم  تهوع   حالت  که  میخورد  تاب  و  پیچ  جوری   دلم

 فکر   این  به.  زدم  بیرون  اتاقم  از  و  شدم  بلند.  نبود  خودم

  ات  قدیمی  تابلوهای   که  جایی  زیرزمین  به  را   او  تو  میکردم 

 ... و بردی  بودی، گذاشته را
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 بود،  آنجا  که  ای   خدمه  از.  آمدم  پایین  سریع  را  ها  پله

 :پرسیدم

 رفتن؟   کجا دوستم و فرانه ندیدین ببخشید،-

 کنم   فکر حیاط داخل  رفتن-

. زدمی   دهنم  توی   قلبم.  بیرون  زدم  خانه  از  و  کردم  تشکر

 به .  نبودید.  انداختم  اندشت  در  حیاط  سر  تا   سر  به  نگاهی

  از   یکی  پشت  از.  رفتم  بود،  زمین   زیر  که  خانه  پشت  سمت

 . کردم نگاه را  زمین  زیر   داخل کوچک های   پنجره

 نگاهی.  بودید  نشسته  ای   کهنه  نیمکت  روی   پنجره  به  پشت

  آهسته .  بود  شکسته  یکیشان.  انداختم  ها  پنجره  سرتاسر  به

 .بشنوم را شما صدای  بتوانم تا رفتم   طرفش به

 :گفت فرنوش

 نمیگم  رهان نپرس-

 کنم  کمکت نمیتونم نگی دختر، بزن حرف خب-

 کنه کمکم نمیتونه کس  هیچ-
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 اومده؟  پیش مشکلی خونوادت توی -

 . داد تکان راست  و چپ به را سرش فرنوش

 خودته؟  به مربوط چی؟ پس-

 : افتاد گریه  به فرنوش

 آره -

 :پرسیدی  مکث اندکی از بعد

 ای؟ حامله-

  مگر   بود؟  حامله  چه؟  یعنی.  گذاشتم  دهانم  روی   را   دستم

  شود؟ حامله  ازدواج قبل دختر میشود

 : داد جواب و  زد تو بازوی  به مشتی خنده و  گریه با فرنوش

 حد اون  در دیگه نه-

 حدی؟ چه  در خب-

 :داد جواب طوالنی مکث با فرنوش

 ! حاملگی قبل-
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  قبل.  نفهمیدم  هم  باز.  ام  پیشانی  روی   نشاندم  اخم  گیج

 !بود؟ چه حاملگی

 داشتی؟ رابطه-

.  رفتم  زمین  توی   و   شدم   آب  قشنگ  من  رهان  سوال   این  با

 !بود؟ سوالی چه دیگر این

  پام   و  دست  ترس   از.  داد  تکان  سر  مثبت  نشانه  به  فرنوش

 ...فرنوش. کرد لرزیدن به شروع 

.  را  قضیه   این  کنم   باور   توانستمنمی   و   بود  شده  خشک   دهنم

  نه   او!  باشد  نامشروع   رابطه   اهل  که  آمدنمی  اصال  فرنوش  به

 مانتوی   نه  و  ریختمی  پریشان  را  موهاش  نه  میکرد،  آرایش

 شاید.  بود  من  شبیه  معمولی  کامال.  میپوشید  کوتاه  و  تنگ

 .  بودم تر محجبه کمی من

 .  ثانیه چند در ریخت بهم معادالتم تمام

 : پرسیدی  تو

 میگه؟ چی پسره-
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 کردیم  کات-

 بودین؟ هم با کی  بار آخرین-

 رفت.  اور فور بای  پیشم روز  سه. پیش هفته یه-

 . شدی   ساکت تو حاال

 قضیه؟ این با دارن مشکل ان؟ چجوری  خونوادت-

  بعد   روز  مادرشوهرش   گفتمی  کرد  ازدواج  آبجیم..  معلومه-

  یا   ست  باکره   خواهرم  شه  مطمئن  که  خواسته  دستمال  ازش

 نه

 داشت؟  بکارت به  ربطی  چه دستمال دستمال؟

 نامفهوم  برام  ها   حرف  دیگری   وقت  هر  از  بیشتر  لحظه  آن

  شدم  منظورشان متوجه خانه  در شب که  چند  هر. بود شده

  شدت   از  بود  آمده  پایین  شدت  به  ام  گیرایی  لحظه  آن  در  ولی

 ! شد وارد بهم که شوکی

  حتی   که   خجالتی  و  مذهبی  مادر  یک  با.  بودم  فرزند   تک  من

  پد   برام  فقط.  بود  نگفته  بهم  چیزی   هم  پریود   درمورد 
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 من  مثال.  گذاشت  اتاقم  توی   یواشکی  و  گرفت  بهداشتی

  کمی   شستنش  از   بعد   و  شد  خونی  شورتم  اگر   دانستمنمی

  طبیعی  و  ندارد  اشکالی  هیچ  ماند،  باقی  شورتم  روی   زرد  لکه

  دور   و   میپیچیدم  مشکی  کیسه  توی   را   شورت  فقط  من.  است

 ! انداختمشمی

  سمت   باید  بهداشتی  نوار  دار  چسب  قسمت  میکردم   خیال  یا

  استفاده   پد  از   و  میشدم   پریود  که   هربار!  بگیرد  قرار  واژنم

 موهای   چون  افتادم،می  گریه  به  آوردنش  در  برای   میکردم،

 ماه  چند.  داشت  مکافات  کندنش  و  چسبیدمی  بدنم  زائد

  و   شدم  آشنا  بالدار  بهداشتی  نوار  با   تا  شدم  اذیت  خیلی

 .بودم داده  عذاب  را خودم و  کرده اشتباه چقدر فهمیدم

  را   چیزها  بعضی  واقعا  من  بدانی  که  گفتم،  را  ها  این  همه

 .فهمیدمنمی

  های   بچه  از   جنسی  روابط  درباره.  بودم  ساده  همینقدر   من 

  من   و  دادند   شرح  را  چیز  همه  برام   ها   آن.  بودم  شنیده  کالس

 .کشیدممی  خجالت بابا و مامان  از هفته یک تا
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 !میکردند کارها آن از  هم  ها آن که  نمیشد باورم

  نفهمند،  ها  بعضی   منتها!  اندساده   همینقدر  ها   بعضی  ببین،

 !فهمندنمی

  نیازی   دیگر   من  اما  دادید،  ادامه  کردن  صحبت  به  فرنوش  و  تو

  دور   دستت  دیدم  که  وقتی  بخصوص .  بمانم  که  دیدمنمی

 سالنه .  گرفتی  آغوشت  در  را   او  و  شد  حلقه  او  های   شانه

 . بازگشتم  داخل به سالنه

  بزند،  حرف   نامحرم   مرد  با  که   دختری   گفت،می   عمو  زن

  رابطه   نامحرم   مرد  با  فرنوش  میفهمید  اگر.  است  خراب 

 ! گفت؟می چه  داشته جنسی

 را  موضوع   توانستمنمی   چرا!  بود؟  خرابی  دختر  فرنوش  یعنی

  کنم؟ هضم  سرم توی 

  دوست   از  که  زمانی  ها،  بچه  درمورد   که  بودم  گرفته  یاد  من

 اولین .  بود  سخت.  نکنم  قضاوت  زدند،می  حرف  پسرهاشان

  دیگر   آن  از  بعد.  شدم  روبرو  چیزی   چنین  با  راهنمایی   در  بار
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  دختر   میگفتند .  بود  طلعت   اسمش.  نشدم  دختر  آن  نزدیک

  بدم   او  از.  داشت  پسر  دوست.  داشتبرمی  ابرو.  ست  خرابی

 .آمدمی

  بازی   پسر   سراغ   کالسمان  های   بچه   از  تا  دو  راهنمایی  سوم

. پذیرفتم  را  موضوع   این  کی،  نفهمیدم  و  هنرستان  بعد.  رفتند

 جایی   به.  بزنند  حرف  هم  با  توانستندمی   پسر  و  دختر  که  این

  پسر   دوست  حاال   خودم   و   ندیدم  آن  در   اشکالی  که  رسید

 !داشتم

  لبخند   با  تو.  بود   درگیر  فکرم  هم  من  فرنوش  و   تو  آمدن  تا

 :گفتی و  نشستی کنارم

 خانما؟ خانم میکردی  چیکار-

 : دادم جواب  خشک خیلی

 .میخوندم درس-

  دختر   او   -لحظه  آن-  نظرم   از .  نکردم  نگاه  اصال   فرنوش  به

 !داشته رابطه نامحرم  مرد با که دختری . بود بدی 
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 . کردم جمع را  کتابم و کیف

   کجا؟-

 خونه  میرم-

  تماس   بابا  با  میخواستم.  بیرون  رفتم  اتاق  از   شدم  بلند   هم  بعد

 . انداختی  گیر راهرو توی  را من  و آمدی .  بگیرم

 میکنی؟  اینجوری  چرا-

 چجوری؟ -

 ناراحتی؟ -

 باشم؟ ناراحت باید چرا-

 .گرفتی را  دستم باز که دادم ادامه راهم به. چرخیدم

 چیزی   تو  جلوی   که  دیدی .  زدمی  حرف  یکی  با  باید  فرنوش-

 نگفت

 آره؟  گفت، تو به ولی-

 :دادم ادامه من و ندادی  جوابی
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 ! نه؟ صمیمیش دوستای  با ولی بزنه حرف  تو با باید چرا-

 :کردی  زمزمه

 !صمیمیشم دوستای  از  تر اعتماد  قابل من شاید-

 فکر  بدون.  زدم  پوزخند  ناخودآگاه  و  رفت  باال  ابروهام  جفت

 :گفتم بودم، عصبی شدت  به درحالیکه و

 !اعتماد  قابل  آقای   تخت  رو  نکشونه  توروهم  باش  مراقب  پس-

 .شدم پشیمان بالفاصله  جمله آن  گفتن از بعد

 گفتی؟ چی-

 ! هیچی-

 : پرسیدی  شده، شوکه بعد و کردی  نگاهم ای لحظه  چند

 وایسادی؟ فالگوش-

 .نبود برنگشتی راه  دیگر
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  که   بود  اشتباه  اون  کار .  نبود  اشتباه   من  کار   چیه؟  مگه  خب-

  کنم   عرض  چه  که  اشتباه.  داشته  رابطه  نامحرم   مرد  با

 . بوده وحشتناک

 :گفتی آهسته  بعد و کردی   نگاهم لحظه چند بهت با

  شماها   چون  نگفت؟  ای   دیگه  کس  یا  تو  به  چرا  میدونی-

... برو  بری؟  میخوای !  کثیفه  همینقدر   بقیه  به  نگاهتون  دقیقا

 ببینمت  خوامنمی . برو زودتر

  انگار .  کردم  نگاه  رفتی  و  چرخیدی   که  تویی  به  شده  شوکه

  راهت   آسوده  هم  بعدش  و  باشی  ریخته  روم  یخ  آب  سطل  یک

 . بروی  و بگیری  را

  است؟  کثیف نگاهم گفتی... گفتی

 .  چکید هام  گونه روی  گوله  گوله هام اشک

 .زدم صدات ناخودآگاه

 رهان -

 .ایستادی 
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 .  زیاد خیلی. بیشعوری  خیلی-

  نگاهم  شده  شوکه  و  چرخیدی .  زدم  هق   بلند  بلند   هم  بعدش

 . کردی  بغلم. رساندی  من به را خودت. کردی 

  غلط  تران.  تران  کردم  غلط  ترانه؟   ها؟  کنی؟می  گریه  چرا-

  ببخشید .  بخشید.  ببخشید.  گفتم  چرت .  زدم  زر .  کردم

 . عزیزدلم

 . رفت باالتر  ام  گریه صدای 

. دیگه  کردم  غلط.  کردم  اشتباه.  زری   پیرهن  ببخشید-

 خب؟ خانومم ببخشید. گفتم چی  یه بودم عصبی

  را   صورتم  و  گرفتی  را  ام  چانه.  کشیدی   عقب  را  خودت  کمی

 .  دادی  باال

 دیگه   نکن گریه. اشکات اون قربون-

 . بوسیدی  و گذاشتی پیشانیم روی  را  لبهات

 : گفتی لبخند با

 آشتی؟-
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 : پرسیدم بغضی از  پر صدای  با  و مالحظه بی

 داری؟  دوست فرنوشو-

 . توام عاشق من شدی؟ دیوونه-

 :گفتم و  افتادم گریه به دوباره

 کردی  دعوا باهام خاطرش به-

 .بود زدی  که زشتی  حرف  خاطر به. نبود فرنوش خاطر به-

 بود؟ زشت حرفم-

 خیلی... آره-

 ببخشید -

 آغوشت  توی   ترمحکم   را  من  و   زدی   لبخند  من  خواهی  عذر  با

 .گرفتی

 خره  عاشقتم که چیزاته  همین واسه-

 . بغلت توی   خندیدم ریز

 !خبره؟  چه اینجا-
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  قیافه   با  که  مونس   خاله   به  و   شدیم   جدا  هم  از  شده  شوکه

 .کردیم نگاه بود، زده  زل  ما به جدی 

 ارسْو م وُن اپی پ وِنوسْ،

 پنجم  تاش

 : روح بنفش

.  میدهم  فشار  محکم  را  کیفم  دسته .  میزنم  در  به   آرام  تقه  یک

  عمیق   نفس  نه .  میمانم  منتظر  و  اندازممی  پایین  را  سرم

  کش   فرو  استرسم.  ندارد  ای   فایده  شمردن  ده  تا  نه  و  کشیدن

  دیدن   با .  آورممی   باال  را  سرم  سریع  در  شدن  باز  با.  کند  نمی

 .نشیندمی گلوم  توی  و آیدمی  بدو بدو بغض مونس خاله

  دلم  است،  پیش  سال  ده  مثل  درست  که  صورتش  دیدن  با

 شود می  راحت  خیالم  کمی  شاید!  چرا  نمیدانم.  گیردمی  آرام

 !نشده شکسته که
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  بغلش  توی   را  خودم  من  و  میکند  باز  هم  از  را  دستانش

 شدن،  جدا  از  بعد  و  میمانم  همانجا   ای لحظه   چند.  اندازممی

 . است خیس   هم او صورت که  میبینم

 . کندمی  دعوت داخل  به را من و میپرسد  را  حالم

 .نداریم پسر  دربیار، شالتو و پالتو-

  از   پر  کوچکش  آپارتمان.  آورممی  در   را   مانتوام  و  پالتو  و  شال

 . نقاشی تابلوی  از  پر  و رنگی رنگی. ست زندگی

  جرات .  زدن  حرف  در  آن  و  در  این  از  و  کردن  پذیرایی  از  بعد

  لبخند   با.  پرسممی   احوالش  و   اوضاع   و   خودش  از   و   میکنم

  کشور   از  خارج  سالی  چند  اینکه.  دهدمی  جواب  درخشانی

  خوشحال .  دارد  طراحی  و  نقاشی  آموزشگاه  حاال  و  بوده

. است  خوب  دارد  کار  و  سر  آموزش  با  هم  هنوز  اینکه.  میشوم

 توانسته   هم  مرد  یک  بدون  و  است  نکرده  ازدواج  هم  هنوز

 .مستقل و باشد موفق
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  خیلی   او  شوممی  متوجه  منتها  گویم؛می  خودم  از  هم  من

. داندمی  ام،  گذاشته  سر  پشت  که  اتفاقاتی  و  من   درباره  خوب

 . است  کرده صحبت  او با مامان البد

  خودم  به  باالخره  من  شویممی  رد  که  معمول  های   حرف  از

. زنممی   حرف  پیش   سال   ده  اتفاق  درباره   و   میدهم  جرات 

  نشیند می   کنارم  و  آیدمی .  میریزم  اشک  و  میکنم  عذرخواهی

 . کندمی بغل را من و

 فقط  شماها.  نیست  کدومتون  هیچ   تقصیر..  نیست  تو  تقصیر-

 .بودین بچه

  چند .  میگیرم  آرام  من  و  دهدمی   ام  دلداری   مونس  خاله

  سوالی  ای   گرفته  صدای   با  که  گذرد می  سکوت  در  ای   دقیقه

 !دانستممی را  جوابش خودم که پرسممی

 ست؟ زنده  رهان میدونستی شما-

 : دهدمی جواب طوالنی مکث یک از بعد

 آره -



 

1031 

 

 . نشیندمی هام  لب روی  تلخی لبخند

 :کنممی  زمزمه آرام

 !بود بازی  چی  همه اولشم از-

 به   را   گردنم  میشود   باعث  و  گیردمی   را  دستم  مونس  خاله

 .بچرخانم سمتش

  میکردیم   فکر.  مرده  رهان  میکردیم  فکر  همه  ماها..  نبود  نه-

 کرده   یکی  به دست  باهاش  که  بود  فرهان.  سوزونده  خودشو

. نرفت  چیزا  این  و  ای   ان  دی   تست  سراغ   کسی  دیگه.  بود

  سوخته   تن  اون  خودش.  نیویورک  بره  علی  حاج  نذاشت  حتی

 ... و  تهران آورد  رو

! بود  واقعی  هممون  حال...  اون   و  مراسم  اون[  کرد   مکث] 

 ... اومد سال دو بعد

  داستان  این  سرم   توی   دارد  نفر   یک.  نمیشنوم  چیزی   دیگر

 ! کندمی  تعریف را
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  چه   باید  نمیدانم.  گویمنمی  چیزی   هم   من  و   میکند  سکوت

  چیز   هیچ.  بپرسم  چیزی   چه  باید  نمیدانم.  باشم  داشته  حسی

  درد   مغزم.  میکند  درد  مغزم.  کندمی  درد   مغزم .  دانمنمی

 .  میکند

  همین   مثل!  نیست  درست  وسط  این  چیزی   یک  میکنم  حس

  مثل .  هام  خواب  مثل.  کرد  تعریف  مونس  خاله   که  چیزی 

 . تیمارستان در کابوسم

 ! نیست درست  چیزی  یک

  االن   نفر  یک  مطمئنم.  آیدمی  نفر  یک.  میزنم  زل  خانه  در  به

 !آیدمی

 !خوردمی  در به ای تقه

  جا   از  مونس  خاله.  شودمی   منفجر  دارد  مغزم  مغزم،.  میترسم

  شخصی   دید  از   را  خودم.  شوممی  بلند  هم  من .  خیزدبرمی

  آید می  در  شدن  باز  صدای .  میکنم  پنهان  است  در  پشت  که

 :شنوممی  را رهان صدای  آن  از بعد و
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 نمیخوای؟ مهمون-

  کنی؟می چیکار  اینجا تو-

 !مهمونی اومدم-

 !نیای  که بودم گفته بهت-

 .بردمی معمول حد از  باالتر را  صداش رهان

  رو   در  رو  بیام  گفتم.  نداده  تماسامو   و  پیاما  جواب  نفر  یه-

 !ببینمش

 .ایستممی  در به پشت. بندممی را اتاق  در فورا

  مهمونت؟ کجاست-

 : گویممی  همانجا از . زندمی صدام مونس خاله

 میاری؟ مانتومو و  شال خاله-

 .خوردمی در به تقه چند بعد ثانیه یک

 .دیدیم شما از اینا، از بیشتر ما. خنیاگر خانم  بیرون بیا-

 !  بود؟ آبروریزی   چه دیگر این خدا، وای 
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 . زندمی تشر مونس خاله

 رهان   بکش خجالت-

 !  ام کرده عرق   چرا نمیدانم اما کرده یخ بدنم

 ترانه  بیرون بیا-

!  است  در  پشت  که  کلیدی   سمت  میرود  دستم  چرا  نمیدانم

  خاله .  شنوممی  را  رهان  خنده  صدای .  کنممی   قفل  را  در

 : گویدمی  او اما  کند بیرون را رهان میکند سعی مونس

  وسط   ایشون  بخاطر   خورم،نمی  تکون  جام  از  نیاد  وقتی  تا-

 کنم؟  زیارتش نباید. تهران اومدم شدم  بلند کاری  سفر

. ام  ترسیده  شدت  به  است؟  آمده  من  بخاطر  من؟  بخاطر

  االن   میدانم  من .  میشناسم  را   او  من  اما  است  آرام  صداش

 .است عصبانی چقدر

 ...«و  بیرون برم میگیرم تصمیم یهویی من بعدش» 

 است؟ شده  مرگیم چه. سرم آخ. مغزم. بندممی  پلک

 . شوممی خارج اتاق از فکر  بدون و چرخانممی را  کلید



 

1035 

 

  سرتا   را،  صورتم  تمام.  کندمی  نگاهم  سرد.  ایستاده  در  مقابل

 .را  پام

 خانما خانم خانم، ترانه به، به-

 .  باشم محکم میکنم سعی

 بفرمایید؟ -

 .  روندمی باال  ابروهاش جفت

 میفرمایم  االن-

.  روممی   عقب  عقب   ترسیده  من  و  کندمی  حرکت  سمتم  به  و

  بید  مثل.  کندمی  قفل  و  بنددمی   را  اتاق  در  و   میشود  داخل

 کند؟ غلطی چه میخواهد. میلرزم

 من؟  از...ا..ا میخوای  چی.. چی ...چ ..چ-

 فرماییدنم؟ از ترسیدی  االن   چرا بفرمایم؟ نگفتی مگه-

 .  زدمی صدا را  رهان اسم و  میکوبید در  به مونس خاله

 کنار  بیا-
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 با .  کشدمی  عقب  به  خشونت  با  را  من  و  گیردمی   را  دستم

  مونس   خاله  به   رو نرمی  لحن  با  ولی.  کندمی باز  را در  خشم

 : گویدمی

 بگو   نمیتونم،  اینجا  اگه.  بزنم  حرف  باهاش  خواممی  فقط-

 !بریم  االن همین

  حرف   اجازه  اینجا   اگر!  بود  تهدید   شبیه  بیشتر!  نرم؟  لحن

! برممی   را   او   زور   با  و   میگیرم   را   ترانه  دست  باشم،  نداشته  زدن

 !این شبیه چیزی  یک

 : آیدمی   حرف  به  کالفه  رهان.  میکند  نگاه  من  به  مونس   خاله

 بریم؟  یا میری -

. دیگری   جای   تا  باشم  مونس  خاله   خانه  در  میدهم  ترجیح 

 !او  با تنها، هم آن

 نیست چیزی  خاله، زنیممی  حرف-

  و   اخم  با  مونس  خاله.  آورم  می  لب  روی   هم  لرزانی  لبخند

 : گویدمی جدی  خیلی
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 دقیقه  بیست-

 .دهدمی تکان سری  رهان

 به  خواستی  چیزی .  گردمبرمی  بخرم   چیزی   یه   بیرون  میرم-

 ترانه  بزن زنگ گوشیم

  سبزش   های   چشم  با  رهان  برای   مونس  خاله.  میکنم  تشکر

 . کشدمی نشان و خط

 یه  کارامونو  ما.  نباش  چیزیم  نگران.  هست  بهش  حواسم-

 !میکنیم دیگه جای 

 ! آبرویی بی  چقدر تو رهان که وای  خدا،  وای  خدا، وای 

  زمانی   چه  که  بینمنمی  و  اندازممی   پایین  خجالت  با  را  سرم

  در   صدای   بعد  دقیقه  چند.  گذرد می   کنارمان  از  مونس  خاله

 .آیدمی

 . ایم شده تنها

 .  کندمی ول  را دستم رهان

    نه؟ مگه دیگه، بفرماییم قراره  خب؟-
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 میخوای؟ چی-

 .روممی عقب. میشود نزدیک بهم

 .میشی عروس داری  شنیدم. دادی  بله شنیدم-

 راپورت  و  تو  دست  از!  تو  دست  از  فرنوش  آخ...  آخ  آخ،  آخ،

 .دادنت

 :میدهم جواب محکمی  لحن با

 چی؟ که خب  آره-

 .شوممی دهد،می  فشار بهم که هاش دندان متوجه

 دونه؟می من درباره خان بابک جناب-

 : دهممی جواب آسوده   خیالی با

 گفتم بهش تو درمورد  رو بوده الزم   هرچی-

  و   میکند  جیب  توی   دست.  دهدمی  تکان  سری   زده  شگفت

 . شودمی  نزدیک من به بازهم
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  بار   هزار  چند  گفتی  من؟  از   گفتی  چی  بهش  دیگه-

 بهش؟ گفتی کردم؟ بغلت بار  هزار چند گفتی بوسیدمت؟

 : گویممی و میکنم ریز چشم ! رهان تو بیشعوری  چقدر

 !کنی؟می  تهدیدم  داری -

 :پرسدمی گونه تفریح

   شد؟ نمی  اینا   شامل   "من  از   هرچی"  بهش؟  نگفتی  مگه   عه؟-

 :دهدمی ادامه. فقط  میکنم نگاهش

  هرحال   به!  بگم؟  بهش   من  میخوای   نگفتی  اگه   میگم-

  دارم   تجربه  سری   یه  من  تازه.  سقف  یه  زیر  برید  قراره...  زشته

 بذارم  اختیارش در میتونم که

 خفه: » بگویم  او   به  بلند  صدای   با  و   بزنم  داد  میخواهد   دلم

  و  میدهم  باال  را  ام  چانه  تمام  شجاعت  با  ولی  « شو  خفه  شو،

 : گویممی

 داره  تورو  از بهتر های   تجربه سری  یه خودش-

 ! آوردمنمی زبان به را جمله  این و میشدم الل کاش و
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  میکنم   احساس  ولی   نیستم  مطمئن.  کندمی  نگاهم   ناباوری   با

 .  نشست ترس هاش چشم توی . پرید  رنگش

  را  سرش.  دهدمی  فشار  بهم  را  هاش  پلک  محکم  ای لحظه 

 :کند می زمزمه  و  اندازدمی  پایین

  دروغ   بگی  که  میدم  وقت  بهت  ثانیه  هفت...  ثانیه  هفت-

  بعدش   و  میشم  زدم   مونس  به  که  حرفی  بیخیال  وگرنه   گفتی

  تو   بذاری   پاتو  نتونی  حتی  که   میکنم  کبودت  جوری   یه

 .  خونتون

 . بیایم کوتاه ندارم قصد.  میکنم نگاهش

 یک-

 پررویی  خیلی-

 دو-

 هستی؟  خری  کدوم کردی  فکر-

 سه-
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  محکم   و  گیردمی  را  دستم  که   بگذرم  کنارش  از  میخواهم

  درد   با.  خوردمی  سرم  پشت  دیوار  به  کمرم .  عقب  میکند   پرتم

 . گویممی آخ

 چهار -

 عوضی؟ نمیکنی  گم گورتو چرا-

 پنج-

 .است شده ترسناک  شدت به رهان

  هفت   عدد  از   بعد   بدونی  نیست  نفعت  به  اصال...  ترانه  شیش-

 !کنممی چیکار باهات

 !بکنم؟ غلطی چه! بخواهم؟ کمک بکشم؟ جیغ باید

 :میزنم داد حرص  با

  من  خوابم؟می  کی   با  من  آخه   داره  ربطی  چه  تو  به-

  مگه   چه؟  تو  به  چه؟  تو  به  زنت؟  دخترت؟  دوست  چیکارتم؟

  من  خوابیدی   وارنگی   و  رنگ  دختر   هر  با  گفتی   وقتی  تو

 گفتم؟ بهت چیزی  من ها؟ آشغال؟ زدم حرفی
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 دختری   هیچ  به  دست...  کس  هیچ  با...  با...  نبودم...  نخوابیدم-

 !تو جز به کس هیچ نبوسیدم  رو دختری  هیچ. نزدم

  لحظه   یک   در.  کندمی  فروکش   عصبانیتم  تمام  لحظه  یک  در

  خودم   از  باید  واکنشی  چه  نمیدانم  که  شوممی  شوکه  جوری 

 .بدهم نشان

  شدت   به  که  رنگش  دو   های   چشم   به  میزنم  زل   سکوت  در

 . اندمستأصل

 من  جز  کسی  با  بگو !  گفتی  دروغ   بگو  آره؟  ترانه  گفتی  دروغ -

 بگو! نبودی 

 :زنممی لب  بدی  حس با و میکنم بغض  اما  چرا نمیدانم

 دیدم  فیلمشو من... بوسیدی  بهنازو تو-

 . گیردمی را  دستم که  گذرممی  کنارش از دلخوری  با

 ... بوم پشت باالی . گفتم بهت هم  قبال. نبوسیدم-

 ! بیاد یادم خوامنمی. نزن حرف  روز اون از-
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  کنم  نگاهش  و  برگردم  اینکه  بدون.  چکدمی  پایین   هام  اشک

 : گویممی لرزانی  صدای  با

 تو  با  بار  یه  من.  رهان  کن  ولم  کال.  رهان  کن  ول  دستمو-

. کنم  زندگی  میخواد  دلم!  بمیرم؟  تو  با  باید  بار  چند.  مردم

  انتقام   ازم   میخواستی.  کشیدم  عذاب   هرچی   بسه.  دیگه  بسه

  و   گرفتی  رو  تهمینه  دست  که   روز  همون.  گرفتی  بگیری؟

  انتقامتو   رفتی،  و   شدی   من  بیخیال  و  زدی   لبخند  بهش

 . برم منم بذار. زندگیت  دنبال برو. شدم خیالت بی. گرفتی

. کنممی   استفاده  فرصت  از  من  و  شوندمی  شل   انگشتانش 

  از  و  کشم  می  بیرون   هاش   انگشت  حصار  میان  از  را  دستم

  می  را  مانتوام  و  روممی  جالباسی  سمت  به.  بیرون  میزنم  اتاق

 میبندم،  را  مانتوام  های   دکمه  تند  تند  درحالیکه.  پوشم

 .آیدمی

 منه؟  تقصیر کنیمی فکر تو-

 . کنممی  سرم را شالم. شومنمی منظورش متوجه
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 !خواستیمی اینو که بودی  تو-

 .شومنمی متوجه بازهم

 . کردم ولت من گرفتی، دستمو تو-

 :گویممی خشمگین و  عصبی

 میگی  چی نمیفهمم-

 .آیدمی  نزدیک

 . کنمنمی  ولت. بری  نمیذارم-

 .زنممی  پوزخندی 

 نمیخوامت دیگه من. نیست مهم-

  که   میچرخم.  پوشممی   را  پالتوام.  کردم  تاکید  "من"  روی 

 .گیردمی  را  بازوم

 کن  ولم-

 نه ... من زندگی  از ولی بیرون؛ بری  در این از میتونی فقط-
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  خیره   رنگش   دو   های   چشم  توی .  گردمبرمی  سمتش  به

 .میشوم

 یاری  آقای  نباش مطمئن  خیلی-

  را   هام  کفش  و  میکشم  بیرون  دستش  توی   از  را  بازوم

 : گویممی و  میکنم باز را در. دارمبرمی  را کیفم. پوشممی

  میام  دیگه  وقت  یه  بگو.  کن  عذرخواهی  مونس   خاله  از-

 دیدنش 

.  کندمی   درد مغزم.  بیرون  میزنم  آپارتمان از.  زندنمی   حرفی

 .  کندمی درد مغزم. کندمی درد مغزم. کندمی  درد مغزم

. شودنمی  تمام  زمستان  چرا  نمیدانم.  است  سرد   عجیب  هوا

 ! مانده زمستان که است سال ده انگار

 .  است سرد.  است سرد. است سرد. است سرد . است سرد

  علی  حاج.  بدهم  جواب  تا  ایستممی.  خوردمی  زنگ  موبایلم

 !بزند؟ زنگ االن باید چرا  او! است
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  قراری   عصر  فردا   برای   احوال  و  حال  از  بعد.  دهممی  جواب

  خوب   اتفاق  یک   باالخره.  کنممی   تشکر.  دهدمی   ترتیب

  بابا   جانب  از  دیگر.  دهممی  ادامه   راهم  به  خوشحال.  افتدمی

 . داشت  نخواهم نگرانی

  هام   شانه  روی   از  بار  یک  انگار  و  میشود  تر  آزاد   کمی  فکرم

 . شودمی  برداشته

  بهتر   چیز   همه  بعدش.  بمانم  بابک  جواب  منتظر  باید  فقط

  دیگر.  نه  یا  بدهم  استعفا  کارم  از  میکنم  فکر  خودم  با.  شودمی

 .  ندارد وجود  مالی فشار

. است  شده  چه  نمیدانم.  است  شلوغ   شدت  به   رو  پیاده  توی 

 .ایستاده پلیس  ماشین دو  حتی و  آمده  آمبوالنس 

 .کشدمی سرک جمعیت پشت از یکی

 ان؟ مرده _

 :گذرندمی  کنارم از اش بچه دختر  و مادر

 مرده؟  دختره اون مامان-
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  مرگ   شاهد  فرزندش   داده  اجازه  که  باشد   احمق  باید  زن  این

  داخل   حتی   من .  نفهمند  ها  بعضی   چقدر .  باشد  آدم   یک

  تماشای   حال  در   کودک  چند  که  دیدم  عکسی  اینستاگرام 

 !  بودند اعدام

  باید   را  کسی  چه  چیزی   چنین  برای   نفهمیدم  هم  وقت  هیچ

 . دانست مقصر

  مرگ   از  بعد.  گذرممی  خیابان  از  و  میکنم  کج  را  راهم  فورا

  کشته   بر  مبنی  خبری   هر.  ام  شده   حساس  شدت  به  دوستانم

 .کندمی  بد را  حالم آدمی  هر  مردن یا شدن

  و   بابک  مثال.  بکنم   دیگری   چیز  پرت  را  حواسم  میکنم  سعی

 !سکوتش

 ...و  دارمبرمی را موبایلم!  بگیرم تماس او با خودم کاش
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 ارسْو م وُن اپی پ وِنوسْ،

 پنجم  تاش

 : روح بنفش

 "برگشت"

  روز   آن  و  بودی   شده  مریض  تو.  آیممی  بیرون  مدرسه   از

 گفتی  اما  آمد؛  خواهم  دیدنت  برای   بودم  گفته  بهت.  نیامدی 

  مریض  هم  من  میترسیدی   و  بودی   خورده  سرما  بدجور.  نه

 . شوم

 . است گوشم توی  هنوز  ات گرفته صدای 

  چیکار  من  بشی  مریض.  نداری   جون...  ای   ذره   یه  خودت-

 کنم؟

. عاشقانه  لحن  و   گرفته   صدای   آن  برای   رفت  غنج   دلم   منم

 :گفتم

 . شده تنگ برات  دلم خب-

 :گفتی
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 .  ست ذره یه که  دلت قربون-

 شو  خوب زود-

 :گفتی شیطنت با

 میدی؟ چی جایزه بشم، خوب زود-

 . ندادم جواب.  خورد پیچ دلم

 چیه؟  جایزم قرمزی، لپ نگفتی-

 برات؟ بخرم چی-

 خوامنمی خریدنی-

 : پرسیدم  آهسته و شدم جابجا تخت  روی   استرس با

 میخوای؟ چی پس-

  توپ   جایزه   یه   بخوای   اگه  و  خواممی   لباتو  میخوام،  خودتو-

 میخوام  تنتو... بدی  بهم

  تو   چرا...  خدایا.  آمد  بیرون   سختی  به   هام  نفس  و  شدم  داغ 

  ها؟! بودی؟ پروا بی اینقدر
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 .ندادم جوابی

 قبوله؟-

 .نزدم حرفی هم باز

 قبوله؟  ترانه؟-

 :گفتم فورا. زد   صدام مامان 

 دیگه  برم من. میزنه صدام مامان-

 :گفتی مکث با

 فعال... لباتو بوسممی. ترانه  تختم رو میارمت بشم، خوب-

 فقط  بعد  روز  تا.  کردم  قطع  سریع  و  گفتم  چه  نفهمیدم

 .کردممی مرور را مان گذشته شب مکالمه

  به   خواستیم  هم  همراه .  برساند  را  من  مهسا  بابای   بود  قرار

 : زد  صدام کسی که برویم خیابان دیگر سمت

 ترانه؟-
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 ارسْو م وُن اپی پ وِنوسْ،

 ششم  تاش

 جنسی   رابطه: صورتی

 "برگشت"

  آنجا   او.  کردم  تعجب.  دیدم  را  لیلی  و  صدا  سمت  به  چرخیدم

   کرد؟می  چکار

 ترانه؟  کیه این-

 .  شد جلب توجهش هم مهسا

 میشناسیش؟  شکلیه؟ این چرا داره؟ ایه قیافه چه این-

  هم   را  راستش.  شدم  پاچه  دست.  انداختم  مهسا   به  نگاهی

  خودم   از  چقدر!  من  به   لعنت.  شدم  زده  خجالت   کمی  بخواهی

 ! چقدر. رهان  متنفرم

 :دادم  را مهسا جواب و کردم لیلی  به را  پشتم فورا

 بریم  بیا! نمیشناسمش نه-
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  به   سر  را   خودم  میخواهد  دلم  میکنم،  فکر  روز   آن  به  وقتی

 ! چقدر. بودم شعور بی و عقل  بی من چقدر. کنم نیست

  و   شدم رد خیابان از  او  به توجه بی هم  من. زد  صدام دوباره 

.  انداختم  پدرش  اتوموبیل  داخل  را  خودم  مهسا  از  تر  سریع

 . آمدمی  در داشت  جا از قلبم

. باشم  داشته  لیلی  به  بدی   حس   که  نبودم  سابق   مثل  دیگر

  هم   چندباری .  بودیم  رفته  شان  خانه  به  تو  همراه  باری   چند

  همکالم   او  با  مدرسه  جلوی   کشیدممی  خجالت  ولی  بیرون

 . بشوم

. بود  خیره   من  به  شده  شوکه.  کردم  نگاهش  ماشین   داخل  از

 .دزدیدم را  نگاهم فورا

  پرس  لیلی درباره. آمد من با هم مهسا. رسیدیم که خانه به

 :گفتم من  و  کرد جو و

 بابا نمیشناسمش-

 . زد صدا اسمتو ولی-
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 :دادم  جواب و انداختم باال ای  شانه

 نمیدونم. بوده ترانه اسمش دیگه یکی شاید-

 .  کشاندم دیگری   چیز به  را موضوع  بیخیال هم بعدش

  مامان   از  را  گوشی  خوشحال.  زدی   زنگ  تو  بعد  روز  عصر

 .رفتم اتاق  به و گرفتم

 ... آقا  علکم سالم-

 . ترسیدم. زدی   صدا را اسمم آلودی  بغض و  گرفته صدای  با

 اینجوریه؟  صدات  چرا رهان؟ شده چی-

 کرده  خودکشی لیلی لیلی،... تران-

.  آمدنمی  باال  نفسم .  شدم  ولو  زمین  روی   همانجا.  رفتم  وا

  پام   و  دست.  بیاورم  باال  بود  ممکن  آن  هر  میکردم  احساس

 .... و میلرزید 

 ... قلبم... قلبم



 

1054 

 

  چیزی   میکنم  فکر  روز  آن  به   که  هربار!  رهان  آخ!  قلبم  آخ

  پاره  را  قلبم  روز   آن  که  زخمی.  کندمی  سنگینی  قلبم  روی 

 ! سال ده  گذشت با حتی. نشد درمان هرگز دیگر کرد،

 :گفتم  لرزان صدای  با

.  بود  خوب.  مدرسه  جلوی   دیدمش  دیروز  رهان؟  میگی  چی-

 بود سالم. بود زنده

  با .  میکردی   گریه  نمیشد  باور.  ریختیمی   اشک  داشتی  تو

 :گفتی بغضت از پر  صدای  همان

  باید   چرا...  مرده   عزیزم  لیلی...  مرده  لیلی...  تران  مرده-

. کنیم  عمل  هم   با  بود  قرار   چی؟  واسه  آخه  بکشه؟  خودشو

 ما ... داشتیم نقشه کلی ما. شیم آزاد هم  با بود قرار

  نتوانستم   دیگر  هم  من.  ندادی   ادامه  دیگر  و  شکست   صدات

.  کردن  گریه  به   کردم  شروع   هم  من.  بگیرم  را   خود  جلوی 

. شدنمی  محو  چشمانم  پیش  از  اش  شده  شوکه  صورت  تصویر

 !دیدمش که روزی   آخرین تصویر
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 . کشت را  خودش نمیشد  باورم. رفت نمیشد باورم... لیلی

  متکا.  خندیدیم  یکدیگر  با  کلی.  شان  خانه  رفتیم  پیش  هفته

  اینکه  از.  گفت  ما  برای   خودش  از.  فامیل  و  اسم.  کردیم  بازی 

 . کند کار چه آینده در  میخواهد

 بود  نگفته  من  به  کس  هیچ.  ترانه  آبجی  گفت،می  من  به

 !کس هیچ! آبجی

 !رهان! رهان! رهان وای 

 من ها؟ کنم؟ کار چه. برگردید نفر دو شما که کنم کار چه

 . میرممی دارم وجدان عذاب همه این با من. میرممی  دارم

 . آمد  اتاق به من  صدای  با مامان

 شده؟ چی ترانه-

.  زد  صدا  را  بابا  و  کرد  بغلم  مامان.  گرفت  اوج  ام  گریه  صدای 

  حرف  من  پرسیدندمی  چه  هر.  بود  مانده  واج  و  هاج  هم  بابا

 . میریختم اشک فقط و  نمیزدم

 : پرسید کالفه و  عصبی بابا
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 کنه؟می  گریه داره  اینجوری  که  شد چی خب-

 . کرد اینجوری  یهو بعدش.  زد  زنگ فرانه-

  دقیقه  چند  بعد.  رفت  بیرون  اتاق   از  و  برداشت  را  گوشی  بابا

 و  برگشت  مامان  که  شد  چه  نفهمیدم  و  زد  صدا  را  مامان

 :گفت

 فرانه  پیش  ببردت بابات  شو آماده-

  بید   مثل  بدنم  تمام.  لباس  پوشیدن  برای   کرد  کمکم  مامان

  زیر  مدام .  بودند  آورده  هجوم  مغزم   به  لیلی   خاطرات.  میلرزید

 :میکردم زمزمه لب

 ! کشتمش من! کشتمش من!  کشتمش من-

 صورت  با.  گفت  تسلیت  بهم  و  کرد  بغلم  بابا  رسیدیم  وقتی

.  رساندم  اتاقت  به  سریع  را  خودم  و  شدم  شما  خانه   وارد  خیس

 .میکردی  گریه  آرام و بودی  نشسته تخت روی 

  روی   را  من.  رساندم  تو  به  را  خودم  و  انداختم  را  ام  کوله

 کردی  بغلم و  نشاندی  پاهات
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  نوازش   را  کمرم  آرام  حالیکه  در   و  کردی   فراموش  را  خودت

 :گفتی کردی،می

 قشنگم  نکن  گریه. عزیزدلم نکن گریه-

  لیلی   به  که   هربار.  آمدنمی   بند  اشکم  میکردم   هرکاری   من  اما

  اشک   دادی   را   مردنش   خبر  که   روزی   همان   مثل   میکنم   فکر

  سرد  هرگز  داغش.  شودنمی  کهنه   گاه  هیچ  داغش .  ریزممی

 . شودنمی

  شدم   دیگر  آدم  یک .  شدم  عوض  کامال  لیلی  مرگ   از  بعد  من

 !شدم بزرگ. اصال

  با !  بود  واویالیی.  رفتیم  لیلی خانه  به  هم  با  و  پوشیدی   لباس

 جلو.  شدم  دیوانه  گریستمی  های   های   که  خواهرش   دیدن

 رویی؟ چه با میگفتم؟ تسلیت او به  چگونه. رفتم

  بغل  را  من.  آمد  ما  سمت  به   و  شد  بلند  ما  دیدن  با  مهال

 . زد  زجه بلند صدای  با و گرفت
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  دارن   االن   که  همینایی  دیدی؟  باالخره؟  کشتنش  دیدی -

. کشت  خودشو  ترانه...  خدا  آخ.  کشتنش  میکنن  گریه  براش

 . شد راحت آبجیم. شد راحت

 .گرفتی آغوش در را  او  تو و آمد بیرون من بغل از

 جان مهال  باش آروم -

  رگشو .  کبابه  براش   جیگرم ...  جیگرم   آخ.  باشم  آروم  چجوری -

  بدن   و  صورت  نگفت  تونست؟  چطور  اومد؟  دلش   چطور.  زد

  خودش   زخمه  پر  بدنش  نگفت  بشوریم؟  چجوری   کبودشو

  شرمنده   رو  ما  تونست  چطوری   خودش؟  به  بزنه  زخم  نباید

 قشنگم  خواهر... لیلی. کنه تر

 :گفت و شد نزدیک  سمت آن  از خانمی یک

 باش  آروم... زشته بده.. خواهر نگو. خاله لیلی  بهش نگو-

.  زد  را  خودش.  داد  هول  عقب  به  را  زن.  کشید  جیغ  مهال

  و   گرفتی  را  او  تو.  گفت  بیراه  و  بد  همه  به.  کشید  را  موهاش
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  اتاق   اندازه  به  که  اتاقی.  بردی   لیلی  اتاق  به  کشان  کشان

 !  دختر یک  حضور از  بود پر خودم،

 بغل   توی   او  و   من.  گرفتنمی  آرام  مهال  میکردیم  هرکاری 

  درد   از  پر  های   حرف  به  و  میریختم  اشک.  زدیم می   زار  هم

 .دادممی گوش مهال

  رفتیم می   آنجا  به  روز  هر.  گذشت  همینطور  تمام   هفته   یک

 .میریختیم اشک لیلی،  اتاق توی  و

  روی .  داد  پاکت  یک  هرکداممان  دست  به  مهال  هفتم،  شب

 .کردم نگاه را پاکت

 « ترانه آبجی برای » 

 .مهال به زدم زل پرسشی

 کشو  توی .  نوشته  چیزی   یه  هممون  برای ...  لیلیه  طرف   از-

 .کردم پیداشون

  میکردم   فکر  خودم   با.  کرد  بغلم  مهال.  گرفت  ام   گریه  دوباره

  نامه  زودتر   میخواست  دلم  بود؟  نوشته  من  برای   چیزی   چه
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 جلوی   روز،  آخرین  دیدار  شرمندگی  طرفی  از  و  بخوانم  را  اش

 . بود گرفته را   نامه کردن باز

 برسم  خانه  به  تا  کردم  صبر.  آمد  دنبالمان  به  احمدی   آقای 

.  رفتم  اتاقم  به   سریعا  شدم،  جدا  که  تو  از.  کنم  باز   را  نامه  بعد

 های   دست  با  و  نشستم  تخت  روی .  نکردم  عوض   را  لباسم

 .  کردم باز را  پاکت لرزان

 . نشستند اول خط روی   هام  مردمک

 ترانه آبجی سالم» 

 کنارتون  دیگه  من  یعنی  پس  میخونی  رو  نامه  این  داری   اگه

 .نیست

  من   مثل  کسی  برای   امیدوارم.  باشه  خوب  حالت   امیدوارم

 .نسوزونی دل برام  امیدوارم  و. نکنی حروم  اشکاتو

 توی   من.  متنفرم  دلسوزی   از  هرچیزی   از  بیشتر  دنیا  این  توی 

 آدمایی .  سوزوندن  دل  برام  که   دیدم  زیادی   آدمای   زندگیم

 . نکردن من امثال منو برای  دلسوزی  جز  کاری  هیچ که
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 اونا .  زدن  کتکم  نه  و  کردن  تحقیرم  نه  خونوادم  برخالف  اونا

  فقط   اونا.  نبودن  کردن  اذیتم  پارک  توی   که  پسرایی  مثل

  کنارم  از  و  داریم   گناه  من  امثال  منو  چقدر   میگفتن

 . میگذشتن

  اذیتم   که  کسایی  از  بیشتر  میکنن   دلسوزی   که   آدمایی  از

  کاری   هیچ   با  سکوتشون  با   اونا  چون.  متنفرم  کردن

  و   بکشیم  عذاب  من  مثل  کسایی  شدن  باعث  نکردناشون

 .بشیم اذیت

 . نباش آدما  این مثل تو

  رهان   مراقب  اینه  اولیش.  دلیل  دو  به  نوشتم  برات   رو  نامه  این

 . باش رهان پشت. باش رهان   کنار. باش

  قبول   تفاوتشو.  کن  قبول   رو  هست  که  چیزی .  نکن  سکوت

  داشتنش   دوست  از.  نکش  خجالت   بودن  کنارش   از.  کن

 .  نکش خجالت 
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.  تنهان  ها  لیلی  و   ها   رهان  چقدر  نمیدونه  من  اندازه   کس  هیچ

 . آبجی نکن خالی پشتشو

  دیگه  که  روزی   اما.  بمون  باهاش   عاشقشی  که  روزی   تا

 .نمون پیشش دلسوزی  برای . کن ترکش نداشتی دوسش

 .نمیخوایم ترحم ماها. نداریم نیاز کسی دلسوزی  به ماها

  دیگه   درخواست  هم   باز  نوشتم،  رو  نامه  این  که  دلیلی  دومین

 .ایه

  بهش   چیزی   لطفاً  نگفتی   رهان  به   اگه  روزمون  آخرین   درباره

 . خودمون بین  دار نگهش راز  یه مثل. نگو

  ذهنشو   تو  مورد  در  دیگه  فکرای   شده  که  هم  لحظه  یه  نذار

 . کنه پر

  و.  داری   دوسش  چقدر  تو  که  دونممی  هرکسی  از  بهتر  من

 .کنیمی  و کردی  براش کارایی چه
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  ماها   از  کدوم  هیچ.  داره  رو  تو  که  خوشبخته.  خوشبخته   رهان 

 رهان   بابت  از  خیالم  و  خوشحالم  منم.  نداریم  رهانو  شانس

 . راحته

  حق   بهت  من.  نگیری   وجدان  عذاب  من  بخاطر  وقت  یک

  هرکسی   که  کردی   رو  کاری   تو.  کنمنمی  قضاوتت  من.  میدم

  منتقل  ممکنه  هرکسی   به  که  شد  منتقل   حسی  تو  به.  کنهمی

 .دوستت جلوی  کردم شرمندت اگر متاسفم. بشه

 خودکشی   تو  رفتار   بخاطر  من  که  نکن  فکر  این  به  وقت  هیچ

 .  کردم

  به   امیدی   دیگه  و  بودم  شده  خسته  فقط  من.  آبجی  دونیمی

 . نداشتم آینده

  امید.  کنهمی  ترغیب   کردن  زندگی   به  آدمو  که   چیزیه  امید

.  ندارم  امیدی   من .  گرفتنش  ما   از  مملکت  این  توی   که  چیزیه

 .چیزی  هیچ به

 ترانه دارم دوستت خیلی من
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  اولین .  شدم  دوست  باهاش  که  بودی   دختری   اولین  تو

 وجود   با  که  فهمیدم  وقتی  اینو.پذیرفت  منو  که  دختری 

  بهم  و  درآوردی   روسریتو  من  جلوی   داشتی  که  اعتقاداتی 

 .دادی  دست

 . داره نیاز تو مثل یکی به زندگیش توی  هرکسی  من بنظر

 . خوشحالم بابتش اما کوتاه  هرچند. داشتم تورو من

  چقدر   که  نره  یادت  وقت  هیچ  آبجی  دارم  دوستت  خیلی

 .  بود خاص  و قشنگ  زندگیم توی   حضورت

 لیلی  طرف  از

 « نشد آزاد هرگز  که دختری 

 ارسْو م وُن اپی پ وِنوسْ،

 ششم  تاش

 جنسی   رابطه: صورتی

  باورم .  شودنمی  باورم.  شوممی  بلند  تخت  روی   از  مات  و  گیج

 !  چرا؟! باشد  گذاشته شرطی چنین علی حاج شودنمی
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 خاطر؟  چه به

  کمی !  یکی  این   اال   میکردم   فکر  هرچیزی   به  عصر   امروز 

 .خیلی. نه کمی. است  عجیب

 . نمیفهمم! چه نمیدانم. است  اشتباه وسط  این چیزی  یک

  کند؟می  کار چه  بفهد اگر رهان

 . ترسممی  واکنشش  و رهان از

  یادآوری   از.  میکنم  عوض  درگیر  فکری   با  را  شلوارم  و  مانتو

  توانستم   چطور.  میزنم  سرم  توی   محکم  گذشته  ساعت  چند

 کنم؟  قبول

  هم   روی   پلک  درد  از.  دهممی  تکیه  دیوار  به   را  ام  پیشانی

 .  گذارممی

 ! بریزم؟ سرم  توی  خاکی چه  بفهمد اگر بابا

  از   پیش  باید.  گیرممی   را  سرم  دست  با  و  افتممی   زمین  روی 

.  کنم  صحبت   او   با   خودم   برود  بابا   سراغ   به  علی  حاج   آنکه

 ! دهد؟می  نشان خودش از واکنشی چه بفهمد وقتی اصال
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 ! پیش سال  ده مثل درست. شودمی ناامید من  از البد

: بگویم  توانستم  چطور.  پذیرفتم  فکر  بدون  که  من  به  لعنت

 !«  قبوله باشه» 

 !توانستم؟  چطور

  رهان  چشم  از  میکنم  سعی  قبل  روز  مثل  درست  گالری   در

  داخل   از.  کنممی   حبس  را  خودم  کارم  اتاق  توی .  شوم  پنهان

!  را  ای   زنانه  صدای .  شنوممی  بخند  و  بگو  صدای   رهان  دفتر

  پذیر   امکان  ببرم  دیگری   سمت  به  را  فکرم  میکنم  کاری   هر

 .نیست

 .کندمی متشنج را اعصابم ها  خنده و  گو و گفت آن

  از   بیشتر.  بدهم  فائزه  به  را   استعفام  امروز  همین  و   بروم   باید

  تهمینه   که  باشم  جایی  نمیتوانم.  کنم  تحمل  نمیتوانم  این

 !  هست

  نمیتوانم .  میخندد  دیگری   دختر   با  رهان  ببینم   نمیتوانم

 . کنم تحمل



 

1067 

 

 حتی   من.  حسودم  چقدر  که  بودم  گفته  رهان  به  بارها  من

 ...او اما. میگفتم را این میرفتم)!( مزارش سر که زمانی

 !است مالحظه بی هم  هنوز... آه

 های   آدم  شبیه  بدهم،  استعفا  اگر.  میگذارم  میز  روی   را  سرم

 !  زده جا  فورا که کسی نمیرسم؟ بنظر فراری  و ترسو

  کار   چه.  کرد  خواهد   ام  مواخذه  حسابی  احتماال  هم  مهسا

 . کنم  تحمل فقط که  نمیشود! کنم؟

.  دارمبرمی   را  گوشی .  میشوم  راست   فورا  تلفن  زنگ  صدای   با

  برای   خداروشکر  خب.  بروم  اتاقش  به  میخواهد.  است  فائزه

 .نمیشنوم را صداشان شده که هم  ای  دقیقه چند

 جلوی   را  پرونده  یک.  روممی  فائزه  اتاق  به  و  شوممی  بلند

  چند   زیر   او  تا   بروم  رهان  دفتر  به   میخواهد  و   گذاردمی  روم 

 ! بزند امضا را برگه

 !لعنتی! لعنتی! لعنتی
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. دادمی   انجام  را  کارهایی  چنین  خودش  همیشه  من؟  چرا

 !میخواهد؟ من  از امروز  چرا

 شده؟  چیزی -

 .آیممی بیرون فکر از

 بله؟-

 داری  کاری  شاید گفتم. وایستادی  میببنم-

 میرم  االن... نه نه، اها-

  یکدیگر   به  محکم  را  هام  پلک.  آیممی  بیرون  فائزه  اتاق  از

 پیچ   دلم  و  افتاده  جانم  به  اضطراب  و  استرس.  دهممی   فشار

  بریزم؟  سرم توی  باید خاکی چه. میخورد تاب و

  خودم  به.  میکشم  عمیق  های   نفس   رهان  دفتر  به  رسیدن  تا

. میای   بر  پسش  از  تو: » گویممی   خودم   به.  دهممی   دلداری 

. نکردی   اشتباهی  کار  تو.  نترس.  دختر  آفرین.  هستی  قوی   تو

  میز   مقابل  برو  راست   یک.  بده  سالم .  شو  وارد.  باش  محکم

 « بیرون بیا و  کنه امضا رو کجا بگو. بده رو پرونده . رئییست
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  زیرلب   و  میکشم  عمیقی  نفس.  ایستممی  دفترش  در  مقابل

 « کن کمکم. تو امید به خدایا: » گویممی

 :شنوممی  در  پشت از را رهان صدای . میزنم  در به تقه چند

 بفرمایید -

  وارد .  میکنم  باز   را  در  و  دهممی   بیرون  فشار  با  را  نفسم

 سالم  جدی   خیلی   و  میکنم  نگاه  رهان  به  اول.  شوممی

 .  تهمینه به بعد و دهممی

  چهره   را،  او  صورت  من.  کنممی   دختر  روانه  نگاهی   نیم  تنها

 .  میشناسم خوب خیلی را اش

  حسودیم   او  به   و  میکنم  نگاه  را  هاش  عکس  هرشب  من

  نشان   ام   خیره  نگاه   با  تا  ندارم  نیازی   جهت  این  از!  شودمی

  را   اش   قیافه  میخواهد   دلم   یا   کنجکاوم   او  به   نسبت  دهم

 !ببینم

  میگذارم   را  پرونده.  روممی  رهان  میز  مقابل  بلند   های   قدم  با

 . بزند امضا  باید که گویممی  سرد و جدی  همانطور و
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. کشمنمی   پس  پا   اما   من.  کندمی   نگاهم  جوری   یک  رهان

 . بدهد انجام را  کارش میمانم منتظر. او به زنممی  زل سرد

  متفاوتش   و  جذاب   رنگ  دو  های   چش  آن  با  خیال  بی  او  اما

  من   سمت  از   واکنشی   منتظر  اگر .  من  به  است  شده   خیره 

  ندارد، امکان.  ببرد گور به را آن است بهتر بگویم باید است،

 .بکنم کاری  یا بزنم حرفی

 . است کافی براش همین. کنممی نگاهش  جدی  و سرد

  حین   در.  اندازدمی   پایین  را  سرش  و  میشود  خیال  بی  باالخره

 :گویدمی کند،می مطالعه را  ها برگه یکی یکی اینکه

 بود؟  چطور بابا-

. کنممی  نگاهش مات و گیج.  شوممی شوکه. زندمی خشکم

 ! دارد؟ خبر  او! داند؟می او

  رفته   باال  اش  گوشه  کمی  که  لبی  با  و   میکند  باال  را  سرش

 . کندمی  کجی دهن من به عمال
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.  است  آمده  خوشش  کرده،  زده  شگفت   اینطور  را   من   اینکه  از

 .  شد وارد و شکافت راحت  خیلی را محکم پوسته آن

  و   میکنم  صاف  کمی  را   گلوم.  نبازم  را  خودم  میکنم  سعی

 :میدهم جواب

 بودن خوب-

 ... امضا امضا، امضا،

 .  دهد نمی  دستم  اما.  بنددمی  را  پرونده .  شودمی  تمام  باالخره 

 بیارن؟  تشریف کی قراره-

 .آیدنمی  در نفسم! او به لعنت

 :گویممی آهسته

 .ندارم اطالعی-

  بعد.  میکند  پایین  و  باال  فهمیدن  معنی  به  را سرش  بار  چند

 .آیدمی من سراغ  به و شودمی بلند  صندلی روی  از
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 عقب   به  قدمی  میخواهد  دلم.  ام  ترسیده.  کنممی   تعجب

  محیط   در  ما  و   است   من  رئیس  او   که  نکته  این  اما   بردارم

 محکم  و   قرص  پس.  میبندد  را  پام   و   دست  هستیم،  کاری 

 .ایستم می جام سر

 :کندمی اشاره  تهمینه به دست با و  میگیرد قرار روبروم

  از   خارج   خوب  خیلی  نقاشای   از  تهمینه.  کنممی  معرفی-

 ... بود کنارم ساله چند این که کشور

  دستش   رهان  ناگهان .  شودمی  بلند  جا  از  لبخندی   با  تهمینه

 : کندمی معرفی و  میگذارد من کمر پشت  را

 !هایشچشم  مجموعه صاحب ترانه-

   چه؟ صاحب

 . کندمی   دراز  را   دستش  و  آوردمی  لب  روی   لبخندی   تهمینه

 خوشبختم -

 . دهممی  فشار را  دستش  و  میزنم لبخند متقابالً هم من

 ببینمت  نزدیک از میخواست دلم خیلی-
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  به   فورا  اما .  پردمی   باال   ابروهام  دوباره   که  نیست  خودم   دست

  لبخندم   تنها   بگویم،  چه  نمیدانم  که   آنجایی  از .  آیممی   خودم

 . کنممی  تر عمیق را

 آب.  شودمی  پایین  و  باال  کمرم  روی   وار  نوازش  رهان  دست

 ! ندارد؟  مشکلی  قضیه  این  با  تهمینه .  دهممی  قورت  را  دهانم

 است؟ رهان دختر  دوست واقعا او اصال

 ... مثال» 

 . نمیکنم نگاه تو جز به دختری  هیچ به من بابا خیال بی

 ... بابا مثال میگم

 !« بعدش؟ خب... تو  دست از آخ

  چه   نمیدانم.  دهممی  فشار   هم   روی   محکم  را   هام   پلک

 . شودمی  مرگیم

 ترانه؟-

 :میگویم  ترسیده
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 ! بله؟-

 : پرسدمی  نگران رهان

 خوبی؟ -

 !میگفتی؟ چیزی  آره-

.  گذراندمی   نظر  از   را   صورتم  تمام  کنجکاوانه  اما  اخم  با

 .  دهدمی  دستم  به را پرونده  و چرخدمی

 میگویم   ای   اجازه  با  زیرلب.  شوم  خارج  آنجا  از   فورا  میخواهم

 .کنممی  طی را خروج  مسیر بلند های   قدم با و

 :شنوممی  سر پشت  از را تهمینه صدای  ناگهان

 دیدمت  شدم  خوشحال-

 همچنین -

 .بندممی  را  در و شوممی  خارج  اتاق از و
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 ارسْو م وُن اپی پ وِنوسْ،

 ششم  تاش

 جنسی   رابطه: صورتی

 "تبرگش"

  را   او   نگفتم  تو  به  هیچگاه  من  بود  خواسته  لیلی  که  همانطور 

  کدام   هیچ  نتوانستم  اما  بودم؛  دیده  اش  زندگی  روز  آخرین  در

  رفتارم   وجدان  عذاب!  کنم  عملی  را  دیگرش  های   خواسته  از

 .  است  گرفته   را   گریبانم  ام   نشسته  کنارت  که  لحظه  همین  تا

 میدانی  که  حاال.  ام  کرده  اعتراف  بارها.  ام  گفته  برات  بارها

 ! داری؟ حسی چه

  من   که   هرچند.  ای   شده   ناامید  من  از   حسابی  میکنم   خیال 

 ! بودم کرده ناامید را تو  این از  پیش

  کرده   کار   چه  لیلی  با   میگفتم  تو  به  موقع  همان  بایست  شاید

  از   را  انتظارت  اینگونه  شاید.  میدانستی   بایست  شاید.  بودم

  شاید .  میشناختی  را  من  بهتر  شاید!  آوردی می   پایین  من
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  توست،  کنار  آخر  تا  میکردی   خیال  که  کسی  آن  فهمیدی می

 ! نبودم! نیستم

 ! من طفلکی و  عزیز رهان آه،

 !کرد رها  را تو که کسی! بودی  بسته دل کسی چه به

  هفته   یک   عرض  در.  شد  عوض  من   دنیای   لیلی  مرگ   از   بعد

  در   که  فهمیدم  وقتی  را  این!  دیگر  آدم  یک  به  شدم  تبدیل

  رفتار   گستاخ  و  عصبی  دختر  یک  شبیه  مدرسه   و  خانه

 .  میکردم

  روز   یک.  میکرد  نزدیک  تو  به  را  خودش  داشت  دوباره  بهناز

 . نشست من جای  و  آمد  دوباره

 :گفتم خلقی بد با و  ایستادم سرش باالی 

 شو بلند جام سر از-

 : داد جواب و زد  لبخندی 

 ... بده توضیح برام سوالو  این کن صبر-
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  و   زدم   بازوش  به  محکم.  کند  تمام  را  اش  جمله  ندادم  اجازه

 :بردم باال را صدام

  از   گمشو  آدم،  همه  این.  شو  بلند  میگم  بهت  دارم  نفهمی؟-

 !بپرس دیگه یکی

  که   نبود  باری   اولین   این.  زدی   صدا  را  اسمم  شده  شوکه  تو

  قبل   و   شد  دعوام  ارغوان  با  قبلترش  روز.  انداختممی   راه  دعوا

 .فرنوش با آن از تر

 و  برداشتم  دستت  زیر  از  را  دفترش  نکرد  کاری   بهناز   وقتی

 . کالس وسط کردم  پرت

  هم   تعدادی .  کنند   آرام  را  من  کردند  سعی  ها  بچه  از   تعدادی 

 به   دست.  بود  کرده  لج   او  اما  شود؛  بلند   تا  خواستند  بهناز  از

 : گفت و زد پوزخندی   پررویی  با و شد سینه

 کنی؟ چیکار میخوای  شم،  بلند نمیخوام-

 گوشش  توی   محکم  و  کردم  بلند   را  دستم  اراده  بدون  ناگهان

 .خواباندم
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 : کشیدی  فریاد و شدی  بلند

 ترانه  کن تمومش-

.  لرزید می   و  بود  کرده   یخ  بدنم  تمام.  سرم  به  بود  زده  کامال

 عصبانیت   شدت  از  ام  سینه  قفسه  و  میزدم  نفس  نفس  جوری 

 !  بودم دویده وقفه بی کیلومترها انگار که میشد پایین و باال

.  نکرد  کم  عصبانیتم  از  چیزی   هم   بهناز  اشک  از   پر   های   چشم

 :گفتم خشم  با و کردم باریک چشم

 کنم؟ چیکار میتونم دیدی  حاال-

  سر   پشت  دیدم  آمدم   که  خودم  به .  شد  کشیده  دستم  ناگهان

 کالسی  همان.  بردی   باال  طبقه  به  را  من.  میشدم  کشیده  تو

  برای   تو  که  کالسی  همان.  دادم  بله  تو  به  بار  اولین  برای   که

 ! بوسیدی  را هام  لب بار اولین

 :پرسیدی  عصبانیت با و  بستی را در. شدیم کالس وارد

 کنی؟می  اینجوری  چرا مرگته؟ چه-

 :دادم  جواب خودت مثل هم من
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 . نیست هیچیم-

 زدیش؟  چرا-

 .بود نشسته سرجام چون-

 :بردی  باال را صدات

 خریدی؟  رو   صندلی اون-

  همینجوری   منه؟  مال  بفهمه  یکی  تا  بخرمش   باید-

 ! فهمه؟نمی

  قصد   اصال  من  بودی   شده  متوجه .  شوی   آرام  کردی   سعی

  روی   را  دستت  کف  و  آمدی   نزدیک.  نداشتم  آمدن  کوتاه

 . گذاشتی  صورتم

 تو؟ شدی   اینجوری  چرا-

 :غریدم عصبانیت با و زدم پس  را دستت

  اونجا   من.  منه   مال  صندلی  اون .  منی  پسر  دوست  تو-

 فهمیدی؟! تو  کنار میشینم
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  برای .  گرفتی  آغوشت   توی   را  من.  کردی   نگاهم  شده  شوکه

 . بود فایده بی اما کردم؛ را تالشم تمام بغلت از آمدن بیرون

 .گریستم های  های  آغوشت توی  و کرد باز سر بغضم

 ... من. بودم ناامید. بودم خشمگین. بودم عصبانی من

  از »   جمله.  کنم  چه  دانستمنمی  که  بود  بد  بقدری   حالم  من

  مردن   را،  مرگ.  فهمیدم  لیلی  مرگ  از  بعد  را   « دادن  دست

 من.  نبودم  آماده   من.  شناختم  لیلی  فوت  از  بعد  را  رفتن  را،

 ... من. کنم  چه دانستمنمی من. نبودم بلد

.  بروی   توام   که  ترسیدم .  ترسیدم  بیشتر  لیلی  مرگ   از   بعد

  من   از  را  تو  ترسیدم.  بکنی  را  کرد  او  که  کاری   همان  توام

 ... نباشی  روز یک ترسیدم . بگیرند

 .نباشی که نمیشد نه،

 :گفتی. شدم که آرام

 بزنیم؟ حرف  میخوای -

 .  کشیدی  آهی. دادم  تکان راست و  چپ به را سرم
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 بریم بیا پس-

  فرصتی  از   که  تو   چرا؟.  ترسیدم  لحظه   یک.  نبوسیدی   را   من

 .نبوسیدی  را من چرا! کردی می  استفاده بوسیدنم برای 

 . بود سرم توی   چیزها  همین کالس به رسیدن تا

  من   دیدن  با  معلم.  گرفتیم  ورود  اجازه   و  زدی   در  به  تقه  چند

 :گفت

 مدیر  دفتر برو-

 : پرسیدی  من  جای  تو. نشد باز دهنم ترس از

 شده؟  چی چرا-

 : پرسید و  کرد نگاه من به معلم

 زدی؟ بهناز تو-

 . بود شوکه  صداش. انداختم پایین  را سرم

 زدیش؟  واقعا. شدنمی باورم  گفتن  ها  بچه ترانه؟-

 :دادم  جواب آرام
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 خانم دفتر میرم-

 . شدم خارج  کالس از  و انداختم نگاه تو به

  هیچ   حال  به  تا .  بودم  نشده   احضار  مدرسه  دفتر  به  حال  به  تا

  گروم   گروم  قلبم.  بود  نزده  سر  من  از  مدرسه  در  خطایی

 . آمدمی  باال سختی به نفسم و  میلرزید پام و دست. زدمی

  داخل  مونس،  خاله   اذن  با  و   زدم   تقه  چند  دفتر،  در  پشت

 .  دیدم هم را   بهناز و چرخاندم سر. کرد نگاهم اخم با. شدم

 : گفت و کرد اشاره صندلی  به مونس خاله

 بشین-

 .کرد بهناز به رو  سپس

 کالست سر برو فعال-

  روی   و  کرد  گره   بهم  را  هاش  دست  مونس  خاله  بهناز  رفتن  با

 .  گذاشت میز

 شنوممی خب؟-
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  در  ای   دقیقه  چند .  نگفتم  چیزی   و   انداختم  پایین  را  سرم

 .آمد حرف به  مونس خاله که گذشت سکوت

  بود،  نشسته  جات   سر  چون  گوشش  توی   زدی   میگه  بهناز-

 آره؟ 

 . داد  بیرون  را  نفسش   کالفه  مونس   خاله.  ندادم  جوابی  هم   باز

 کیه؟  بهناز دونیمی  هیچ-

  نگاه   او  به  سکوت  در  و  آوردم  باال  را  سرم.  شد  جلب  توجهم

 .  کردم

 اولین  اون.  بودن  هم  با  راهنمایی  از  رهان...  فرا  و  بهناز-

  و   داره  حسی  چه  اینکه  خودش،  درباره  که  بود  دختری 

  بهش   رهان.  زد  حرف  باهاش  هست،  چی  احتماال  و  متفاوته

 ... بود اومده خوشش بهناز از. کرد  اعتماد

 جایی  دلم  توی   ترس  دیگر.  کشید  تیر  قلبم  جمله  این  با

 !حسادت  آتش. بود گرفته آتش تمامم. نداشت
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  این   درگیر  ماه  چند  تا.  گفت  خونوادش  به  و  رفت   بهناز  ولی-

  که   منحرفه   دختر  یه   رهان  میکردن  فکر  اونا.  بودیم  وضعیت

  اخراجش   که  بودن  این  دنبال.  داره  تمایل  دیگه  دخترای   به

 کردن  سعی  بود،  وقت  وزیر  علی  حاج  که  اونجایی  از.  کنن

.  ترانه  کشیدیم  بدبختی  خیلی  ما.  کنن  ایش  رسانه   رو  مسأله

 رهان  بخاطر... لطفاً... باش مراقب. شد اذیت خیلی رهان

. را  مونس  خاله  های   حرف  کنم  درک   توانستمنمی  اصال

 : پرسیدم آهسته

 باشم؟ چی مراقب-

.  انداخت  پایین  را  سرش .  کرد  مکث   ای   لحظه  مونس   خاله

  کلمات   دنبال  داشت  باشد،  سخت   براش  زدن  حرف  انگار

.  نبودم  سرش  توی   که  من.  دانممی   چه.  گشتمی   مناسب

 :گفت و  کرد تر را  لبش

  میگه   رهان!  چیه  نفر  دو  شما  ارتباط  دقیقا  دونمنمی  من-

 دوست...  خب... اینکه.  داری   دوسش   توام   میگه.  داره  دوست

 برسه  جایی  به  کار  نذارید.  دارید  خودتون  که  تعریفی  هر  یا
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  ارتباط   شما،  دوستی  از  بقیه  نذارید .  بشید  اذیت  جفتتون  که

 یا  بخوای .  کنن  استفاده  سو  بینتونه،  که  هرچیزی   یا  شما

  درس   دختره   از   پر   که  هنرستانی  یه   توی   داره  رهان  نخوای 

  هر   و  بگیری   حسادتتو  جلوی   کن  سعی  پس.  خونهمی

 !نزنی کتک  شدو نزدیکش که دختری 

  سرم   زده  خجالت.  لبخند  با  همراه  مونس   خاله  آخر  جمله   دو

 . شد داغ  صورتم. انداختم پایین را

!  بود  عجیب!  بودم؟  شده  یاغی  طور  این  تو  بخاطر   یعنی

 !کردمنمی درکش

 . بود وحشتناک روز آن

 : گفت ناراحتی با مونس خاله

 خودش  نفع  به  وضعیت  این  از  نتونه  بهناز  اینکه  بخاطر-

  هفته   دو  یکی  احتماال  و  بخوام  محسنو  مجبورم  کنه  استفاده

 میشی  تعلیق
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 تمام  اما  کنم؛  غش  بود  مانده  کم  اضطراب  و  استرس  شدت  از

 . تو  بخاطر. بمانم سرپا که  کردم را تالشم

 .بدهم  بهناز دست گزک خواستمنمی

  پدر .  باشم  کرده  کاری   چنین  من  نمیشد  باورش.  آمد  بابا 

.  کردم  عذرخواهی  بهناز   از   همه  جلوی   من  و   آمد  هم  بهناز

  اما   شود؛  بخشیده  من   تعلیق  گفت   و   کرد  بزرگواری   پدرش 

  اگر .  نداشتم  مشکلی  هم   من.  کرد  گیری   سخت  مونس   خاله

  همه   نمیشد  کشیده   وسط  تو  پای   و  رسیدنمی  آسیبی  تو  به

 .  میکردم کاری 

 زنگ.  بودی   نگران.  کنم  جمع  را  لوازمم  تا  رفتم   کالس  به

 ازت.  بودی   ایستاده   پا  لنگه  یک   مونس  خاله  دفتر  دم  تفریح

  را   تو  آمدندمی  اگر  بهناز  خانواده  نباید.  برگردی   خواستم

 . دیدندمی

 :پرسیدی  آهسته

 شد؟ چی-
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 تعلیق هفته یک-

 . شدی  خیز نیم

 .میزنم حرف  مونس با میرم-

 . گذاشتم دستت روی   را دستم

 بابا مدرسه  نمیام خوشحالم. نکن-

 :زدی  لب آهسته  و ناراحت

 چی؟  من پس-

  که   بودم  من  این  بار  اولین  برای .  کردم  نگاه  هات   چشم  به

 :گفتم. ببوسمت خواست دلم

 !باال؟ کالس بریم-

  دخترها   از  نفر  چند  برداشتم  را  ام   کوله.  کردی   نگاهم  متعجب

  من   و  شد  چه  پرسیدند  میشدم  خارج  کالس  از  داشتم  وقتی

 ... ارغوان ولی بود؛ ناراحت مهسا. دادم  را جوابشان هم

 !برمنمی خاطر  از را پوزخندش  گاه هیچ
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. شدیم  خارج  کالس  از  هم  با  و  معلم  از  گرفتی  اجازه  هم  تو

 .بستم را در. بود خالی کالس. رفتیم باال طبقه به

 شده؟ چی-

  ات   یقه.  آمدم  باال  پا  نوک  روی .  کشیدم  سرت  از  را  ات  مقنعه

 ...و کشیدم پایین را تو. گرفتم را

  محکم   را   تو  و   گذاشتم  هات  لب   روی   را   هام   لب   بعدش

  من .  گرفتی  را  کمرم  بعدش  ولی.  شدی   شوکه  اولش.  بوسیدم

  دهانت   داخل  به  را   پایینم   لب   و  چسباندی   خودت  به  را

 ... من و بوسیدی  سخت و کشاندی 

 !کنند حرکت بدنم روی  دستانت  دادم  اجازه من

 ارسْو م وُن اپی پ وِنوسْ،

 ششم  تاش

 جنسی   رابطه: صورتی

  ته   و   شده   خشک  دهنم .  جوشدمی   سرکه   و  سیر  مثل   دلم

 . است تلخ حلقم
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  اتاقم   به  خوابید  مامان  اینکه  از  بعد  بودم،  داده  پیام  بابا  به

 حرفی  علی  حاج  اینکه  از  پیش.  زدممی   حرف  او  با  باید.  بیاید

 .  بدهد نشان را خودش رهان یا بزند

  غیر  به  و  رفته  فرو  سکوت  در  خانه  که  ست  ساعتی  یک  حاال

 ! ست  تاریکی  در جا همه   من اتاق از

 بابا  میکنم  خیال .  گذردمی  هم  دیگر  ساعت  نیم  تقریبا

  در   بر  تقه  چند  وقتی  اما  کرده؛  فراموش  شاید.  باشد  خوابیده

 . بودم کرده اشتباه  که میفهمم خورد،می

  بازش .  روممی  در  سمت  به  و  شوممی  بلند  تخت  روی   از

  بگذارم   و  بشوم  خیالش  بی  کاش.  آیدمی  داخل  به  بابا.  میکنم

 بی   نمیخواهم .  آیدنمی   دلم  اما  کنند؛   مطلع  را   بابا  دیگران

  رهان   یا  دید  را   علی  حاج  که  زمانی  و  باشد  جا   همه  از  خبر

 ! شود شوکه را،

  اتاق   وسط  بابا.  بدهم  قرار  بدی   موقعیت  در  را  بابا  نمیتوانم

 :کنممی اشاره تخت به. است ایستاده
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 بابا بشین-

  فشار  بهم  را  هام   دندان.  نشینممی   صندلی  روی   هم  خودم

  منتها   کنم،  حفظ   را   خودم   آرامش   میکنم  سعی   و  میدهم 

 .میلرزم بید مثل دارم  و  زده  یخ هام دست. شودنمی

 : پرسدمی  نگران باشد، شده استرسم متوجه  انگار بابا

 ترانه؟ شده چیزی -

  تکانش   راست  و  چپ  به  است،  پایین  سرم  که  همانطور

 . دهممی

 :آیدمی  حرف به دوباره  بابا سکوت اندکی از پس

 بابکه؟  مورد در-

 :دهدمی  ادامه  او و  میکنم نگاهش تعجب با

 من  منفی  یا  بدی   مثبت  جواب  چه.  خودته  زندگی  این-

 من!  بمونی  مجرد  عمرت   آخر  تا   بخوای   اگه  حتی.  پشتتم

  و   کنی  ازدواج  باید  حتما  دختری   چون  نکن  خیال.  پشتتم

  نباش   نگرانش  پس  نیستی  فشار   تحت   اصال  تو.  بیاری   بچه
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  فشار   خودت  به  اینقدر.  بکنی  کاری   نیستی  مجبور.  عزیزم

 بابا  نیار

  سرم .  ریزممی  اشک  و  میکنم  بغض  اش  مهربانی  همه  این  از

 . کنممی  پاک را  هام اشک  و اندازممی  پایین را

 : گویممی  لرزان صدای  با

 رهانه مورد در... در[ مکث با... ]نیست بابک  درمورد-

  ذهنش   به  بگذرد  هم  سال  صد.  شودمی  جلب   بابا  توجه

 . بگویم چه است  قرار من که رسدنمی

 . بیایم حرف به من  تا است منتظر  و کرده سکوت

 اما  شوم؛می  زنده   و   میمیرم  بار  هزار  ثانیه  چند  همان  در

  نگاهم   شده  گشاد   چشمانی  با  بابا  آیممی  حرف  به  که  زمانی

 . کندمی

. شودمی  بیشتر  هم  او  تعجب میدهم  ادامه  بیشتر  من  هرچه

  هم  او  و  ام  کرده   سکوت  من.  کندمی  نگاهم  فقط  آخر  در

 .گویدنمی  چیزی 
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 .  ندارد زدن برای  حرفی بابا  شاید که است بار اولین این

  که   میدهم  آفرین  صد   خودم  به  میبینم   اینگونه  را   او   وقتی

  از   اگر.  گفتم  او  به  را  چیز  همه  و  کردم  دستی  پیش  خودم

 .شدمی اذیت حتمی شنیدمی  دیگری  شخص زبان

  نشانه   چه  به  نمیدانم  را   سرش  طوالنی  سکوت  یک   از   پس 

. شودمی  بلند  جا  از  و  میکند  پایین  و  باال  بار  چند  ای 

.  رودمی   اتاق  در  سمت  به.  برمیخیزم  هم  من  ناخودآگاه

 :میزنم صداش

 بابا-

 :گویدمی من، به کردن نگاه بدون و  میکند باز را در

 بزنیم؟  حرف بهش  راجع دیگه روز یه میشه-

  چیزی   چه  به  االن.  شوممی  زده  وحشت  بابا  درخواست  این  از

   کند؟می فکر

 ... نکند
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 صورت  به  و  میکند   نگاهم  شود،  خارج  اتاق  از   آنکه  از  پیش

 .زندمی لبخند ام  ترسیده

 سالمه   که خوشحالم-

 .شودمی  خارج و

 .بردمی  و  میشوید را استرسم تمام جمله یک همین و

  چشم   از .  کنممی   سبکی  احساس.  است  بهتر  حالم   بعد  روز 

  صبحانه   خوردن  از  بعد.  کنممی   پرهیز  بابا  با  شدن  چشم  در

 . نمایشگاه افتتاحیه روز. است شلوغی روز . روممی  گالری  به

  اتاق   در  مارا  همه   رهان.  ام  ننشسته  صندلی  روی   دقیقه  یک

  شدت   به  کمرم.  دهدمی  توضیحاتی  و  میکند  جمع  کنفرانس

 کنفرانس   اتاق  در  که  ساعتی   یک  آن  برای   خدارا  و  میکند  درد

 .کنممی  شکر  ام نشسته

 باری   اولین  این .  ام  زده  هیجان  همه  از  بیشتر  میکنم  فکر

  خوبی   حس .  دارم  نقش  نمایشگاه  یک  برگزاری   در   که  است
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  اذیتم   رهان،  دست  کنار  تهمینه  حضور  که  هرچند.  دارم

 . کندمی

  چند   یکدیگر   با   تا   داردمی  نگهم  رهان  جلسه،  اتمام  از   بعد

  که   کسانی  لیست  و   ایستم  می   کنارش.  کنیم  چک  را  چیز

  به   دیگر   اسم  چند  رهان.  دهممی   او  به  را   بشوند  دعوت   باید

 .کندمی اضافه  لیست

. اندازم می  موبایل  صفحه   به  نگاهی.  خوردمی  زنگ  موبایلم

 !است بابک

 .  گذارممی  میز روی  را موبایل و میکنم کم را  زنگ صدای 

  فراموشش   که  کسی!  بابک  دهد،می   هشدار   سرم  توی   نفر  یک

 ! توانستم؟ چطور. کردم

  سر  واویال  و  وای   سرم  توی   نفر   یک.  لرزندمی  هام   دست

 . دهدمی

  خودنویسش   با   فقط  اما   بدهد،  ادامه  رهان  میشوم   منتظر 

 ! است گرفته  ضرب  میز  روی 
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 :پرسممی

 تمومه؟-

  نشانه   را  من  موبایل!  لعنتی.  میکنم  نگاهش.  دهدنمی  جوابی

 .  است گرفته

 ...یاری  آقای -

  دوم   بار  برای   موبایلم  که  وقتی  میماند  کاره  نیمه  ام  جمله

  میز   روی   از  را   آن  و  میکند  دستی  پیش.  میخورد  زنگ

 : دهدمی جواب. میکنم  نگاهش شده شوکه. داردبرمی

 بفرمایید -

  ابروهای   با.  او  به  میزنم  زل  ترسیده  و  شده   گرد  های   چشم  با

 . کندمی نگاهم  کرده گره

 امرتون؟. نگرفتین اشتباه خیر-

 : زنممی  لب آهسته

 بده گوشیمو-
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 .  رودمی  هم در  بیشتر اخمش

 میگی  من به داری  کاری ! شه نمی نه...   ام یاری  رهان-

 نسبتی؟  چه با کشد؟می شانه و شاخ  بابک برای  دارد

 :زنممی پچ  دوباره  و کنممی اخم

   بده پس گوشیمو-

  خودش   سمت  به  را  من  و   کندمی   حلقه  کمرم  دور  را   دستش 

 :گویدمی بابک به همزمان. کشدمی

  بیای   میتونی  ببینی  منو  همسر  میخوای   اگه...  شوهرشم  من-

 !برسیم خدمت ما بدی  آدرس  یا اینجا

. کندمی  یخ بدنم. شودمی  تا  هشت  چهارتا، بجای  هام چشم

  او  به  من  که  بود  کی !  زدم؟  حرف   بابک  با  من   که  بود  کی

 !  کردم؟ اعتراف

 گویدمی   دارد  ام  نشسته  پاهاش  روی   من  که  مرد   این   حاال

 . هستم  او  همسر من
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 را  من  محکم.  بکشد  بیرون  آغوشش  از  را  من  تا  میکنم  تقال

 :گویدمی  آهسته اخم با. گرفته بر در

 ششششش -

 : غردمی  خشم با کندمی قطع را تماس  اینکه محض به

  صداها  این  از  نباید   خطه  پشت  نفر  یه  وقتی  فهمینمی   هنوز-

 بیاری؟ در

 :پرسممی حرصی  و متعجب

 ! صداهایی؟ چه  ببخشید-

 حتما؟  تخت روی  ببرمت باید نمیدونی؟-

  قفسه  روی   را  هام  دست  کف.  میکشم  عقب  را  خودم  فورا

 روی   از.  کندمی  باز  را  دستانش  حصار.  میگذارم  اش  سینه

 .شوممی  بلند پاهاش

  نگه   را  من  و  میگیرد   را  مچم.  دهدنمی  شدن  دور   اجازه

  دو   میز،  طرف  دو  را  دستش  دو.  شودمی  بلند  جا  از.  داردمی
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  مقابل   را  صورتش .  کندمی  خم  را   خودش  کمی.  گذاردمی   ورم 

 . آوردمی پایین صورتم

 :زندمی لب هام لب مقابل

 بیارم؟  یادت میخوای  رفته؟ یادت-

  را  او  دست  با  نشود  نزدیکم  بیشتر  اینکه  برای   و  کنممی  اخم

 .است فایده بی چند هر.  میرانم عقب به

 نکرده  الزم-

 !که داشتی دوست قبال-

 بردار  سرم  از دست. ندارم دیگه االن-

 .زندمی  پوزخندی 

  نبوده،  سرت  رو   وقت  هیچ  من  دست  میاد  یادم  که  جایی  تا-

 !بوده دیگت جاهای 

 .بردمی  پاهام سمت  به را دستش و

 ارسْو م وُن اپی پ وِنوسْ،
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 ششم  تاش

 جنسی   رابطه: صورتی

 "تبرگش"

  حق   که  گفت  حتی.  کرد  دعوام  حسابی  مامان  بابا،  برخالف

  اتاقم   به  چرا   و   چون  بدون  هم من.  شوم  خارج  اتاقم از ندارم

  یک   فقط.  شام  و   ناهار   برای   حتی.  نیامدم  بیرون  اصال  و  رفتم

 . رفتم توالت  به شب آخر بار

  حسابی   و  بودم  گرسنه.  گذشت  منوال  همین به  هم  بعد  روز

  چیزی  یواشکی تا  داشتم فرصتش که وقتی  اما کرده؛ ضعف

 .نکردم را  کار این هم باز  بخورم،

  نفر   یک   داشتم  انتظار .  نزدی   اما  بزنی  زنگ   تو   داشتم  انتظار 

 من  کال.  نیامد  کسی  اما  بزند؛  حرف  من  با  و   بیاید  اتاقم  به

 ! بودم نشدن برآورده  دختر

 !آرزوهام  و انتظارات نشدن برآورده
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 روی .  نبود  خوب  حالم  اصال  من .  آمد  سراغم  به  بابا  سوم  روز

  طرفم  به.  شد  شوکه  دیدنم،  با   بابا.  بودم  افتاده  حال   بی  تخت

 . دوید

 :گفت  سرزنش  با و دست روی   کرد بلند را من

  شدی؟  اینجوری  چرا تو  احمق  دختره-

 . زدم  لبخند رمق بی

 دیگه  بودم تنبیه-

  مامان.  بودم  سرم   زیر   ساعتی  چند  من   و  رفتیم  درمانگاه  به

 .خوابم کردندمی فکر. بودم بسته  را  هام پلک. کردمی گریه

 :شنیدم را مامان آلود بغض صدای 

 لجبازه  اینقدر چرا. میذاشتم کنار غذا  براش که من-

 :گفت نگرانی با هم بابا

 ! نباید  که  وقتی  میشه  کن  گوش  حرف  زیادی   نیست،  لجباز-
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 فقط  من !  کردمی  اشتباه   بابا.  نبودم  کن  گوش  حرف   من  نه،

  تمام   بخاطر   دادم   اجازه  و  کردم می   تنبیه  را   خودم   داشتم

 .شوم  مجازات روز سه اشتباهاتم

  و   خورد  و  من  به  حسابی  بابا  و  مامان  برگشتیم  که  خانه  به

 . رسیدند  خوراکم

  که   شدم  خوشحال  حضورت   از  آنقدر.  آمدی   تو  چهارم  روز 

  تخت   لب  روی   آمدی   شدیم،  تنها   اینکه  محض  به.  نداشت  حد

 . بوسیدی  گرم را  هام لب و شدی  خم. نشستی

 . راندم عقب را  تو آمدند، باال لباسم  زیر  از هات دست وقتی

 کنی؟می چیکار داری -

 :دادی   جواب جدی  خیلی و  کردی  نگاه هام چشم به

 .میکنم عمل بودم داده بهت که قولی به دارم-

 :گفتم  ترسیده

 تو بیان بابا یا مامان ممکنه-
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  تمرکز .  دادی   ادامه  کارت  به  و  ندادی   گوش  حرفم  به  تو  ولی

  های   تعریف  از   و  هات  کردن  لمس   هات،  بوسه  از.  نداشتم

 .  فهمیدمنمی  چیز هیچ ات عاشقانه

  این  با   و  میکنند  باز  را  در  بابا  یا   مامان  میکردم   خیال   همش 

 . شوندمی مواجه صحنه

 :گفتم التماس  با. زدم پس   را تو  دوباره

 خب بخوابن بابا و مامان کن صبر باشه؟ شب بذاریم-

 : پرسیدی  مشکوک

  کنی؟ فرار میخوای -

 :گفتم

 فقط کن صبر شب تا... بخدا نه-

  جلو   کردن  فکر  نشانه  به  را  هات  لب.  کردی   نگاه  دل  دو

  یک  من  و  کردی   قبول  آخر  در.  کردی   ریز  چشم  و  آوردی 

 . کشیدم  راحت نفس

 :میپرسیدی  من از  ساعت یک هر منتها
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 دیر...    میخوابن؟  کی  بابات  و  مامان...    میشه؟  شب  کی-

 شروع   اتاقشون  تو  رفتن  تا...    نمیخوابن؟   زودتر  چرا...    نیست؟

 ...  کنیم؟

 برای .  کنم  کار  چه   تو  با  دانستمنمی   من  و  کردی   ام  کالفه

 شیو  را  بدنم  تمام.  رفتم  حمام  به  شوم،  راحت  دستت  از  آنکه

 .کردم آماده را خودم کامال. زدم شکالتی  لوسین و  کردم

  کرده   برعکس   را  صندلی  تو  دیدم   آمدم،  بیرون  که  حمام  از

 .من انتظار به بودی  نشسته ات همیشگی  عادت به و

 نگاه  بهم  خاصی  جور  یک.  زدمی  برق  رنگت  دو  های   چشم

 قلبم .  شود  داغ   صورتم  شد  باعث  که  جوری   یک.  میکردی 

 .بگیرد آتش تنم تمام  و  بزند تند

 : گفتی و آوردی   لب به لبخند

 قرمزی؟  لپ  برام کردی  خوشگل  رفتی-

  احساس   که  رفت  باال  قلبم  ضربان  جوری   لحظه  یک  در

 !بود شدنش منفجر امکان آن هر   میکردم



 

1104 

 

.  بمانم  جا  همان  توانستممی  نه  و  بزنم  حرفی  توانستممی  نه

 .زدی  قهقهه. گذاشتم فرار به پا و  کردم  تند قدم

 !هست  گوشم  توی   شیطنتت   از   پر   های خنده   صدای   هم  هنوز

  تک  مبل  روی .  بیرون  آمدی   تو  جاش  به.  برنگشتم  اتاق   به

  در   را  حضورت  توانستمنمی.  نشینی  کنارم  تو  تا  نشستم  نفره

 .توانستنمی قلبم واقع در. کنم تحمل ام نزدیکی

  عرق   استرس  شدت  از  من  رفتند،  خواب  برای   که  بابا  و  مامان

  اما   شوم  آرام  بلکم  تا  گرفتممی  عمیق  های   نفس.  میریختم

 .بود فایده بی

 کردی   خاموش  را  تلویزیون  تو   باالخره  تا  گذشت  ساعت  نیم

 .ایستادی   روبروم آمدی  و

 بریم-

  لب .  بود  شده  دراز   سمتم  به  که  کردم   نگاه  دستت  به!  خدا  یا

 .نکردم حرکتی هیچ دیگر آن جز و. گزیدم
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  نکردم،  حرکت  دیدی   وقتی  و   ماندی   همانطور  دقیقه  چند

 :گفتی  و گرفتی را   دستم خودت

 ...  زری   پیرهن پاشو-

 :گفتم  فورا.  کردی   روشن  را  المپ.  رفتیم  اتاق  به  و  شدم  بلند

 کن  خاموشش-

  تخت   سمت  به  تاریکی  در   را   من   و  کردی   اطاعت   تو  اینبار 

 ... و بردی  خوابم

 ارسْو م وُن اپی پ وِنوسْ،

 ششم  تاش

 جنسی   رابطه: صورتی

 .  ام نشسته آشپزخانه توی 

 خانم؟  عروس چایی این شد چی-

  گفت   من  به  چرا .  آورممی   باال  را   سرم   شده  شوکه  بابا   صدای   با

  صدای   که  بروم  هال  به  و  شوم  بلند  میخواهم!  خانم؟  عروس

 . شنوممی هال  داخل از را ای  عده خندیدن و  صحبت
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  طولش   دقه  بیست  یه  میرسه  که  آوردن  چای   به  دخترا  همه-

 !جان محسن  باشه راحت بذار. میدن

  او !  انسی؟  خاله!  بود  انسی  خاله  صدای   شبیه  صداش  چقدر

 !کند؟می کار  چه اینجا

 ! نسوزه آخرش کسی انشااهلل-

  اینجا  خندیدند؟می   داشتند   چه  برای !  داد؟  جواب  که  بود  بابا

 ! بود؟ خبر چه

 :آیدمی  انسی خاله صدای  دوباره

 .باشه نگران باید رهان  کنم فکر-

  آمده   ما  خانه  به  کی  انسی  خاله!  بود؟  اینجا  مگر  رهان  رهان؟

 بود؟  آمده چه برای  اصال! بود؟

 . کندمی  درد  عجیب  سرم. نیست خوب حالم اصال

 ضعفی .  دارم  شدیدی   ضعف   احساس.  لرزدمی  پاهام  و  دست   و

 .  است گرفته  را بدنم کل که

 !نشستی؟ چرا تو-
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 . کنممی نگاه مامان به

 ..خواستگاری » 

 !بیام  ناز برات اینقدر

 .زری   پیرهن آوردی   ناز  برام کلی همینجوریشم تو

 . میارم ناز  بیشتر  شب اون

 برات؟  بیارم چی گل

 . سفید رز بزرگ، گل دسته یه

  حرف   مثال  اتاق   تو  بریم  قراره  که  وقتی  جاش  به   ولی  باشه

 کنممی لختت منم بزنیم

 ...رهااااان

 ساعت  نیم  دقه  بیست  اون  از  اتاق  تو  بریم.  گفتم  جدی   چیه؟

 ...« و میکنم استفاده  حسابی

. گویدمی  چیزی   مامان.  آیممی  خودم  به.  میخورد  تکان  بدنم

  درست   خورند،می   تکان  هاش  لب   فقط.  نمیشنوم  را  صداش
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  در   ازش  صدایی  اما  شودمی  بسته  و  باز  که  ماهی  دهان  مثل

 .آیدنمی

 :گویممی حال بی و آهسته

 مامان نیست خوب حالم-

!  عجیب  چقدر.  نمیشنوم  را  صداش.  گویدمی  چیزی   نگران

  داروی   بهم  آسایشگاه   در   که  ها   وقت   آن  شبیه  ام   شده

 ! میدادند آرامبخش

.  شوممی   بلند  جا  از.  رودمی  گیج  سرم.  است  تار   چیز   همه

 . گیردمی  را  دستم مامان. شوم خارج آشپزخانه  از میخواهم

 . نمیشنوم را  صداش. گویدمی  چیزی 

 :زنممی پچ گیج

 مامان  نمیشنوم صداتو-

  چند .  نشاندمی  صندلی  روی   را   من  مامان.  خورممی  تلو  تلو

 . آیدمی بابا بعد دقیقه
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  چرا   آید؟نمی  صدایی  هیچ  چرا  است؟  ساکت  جا  همه  چرا

  یک   دارد  میکنم  احساس  است؟  رفته  فرو  سکوت  توی   دنیا

 . آیدمی  سرم بالیی

 !کی؟  از شدم؟ اینطور کی از

 .  آمدم  آشپزخانه به که زمانی از... ها

 . میکنم نگاه  ور  و دور به  ام؟ آمده آشپزخانه به کی اصال

 ! نیست ما آشپزخانه  اینکه  کجاست؟ اینجا

  زل   سقف  به.  ام  کشیده  دراز  تخت  روی .  کنممی   باز  پلک

 ..خواب. دیدم عجیبی خواب. گیجم کمی. میزنم

 به را سرم. شوممی  خیز نیم گذشته شب یادآوری  با ناگهان

  یخ   قلب  سفید  رزهای   دیدن  با  و   چرخانممی  پاتختی  سمت

 .شودمی  گرم ام زده

 . نشیندمی  صورتم پهنای  به لبخند

  آرزوی   ها   سال  من  که  شبی.  آورممی   یاد  به  را  گذشته  شب

 .  ام خواستگاری  شب. داشتم را  تحققش
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  را   خودم  بعد.  رزها  سپید  های   گلبرگ   روی   میکشم  دست

 . بکشم نفس  را عطرشان تا  میدهم جلو

  حاج   کردن  صحبت  از.  گذشت  استرس  پر  گذشته،  روز  هفت

.  شد   طی  وار  کابوس  تقریبا  بابا،  با   رهان  دیدار  تا  بابا،  با  علی

  و   داشتم  ضعف مرتب که بود باال  بقدری  اضطرابم و  استرس

  پام   و  دست  و  بود  زده  یخ  پیش  شب  تا  بدنم.  بودم  حال  بی

 .  لرزیدمی

  فرق   چیز  همه  گذاشتیم  اتاقم  به  پا  رهان  و  من   همینکه  اما

 . کرد

 مان  بازی   عشق  اولین  مثل  درست.  کرد  گل  شیطنتش   رهان

  جان  به.  افتاد  هام  لب  جان  به .  افتاد  اتفاق  من   اتاق   در  که

 ...من و تنم

  گرفته   را  دهانم  جلوی .  نمیزدم  جیک   کسی  ورود  ترس   از   من

 . بشنود کسی  را هام  زدن نفس نفس صدای   مبادا که بودم
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  او   از  من  میخواست  هاش،  کردن  لمس  میان  رهان،  وقت  آن

  اتاق   در  خواستگارانش  از  دخترها  که  سواالتی.  بپرسم  سوال

 !است  احمق و صفت شیطان  همینقدر او ! پرسندمی

  چه   تهمینه  اینکه.  کردممی  فکر   چیز  یک  به   تنها  اما  من

 ! ست کسی

 :گفت بود، لباسم دادن  باال حال در  حالیکه در او و

 !کیه دونیمی خودت-

  دوباره .  ست  کسی  چه   او   دانستمنمی   من.  شد  درگیرتر  فکرم

 :پرسیدم

 دخترته؟ دوست-

  خیلی   میکشید،  شکمم  سرتاسر  در   را   زبانش  درحالیکه  او  و

 :داد جواب  راحت

 نه-
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  و .  نپرسیدم  سوالی  دیگر  و.  بود  کافی  من  برای   نه،  همین  و

  بود   همانی  چیز  همه  بنظرم!  نداشتم  سرم  توی   چیزی   دیگر

 !بودم منتظرش  که چیزی  همان. خواستممی من که

  بله.  بیرون  آمدم  اتاق  از   و   زدم  لب  رژ  من  بعد  دقیقه  بیست

 ! شد گذاشته عروسی و عقد قرار  و دادم را

 ارسْو م وُن اپی پ وِنوسْ،

 ششم  تاش

 جنسی   رابطه: صورتی

 "تبرگش"

 ...روز هفت

 ...روز هفت. بود گذشته مان بازی  عشق اولین از روز هفت

  شوی، تنها من با که هرباری  دادی  نشان تو که روزی  هفت

. بوسی می  و  کنیمی   لمس  را  تنم  از  جایی  هر  طریقی،  یک  به

 !کالس سر یا باشد اتومبیل در. خانه  یا باشد مدرسه
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  یک   به  انگار   که   کاری .  میکردی   را   کارت   تو!  کردنمی  فرقی

 !بود شده تبدیل وظیفه

  اضطراب   و  استرس  بخاطر  بار  هر  من  و  میکردی   شیطنت  تو

 . میشد  کاسته عمرم از

  متوجه   که  بود  درس  به  حواسم.  بودیم  نشسته  کالس  توی 

 .  رفتند پیش مانتوام سمت به انگشتانت  شدم،

 : زدم لب آهسته.  کردم نگاهت شده شوکه

 کنی؟می چیکار داری -

 :کردی  زمزمه  من به کردن نگاه بدون

 باال  بده خودتو یکم-

 چرا؟ -

 . چرخاندی  طرفم به را  سرت

 باال  بده-
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  انجام   محض  به.  دادم  باال  کمی  را  خودم  و   کردم  نگاهت  نگران

  ممنوعه   بعدش.  نشستم  من  و   بردی   باال   را  ام  مانتو  دستورت،

 .دادی  انجام را ممکن  کار ترین

 . گرفتم را مچت. بردی  پاهام الی  طرف به را دستت

  اینکه   اجازه   هامان بازی   عشق  از   کدام   هیچ  در  و  گاه  هیچ  من

 .  دادمنمی را  کنی روی   پیش  ام تنه پایین سمت به تو

 نکن-

  که   آرامشی.  گرفتم  آرام  کمی  من   و  کشیدی   عقب  را  دستت

  که   زمانی  و  ناگهان  تو  که  چرا.  نکشید  طول  بیشتر  ثانیه  چند

. بردی   شلوارم  داخل  را  دستت  بود،  شده  راحت  خیالم  من

 :گفتی  آهسته تو که کردم  تقال

 میفهمن همه االن.. ششششش-

 .  کشیدم  عقب  را دستانم  نگرانی با من و

 ! رفتی پیش و رفتی  پیش تو و
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  نو   از  دوباره  و   میشدم  خاکستر  دقیقه  هر  در.  گرفتم  آتش 

 .شدممی خاکستر   باز و گرفتممی  آتش  باز و  زاده

 . گذراندم نظر از را کالس کل و چرخاندم سر نگران

  و   من   سمت  تماما   ارغوان  حواس  ارغوان،  نگاه  دیدم،  ناگهان

 !بود تو

  سیخ  تنم  موهای   تمام.  رفت  بدنم  از  روح.  ایستاد  جا  در  قلبم

 نه  و  بردارم  ازش  چشم  توانستممی  نه.  کردم  یخ  و  شد

 .  بکنم حرکتی

 توانستمی  بود؟   دیده  را  ما.  گذشتمی  کندی   به  ها   ثانیه

  کجاست؟  که ببیند را تو دست

 ...  نه نه،

  جور   و  جمع  را  خودم  باید.  نداشت  امکان  فاصله  آن  از

 هم   بعدش.  زدم  او  به  لبخندی   زوری   و  دستپاچه.  کردممی

 را  خودم  کمی  بردارم،  میخواستم  را  ام  کوله   که  انگار

 .گذاشتم پاهام روی  را  کوله . چرخاندم
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 :گفتم تو  به اخم با و چرخاندم را سرم

 بیرون  بکش دستتو-

  چشم   توی   را  عصبانیتم  و  خشم  تمام.  کردی   نگاهم   تفریح  با

 . بهت زدم زل و ریختم  هام

 . کردی  اطاعت. بودم جدی  کامال شدی  متوجه

 :کردی  زمزمه لب  زیر

 ببخشید -

 . ندادم  را جوابت و  گرفتم رو  ازت

  جام   سر  من  ولی  برویم؛  باال  کالس  به  خواستی  تفریح  زنگ

 را  جوابت  من  اما  کردی؛  خواهش.  نخوردم  تکان  و  نشستم

 .ندادم

  و   فشار  تحت  آنقدر.  رفتم  خودمان  خانه  به  مدرسه  از  بعد

 .  بزنم داد میخواست دلم که بودم استرس

 گلوم  بیخ  هفته  یک  آن  در  که  گناهی  احساس  طرف  یک  از

  آورده   در  پا  از   را  من  کرد،می  ام  خفه  داشت  و  بود  گرفته  را
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  تو   شیطنت  شاهد  احتماال  که  ارغوانی  دیگر،  طرف   از   و  بود

 !بود

.  بمیرم  میخواست  دلم  هم  شاید .  کنم  فرار  میخواست  دلم

  زمان   آن  دقیقا  اما  بودم؛  نکرده  فکر  مرگ  به  زندگیم  توی 

 .چرخیدمی سرم توی   کلمه آن مدام

 ! شاید بود، کردن  زندگی از تر راحت  مردن اینکه

 .بیایم کنار  فشار همه آن با  تا نبودم قوی  آنقدر  من اینکه

 ! شاید کرد،  درستی کار لیلی بنظرم اینکه

  خشمگین   دستت  از.  شد  سرد  تو  با  رفتارم  روز  آن  از  بعد

 !  خودم از هم شاید. بودم

 آن  گفتم،  بابا  به  لیلی  مرگ  از  بعد  بار  یک  که  بود  چیزی   این

 ...! ناخودآگاه هم

 . آمد بیرون ناخودآگاهم از بعد و

 .بود استرس و  ترس و خشم از پر وجودم چقدر  فهمیدم و
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  دیگر   میکردم  احساس.  شدممی   له  داشتم  میکردم  احساس

 ...کردممی  احساس. نداشتم آرامش

 ... کاش داد،می نجاتم کسی کاش

  ارغوان  میکردم  خیال  همش.  میرفتم  مدرسه  به  اضطراب  با

.  کرد  خواهد  صحبت  روز  آن  درباره   و   گرفت  خواهد  را   جلوم

 .دادمی معلمی به را گزارشمان و رفتمی آن از بدتر یا

 من  به  کالس  توی   همگی  نگاه  ناگهان.  افتاد  بدتری   اتفاق  اما

  و   بود  ورزش  زنگ  که  زمانی  بعد،  روز  سه  دقیقا.  شد  عوض

 به  رو  بلند  صدای   با  بهناز  رفتیممی  بیرون  کالس  از  داشتیم

 :گفت ارغوان

  جور   هزار  خودشون!  بدترن  همه  از  مذهبیا  که  گفتن  راست-

 درازه  بقیه واسه زبونشون اونوقت میکنن غلط

  گچ   مثل   احتماال  رنگم.  زد  پوزخندی   و  کرد  نگاه  من  به  بعد  و

 .شد سفید
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 سعی   همیشه  که  کالس  معتقد  دخترهای   از  یکی  اسما،

  آنها   بنظرش   چون  کند،  دور   ها   بچه   اکیپ   از   را  من  میکرد 

 : داد را  بهناز جواب اخم با نبودند، خوبی دخترهای 

  آدما .  باشن  شکلی  این  بقیه  نمیشه  دلیل  خرابه  نفر  یه  چون-

 دارن فرق هم با

  پر   نگاه  یک.  کرد  نگاه  من  به  بهناز  مثل  هم  اش  جمله  آخر

 !تحقیر و  نفرت از

  شدت   با  داشت  واقع  در   اما  زد؛ نمی  قلبم  میکردم  احساس

 !کوبیدمی

.  نشستم  صندلی  روی   بود،  شده  خشک   چوب  مثل  که  بدنی  با

  بید   مثل  و  بود   پایین  سرم.  کردمنمی  نگاه  کس  هیچ  به

 :شنیدم را مهسا صدای . میلرزیدم

  که   باشه  خراب  و  کثافت  خودش  باید  آدم   من   بنظر  ولی-

 !جان  اسما میبینه اینجوری  رو بقیه

 :آمد حرف به فرنوش او از بعد و



 

1120 

 

  که   نداریم  دخترا   این  از  کالس   توی   مام  خداروشکر _

  کنن   منکر  از  نهی  تورو   بیان  بعد   بکنن  غلط  تا  هزار  خودشون

 !کردی  باز دهنتو که

 .  بود بهناز با صحبتش روی  میکنم خیال

  برخاسته   من  از  طرفداری   به  مهسا  و  فرنوش  شدم   متوجه

 . بودند

 شدت  به  من.  نبودم  اما  باشم؛  خوشحال  میخواست   دلم

 .بودم کرده وحشت

 کم  همه  آمد،  ورزش  مربی  وقتی  اما  گرفت؛  باال  کمی  بحث

 . شدند خارج کم

 :گفتی و گرفتی را دستم آمدی، طرفم به تو

 بیرون  بریم-

 .انگشتانت میان از کشیدم بیرون شدت با را دستم

 .نزن دست من به وقت هیچ دیگه. نزن دست من به-
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 ارسْو م وُن اپی پ وِنوسْ،

 هفتم  تاش

 نظم/آرامش: نیلی

  گالری   به  تنها  من  و  نبود  رهان.  ام  نشسته  کارم  اتاق  توی 

 رهان   برای   دلم.  هستم  کسل  و  حوصله  بی  عجیب.  بودم  آمده

  روز   چهار.  برگردد  او  تا  کنم  صبر  باید  اما  است؛  شده  تنگ

  ساعته   دو  و  هفتاد   شاپ   ورک  یک.  رفت  پاریس   به  پیش 

  دلم.  نکرد  قبول  نرود،  کردم،  اصرار  هرچه  من  و  داشت

  را   او  وقتی.  شود  دور  هام  چشم  جلوی   از  خواستنمی

 .شودمی سرازیر قلبم به دنیا بد های حس   تمام بینمنمی

.  شوممی   خارج  اتاق   از  و  بلند  میز  پشت  از   و  کشممی   آهی 

. است  بد  حالم.  زنممی  گشتی  طبقه  همان  در  هدف  بدون

  از   بعد   روز  چند   دقیقا   رهان  چون  چرا؟.  دارم   بدی   حس

  نکرده   خرید  حتی   ما.  رفت  سفر  به  و  شد  بلند  خواستگاری 

  نگرفته   وقت  محضر  برای .  بودیم  نرفته  آزمایشگاه.  بودیم

 .... بودیم
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 . بزنم غر جانش به میتوانم تا و بزنم زنگ میخواهد دلم آه،

 اساسی   که  مهسا.  بزنم  حرف کسی با  کم  دست  میشد  کاش

  او   به  که  وقتی  از.  کرد  پهن  بند  روی   و  کشید  آب   را   من

 .  دهدنمی را  جوابم و  کرده  قهر گفتم، را ام نامزدی  جریان

  مهسا   به  هزارم  بار  برای   و  آورممی   در  جیبم  توی   از  را  موبایلم

 . دهممی  پیام

 لطفاً  بدی  جواب میشه_

 بگم خواممی چی ببین کن گوش الاقل_

 مهسا  بده جواب فقط میدم توضیح چیو  همه برات_

  واتساپم   های   پیام  لیست  به  نگاهی.  نیست  روشن  اینترنتش

  زمزمه   لب  زیر  و  کنممی  اخم  فرنوش  اسم  دیدن  با.  اندازم می

 :کنممی

 فروش آدم خائن-

  سرم   وقتی   و  بندممی   را  واتساپ  برنامه.  نمیدهم  را  جوابش

 !است شده متوقف  آسانسور شوممی متوجه  میگیرم، باال را
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 !بودم؟ شده آسانسور  وارد کی من

.  بیندمی  را  رنگی  ای   فیروزه  آبی  در  هام  چشم  و  میشود  باز  در

 . شوممی  خارج آسانسور از لبخند با

 !بود آورده رهان سری  طبقه به را من  ناخودآگاهم

  میشوم   بزرگش  کارگاه  وارد.  کنم می  باز   را  در  و  برمیدارم  قدم

 .زندمی خشکم ناگهان که

  موهاش   و  پوشیده  گشادی   سرهمی  که  تهمینه  دیدن  با

  چهارپایه   روی .  شوممی  دیوانه  ریخته،  هاش  شانه  روی   آزادانه

. کشدمی  نقاشی  دارد  خودش  برای   و  بوم  مقابل  نشسته  ای 

 .  میپیچم خودم به خشم از

 .کندمی نگاه من به لبخند با و برگشته. کنممی اخم

 تران  سالم-

  تندی   لحن  با.  کنمنمی  اش  دوستانه  لحن  به  توجهی

 : گویممی

 کنی؟می چیکار اینجا-
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  به .  کندمی  نگاهم   تعجب   با.  پرندمی   باال  ابروهاش   جفت

 :کندمی  اشاره جلوش تابلوی 

 نیست؟ معلوم کشممی نقاشی دارم-

 اینجا بیای  داده اجازه  بهت کی-

 .شودمی بلند پایه  چهار روی  از

 رهان -

 . گیرممی آتش شنوممی تهمینه زبان از  که را اسمش

 بیای  پاشی  داشتی  دوست  هروقت  خود  سر  گفته  بهت  رهان-

 اینجا؟ 

  باشد،  برخورده  او  به  انگار  بعد  و  میکند  سکوت  ای   لحظه

 :گویدمی  و آورد  می لب روی  مصنوعی  لبخند

 کارگاه   توی   بیام  نداشت  دلیلی  وگرنه  گفته  رهان  البد-

 !داره  رمز که  آسانسوری  با اونم. خصوصیش

 !  دختر این است وقیح چقدر
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 : گویممی جدی  و خشک  خیلی و میکنم  سینه به دست

  کردنت   نقاشی  واسه  دیگه  جای   یه  برو..  نمیای   بعد  به  این  از-

 . کن پیدا

 تحقیرآمیزی  جور یک. است پوزخند شبیه بیشتر  لبخندش

  جیبش   داخل  از  که   دستمالی  با   را   دستش .  کندمی   نگاهم

 ! رودمی رهان سوییت سمت به و میکند پاک درآورده،

 .کنممی  سد را راهش   و دوممی

 کجا؟  ببخشید-

 . است شده عصبی  هم او رسدمی  بنظر حاال

  برم   اینجوری   که  نداری   انتظار .  کنم  عوض  لباسمو   میرم -

 بیرون؟ 

  اینجا   تا  داده  اجازه   او  به  رهان  شودنمی   باورم .  شودنمی  باورم 

  مال .  رهان  و  من  مال.  بود  ما   مال  سوییت  آن!  برود  پیش 

  یک   بدهد  اجازه  توانسته   چطور  ؟..چطور.  هامان  بازی   عشق

 بگذارد؟  ما سوییت به پا  غریبه
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 : دهممی دستور خشک و سرد

 میارم برات خودم بمون همینجا-

 .زندمی  پوزخندی 

 هوم؟  کنم، عوض لباس شمو لخت جلوتم البد-

 :دهممی  جواب سرد

 ندارم  دیدنت به ای  عالقه-

  تحقیرش   از  پر  صدای   که  میکنم،  حرکت   سوییت  در  سمت  به

 :شنوممی  را

  فکر   خریدیش؟  کردی   نامزد   رهان  با  که   حاال  کردی   فکر-

  فکر   بشه؟  نزدیکش  نباید  کسی  رهانه  مال  هرچی  کردی 

  باید  رهانم  بودی   تنها   همیشه  تنهایی،  خودت  چون  کردی 

  و   سفت  رو   مربوطه  بهش  که  چیزی   هر  رهانو  باشه؟  تو  مثل

  اینقدر   بشی؟  تنها   دوباره  ترسیمی  چون  گرفتی  سخت

  دور   ازش  رو  رهانه  ور  و   دور  هرکسی   اینی  دنبال  که  بدبختی
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 کنیمی  خیال تو؟ مثه منزوی؟ آدم یه تو؟ مثه  بشه تا کنی

 ! هستی؟ کی

  میکنم   حرکت  سمتش  به.  میچرخم  سمتش  به  عصبانیت  با

 .ایستممی او  به فاصله ترین نزدیک در درست مقابلش و

 خری   کدوم  تو  فهمیدی؟.  عشقشم  همسرشم،  نامزدشم،  من-

  ول  منو  رهان  کنیمی  فکر  شد؟  پیدات   یهو   که  هستی

  تو   اینکه  منتظر  اینی؟  منتظر!  گیره؟می   تورو  میاد  کنهمی

  مارگاریتا؟  بشی

 :دهممی  ادامه و زنممی  پوزخندی 

 خانم  ببری  گور به باید آرزوتو این-

  صدای   با.  کندمی   خندیدن  به  شروع   تهمینه   انتظارم   برخالف

 !میزند قهقهه. خنددمی  قاه قاه. خنددمی بلند

 .کنممی  نگاهش شده شوکه

  ترانه  آخه  احمقی  تو  چقدر.  ..وای ...  دلم  وای ...  خدا  وای -

 چقدر [ کشدار ]
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  من   به  او  مثل  کسی  نمیدهم  اجازه  هرگز.  شوممی   عصبانی

 .کند توهین

  را   مچم  که  بزنم  گوشش  توی   تا  میکنم  بلند  را  دستم

  روی   از  خنده.  شودمی  عوض  صورتش  حالت  آنی  در.  گیردمی

  جدیت   با   و  میکند  باریک  چشم.  شودمی  محو  هاش  لب

 : گویدمی

  رهان،  کنار   نشستن   واسه  که   بهنازم   من  نکن  خیال-

  توی  چون  بزنی  من  به  چکم  یه  گوشش،  توی  خوابوندی 

 !رهانم  کارگاه

  رهان   داند؟می  او.  شوندمی  گرد   تعجب  شدت  از  هام  چشم

 ! چرا؟  است؟ گفته را  چیز همه او به

 : دهدمی ادامه  و کندمی پرت  عقب به شدت با را دستم

  حرفایی  میکنی،  که  کارایی  رفتارات،.  ترانه  ای   بچه  خیلی  تو-

 ساله   هیفده   بچه  دختر   یه  از   البته!  انبچگانه   همش  میزنی  که

 که  احمقی  اونقدر  تو.  داشت  نمیشه  اینم  از  بهتر  انتظار
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  تو .  باشم  من  خواستی   تو!  اینجام  تو  بخاطر   من  نمیدونی

  رهانو  من  خواستی  تو.  باشم  رهان  کنار  من  خواستی

 بزنی؟  منو  میخوای   وایسادی   من  جلوی   حاال .  برگردونم

 ها؟   احمقی؟ اینقدر

 بود؟ مزخرفاتی چه  دیگر  این چه؟

.  آخرشه  میگه.  کنیم  صبر  باید  میگه.  نمیاد  یادت  میگه  رهان-

  چی   اون  نیست  مهم  من  برای   اما  کم؛  کم  میاد  یادت  داره  تو

  پارو   و  دست  بی  و  بدبخت   و  مظلوم   دخترای   ادای   تو  یا  میگه،

  وقتی   تا...  بگیری   رو  بقیه  پاچه   اونطرف   از  و  جلوش  بیاری   در

 احمق   یه  خودت  از.  نکن  رفتار  احمق  یه  مثه  نیومده  یادت

 لطفاً  نساز

  دیگر .  گذردمی  من  کنار  از  هاش،  حرف  شدن  تمام  از  بعد

  از   بیرون   یا  باشد  سوییت.  رودمی  کجا   که  ندارد  اهمیتی  برام

  مهم   برام  آورد،  زبان  به  که  هایی  حرف  حاضر  حال  در!  کارگاه

 ... که هایی  حرف. هستند
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 خواستم  کی  من  آورم؟نمی  خاطر  به  را  چیزی   چه  من

 !باشد؟ رهان  کنار تهمینه

 ... من

 ..سرم آخ

  منفجر   دارد   مغزم.  دهممی   فشار  هم  روی   محکم  را   هام   پلک

 .  پیچدمی سرم نه گوشم،  تو ممتدی  بوق صدای . شودمی

  یک   انگار...  صدا   صدا،  صدا،.  گیرممی   را  سرم  دست  دو   با

 .  زنندمی حرف سرم توی  دارند  آدم لشکر

 !آشنا های  آدم از!  آشنا  صداهایی

...  ساکت...  خدا  رو   تو...  شید  خفه...  شید  خفه...  شید  خفه-

 ...  کنه خفشون یکی. کنه ساکتشون یکی.. ساکت

  میخواهد   دلم.  ندارد  ای   فایده.  زنممی   داد.  میکشم  جیغ

  دلم.  بکوبم  دیوار  به   را  سرم  میخواهد  دلم.  کنم  خفه   را   صداها 

 ...میخواهد دلم . کنم خالی سرم  توی  گلوله  یک خواهدمی

 .میگذارم هام گوش روی  را  هام دست کف
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  با   که  چیزی .  میگردم  ای   وسیله  دنبال  به.  خورممی   تلو  تلو

 .کنم ساکت  را  صداها که بکوبم سرم  توی  آنقدر آن

. چرخانممی  چشم .  چرخانممی  چشم.  چرخانممی  چشم

 . چرخانممی چشم

 . کنممی  نگاه. میکنم  نگاه. میکنم نگاه. کنممی نگاه

 ...می. میگردم. میگردم. میگردم

  بار   که بزرگی  سایز   بوم   به  میخورد  چشمم  که  زمانی درست

 قطع   صداها  بود،  نشسته  مقابلش  رهان  و  آمدم  اینجا  به  اول

 سایز   نقاشی  بوم  به  زده  وحشت!  نه...  شده  شوکه.  شودمی

  رویش   نیمه  و   نصفه   تصویری   و  نیست   خالی   دیگر   که   بزرگی

 ... می نگاه شده، کشیده

  چیز   هیچ.  درد  بدون  سقوط  یک.  افتممی  زمین  روی   ناگهان

 بدنم.  مطلق  سکوت .  نمیشنوم  صدایی  هیچ.  کنمنمی   حس

 .مطلق حسی بی. خوردنمی تکان
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  صدایی  هیچ.  زنممی   زل   اتاق  سقف  به   گیج  و  کنممی   باز  پلک

  تنها .  بینمنمی  چیز  هیچ.  کنمنمی   حرکتی  هیچ.  شنومنمی

 ام زده   زل .  اتاق  سقف   به  ام زده  زل .  اتاق  سقف  به   ام  زده  زل 

  سقف   به  امزده  زل .  اتاق  سقف  به  امزده   زل.  اتاق  سقف  به

 !اتاق سقف به امزده  زل. اتاق سقف به امزده  زل. اتاق

 ارسْو م وُن اپی پ وِنوسْ،

 هفتم  تاش

 نظم/آرامش: نیلی

 "برگشت"

  دلم .  میریختم  اشک  و  بودم  نشسته  تنها  کالس  توی 

  عوض   را  ام  مدرسه  میخواست  دلم.  خانه  برگردم  میخواست

 . شدت به کردممی خفگی احساس. کنم

 .بمیرم میخواست دلم واقعا. بمیرم میشد کاش

  را   سرم  اینکه  بدون.  تویی  کردممی  خیال.  شد  باز  کالس  در

 :توپیدم بیاورم باال
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 . باشم تنها خواممی گفتم بهت کنی؟نمی  ولم چرا-

 . گرفتم باال را  سرم فرنوش صدای  شنیدن با

 بابا منم-

 نشست  کنارم.  آمد  طرفم  به  فرنوش.  کردم  پاک  را  هام  اشک

 :پرسید و

 خوبی؟ -

 جواب  به  هم  نیازی .  ندادم  جوابی.  نبود  خوب  اصال  حالم  نه،

 . خرابم  چقدر  که  بود  مشخص  احتماال  ام  قیافه  از.  نبود  دادن

 اینجوری ...  حیاط   توی   بیا  پاشو  کردن  گریه  جای   بنظرم-

 میکنن اذیتت بیشتر  بقیه کنی رفتار

 :گفتم ای   گرفته صدای  با

  برم   چجوری .  داغونم  چقدر  بفهمی  که  نیستی  من  جای   تو-

 جلوشون؟ 

  اشتباهی  کار  یه  واقعا  یعنی  کنی  رفتار  اینجوری   وقتی-

 . کردی 
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  بزرگی   گناه.  بودم   کرده  اشتباه  من.  بود  واقعیت  این  خب

  عذاب   بابتش   ثانیه  هر  که  گناهی.  بودم  شده  مرتکب

 .  کشیدممی

  تر   راحت   کمی نداشت   را  من  اعتقادات   که  کسی  برای   شاید

  خورده  داشتم  درون  از  من  ولی   شرایط؛  این  پذیرفتن  بود

 . شدممی

  به   را   من   که  عشقی.  عشقم  پای .  بودم  ایستاده   دلم  پای   من

 . بود داده هول  دره ته

 .آمد حرف به ندادم، جوابی دید وقتی فرنوش

  برام   اتفاقی  چه   اینکه  زده؟  حرف   باهات  من  به  راجع  رهان-

 قبل؟  وقت  چند بود افتاده

 .زد لبخندی . گرفتم دندان به لب

 ...گفته پس-

 :کردم تکذیب فورا

 نگفته نه-
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 : دادم ادامه پشیمان بعد

 ببخشید . وایسادم گوش  اومدم خودم  روز اون راستش -

 : زد لب طوالنی مکث یک از بعد فرنوش

 منم   چون.  ترانه  فهمممی  خوب  حستو  من.  نداره  اشکالی-

 ... زندگیم  تو  بود   اومده  روز  دو  که  آشغالی  یه  با  نباید.  زدم  گند

 .کرد رها  نصفه را  حرفش و کشید آهی

 :پرسیدم

 پشیمونی؟-

  اون   دیگه   و  عقب   برگردم  میخواد  دلم .  زیاد  خیلی.  خیلی-

 نیست  برگشتی راه   دیگه. نمیشه ولی نکنم کارو

 ! بودم باکره من الاقل. بود بدتر  هم من از  فرنوش اوضاع 

 کنی؟  ازدواج میخوای  چجوری -

 . زد ای  خنده تک فرنوش

 نیستن  منزه  و پاک خیلی  پسرام حاال-



 

1136 

 

 !شهنمی معلوم که  اونا برای  خب-

 : گفت و کشید آه دوباره. کرد سکوت فرنوش

  طرف   که  ست  اضافه   خوری   گه  دیگه  ولی  نمیشه  معلوم   آره-

  خوام می  باکره  دختر  با  بگه  بیاد   بعد  داشته  سکس  خودش

 . کنم ازدواج

 :گفتم دردی  هم با

 خواستگاریت   میومد پسره  همین کاش-

 . کرد نگاهم چپ چپ فرنوش

  دلیل   داشتم  رابطه   جلو  از  چون  فقط  میشدم؟  بدبخت  که-

  تا   میکنم  صبر  اینقدر.  ترانه  زندگیم  به  بزنم  گند  که  نیست

 .زندگیم تو بیاد باشه اوکی من شرایط این با که مردی  یه

 نشد؟  پیدا اگه-

 : میزند بازوم به

  باید  دختر  بگن  نیستن  شکلی  این  که  مردا  همه...  احمق-

  مثه  موقعیتش دخترخالم. میشه پیدا خوبم مرد . باشه باکره
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  اآلنم . واقعا نداشت مشکلی هیچ اونم گفت پسره به. بود من

 عالیه زندگیشونم دارن بچه تا دو

 . روممی  فرو فکر به

 باشم ای   دیگه مرد با رهان  جز خوادنمی دلم من ولی-

 رهانی؟ با واقعا  پس-

  بلند   صدای   با  نمیشد  باورم.  کردم  نگاه   فرنوش  به  شده  شوکه

 !بودم کرده  فکر

 :گفتم و  کردم نگاه دیگری  سمت  به زده خجالت 

  اون   جز  مردی   هیچ  خوادنمی  دلم.  دارم  دوسش  واقعا   و  آره-

  و   باشم  نگران  که  نداشتیم  رابطه  هم  با  ما.  باشه   زندگیم  تو

  دخترخالتو   شانس   ممکنه  خیلیا .  روشنفکر  مرد  یه  منتظر

  مرد   هیچ  به  خوامنمی  منم.  بره  آبروشون  و   باشن  نداشته

 گذشته .  خودمه  زندگی.  بودم  کسی  با  قبال  بگم  ای   دیگه

  فقط   خواممی  اینا  غیر  به  ولی.  نداره  ربطی   کسی  به.  خودمه
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  و   اومده  زندگیم  تو  که  مردیه  اولین  اون.  باشم  رهان  با

 باشه  آخریش خواممی

 :گفت خنده   با و زد بازوم  به فرنوش

  پسر  بابا.  سالشه  سی  انگار  مرد  میگه   جور  یه  حاال ..  احمق-

 خودمونه همسن. ست بچه

 گفت،می  جوری   یک.  بودم  فرنوش  های   گفتن  احمق  عاشق

 ...اما خندیدم؛. میگرفت اش  خنده آدم

 !پسربچه؟ گفت؟ چه فرنوش

 :پرسیدم متعجب

 میدونی؟ کجا از تو-

 چیو؟-

 !پسره رهان اینکه-

  را   مجدد  سوال  پرسیدن  فرصت  من  و  کرد  مکث  ای لحظه 

 . کردم پیدا
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 گفته؟ بهت رهان-

 : داد جواب فورا اینبار 

 نکرد انکارشم گفتم بهش وقتی ولی نه-

 فهمیدی؟ کجا از خب-

 رهانو  ساله  سه  دو  االن  ما  ولی   اینجا   اومدی   تازه   تو-

  عجیب   برامون  کاراش  و  رفتارش  که  طبیعیه.  شناسیممی

  چند .  بود  زیاد  سرش  پشت  حرف  همیشه  همین  بخاطر.  باشه

 گفتمی   نمایش  باالیی  سال  های   بچه   از  یکی  پیشا   وقت

  از   دختری   یه  بودن،  رفته   که  کشوری   تئاتر   جشنواره  واسه

 گفت می.  رفتاراش  بود  رهان  مثل  که  بود  اونجا   کرمانشاه

 .میزدن صداش رضا همه  تازه داشتو  دخترم دوست

  از  چقدر  فهمیدم تازه من و داد  ادامه  را  توضیحاتش فرنوش

  حرف   چقدر.  بود  تو  پیرامون  حرف   چقدر.  بودم  پرت  حواشی

  مرکز   به  بودن  تو  کنار  واسطه  به  من  و  شدمی  زده  تو  درباره

 .بودم شده کشیده  توجهات
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  و   دادم  تکان  سری   فرنوش  های   صحبت  شدن  تمام  از  بعد

 :گفتم

 .کنیممی  ازدواج هم با کنه عمل وقتی-

 .شد بلند. نگفت چیزی  فرنوش

  که   عروسیه  کونشون  تو  بهناز  و  ارغوان  االن..  حیاط  تو  بریم-

 بده نشون خودی  یه بریم. گرفتن حالتو

 :داد جواب او و گفتم فرنوش به را  این. میترسیدم

  میکنید  کاری  یا همید با اگه. نداره ربطی کسی به.. احمق-

 .  نیست چیزا این به بودن بد دختر. نداره ربطی کسی به

  که   کشیدم خجالت. آمد بدم خودم از. کردم  نگاه فرنوش به

  را  فرنوش  چقدر.  کرد  خطور  مغزم   به  فکرهایی  چه   روز   آن

  خوب   مهسا  مثل.  بود  خوبی  خیلی  دختر  او.  کردم  قضاوت 

 .نداشت ای  بچگانه افکار. زدمی  حرف

  که   راهرو  توی .  بیرون  زدیم  کالس   از  او  همراه  و  برخاستم

 :گفت بودم،
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  پسرا   با  تو  از  بیشتر  که  کسی  عنوان  به...  ترانه  چیزی   یه-

 پسری   اولین  نکن  فکر  وقت  هیچ ..  دیده  پسر  و  کرده  صحبت

  شاید.  نیست  اینجوری   چون.  آخریشه  زندگیت  توی   میاد   که

  شاید .  میخوایش  که   نیست  کسی  رهان  شدی   مطمئن   روز  یه

 اونم   رابطه  به  هرحال  به  دونمنمی.  کرد  ول  تورو   اون  روز  یه

  ما .  بود  شهنمی  امیدوار  خیلی  هستیم،  ما  که  سنی  این  تو

 .ایم بچه  خیلی هنوز

 بودم؛   نکرده  فکر   نبودنت  به  گاه   هیچ .  کردم  نگاهش   ترس   با

 .کردم فکر و نشستم بعد  به روز آن  از اما

 ...نباشی روز یک اگر اینکه به

 ارسْو م وُن اپی پ وِنوسْ،

 هفتم  تاش

 نظم/آرامش: نیلی

  توی   جیغی  صدای   و  دهدمی  تکان  کسی  را  بدنم  ناگهان

  باالخره   من   و  « ترانه: » کشدمی  داد  کسی.  پیچد  می  گوشم
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  آغوش   در  را  بدنم  که  چرخانممی  مامان  سمت  به  را  نگاهم

  ای   گرفته  صدای   با  و  او  به  میدوزم  چشم  شده  شوکه.  کشیده

 :پرسممی

 مامان؟ شده چی-

  گودی   توی   را  سرم .  گیردمی  اشگریه   شنود،می   که  را   صدام

  بلند  را  دستم. کندمی  گریه های  های   و بردمی  فرو گردنش 

 : گویممی آرام . کنممی نوازش را موهاش و میکنم

 همینجام   باش، آروم... خوبم بخدا... مامان خوبم من-

 . کندمی  گله و گریدمی  ها دقیقه مامان

  تکونت   هرچی  زدم،می   صدات  هرچی...  مردی   کردم  فکر-

 چرا   من؟  با  کنیمی  اینجوری   چرا...  دادی نمی  جواب  میدادم

 برنمیداری؟ دست

 به  دلم!  من  ی بیچاره   مادر  گریدمی   شدیدتر  و  گویدمی

  ترسانده   اینطور  که  باری   آخرین  از.  سوزدمی  حالش 

 ... بودمش
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   شد؟ چه

 آشناست؟ اینقدر چیز همه  چرا! آشناست چیز  همه چقدر

 .کندمی  هول مامان. شوممی  بلند جا از  ترسیده

  ترانه؟ شده چی-

 به.  است  حس  بی  پام  و  دست.  میپرم  پایین  تخت  روی   از

 .  رودمی گیج سرم. میچرخم خودم دور

 بودم؟ کجا من بود باز هام پلک که  باری  آخرین

 .زندمی  صدا را اسمم مرتب مامان

 ...ترانه... ترانه... ترانه-

  را   ها  آن.  میبرم  موهام  الی   دست.  ام  شده  ها   دیوانه  مثل

  این   از   میخواهم.  شوم  بیدار   خواب  از   میخواهم.  میکشم

 . یابم نجات کابوس

 شده؟ چم من شده؟ چی  خبره؟ چه اینجا مامان-
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 چشم .  میچرخد  سرم  دور  دنیا.  میکشم  جیغ.  کنممی  گریه

 . بینندمی  تار هام

 خانه؟. خانه به برگشتم کی من

 ...اتاق

  اینجا   مامان  کجاست؟  اینجا.  نیست  من  اتاق   اینجا-

 کجاست؟ 

 . لرزدمی  صداش  که است ترسیده بقدری  مامان

 شده؟  چت کنی؟می  اینجوری  چرا  ترانه؟-

 :  میکنم التماسش. گیرممی  را  لباسش. روممی مامان بطرف

 بده  جواب  توروخدا آوردین؟ کجا  منو کجام؟ من مامان-

 : دهدمی  جواب  آلود اشک های  چشم با

 ! باشه؟ کجا میخوای  جان مامان ست خونه-

 :زنممی  داد  و میگیرم فاصله او از
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  اینجا ..  نیست  خونه  اینجا..  میگی  دروغ ...  میگی  دروغ -

 نیست خونمون

. توانستنمی  نه،.  باشد  من  اتاق   توانستنمی  محقر  اتاق  این

 . بود جا این برابر دو  من اتاق

 .آیدمی  داخل به هراسان بابا و میشود باز در ناگهان

 شده؟ چی-

 .دوممی بابا سمت به

 آوردین؟  کجا منو کجاست؟ اینجا بابا-

 من.  کندمی  نگاه  مامان  به  درآمده  حدقه  از  های   چشم  با  بابا

 : گویدمی و گیردمی  را

 . باش  آروم . عزیزدلم باش آروم -

  این .  آیممی  بیرون  اتاق  از  خوران  تلو  تلو  و  میزنم  پس  را  بابا

  اثاثیه   اسباب  با  کوچک  ی خانه  این.  شناسمنمی  را  خانه

 . نیست ما  مال پایینش مدل و  دوم دست
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 چطور  من.  میچرخم  خودم  گرد   به  ام؟  آمده  اینجا  چرا  من

 آورم؟ نمی یاد به چیزی  چرا! ام؟ آمده  اینجا به

  با.  چرخانممی  بطرفش   را   سرم.  گیردمی   را  دستم  نفر  یک

  نفس .  ایستدمی  قلبم.  زندمی  خشکم  روبروم  مرد  دیدن

 .کشمنمی

 .تواندنمی . باشد او تواندنمی نه... نه

.  لرزندمی   پام  و   دست.  پرندمی  هام  پلک.  روممی  عقب  عقب

 .بکشم نفس نمیتوانم. آیدنمی باال نفسم...  نفسم

. افتممی   زمین  روی   پشت،  به .  کندمی   گیر  چیزی   به  پام

 .کنمنمی حس را درد. نیست  مهم. گیردمی  درد باسنم

 .میکشم جیغ. آید می طرفم به

 عقب  برو.. عقب برو-

 ... نه... او است؟  نگران. کندمی  گرد عقب

 ؟خوبی تران-
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 : گویممی  بریده بریده

 !مردی  تو ت! مردی ... م.. م تو.. ت... ت-

 :شنوممی گریه  با همراه را مامان جیغ صدای 

 میگی؟ چی ترانه...  زمان امام یا-

 . میچرخم بابا و مامان سمت به

 ! مرده رهان! مرده اون-

 .گیردمی  بازوهاش میان را من. آیدمی  بطرفم بابا

 .  باش آروم. ترانه نیست چیزی -

 .کنممی قایم بابا پلیور  میان را صورتم

 مرده   مرده... مرده رهان... مرده اون-

  منفجر   دارد  مغزم  مغزم،.  کندمی   درد  سرم.  کندمی  درد  سرم

 . شودمی

 .زندمی  صدام

 ..ترانه-
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 . کشممی جیغ  هم سر پشت. میکشم جیغ

 :گویدمی بابا

 ! بیای  میزنم زنگ بهت بشه خوب. رهان برو-

  به.  آورممی  بیرون   بابا  آغوش  از  را  سرم  زد؟  حرف   او   با  بابا

  همان   شبیه  چقدر   که   اش  چهره  به.  کنممی  نگاه   صورتش 

 .  بودم کشیده که ست نقاشی

  بعد .  کندمی  نگاهم  پریشان  قیافه  و  نگران  های   چشم  با

  بابا  بغل  از  برود،  میخواهد  که  همین  و  میگوید  بابا  به  چیزی 

 . میپرم بیرون

 .. نرو توروخدا.. نرو-

 بغض.  کنممی  نگاه  مامان  و  بابا  به.  میزنم  لبخند.  شوممی  بلند

 : گویممی  آلود

  نمرده؟   گفتم  دیدین!  گرده؟برمی  گفتم  دیدین!  برگشته-

 .  برگشته رهانم. کشهمی  نفس داره . ست زنده.  کنین نگاش
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  خالی   پام  زیر  انگار.  ندارند  توان   پاهام.  روممی   طرفش  به

 .  گیرد می  آغوش  در   را   من  کنم  سقوط  آنکه  از  پیش.  شودمی

  زمزمه  آهسته.  آلودند  اشک  جذابش  رنگ  دو  های   چشم

 :کندمی

 خودت؟ با کنیمی  اینجوری  چرا-

 :زنممی  پچ و  گذارممی اش گونه روی  را  دستم کف

  بیدار .  توئه  از  پر  من  خوابای .  خوابه  یه  اینا  همه  میدونم-

 . میمونم باهات خوابم توی . نشم بیدار میدم قول. شمنمی

 ترانه؟-

 . فهممنمی  چیز هیچ  دیگر و شودمی  بسته هام پلک
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 ارسْو م وُن اپی پ وِنوسْ،

 هفتم  تاش

 نظم/آرامش: نیلی

 "برگشت"

  خیال   که  ورزش  معلم.  رفتیم  مدرسه  حیاط  به  فرنوش  همراه

: گفتم.  شد  جویا  را  احوالم  و  آمد  طرفم  به  ناخوشم  من   میکرد

  چشم.  رفت  ها  بچه  سراغ   به  شد،  راحت  که  خیالش  « خوبم» 

 ! نبودی . تو دنبال به چرخاندم 

 :پرسیدم فرنوش از

 ! بینمشنمی کجاست؟ رهان-

  جواب   ندید،  را  تو  وقتی  و  انداخت  نگاهی   من  مثل   هم  فرنوش

 :داد

  حالت   ببینم.  بزنم   حرف   باهات  بیام  گفت  من  به..  نمیدونم-

 .بود حیاط تو. چطوره
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  کجا  خودت  ولی .  بیاید  سراغم  به  فرنوش  خواستی  تو  پس

 دیدمت؟نمی چرا بودی؟

. شدی   ناراحت   نکند  گفتم،می  خودم  با.  گرفتم  شوره   دل

 . بروی  و نزنی حرف من با دیگر نکند. باشی  کرده قهر نکند

 .بپرسم ها  بچه از برم کن صبر-

  هنوز .  نشستم  دیوار  کنار  نیمکت  روی   و  دادم  تکان  سری 

  لبخند   یک  با  ارغوان  که  بود  برنداشته  قدمی  چند  فرنوش

  از .  کردم  اخم  من .  ایستاد  فرنوش.  آمد  ما  طرف   به  عجیب 

 !کرد؟نمی ولم چرا! دختر؟ این میخواست چه من جان

 .  ایستاد  من مقابل آمد و  گذشت فرنوش کنار از  ارغوان

 خوبی؟ -

 : دادم پاسخ کوتاه  کنم، نگاهش اینکه بدون

 آره -

 .آمد کمکم به فرنوش

 ارغوان؟ میخوای  چی-
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 بپرسم رو ترانه حال  اومدم هیچی-

 .باشه بد نداره دلیلی.  که میبینی خوبه،  حالش-

 .داد  تکان سر و آمد کش لبخندش موذیانه ارغوان

 . بودم نگرانش.. خداروشکر-

  که   بود  برنداشته  قدم  دو.  کرد  حرکت  و  چرخید  هم  بعد

 :گفت بدجنسی با و برگشت

 بهنازه  با پشتی حیاط میگردی، رهان دنبال اگه راستی-

 !بروی؟ پشتی  حیاط به بهناز  همراه باید  چرا تو! زدم یخ

 .نداشت وجود کار این برای  دلیلی هیچ

  را   دستم  فرنوش.  رفتممی  پشتی  حیاط  به  باید .  شدم  بلند

 .گرفت

 نرو . ترانه خیال بی-

 : کردم  تأکیدم هام واژه تک  تک روی 

 پشتی  حیاط رفته بهناز با-
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 :گفت نبود،  خاصی  چیز هیچ  انگار بسادگی،

 میزنن حرف  دارن-

 یک   این!  بودی   بهناز  عاشق  قبال  تو.  باشد  این  توانستنمی  نه،

  شاید .  او  سراغ   رفتیمی   دوباره  شاید.  نبود  ساده  زدن  حرف

 ... شاید. بودی  عاشقش هم  هنوز

  از   شکمم.  دویدم  پشتی  حیاط  طرف  به  و  کردم  رها   را  دستم

 .  خوردمی  تاب و پیچ زیاد  استرس

  چه   دانستمنمی.  کردنمی   کار  خوب   مغزم  میکنم  اعتراف

  انگار .  بود  شده  خارج  کنترلم  از  چیز  همه.  بود  درست  کاری 

  پایین   به  بیشتر  و   بیشتر  لحظه   هر  و   افتادم  باتالق   توی 

 . شدممی  کشیده

  بزرگسال   یک  شبیه  مسائل  از  بعضی  با  نبودم  بلد  اصال  من

  میرفتم   سمتی  به  مستقیم  من.  کنم  فکر  نبودم  بلد.  کنم  رفتار

 !میکرد راهنمایی را من  احساسم که
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  بلد   را  کردن  فکر  وقت  هیچ  چرا  باشد؟  اینگونه  باید  چرا

 بشوم؟ پشیمان بعدش که  میکردم کاری  باید  چرا نبودم؟

  این .  برسم  پشتی  حیاط  به  تا   شدم  رد  کوتاهی  راهروی   از

  بهناز   با  را  میکردی   من  با  که  کارهایی  همان  تو   شاید  که  فکر

 .  بود کرده ام  دیوانه میدادی، انجام داشتی

  یکدیگر   آغوش  در  را  نفر  دو  شما  و  رسیدم  اینکه   محض  به

 .زد خشکم دیدم،

 ارسْو م وُن اپی پ وِنوسْ،

 هفتم  تاش

 نظم/آرامش: نیلی

  چیزی   هر  به  اصال .  نداشتم  اینجا  به  آمدن  برای   ای   عالقه  هیچ

 .  ندارم ای  عالقه است، ارغوان به مربوط که

  اگر   عمرا  نبود،  او  با  کردن  آشتی   برای   و  مهسا  بخاطر  اگر

 .  آمدممی

 برین؟ میخواین کجا حاال-
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 : دهدمی جواب ارغوان و  پرسد می سیما  را این

 .ترکیه میریم اول ولی کاناداست اصلیمون مقصد-

 : کندمی سوال متعجب  فرنوش

 برین؟ میخواین قاچاقی مگه ترکیه؟ چرا-

  را   خودش  فورا  اما  پرد؛  می  ارغوان  صورت  رنگ   لحظه  یک

 .زند می ای  خنده  تک. کندمی جمع

 .  میریم این واسه استانبول، داره  کار سری  یه یاسر... بابا نه-

 آها -

  آدم   منفورترین  با  خداحافظی  دیدار  برای   باید  چرا  دانمنمی

. خوشحالم  چیزی   یک  از  دلم  ته  ولی  بیایم؛  ام  زندگی

  تمام   در  شده  باعث  بود،  که  چه  هر   اما  چیزی؛  چه  دانمنمی

 .  کنم شعف احساس قلبم

  ارغوان   زدن  زمین  موقع  خیاالتم  در  همیشه  که  احساسی

  و   من  با  که  کاری   تقاص  روزی   یک  اینکه!  میکردم  حسش

 . کند  تا بد هم  او با روزگار اینکه. ببیند را  کرد رهان
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  خوب  آرزوی   همه  برای   که  معصومی  دخترک   آن  دیگر   من

  برای   را  دردی   همان   امروز  یترانه .  نبودم  میکرد،  خوش  و

 . است کشیده خودش  که خواهد،می  دشمنش

 :شنوممی  تر ور آن  صندلی دو از  را سرور صدای 

 . میری  داری  بستیو بارتو. عوضی حالت به خوش ولی-

 :کندمی اضافه هم مرجانه

 . ندی  فراریش . بدبخت بدون قدرشو-

 :کشدمی آهی فرنوش

 من سراغ  میومد یاسر مثه یکی کاش-

 .خنددمی سیما

 کن شکر  خداتو برو  گرفتنت که همین-

. کماالتی  با  و   خوشگلی  این  به  دختر!  چمه؟  من  مگه  احمق-

 باشه  خداشم از امید
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  فارغ   چقدر.  خندندمی   و  میزنند  هم  کله  و  سر   توی   ها  بچه

  ها  آن شبیه چقدر. است خوب بودن چیز همه و جا همه از

 !است خوب خندیدن  دغدغه بدون  چقدر. است خوب بودن

 .کندمی من به رو ارغوان گذرد،می که کمی مدت از بعد

 نامزدیتو   جشن  من   رفتن  از  قبل  کاش  ترانه؟  چخبر  تو-

 ...گرفتیمی

 : گویدمی ای  کنایه  از پر لحن  با ادامه در

 .  نیام و بشم  دعوت که نیستم تو مثل من-

  که   آنجایی  از.  بود   خودش  تماس  و  یاسر  دعوت  منظورش

  و   میزنم  لبخندی )!(    هستم  کردن   پاره  تکه  خوب   مود  روی 

 : دهممی جواب

  نبود   ام   رهانی  دیگه .  تولدت  جشن  مثه   بشه  ترسیدم  واال-

  اتاقم   توی   دادم  ترجیح.  بده  نجات   منجالب  اون   از  رو  ما  که

 ! کنم غش بار چند استرس از مهمونیت توی  تا باشم
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  عوض   را  بحث  فورا  مریم.  شودمی   سفید  گچ  مثل  ارغوان  رنگ

 توی   دارم،  لب  به  که  لبخندی   و  خونسردی   با  من  و  کندمی

 .کنممی  نگاه ارغوان های   چشم تخم

  کردن   خانمی  ها   بعضی  برای .  دارم  بهتری   حس  آمدنم  از  حاال

  و   بگیری   را  گردنشان  پس  باید  را  ها   بعضی.  نیست  جواب

 . دیوار به بکوبی را سرشان

 . است احمقانه بودن خوب زیادی 

  ارغوان .  کشانندمی  دیگری   سمت  به  را  موضوع   بخوبی  ها  بچه

  و   ها  صحبت  مرکز  دوباره  که  چرا  رسد،می  بنظر   راضی   هم

 . است شده ها  چه چه و به به

  داخل   از   را   گوشی.  شودمی   بلند  موبایلم  نوتیفکیشن  صدای 

 .دارم رهان سمت از  پیام یک.  برمیدارم کیفم

 .کنممی باز  را پیامش  لبخند با

 !خانم  رهمی یادتون رو  ما رفقات  رفیق  پیش میری -

 :کنممی   تایپ.  زنممی   پهنی   و  پت  لبخند  پیامش،  خواندن  با
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 نباشم  اینجا االن میدادم ترجیح باشه من به-

 .رسدمی پیامش  بالفاصله

 باشی؟  کجا داشتی  دوست-

 : نویسممی

 تو  پیش-

 کنی؟می  چیکار-

  موبایل   صفحه.  کنممی   نگاه  پرسید،  را   سوال  این   که  مهسا  به

  چپ   چپ  و  خواندمی   را  ما  های   پیام.  دهممی   نشانش  را

 . کندمی  نگاهم

. بودم  داده  توضیح  براش  را  چیز  همه  آمدنمان  مسیر  در

  آن   هم   من.  شد  شوکه  گفتم،  علی  حاج  شرط  از  که  زمانی

 . بودم شده شوکه شنیدنش، از بعد  روز

 :بود گفته مهسا

  با  تو  خواستگاری   میومدن.  وکیلی   خدا   نبود  شرط   به   نیاز-

 .میکردی  قبول کله
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 .  نبود شرط این به نیازی  واقعا. گفتمی راست .  خندیدم

 اتتحفه  داد پیام-

 گوشی  صفحه  به  نگاهی  و  شودمی   جلب  اش  جمله   به  توجهم

 . اندازممی

 منتظرتم  من. در دم  بیا پس-

  او   دانستممی  قبل  از  انگار!  چرا؟  نمیدانم.  نکردم  تعجب

 !  اینجاست

 ...«میای  تو بعدش» 

 :کنممی  تایپ فورا

 !بیا تو-

 :شنوممی  را صداش . گیردمی  تماس فورا

   مطمئنی؟-

 .  اندازممی نگاهی ها بچه به
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  اول   دفعه  که  قسمتی  همون  باالییم  طبقه  ما.  بیا...  آره-

 !اومدی 

  مهسا،.  دهممی  خاتمه  مکالمه  به  « منتظرتم»   گفتن  با

 : میزند پچ گوشم زیر  متعجب

 بیاد؟  گفتی کی به-

 : دهم می جواب  آهسته هم من

 رهان -

 .  پردمی رنگش کمی  هم مهسا حتی شوممی متوجه

 بیاد؟ گفتی چرا-

 خواممی.  ببینم  اومد  رهان  وقتی   رو  بعضیا  قیافه  میخوام-

 نشون  واکنشی  چه  ببینم  نشست  آدما  این  روبروی   وقتی

  یا.  کنن  نگاه  رهان  به  میکنن  جرات  ببینم   خوام می.  میدن

 بزنن؟ حرف دارن جرات

 ... که کنن فکر ها بچه ممکنه بعدش-
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  گوشم   دیگر  نفر   یک  صدای .  نمیشنوم  را  مهسا  صدای   دیگر 

  صداش   لحظه  هر  و  آشناست  هم   خیلی  که  یکی.  کندمی   پر  را

  تعریف   را  داستانی  دارد  که  یکی .  شودمی   تر  واضح  و  واضح

 ...را داستانی. کندمی

  داستانش   و  آشنا   صدای   آن  پرت  را   حواسم  میکنم  سعی

 ... نه االن... نه االن. نکنم

 .  ببینم را  ها  بچه قیافه میخواهم االن

 ارغوان؟ شد چی_

  سفید   گچ  مثل  صورت   دیدن  با.  آورممی   باال  سریع  را   سرم

. ببینم  را  رهان  که  نمیچرخم.  افتدمی  دوهزاریم  ارغوان  شده

 کسانی   شبیه.  کنممی  نگاه  دخترها  تک  تک  چهره  به  بجاش

 . اند دیده  روح انگار که اند شده

  لبخندی .  ایستممی   رهان  کنار   و  شوممی   بلند  صندلی  روی   از

 .میزنم روش به

 ! عزیزم اومدی -
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 : گویممی  و  میکنم دخترها به رو بعد

 ! شناسیدمی  که رهانو-

 .آیدمی  جلوتر رهان . زنندنمی حرف  کدام هیچ

 بگویم،  هرچقدر  که  است  خوب  حالم  لحظه  این  در  آنقدر

  بایست   می  رهان  میکردم  خیال.  کند  درکش  تواند   نمی  کسی

  ها  سال  این  در  که  دردی   تا  بکوبد  را  ها  آن  کند،  تحقیرشان

  بهت  های  قیافه آن که  همین اما  یابد، تقلیل  کردیم،  تحمل

  الل  که  همین.  کندمی  کفایت  برام  میبینم  را ترسیده  و   زده

  حرفی   رهان  که  ست   نیازی   چه  دیگر .  زده  خجالت  و   اند  شده

 !بکشد؟ پیش

 !است؟ نیاز  واقعا

.  بام  پشت  باالی !  گفت  من  به  پیش   سال   ده  خودش   را   این

 ...که روز همان

 ... نه ... نه ... نه
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  کنم؛   مرور   را روز  آن خاطره نباید .  کنم  فکر روز  آن به  نباید

 ! کنم  اجتناب آن  از  نمیتوانم ولی

 :آیدمی  حرف به ای  موقرانه  لبخند با رهان

 دخترا  سالم-

 : دهدمی  ادامه و  دهدنمی را  جوابش کس هیچ

 !داشتم  رو گرمتری  استقبال   انتظار-

 و   میشود  بلند.  کشدمی  عقب  را  اش  صندلی  مهسا  ناگهان

 صادقانه   و   کندمی   دراز  را  دستش.  ایستدمی  رهان  روبروی 

 : گویدمی

 بینمت می  که خوشحالم-

 مهسا  چقدر شدی  خانم-

  دوستانه   رفتار  با.  کندمی   تشکر  و  زندمی  لبخندی   مهسا

 .  شوندمی بلند جا از  سیما و فرنوش بعدی  نفرات مهسا،

 رهان،  و  من  نشستن  محض  به.  نفر  سه  همین  فقط  منتها

 .شودمی  خیز نیم و داردبرمی را کیفش ارغوان
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 برم  دیگه من ها بچه خب-

 : دهدمی نشان العملعکس  فورا  رهان

 عالوه،  به.  ندیدیم  همدیگرو  هنوز  عجله؟  این  با  کجا-

  بقیه   از  زودتر  میزبان  که  نمیشه.  گرفتی  خدافظی  مهمونی

 !بره

  رهان  به کردن نگاه جرات حتی. لرزدمی ارغوان های  دست

  رفت   در  رهان  دورس   روی   تا  میز  بین  هاش  مردمک.  ندارد  را

 .  است آمد و

 :گویدمی  بریده بریده

 خونه   داریم   مهمون..  مه  آخه  آ...  که  ک  برم   به   باید  من   م  م-

 .کنم  خداحافظی  اونا  با برم باید

 برین؟  قراره کی حاال! حیف چه.. اوه-

 فردا  پس-

 نیستی ترانه و  من مراسم برای  پس... اوهوم-



 

1166 

 

  رهان   طرف  به   سرم.  کندمی  شکار  را  من  همه   های   نگاه

  را   لبخندم   جواب.  زنممی  رهان  روی   به  لبخندی   و  چرخد می

 .میدهد محبتش از پر نگاه با

 :پرسدمی فرنوش

 کنید؟  ازدواج میخواین-

 : گویممی! ندارد خبر او که  است  عجیب

 بهار  اول آره-

  باالخره .  باشند  شده  الل  انگار.  گویدنمی  تبریک  کس  هیچ

 آید می حرف به وحشتناک سکوت آن شکستن برای  مهسا

 . کنیممی تشکر. گویدمی تبریک  رهان و من به خطاب  و

  پیش  اما  کند،می  سرسری   خداحافظی.  شودمی  بلند  ارغوان

  لبخند   با  رهان  بردارد  قدمی  و  بکند  حرکت  بتواند  آنکه  از

 :گویدمی  ای  مرموزانه

 جان ارغوان برسون یاسر به منو سالم-

 ارسْو م وُن اپی پ وِنوسْ،
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 هفتم  تاش

 نظم/آرامش: نیلی

 "برگشت"

  را  نفر  دو شما  که ای لحظه  آن! داشتم؟ حسی چه  لحظه آن

 .  دیدم یکدیگر آغوش در

 درون   بود  که  هرچه   دانم،نمی...  سیاهچاله  یک  یا  حفره  یک

 ...  چاه یک یا. شاید گودال  یک. کرد  سوراخ را قلبم

  تهش   که  آنقدری .  بود  عمیق  بود،  که   چه  هر   نیست  مهم

 . شدنمی معلوم

  نفر   یه  به  که  برداشتم   قدم   دو.  کنم  گرد   عقب  میخواست  دلم

  قیافه .  دیدم  سرم  پشت  را  ارغوان  و  چرخیدم.  برخوردم

 . بود گرفته خودش به ناراحتی

 .بشنوید هم  نفر دو شما که برد باال جوری   را صداش

 خبره؟   چه  اینجا وای -

 ... من دیدن  با و گرفتی فاصله بهناز از تو
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 آن  و  آنجا  در  من  دیدن  از.  ترسیدی   که  بخورم  قسم  میتوانم

 .ترسیدی   لحظه

  توی   نفر  یک.  زدی   صدا  را  اسمم.  کردی   حرکت  من  سمت  به

  شده   میخ  زمین  به  احمقم  پاهای   اما   کن؛  فرار   گفتمی   سرم

 به   سیاهم  های   چشم.  نکردم  نگاهت.  گرفتی  را  دستم.  بودند

 . بودند شده دوخته دیوار

 بهناز؟  میکردی  چیکار  رهان  با اینجا-

 . رفت اعصابم روی  سوالش  و ارغوان خراش گوش صدای 

 : داد جواب مظلومانه. کردم نگاه بهناز به

 بخدا  کردیمنمی کاری -

  بکشی بهتره همن  با رهان و ترانه  جان، بهناز.. معلومه! هه-

 دیگه  االن  ولی  بوده  عاشقت  زمانی  یه  رهان  درسته.  کنار

 ست ترانه عاشق
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  میخواست  انگار  که  بود  کسی  شبیه   ارغوان  های   جمله  چرا

  نگاه  تو  به  بهناز  دانستم؟نمی  من  میکرد  فکر  بدهد؟   اطالعاتی

 :گفت آهسته  و کرد

 کنمنمی فکر اینطوری  من ولی-

  قلبم   وارد  درست  و  کرد  عمل  پیکان  یک  شبیه  حرفش  این

 .شد

 ارسْو م وُن اپی پ وِنوسْ،

 هفتم  تاش

 نظم/آرامش: نیلی

  بهناز   به   رو.  نکردی   ول   را  آن  اما  کشیدم  عقب  به   را  دستم

 :گفتی

   نگیر اشتباه عشق با رو  دلسوزی . کنیمی  فکر اشتباه-

 : دادی   قرار مخاطب را  ارغوان بعد

  کنی   استفاده  سوتفاهم،  یه  از  که  نیست   سریال  و  فیلم  این-

  این   از  دونممی  چه  و  کنی  جدا  هم  از  نفرو  دو.  خودت  نفع  به
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 زندگی   توی .  بیفته  وسطش  هم  خیاری   دوغ آب   اتفاقات

 . نیست خبری  پرتا  و چرت این از واقعی

  بودم؛   شده  گیج.  کشیدی   سرت  پشت  را  من  و   کردی   حرکت

.  نبود  میکردم   خیال   که  چیزی   آن.  بودم  خوشحال   قلبم   ته  اما

 . شد پر سرعت به عمیق  حفره آن

  خودت   بپرسم  سوالی  آنکه  بدون  و  بردی   کالس  به  را   من

 که  اتفاقی  از  بعد  و  گفتی  بهناز  از.  کردی   تعریف  را  چیز  همه

 بدن   اینکه  بابت  هم  آخر   در.  بودم  شاهدش  پیش  ساعت  نیم

 . کردی  عذرخواهی بودی،  کرده  لمس کالس سر را من

 به.  شد  برقرار  سکوت  ای لحظه   چند  شد  تمام  که  هات  حرف

  داخل   را  پایینم  لب.  گرفتم  را   دستت  و  دادم  جرات  خودم

 .آمدم حرف به دقیقه  چند از  پس  و بردم دهان

  دلم   ولی.  میومد  خوشت  بهناز  از  تو  که  میدونستم   من-

 ..اون سمت بری  خوادنمی

 . مرد من برای  زمان همون اون. نمیرم-
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 .دادم تکان سری 

  دلت   اگه  حتی  باشه؟.  بشی  نزدیکش  دیگه  خوادنمی  دلم-

  حتی .  کنی  بغلش  خواست  خودش  اگه  حتی.  سوخت  واسش

 ... که  زد  حرفایی اگه

 :گفتی و گذاشتی ام گونه  روی   را دستت

 .میدم قول. شمنمی  نزدیکش دیگه بعد  به امروز از-

 تو   و  من.  رسیدمی   نظر  به  خوش   و  خوب  پایان  یک  شبیه

  همه   و   بوسیدی   را  من  پیشانی  تو.  کردیم  بغل   را  همدیگر

 .خوش و  خوب روزهای   همان به. قبل به  برگشت چیز

 بدن   شامپوی   با  را  خودم.  میرفتم  حمام  دیدارمان  هر  از  پیش

  استفاده   شکالتی  لوسیون  از  حتی   و  میشستم  شکالتی  سر  و

 تو  خواندن،  درس   وسط.  آمدممی   شما  خانه  به  و   میکردم 

  نمیتوانستی   دیدی می   وقتی  و  کشیدی می   نفس  را  من  عطر 

  قفلش   و   رفتیمی  اتاقت   در   سمت  به  کنی   کنترل  را  خودت

  من   طرف  به   ات  شیطانی  های   چشم  با  بعد.  میکردی 
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  نهایت   در  اما  کردم؛می   فرار  دستت  از  خنده  با  من  و  آمدی می

 .شدممی  تو دستان اسیر

  و   گرفتیمی  فاصله  من  از  تو.  کردمی  فرق  اوضاع   مدرسه  در

  نمیخواستی .  بنشینم  مهسا  کنار  خواستی  من  از  حتی

  دیگر   سال  یک  ما  که  بخصوص.  کنند  اذیت  را  من  شایعات

 هایی  نگاه  با  مدرسه،  های   ساعت  میکنم  اعتراف.  داشتیم  هم

  طور   به  منتها.  بودند  آور  عذاب  برام  داشتند،  دیگران  که

  احساس   با  نتوانستم  من.  میکردم  تحملش  باید  ای   بدبختانه

  آزار  مدرسه  در  را  من  گناه  احساس  همین.  بیایم  کنار  گناهم

 .دادمی

  احساس   آدم  نفر،  یک  داشتن  دوست   بخاطر  باید  چرا  واقعا  اما

   کند؟ گناه

 چرا؟ 

  از .  بودیم  کرده  عروسی  و  عقد  برای   را  الزم  کارهای   تمام  ما

  اش   خانه  لوازم  بود  گفته  رهان.  دادن  آزمایش  تا  کردن  خرید

  بابا   و  مامان.  نبود   جهیزیه  خرید  به  نیازی   و   است   تکمیل
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  دختر   که  نمیشود  گفتمی  مامان.  کردند  مخالفت  جفتشان

  رهان   و  میگفتند  چه  مردم.  برود  شوهر  خانه  به   جهیزیه  بدون

  زندگی   این.  ندارد  ربطی  مردم  به  بود،  داده  جواب  مصمم  هم

 .است ما

  یک  نبودیم  خوبی  وضعیت  در  که  ما  برای   این  جهت  یک  از

  به  بخرم  جهیزیه  من  بود  قرار  اگر.  آمدمی  حساب  به  امتیاز

  خریدم می   را  لوازم  ترین  شیک  و   گرانترین  بایست   می  قطع

 . نبود پذیر امکان بابا  شرایط با این و

  بخاطر   ازدواج  از  پس  من  که  بودند  نگران  دو  هر  بابا  و  مامان

  قرار   حمله  مورد  رهان  خانواده  سمت  از  جهیزیه  نداشتن

 خیال   بی  اما  من .  بود  نگران  مامان  هم  همه  از   بیشتر.  بگیرم

. داشت  کفایت  برام  بودم،  رسیده  رهان  به  که  همین.  بودم

 .بود میسر فقط رویاهام  در که رسیدنی

  کامل   ارغوان  دیدیم،  کافه  در  را  ها  بچه  که  شب  آن  از  بعد

 این: » گفتمی  سرور.  نداشت  خبری   او   از  کسی.  شد  ناپدید

  قراره   که  حاال  میذاشت  شوهرشو  کالس  چس   دیروز  تا
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  نبود  مهم   برام  « نمیندازه  نگام  رو   ما   دیگه   کنه  زندگی  کانادام

  رهان   جمله  مدام  که   چرا.  داشت  خواهد  زندگی  چه  ارغوان

  به   بام  پشت  روی   روز  آن  که  ای   جمله .  چرخیدمی  سرم  توی 

 ! آورد زبان

  یه   که  داره   اهمیتی  چه...  ای   دیوونه   بخدا...  ترانه  ای   دیوونه» 

. ارغوان  یا  بگیرم  انتقام  الدن  از  توش  که  دربیاری   داستان

  فکر   تو  داره؟  اهمیتی  چه  واقعا.  نه  یا  بمیره  بهناز  نیست  مهم

  که   کسی  کنیمی   فکر  تو  میشن؟   خوشبخت  اونا  کنیمی

 ...«کنیمی فکر تو  میشه؟ خوشبخت بده ذاتش

  بگذرد   زمان.  است  زمان  به  نیاز  چیزهایی  یک  فهمیدن  برای 

  جهنم  را  ات  زندگی   که   نفر  یک   بدبختی   بفهمی  تا  بگذرد  و

  گذشتن   بگذرد،  وقتی  زمان.  نیست  مهم  چندان  است،  کرده

  که   دارد  اهمیتی  چه  فهمیدم  من  و.  دهدمی  یاد  بهت  هم  را

 !است؟  نشسته سیاه خاک به ارغوان ببینم من

 .  بردممی لذت داشتم رهان  کنار در ام لحظه  لحظه از من
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  که   ای   تهمینه.  بود  تهمینه  پذیرفتن  داد   رخ  که   مهمی  اتفاق

. شد  سبز  ام  زندگی  وسط  ناگهانی  و  یکهو  چگونه  نمیدانم

  های   سال  که  دوست  یک.  گرفت  قرار   رهان  کنار  چگونه

  این .  است  همین  میکنم  خیال!  بود  کنارش  را   رهان  تنهایی

 !آورم نمی بخاطر شنیدم،  کسی چه از  را

  نمایشگاه   یک.  بودیم  دیگر  نمایشگاه  یک  برپایی  درگیر

 ! هایش چشم اسم با نقاشی

  سورپرایز   یک  این   گفتمی.  گذاشت   کنار  کامل  را  من  رهان

  راحت   خیال  با .  بودم  شاد   و   خوشحال  هم   من.  است  من  برای 

  دیگران  با و  میکردم انتخاب مدل  ام  عروسی  لباس دنبال  به

. بدانم  را  نظرشان  تا  میگذاشتم  اشتراک  به  را  لباس  عکس

.  بودم  کرده  انتخاب  هم  را  کفش  و  گل  دسته.  رهان  جز  همه

  معروف   مزون  یک  به  را  من  انسی  خاله.  نبود  خبری   تاج  از

  را   بود  مدنظرم  که  عروسی  لباس  های   مدل  من  و  برد

  نکته  مهمترین من و کردیم  صحبت طراح با. دادم نشانشان

 .  آوردم زبان  به را بود بدنم کامل پوشش و سادگی که
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 ... بهار. بگیریم  مراسم بهار اول بود قرار

 !بود دور   بهار چقدر

  چرا،  نمیدانم.  آورمنمی  بخاطر  را  بهاری   میکنم  فکر  هرچه

 ... از  پیش... از پیش  تا انگار ولی

 منو  وصال  به  که   وقتی  از.  است  شده   تر  سخت  کردن  فکر

  تر   برهم   و  هم  در  هم  من  افکار   ایم،  شده  تر   نزدیک  رهان

  من.  گیردمی  درد  مغزم  ها  ساعت  تا  که  طوری .  است  شده

  اما   شود  نگرانم  کسی  نمیخواهم. گویمنمی  دیگران  به  را  این

 .  شوندمی  حالم متوجه رهان های  چشم

 :گفتم او به شب یک

 کنهمی  درد مغزم-

 چرا؟ -

 .ندادم جوابی من و

 که  نبود  چیزی   همون  این  مگه.  میرسیم  بهم  داریم-

 میخواستی؟ 
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 : گفتم دودل

 .نیست درست چیزی  یه ولی... ولی آره-

 : گفت گوشم توی  و گرفت بغلم. زد  لبخند

 !میشه درست بیاد  یادت وقتی.  میشه درست-

 زمانی  یک.  بیاورم   بخاطر  را  چیز  همه  منتظرم  هنوز  من  و

. نمیفهمیدم.  چیزی   چه  از  نمیدانم.  میکردم  فرار .  میترسیدم

 . بیاورم بخاطر خواستمنمی ولی

 بفهمم  میخواهم  فقط  که   ام  آشفته   و  سردرگم   آنقدر  حاال  اما

 . ام کرده فراموش را  چیزی  چه

  ماسک .  میزنم  صورتم  به  ماسک   یک   ها  شب  و  روزها

  سرم   که  همین  اما.  است  خوب  چیز  همه  و  بودن   خوشحال

 ...میگذارم بالشت روی  را

  میخواهد  دلم  گاهی.  گذردمی  من   بر  چه  میداند  خدا  فقط

 میکند  فکر  بگویم  هرکسی  به   را  این.  کنم  خالص   را  خودم

  خیال   ازدواجم  و  عروسی  نزدیک .  البد  ام   شده  دیوانه



 

1178 

 

  چیزی   چه  پس  نیست،  دیوانگی  اگر!  زده  سرم  به  خودکشی

 !ست؟

 شال.  میپوشم  قرمز  و  صورتی  و  نیلی  رنگ  به  پانچو  بافت  یک

  پاشنه   های   چکمه  و  اندازممی  سرم  روی   هم  رنگی  آبی  بافت

  از  دور  به   و  رسمی   کامال  استایل  یک.  کنممی  پام   هم  بلندی 

 !شخصیتم

  این   برای   منتها.  هستم  کتونی  و   گشاد   مانتوهای   عاشق  من

  یک .  بپوشم  دیگری   جور   باید  میکردم  احساس  نمایشگاه

 !من از دور چیزی 

  که   دلشوره  جور  یک.  دارم  استرس  شدیدا  ولی  چرا   نمیدانم

.  ام  ریخته  بهم  کامال  درون  از  ظاهرم،  برخالف.  ندارد  دلیلی

  تند   دور  روی   عجیب  ام  زندگی  اتفاقات  که  ست   وقتی  چند

  و  آهسته  رهان  ظهور  از  بعد  دقیقا   که  من  زندگی.  گذرندمی

  چهار   دنده  روی   ناگهان  و  یکهو  رفت،  می  پیش  جزئیات  با

  بزرگراه   یک  در   دارد  دویست  سرعت  با  حاال  و  گرفت  قرار

 ! تازدمی  خالی
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!  آورم نمی   بخاطر  چیز  هیچ  تقریبا   دخترها،  با  دیدار  بعد  از

  از   پیش  تا  که  است  اولیه   جزئیات  آن  منظورم

  عادی،  و  نرمال  صورت  به_گمانم  به  البته_خواستگاری 

  چیز   همه.  بود  خوب   خیلی  چیز  همه.  رفتمی  پیش  داشت

 ... حاال   ولی میکردم؛ تصور من که  بود همانطوری 

  ام،  شده  دیوانه  کنند  خیال  و   بگویم  بقیه  به  را  این  میترسم

 من!  است  شکلی  چه  ام  عروسی  لباس  نمیدانم  حتی  من  ولی

 ! ام رفته  مزون به انسی خاله با میدانم فقط

  عروسی   خرید  برای   که  قبل  روزهای   نمیدانم  اینکه  یا

 !نیست؟ است، عجیب! ام  خریده چیزی  چه میرفتم،

  را   من  این  و  ام  کرده  را  کارها  این  میکنم  فکر  فقط  من

 !  ترساندمی

  دست   ولی  بگذارم؛  کنار  را  اوهامم  همیشه   مثل  میکنم  سعی

  چنگ   عجیب  دلهره  یک.  میترسم  امروز  از.  نیست  خودم

 به  تا  شوممی  خارج  اتاقم  از.  کندنمی   ول  و  دلم  به  انداخته
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  شگفت   من  دیدن  از  حتمی.  بدهم  نشان  را   خودم  بابا  و  مامان

 . شوندمی  خوشحال البته  و زده

  شوم،می   هال  وارد  اینکه  محض  به.  کنممی  باز  را  اتاق  در

 ! شودمی نواخته  سرم توی  بلند، دنگ یک شبیه صدایی

 ما  خانه  این.  اندازم می  نگاه  هستم  که  جایی  به  وحشت  با

 دیوارهای   و  چندم   دست  مبلمان  با   محقر   خانه  این.  نیست

  المپی   هیچ.  نیست  ما  آن  از  است   داغان  و  خراب   که  گچی

  که   تاریک  آنقدری   نه  و  است  روشن  آنقدر  نه.  نیست  روشن

 !ندید را چیزی  نشود

 ...مغزم. نمیتوانم. بکشم نفس نمیتوانم

  احساس .  دارد  اکو  مغزم  توی .  میشود  بیشتر  دنگ،  صدای 

  درد   بدنم  تمام.  دهدمی   فشار  و  گرفته  را  گلوم  نفر  یک  میکنم

  های   استخون  تک  تک  میکنم  احساس.  دارم  درد .  کندمی

  افتاده   بلند  ساختمان  یک  از  که   انگار.  است  شکسته  بدنم

 !پایین باشم
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 !«آخ : » بگویم نمیتوانم حتی که دارم  درد بقدری 

 روی   را   پاهام .  دهممی   فشار  یکدیگر  به  محکم  را   هام   پلک

.  بدهم   نجات  جهنمی  خانه  آن  از  را  خودم  باید.  کشممی   زمین

  درست   چیز  همه.  شودمی  درست   چیز  همه .  بروم  باید

. آید  می  بهار  باآلخره .  کنم  صبر  بهار  تا  باید  فقط  من.  شودمی

 . میدانم. میدانم. شودمی  بهار سال ده از بعد

.  نباید. شوم تسلیم نباید. شودمی سرازیر هام چشم از اشک

 ... باید. بشوم خوشبخت باید من

  خانه   از  اینکه  محض  به.  روممی  در  طرف  به  خوران  تلو  تلو

  اول   از  که  انگار.  شودمی  تمام  دنگ  صدای   آیممی  بیرون

 . کنمنمی حس دردی  هیچ. است نبوده

. مبهوتم  و  مات.  آیممی  پایین  روشن  و  تاریک  در  را  ها  پله

  خالی   کامال  قلبم  و  مغز  که   انگار.  کنممی  بودن  خالی  احساس

 . ست
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 از.  خوردمی  زنگ  فرنوش  موبایل!  آژانس  به  بودم  زده  زنگ

 گوشی   صفحه  به   نگاهی.  آورمشمی  بیرون  کیفم  داخل

  و   دهممی   فشار  را  سبز   دکمه!  اندازم می  اریکسون  سونی

 .شنوممی را ای  مردانه صدای 

 زری؟  پیرهن  کجایی-

!  زری   پیرهن  گفتمی  من  به  که  بود  رهان  فقط  زری؟  پیرهن

 :زنممی لب خودکار

 میام  دارم-

 اینجا  منتظرتن آدم  عالمه  یه که بیا بدو-

 !من؟ منتظر

  یک.  بیاورم  باال  را   پوچ  و  خالی  احساس  آن  توانستممی   کاش

  تفاوت   بی  و  چکدمی  پایین  چشمم  گوشه  از  اشک  قطره

 :میگویم

 !خبره چه میدونم-

 میدونی؟-
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 ! آره-

  قطع   را  مکالمه!  ندانم  که  میشود   مگر!  بود  خودم   داستان

  کوچه  وارد   و  کنم   باز  را  ساختمان  در  آنکه  از   پیش.  میکنم

  تا   گیرممی  را  دهنم  جلوی .  گیرممی  را  دهنم  جلوی   شوم،

  میکنم   مشت  را  دستم.  زدن  هق  به  نکنم  شروع   تا.  نزنم  داد

 ! نشوم بیدار تا. نزنم صورتم توی  تا

  خواب   یک.  بود  طوالنی  خواب  یک   کاش.  بود  خواب  کاش

 ... اما میداشتم، امیدی  آن از شدن  بیدار برای  که

  نفس  باید  چرا.  ست  احمقانه!  گیرممی  نفس.  آیممی  خودم  به

  چه   میخواستم  عمیق  دم   گرفتن  با   االن  چه؟  که  مثال   بگیرم؟ 

 ...من که کنم؟  ثابت را چیزی 

.  میشوم سوار. است ایستاده زرد پراید یک. کنممی  باز را  در

 . کنممی  نگاه بیرون به پنجره از. کندمی  حرکت

. میزنم  پلک.  میزنم  پلک.  میزنم  پلک.  میزنم  پلک.  میزنم  پلک

 ...میزن پلک. زنم می پلک. میزنم پلک
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  جابجا   دست  روی   را   کیفم.  است  شلوغ .  میرسم  گالری   به

 .میشوم وارد و میکنم

  همان   شبیه.  است  داده  سر  واویال  و  آه  دلم  توی   چیزی 

  اندازه   همان  به  غمناک،  اندازه  همان   به!  واقعه  روز   موسیقی

 !آور  دلهره

 نگاه  من  به  و  گردندبرمی   ها  آدم  دارم،برمی  که  قدمی  هر  با

  نگاه   من  به  چرا ..  چرا.  گیردمی  شدت  قلبم  تپش.  کنندمی

  پوشیده   مشکی  دست  یک  های   لباس  همه  چرا  کنند؟می

 اند؟

  علی   حاج  و  انسی  خاله  بینم،می  که  آشنایی  های   چهره  اولین

  جواب   اما  میکنم  علیک  و   سالم.  روممی  سمتشان  به.  هستند

  خیلی  خیلی  چیز   همه   بنظرم .  ترسممی  قدری .  دهندنمی

 .  آشناست

 : میپرسم ضعیفی صدای  با

 کجاست؟ رهان-
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  اشاره   روبرو  سمت  به  دست  با  علی  حاج  و  انسی  خاله

  سمتی   به   و  میچرخم .  میگویم  ای   اجازه   با  زیرلب .  کنندمی

 .  روممی بودند کرده اشاره که

  بدون   هایی  چهره  با  و  کنندمی  باز  راه  من،  قدم  هر  با  جمعیت

 .  کنندمی تماشا را  من حس

  میتواند   بود؟  آرت   پرفورمنس  جور  یک  است؟  خبر  چه  اینجا

 . دارد  سورپرایز بود گفته خودش رهان.  باشد همین

 !سالم-

  را   سالمش  جواب.  بینممی  کنارم   را  تهمینه  و  ایستممی

 :پرسممی  سپس. دهممی

 میکنن؟  نگاه من به دارن همه  چرا خبره؟  چه اینجا-

  آدم   یک  مثل  درست  من،  سوال  دو  به  دادن  پاسخ  جای   به

 : گویدمی  حس بدون آهنی

 .داد ارغوانو  ترتیب رهان-

 .زندمی خشکم
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 داد؟  ارغوانو ترتیب چی یعنی-

  شبیه   بیشتر .  نیست  خنده  شبیه   اصال .  خنددمی   مصنوعی

 !است هم  سر پشت  های  « هه  هه هه  هه هه  هه هه» 

 همون  بود  این  منظورم.  نیست  دادن  ترتیب  اون  منظورم-

 !  شد گرفته انتقامت میخواستی که طور

 من؟  انتقام-

 :زنممی لب  دوباره! میخواستم من آری  خواستم؟می من

 چجوری؟ -

  کنه،  پا  کله  رو  دختره  گفتی  خودت  چجوری؟  چی  یعنی-

 چجوری؟  میپرسی االن

  من .  رودمی  و   میگیرد  را   راهش  میشود،  تمام  که  اش  جمله

 .من به اند  زده  زل که جمعیتی و میمانم

. زنممی   زنگ   رهان   به  و   برمیدارم   کیف  داخل  از  را  موبایلم

  احساس   جمعیت  خیره  های   نگاه  میان  در.  دهدنمی  جواب



 

1187 

 

 با.  دهممی  ادامه   راهم  به  باالجبار .  کنممی  بودن،  معذب

 .کنممی  پرواز سمتشان  به زده  ذوق بابا، و مامان دیدن

 کجاست؟  رهان  بودین؟ اینجا  شما. خدا وای -

  می   ترس  سیاه  چادر  گالری   روشن  نیمه  فضای   بر  که  چیزی 

  بلند  همان  و.  است  بابا  و  مامان  حالت  بی  چهره  همین  اندازد،

 ! است دیگر  سمت به کردن  اشاره انگشت با و دست کردن

  منو   دارین[  مامان  به  رو]  کنی؟می  اینجوری   چرا  بابا-

 نمیزنین؟ حرف چرا . میترسونین

 ثابت  هاشان  مردمک.  کنندنمی  نگاه  من  به  حتی  بابا  و  مامان

  های   فیلم  یاد.  اند  کرده  اشاره  دستشان  با  که  سمتی  مانده

 ست  کابوسی  همان  شبیه  بیشتر  این...  نه.  افتممی  ترسناک

 !بینممی  همیشه که

  به   ناگزیر.  ندارد  ای   فایده  میزنم  حرف  بابا  و  مامان  با  هرچه

 . روممی اند  کرده اشاره که سمتی همان
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  پوش   سیاه  کودکانی  حتی  و   مردها   و   زن  پلکان   طرف  دو

  از!  کنم  عبور  میانشان   از   من  تا   منتظرند   انگار   و  اند  ایستاده 

  بهم   یکباره   به  اینکه  از.  میترسم  هاشان  صورت  به  کردن  نگاه

  منکرش  توانمنمی  اما  ست؛  احمقانه   میدانم.  شوند  ور  حمله

.  باشد  بگویم،  و  کنم  پیدا  را  رهان  فقط  میخواهد  دلم.  شوم

 من.  شو  مضحکت  سورپرایز  این   خیال  بی  و   بیا .  بردی   تو

  اینکه   به  رسد  چه  میترسم  نیاد   بهار   اینکه  از   من.  ترسممی

  زل   حالت  و  حس  بی  های   صورت  با  پوش  سیاه  جمعیتی

 !من به بزنند

. بینمنمی   را  رهان   هم  باز.  چرخانممی  چشم  دوم  طبقه  در

  ام   شانه  روی   پشت،  از  کسی.  گیرممی  تماس  او  با  دوباره

  مثل   درست  هم   او.  بینممی  را  فرنوش  و  میچرخم.  زندمی

 : پرسدمی. است سایرین

 رسیدی؟ -

 خبره؟  چه اینجا دونیمی تو-

 : دهدمی جواب حال همان در  و افتدمی  راه
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 میپرسی؟  من  از چرا! دونیمی ما  از بهتر تو-

 خودم  سمت  به.  شودمی  متوقف.  گیرممی  را  بازوش   و  دوممی

 :زنممی لب عصبی. گردانم می برش

 . نمیپرسیدم تو  از که میدونستم اگه میگی؟ چرت چرا-

  سوال   و  میشود  خیره  من  به  سرد،  چشمانی  با  فرنوش

 :کندمی

 جوری   و  دادی  رهان به  رو   ما آمار  دونه   دونه که   وقتی  مثه-

 !ست؟ دیگه نفر  یه کار انگار که  کردی  رفتار

  ناباوری  با. شودمی شل فرنوش بازوی  دور از انگشتانم حلقه

  بریده.  کنممی  نگاهش  آمده،  بیرون  حدقه  از   های   چشم  و

 :کنممی زمزمه بریده

 میگی؟  داری  چی..چی..چ-

  خشم   با.  شودمی  عایدم  دارش  کش  نگاه  و  سکوت  تنها

 .کنم می  پرخاش

  مینویسی؟ من پای  رو  کردی  خودت که کاری  داری  حاال-
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 :دهممی  ادامه و زنممی  پوزخندی 

  واسه   گواهی  برگه  پای   که  کسی  دونم؟نمی  کردی   فکر-

 ! بودی  تو فقط نکرد، امضا  رهانو کردن اعالم منحرف

 : گویدمی سادگی به فرنوش

 ! بودی  تو نزد، امضا که نبودم کسی من... ترانه-

 توی  مبهم  تصویر  یک.  چرخدمی   سرم  دور  چیز  همه  ناگهان

 : زندمی  داد  عصبانیت   با  که  بابا  صدای   و  گیردمی  شکل  سرم

 کن   امضاش .  ترانه  کن   امضاش  میگم  بهت  دارم.  کن  امضاش-

 خاله  که  ای   مدرسه   مدیر  دفتر  از  فرارم  و  من  « نه»   فریاد  و

 ! نبود مدیرش دیگر مونس

  چپ   به  نه  نشانه  به   را سرم  و  روم می   عقب  عقب  شده  شوکه

  تر تنگ ها  آدم حلقه میکنم  احساس. میدهم تکان  راست و

 .  شوندمی  تر نزدیک  و  نزدیک دارند. شودمی

 :میکشم جیغ

   عقب برید عقب برید-



 

1191 

 

 :کندمی اشاره  آسانسور به فرنوش

 باالست  رهان-

  تند  تند را انگشتم حالیکه در. دوممی آسانسور  در سمت به

 :شنوممی را  ای  دختربچه صدای  میدهم فشار دکمه روی 

 مرده؟  دختره اون... مامان-

 پالتوی   دیگران  برخالف  که  دختری   دیدن  با  و  میچرخم

  زده   وحشت  دارد،  دست  به  قرمزی   بادکنک  و  پوشیده  سبزی 

  انگار.  بدهم  تشخیص  را  صورتش  نمیتوانم.  شوممی

 ...صورتش

  پس .  میکنم  پرت   داخل   به  را  خودم.  شودمی  باز  آسانسور  در

 .بکشم راحتی نفس میتوانم باالخره و میزنم را  ورد

 . میزند  سرم به فکری  ناگهان. انگار افتاده کار  از مغزم

 . کابوس یک نه، که خواب. بود خواب یک فقط این

  نباید .  بترسم  نباید.  بترسم  نباید .  بترسم  نباید.  بترسم  نباید

 . بترسم نباید. بترسم نباید. بترسم
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  وحشت  و  تعجب  کمال  در  من   و  شودمی  باز   آسانسور  در

 .بینممی صورتم مقابل را  پیش سال ده بهناز

  فراموش   را  کشیدن  نفس  اصال .  رودمی  لحظه  یک  نفسم

  آسانسور   اتاقک  دیواره  به  محکم  و  روممی  عقب  عقب.  کنممی

  ای   چهره  با  روبروم  درست.  اینجاست  او.  کنممی   برخورد

 ... او. بود کرده خودکشی او . بود مرده او. دیگران  به شبیه

  افتاده   گیر  هام  کابوس  از  یکی  در  قطعا  من.  ندارد  واقعیت  این

  وجود   اینجا   در   بهناز  وجود  برای   منطقی  توضیح   هیچ.  ام

  فقط   این.  بترسم  نباید.  است  خواب  یک  این  حتما   پس.  ندارد

 ... کابوسِ یک. است کابوس یک

  زیبایی  لبخند.  شودمی   ظاهر  کارگاهش   در  آستانه   در  رهان

  دستش .  گرم  نگاهی  با   همراه  واقعی  لبخند   یک .  دارد  لب  به

 :گویدمی  و کندمی دراز  سمتم به را

 زری  پیرهن اینجا  بیا-

 .خورم نمی جنب
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 پیشم  بیا. عزیزم نترس-

  تکان   سختی  به  را   آسانسور  کف  به   ام  شده  میخ  پاهای 

  است   این  به  امیدم   تمام.  لرزدمی  بید  مثل  تنم  تمام.  دهممی

  رهان   به  نقطه  ترین  نزدیک  در  کنم،  غش  بناست  اگر  که

 !  بگیرد هوا و زمین  میان را من او بلکم باشم،

  کیلویی   هزار  چند  ای   وزنه  هرکدام   به  انگار  که  پاهایی  با

  از   که  هنگامی.  روممی   رهان  سمت  به  مستقیم  است،  وصل

  زده   زل.  کنممی  نگاه  را  او  زیرچشمی  گذرم،می  بهناز  کنار

 ! من به

  روم می   هرچه.  بگیرم  را  رهان  دست  تا  کنممی  دراز  را  دستم

   چرا؟ چرا؟! رسمنمی او به

 . گریه زیر میزنم. آیدمی باال گلو توی  از بغضم

 :پرسدمی  محبت با رهان

 عزیزدلم  کنیمی  گریه چرا-

 !بهت نمیرسم آخه-
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 . آیدمی  کش لبخندش

 روز؟  اون نگرفتی دستمو تو مگه بهم؟ رسینمی گفته کی-

 روز؟  کدوم-

  پشت   لبه  وقتی.  هفت  و  هشتاد  هزاروسیصد  اسفند  پنجم-

 نگرفتی؟  منو دست تو مگه. بودیم ایستاده بوم

  و   میچرخم  و   میچرخم.  روممی  فرو  گردآب  یک   وارد  ناگهان

  از   میشود  پر  هام   ریه.  روممی  فرو  دریا  اعماق  به  و  میچرخم

 . میرممی  دارم. میرممی  دارم. آب

. بینممی  مقابلم  را  رهان.  میزنم  پلک.  شودمی  گرفته  دستم

  بلند .  کنممی  گریه   سخت  آغوشش  توی .  کندمی   بغل  را  من

  و   میگیرد  را  صورتم   رهان  شوم،می   که  آرام .  زنممی   هق   بلند

 . است گرم چقدر. بوسدمی نرم را هام لب

  های   بچه  همه.  کشاندمی  داخل  به  را   من  و  گیردمی   را  دستم

 علی  حاج  و  انسی  خاله  و  مونس  خاله  بابا،  و  مامان  کالس،

 مقابل  در  ما.  اند  پوشیده  مشکی  دست  یک  همه.  دارند  حضور
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 تابلویی  سمت  به  مستقیم.  رویممی   جلو  دیگران  های   چشم

 . است کشیده رهان که

 آخرین .  radiohead  از Exit  آهنگ.  شودمی  پخش  موسیقی

  پیش؟   سال  ده  شنیدم؟  پیش  سال  ده  را  موسیقی  این  بار

 به  شروع   که  وقتی  همان  از.  قبل  دقیقه  چند  همین  نه؟

 موسیقی   این  رهان  و  میزدم  حرف   من .  کردم  سرایی  داستان

 !بود گذاشته تکرار روی  را

.  بلند  های   ساختمان  و  خیابان  یک.  تابلو  به  میدوزم   چشم

  تر   نزدیک.  بودند  کرده  اشغال  جمعیت  را  رو  پیاده   طرف  یک

 با  ای   بچه  دختر.  میکنم  نگاه  جمعیت  به  دقت  با  و  روممی

 .  دارد دست  به قرمزی   بادکنک و ایستاده سبز  پالتوی 

  پالتوی   که  ای   دختربچه  و  میکنم  نگاه  رهان  به  زده  وحشت

 . دارد دست به  قرمزی  بادکنک و پوشیده سبز

 :پرسدمی  و میکند مادرش به رو

 !مردن؟ پسره   دخترو اون مامان-
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 ارسْو م وُن اپی پ وِنوسْ،

 هشتم  تاش

 زِنْدِگی : قِرْمِزْ

  و   رهان   حضور  شادی .  شادی   از  است  شده  پر   من   روزهای 

  کنم،  اعتراف  بخواهم  اگر.  ریزدمی  من  پای   به  که  عشقی

  زیاد   آنقدر.  دارد  دوست  بیشتر  را  من  رهان  که  بگویم  بایست

  که   داشت   نخواهد  وجود   دنیا  در  کس  هیچ  میکنم،  خیال  که

  شد   نخواهد  پیدا   کسی  هیچ.  بریزد  پام  به  را   عشقی  چنین

 .  باشد داشته دوست  رهان اندازه به را من که

  زمین   کره  روی   دختر  ترین  بخت  خوش  قطع  طور   به  من  و

.  دارند  دوست  را  من  مادرم  و  پدر .  دارم  خوبی  خانواده.  هستم

  کنارم   را  مردی .  کوتاهم  قد  حتی  هستم،  چیزم  همه  عاشق

  خواهم   روشنی  آینده   میکنم  خیال   و   میپرستد  را   من   که  دارم 

 !داشت
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  استعدادی   نقاشی  در   من  شاید  که  ایت  کرده  کشف  رهان

  من  رهان،  قول  به.  بلدم  را  نوشتن  اما  اما،  اما،  باشم  نداشته

 . است حس از  پر  هام نوشته و  نویسممی  عالی

  به   زیرزمین  در  که  زمانی  و  آمد  ما  خانه  به  پیش  هفته   دو

  که   دید  را  ای   جعبه  اتفاقی  او  گشتیم،می  ای   وسیله  دنبال

  که   کاغذی   با  را  رهان  وقتی.  من  های   نوشته  دست  از  بود  پر

 : کشیدم جیغ دیدم، داشت   دست در

 نخون-

 . شدم ور حمله رهان   طرف به و

  رهان   و  بودم  انداخته  راه  هوار  و  داد  من.  گرفت  را  من  جلوی 

  را   من  های   دست  و  شد  بلند  هم  آخرش.  کردمی   شیطنت

 :پرسید  بعد  و   بوسید  را  هام  لب .  چسباند  مرا  دیوار  به.  گرفت

 بودن؟ چی اونا-

 : گفتم دروغ 

 نبودن خاصی چیز-
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  زبان  به  آخی  آمیز   اغراق  هم  من  و  گرفت  لبم  از  ریزی   گاز

 . آوردم

  هفته   دو  تا  که  میکنم  کبود  گردنتو  باز   وگرنه  بگو  راستشو-

 . شی  ظاهر خونتون  توی  روسری  با

 .برچیدم لب  و کردم اخم

 !بدی  خیلی-

  و   آهسته .  آوردم  کم.  بوسید  را   من  دوباره   و  دوباره .  خندید

 :دادم جواب  باالخره میزدم، نفس  نفس درحالیکه

 . نوشتممی  خودم برای  قدیما-

 چی؟-

  رهان   دانستممی.  انداختم  پایین  را   سرم  شرم  و  خجالت  از

! بود  احمقانه  خودم   بنظر   خب  ولی  کرد،نمی  ام   مسخره  هرگز

 : کردم زمزمه

 دوست   یه.  نوشتم  ادبی  های   قطعه.  راهنماییه  زمان  مال-

 ... و نوشتممی نامه براش که داشتم خیالی
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 خیالی؟ دوست-

  خیالی   دوست  یه  همین   برای .  بودم  تنها   خیلی  من .  اوهوم-

 . کردم پیدا  خودم برای 

 خیالیت؟ دوست اسم هست چی-

 ! تهمینه-

 مینوشتی؟ چیا دیگه خب... هوم-

 : کردم اعتراف و گزیدم لب

 کردم  ولش نصفه. بودم کرده شروع  عاشقانه رمان یه-

 چیه؟ رمانت اسم-

 : دادم جواب صادقانه و کردم  فکر کمی

 ! نمیاد یادم-

 دخترا؟ -

  ها   پله  از  و  گفت  یااهلل  بابا.  شدیم  جدا  هم  از  فورا  رهان  منو

!  بیفتیم  گیر  خواستیممی  که  نبود  باری   اولین  این.  آمد  پایین
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 برد  خودش  همراه   را  جعبه  من،  میل  رغم  علی  رهان  روز  آن

 باران  بوسه  را  تمامم  دیدیم  را   همدیگر  که  روز  سه  از  بعد  و

 : پرسیدم. کرد

 چیه؟ واسه اینکارا-

  داشته  نویسنده  زن  یه  آینده  در  قراره  من  که  اینه  واسه-

 !باشم

  مامان .  میترسیدم.  نبودم  مطمئن.  کردم  نگاهش  فقط  من

 . شوم نقاش من داشت دوست

 :آمد حرف به شد، من گیجی متوجه  که رهان

 منم.  بنویسی  کن  سعی  فقط.  نکن  درگیرش  ذهنتو  االن-

 کوتاه   داستان  یه   باید  بعد  سال  واسه.  بخونم  همشو  میدم  قول

 این   از.  بخونی  زیاد  باید  کتابم.  جشنواره  واسه  کنی  آمده

 .  نخون زرد رمانای 

 : داد  ادامه و زد  ضربه سرم به  اشاره انگشت با
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 رمانای   صرف  خودتو  که  حیفه.  کنهمی   کار  خوب  اینجات -

 .  بکنی زرد

  خودش   برای .  بودم  شده   رهان  نگری   آینده  مبهوت  و  مات  من

  اش   دفترچه  در  را  چیز  همه   برنامه  و  کشیدمی  نقشه

 .بود نوشته من اسم آن ابتدای  که ای  دفترچه. نوشتمی

 « ترانه  با ازدواج» 

 « جنسیت  تطبیق عمل» 

 . ....و

  رهان   اگر  و  بود  شده  نوشته  رهان   منو  آینده  دفترچه   آن  توی 

 پذیر   امکان  پس.  شدمی   حتما  پس   گفتمی  و   میخواست

 !بود خواهد  روشن من آینده که میگویم همین  برای . بود

. باشم  نویسنده   یک   توانستمنمی  هرگز   من   منتها

!  هستم  گو  دروغ   یک  من.  باشم  نویسنده   یک  خواستمنمی

 دروغ   از  پر  تمامش  آوردم  می  کاغذ  روی   هم  داستانی  اگر
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 دروغ   با  را  چیز  همه  هم،  ذهنم  توی   داشتم  عادت  من.  بود

 ! ببرم پیش

  درواقع .  نرفتم  نوشتن  سراغ   دیگر  هم  همین   بخاطر

  شاید .  ندارد  و   نداشت  برام  اهمیتی .  بودم  کرده   فراموشش

  مقطع   این  در  و  حاضر  حال  در   اما  شود؛  عوض  نظرم  بعدها

  یک   در  بعدها  و  باشم  نقاش  یک   میکنم  خیال  ام،  زندگی  از

  برام   همین .  بدهم  درس   ها  بچه  به  مدرسه  یا  آموزشگاه 

 .کندمی کفایت

  رویا   آنقدر  گاهی.  ترساندمی  را  من.  است  ترسناک  من  ذهن

  تشخیص   واقعیت  از  را  خیال  نمیتوانم  که  میکنم  پردازی 

  رویا   کمتر  تا  میکنم  و  کردممی   تالش  همین  برای .  بدهم

 ... کابوس نه، که رویا. ببافم

 چگونه   بلدم  خوب  بجاش  نیستم،  خوبی  پرداز   رویا  من

. داندنمی   کس  هیچ  که  ست  چیزی   این.  کنم  خلق  کابوس

 !رهان حتی

 . است ماه بهمن اواسط
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  کالس   تزئینات  به  درحالیکه  خنده  با  پیش  ساعت  صدر  خانم

 :گفت میکرد، نگاه

 بیارین؟  در اینارو نمیخواین-

 : داد جواب  خنده با سیما

   دزدیدیم دیگه کالسای  از مشقت کلی با اینارو  خانم، نه-

.  بود  گفته  راست.  رفت  هوا  به  ما  های   خنده  با  کالس  کل  و

  و   اینور   هرچه   و  ها   کاست   نوار  مشکی  نوارهای   ها،  شرشره

  تا   داشتیم  تصمیم!  بودیم  دزدیده  را  همه  بودیم،  زده  ور  آن

 . داریم نگهشان سال آخر

! ادوار  تمام  انگیز  نفرت  معلم.  داریم  کالس  کرمانی  خانم  با

 تحویل   را  اش  برگه  همه  از   زودتر  رهان.  داریم  امتحان

. زنممی  او  به  لبخندی .  شودمی   خارج  کالس  از  و  دهدمی

  اندازم   می  نگاه  مانده   باقی  سواالت  به.  اندازممی  پایین  را  سرم

 .شوممی کرمانی خانم صدای  متوجه که

 ندادین؟ جواب چرا سواالرو این-
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  کرده  تمام  زودی   این  به.  اند  ایستاده   هم  کنار  بهناز  و  ارغوان

  اند؟

 :داد جواب ارغوان

 دونمنمی بهنازو. خانم  نبودم بلد من-

 :گفت سریعا  هم بهناز

 .نوشتم بودم بلد هرچی منم-

 کنید  فکر بیشتر برید... بگیرید. میشه کم نمرتون-

 : میدهد پاسخ دوباره ارغوان

 !دیگه داشتیم یاد همینقدر خانم، خب-

 . کندمی اخم کرمانی خانم

 بیرون برید پس-

  روی   گردنم  ساعت   آخر  تا.  روندمی  بیرون  بهناز  و  ارغوان

  را   برگه  که  هستم   من  نفر  آخرین.  است  شده   خم  کاغذ

  و  روممی  حیاط به. شوممی خارج  کالس از. دهممی  تحویل
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  حیاط   پشت  گرفته   ای   قیافه با  را او.  میگردم رهان  دنبال  به

 . بینممی  مدرسه

 :پرسممی میرسم، که او به

 کردی؟  خراب امتحانو-

 نه-

  را   امتحانم  که  میپرسید   من  از   همیشه .  است  عجیب .  همین

  کنارش!  کرده  سکوت  فقط  حاال  اما!  ام  کرده   کار  چه

 .نشینممی

 شده؟  چیزی -

 .زنممی  صداش. دهدنمی جوابی

 ! رهان؟-

 .جهدمی  جا از

 .بریم شو بلند... زری  پیرهن   نیست چیزی -
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.  عصبی  بعدش،  روز  چند  اما.  شد  حرف  کم  رهان  روز  آن

  نگاهمم   حتی  مدرسه  توی .  دادنمی   را  من  سواالت  جواب

 به  ناامنی  احساس  جور  یک.  شدممی  دیوانه  داشتم .  کردنمی

  و   استرس  مدام  مدرسه  در  و  خانه  در.  بود  آمده  سراغم

  گفت می  نه  و  آمدمی  ما  خانه  به  نه  رهان.  داشتم   اضطراب

  ندیده   آشفته  را  او  اینقدر  حال  به  تا .  بروم  شان  خانه  به  من

 . بودم

  کشممی  کناری   به  را  او  تفریح  زنگ.  روممی  فرنوش   سراغ   به

 : پرسممی و

 شده؟  چش رهان دونیمی تو-

 :گویدمی متعجب  فرنوش

 .بپرسیم تو از خواستیممی ما-

 .بودند شده او رفتار تغییر متوجه هم   ها بچه پس

  وارد  هم   شانه  به   شانه  رهان   و   بهناز   و   میشود  باز  کالس  در

  که   افتد  می  اتفاق  زمانی  من  بزرگتر  مشکل..  بله!  شوندمی
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 برای   عمال  او  و  میگیرد  رهان  کنار  در  را  من  جای   تقریبا  بهناز

 ! کندنمی کاری  بهناز  کردن دور

 : پرسدمی و  میگیرد دو آن از  چشم فرنوش

 قهرین؟ رهان و تو-

 :دهممی  جواب بد حال  با و میکنم  نگاه فرنوش به

  اینجوری  داره چرا فهممنمی اصال. شد دور ازم یهویی...  نه-

 .کنهمی

 بزن زنگ بهش-

 دهنمی جواب-

 بده  پیام-

 .ندارم موبایل-

 : گویدمی مهربانی با و زندمی لبخندی  فرنوش

  کارت   سیم  یه  با   داغون  و  درب  اریکسون  سونی  موبایل  یه-

 فعال؟  میخوایش. دارم خرابی
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 . دهممی  تکان سر خوشحالی با

 میارمش  برات  فردا-

  پیدا   ترس  آنکه  با.  کندمی  عمل  قولش  به  فرنوش   بعد  روز

  به   را  آن  پیه  اما  خورد،می  درون  از  دارد  را  من  موبایل،  شدن

  راه   هیچ  من.  شدنم  مواخذه  و   شدن  پیدا  پیه.  ام  مالیده  تنم

 . بود کرده مسدود را  ها  راه همه   او. نداشتم رهان  با ارتباطی 

  سالم  جواب.  شدمی   دور  من  از .  میکرد  محلی  بی  مدرسه  توی 

  و   برگشتم  عقب  به  لحظه  یک  دیروز  اما.  دادنمی  هم  را  من

 ! من به بود زده زل دیدم  کردم، نگاهش

 ...هاش چشم... هاش چشم

  و  غمگین  چقدر  زیبا  رنگ  دو  های   چشم  آن   میداند  خدا

 .بودند ناامید

.  نیستم  مطمئن.  نمیدانم.  افتاده  اتفاقی  یک.  شده   چیزی   یک

 . کنممی حسش فقط
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  نوک   تا  سر  از  تحقیر  احساس.  بزنم  حرف  کسی  با  نمیتوانم

. است  کرده  داغانم  شدن  زده  پس   احساس.  سوزاندمی   را  پام

  یک   هم   دخترها .  زنندمی   پوزخند  بهم  مرتب  ارغوان  و  بهناز

  کنار   و  رفت  رسما  رهان  صبح  امروز.  کنندمی  نگاه  بهم  جوری 

  من   دوم   و   اول  ساعت   گذشته  روز   چون  چرا؟.  نشست  بهناز

 !  بنشیند من جای  سر بهناز ندادم اجازه

  داده   قول  من  به  او  میکند؟  من   با  را  اینکار  رهان  چرا  چرا؟

  قولش   وقتی  ولی.  نشود  بهناز  نزدیک  هرگز  بود  داده  قول.  بود

 :گفت سادگی به شدم،  متذکر  او به را

 .میدادم  بهت قولی همچین نباید. کردم اشتباه-

 . همین

 . گذشت کنارم از   و گفت را این

 :گفت بهم سردی  لحن با رهان  دوم تفریح زنگ خالصه،

 !بشینی کنارم ندارم دوست دیگه-

 ... قلبم



 

1210 

 

 چشم  توی   اشک .  کردم  بغض.  کشیدم  درد  لحظه   آن  چقدر

  حالم .  نشستم  مهسا   کنار   و  رفتم  آخر   ساعت.  شد  جمع  هام 

  متوجه   دیدم،  را  رهان  نگاه  و   برگشتم  همینکه  اما.  بود  بد

  نگاهم   طور  آن  باید  رهان  چرا!  لنگدمی   کار  جای   یک  شدم

   کرد؟می

 !داشت درد هم او  انگار که جوری 

 موبایل  سراغ   به  بعد  و  بخوابند  بابا  و  مامان  میشوم  منتظر  شب

 متوجه   بابا  و  مامان  و  بدهم  پیام  زودتر  میترسیدم.  روممی

 سوال  کنم؟  گله.  کنم  شروع   چیزی   چه  با  نمیدانم .  بشوند

 چه؟  یا بپرسم

 : نویسممی فقط هم  آخرش

 رهان؟ -

 . برسد جوابش تا  کشدمی طول  ای  دقیقه پنج

 نوشی؟ شده چی-

 :کنممی تایپ ناامیدانه داشت؟ را فرنوش خط این نوشی؟
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 ترانم-

 . شوم  قدم  پیش  دوباره  شوممی  مجبور .  رسدنمی  جوابی  دیگر 

  نداده   قول  مگه  کنی؟می  اینجوری   چرا  شده؟  چی  رهان-

  میزنی   پس   منو  االن  چرا  پس  نری؟  بهناز   سمت  دیگه  بودی 

 اونی؟ با همش و

 داری  دوست منو گفتی بهم-

  رخ   ای   معجزه  شاید  تا  میشوم  یادآور  را  قولش  دیگر  بار  یک

 . دهد

  من   برای   که  ای   دقیقه  پانزده.  رسدمی   جوابش  بعد   ربع  یک

  سینه   قفسه  روی   و  میکردم  گریه.  بود  جهنم  در   حضور   مثل

  درد .  کردمی  درد  قلبم.  داشتم  درد.  میکوبیدم  مشت  ام

 .کندمی

 .باشیم هم با نمیتونیم  دیگه-

 ...مرگ

 .است  مردن خود این
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 : نویسممی براش . ریزممی اشک صدا بی

 چرا؟ -

 : دهدمی  جواب بالفاصله

 نیستیم  مناسب هم برای  ما-

 .دهممی فشار  موبایل های   دکمه روی  را  لرزانم انگشتان

 فهمیدی؟  تازه میگی؟ االن-

  گریه   بلند   بلند.  بزنم  داد  میخواهد  دلم.  دهدنمی  جواب  دیگر 

 به  چطور.  زنممی   هق  و  میکنم  فرو  بالشت  توی   را  سرم.  کنم

  میکنم   فکر  هرچه  کشید؟   اینجا   به  ما  کار  چطور  رسید؟  اینجا 

  حین   در  چیز  همه   که  تواندنمی.  رسدنمی  ذهنم   به  چیزی 

 شود؟می  شود،  کشیده  گند  به   و  شود  خراب   یکهو  بودن  عالی

  کنارش   از  راحت  که  نیست  ساده  ناگهانی  تغییر  یک  این

  رهان   و  من.  است  عمیق  گودال   یک  شبیه  این.  بگذرم

  در   و  میخندیم  هم،  دست   در  دست  شادی،  با   که  درحالی 

  یکهو   گوییم،می   آینده  از  و  زنیم می  قدم  ناهموار  جاده  یک
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 سقوط  انتها  بی  گودال  یک  یا  عمیق  چاه  یک  درون  به  من

  زمانی، چه دقیقاً شد؟ حفر چاه آن چگونه و  چطور! کنممی

 !نشدیم؟ متوجهش نفر دو ما که

  عمل   پروا  بی  کامال  و  دارمبرمی  بالشت  روی   از  را  صورتم

 سوم  و  دوم  و   اول  بار!  گیرممی  تماس  رهان  با  من.  میکنم

  سالم   از  پیش.  شودمی   تسلیم  باالخره  اما.  دهدنمی   جواب

 :میتوپد من دادن

 ندارن،  خبر  ازش   بابات  و  مامان  که  موبایلی  با  شب  نصفه_

  بشه؟ چی که من به زدی  زنگ

  چرا .  فهمممی  را  اش  نگرانی  نیستم  که  احمق  بود؟  نگرانم

 ...که وقتی باشد نگرانم باید

 :پرسممی  کرده بغض

.  نیستیم  هم  مناسب  میگی  چرا   کنیم؟  تموم  میخوای   چرا-

 دارم؟ حجاب و کوتاهه قدم چون

 .میشود عصبی
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 نگو پرت  و چرت-

 چی؟  پس-

 :گویدمی  خشک او و زنممی  صداش. میکند سکوت

 ترانه دیگه تمومه-

  فشار   هم  روی   را  خیسم  های   پلک  و  میگیرم  را  دهانم  جلوی 

 . دهممی

 ... سکوت  و سکوت و سکوت و سکوت

 : گویممی بریده بریده میشوم آرام که کمی

 شیم؟  جدا میخوای -

 : دهدمی جواب مکث با

 آره -

 . هستی که هرجا باشی خوش.. باشه-

  جوری   هیچ.میرم می   دوباره  و  کنممی  قطع  را  مکالمه

  جور  یک  و  هزار  با  را   بد   حال.  بدهم  شرح  را  اوضاعم  شودنمی
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.  فهمدنمی.  فهماند  دیگری   به  نمیتوان  هم  مثال  و  تمثیل

.  خودش  مخصوص.  است  انگشت  اثر   مثل   درست  آدم   بد   حال

 .فهماند دیگری  به نمیشود هم  رقمه هیچ

  فاصله   از.  کردم  تشکر   و  بردم  فرنوش  برای   را  موبایل  بعد   روز

 من  از.  است  نکرده   تغییر  چیزی   فهمید  رهان  و  من  زیاد

  پشت   روزها .  کردم   قبول.  شد  الزم  شاید   دارم   نگهش   خواست

  عجیب .  رفتممی   فرو  خودم  در   بیشتر   من  و  گذشتمی   هم

. ندارد  خوشی  حال  هم  رهان میکردم  احساس  که   اینجاست

  رنگ   دو  های   چشم  من.  فهمیدممی  هاش  چشم   از  را  این

 .بلدم خوب  خیلی را  رهان

  در   را   من  بود،  شده  طاق  طاقتش  دیگر  که  مهسا  روز  یک

 . کرد توبیخم و  کشید کنار مدرسه حیاط

 کن  جور و جمع خودتو وضعشه، چه-

. بزنم  زار  توانستم  باالخره  و  انداختم  را   خودم  بغلش  توی 

 :گفت هم بعد و  داد گوش هام  حرف به مهسا
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  شکست   دارن  ها  بچه  شب  تا  صبح .  ترانه  بخدا  ای   دیوونه-

 دیگن   یکی  با  بعد   روز  میکنن،  گریه   روز   دو  خورنمی  عشقی

 برم دیگه نفر یه با خوامنمی من-

  همه.  کنیمی  فراموشش  اینه  حرفم.  نمیگم  اینو  منم-

  دوتا   شما  از  همه   کالس  کل  توی .  جریانتونو  دیگه  فهمیدن

 دونهمی  خدا که تابلوئه اینقدر  حرکاتتم  و رفتار. میگن

. نبود  شدنی  اما  کنم   فراموش  را   رهان  من  میخواست  مهسا

  پسرهای   و   دختر  که  ای   رابطه  شبیه   رهان  و  من   رابطه

  رهان   که  میدانم.  توانیمنمی  هم   بدون   ما.  نبود  دارند  امروزی 

 . است مثل هم

  ها  شب   هم  بیچاره   من  و   کندمی   دوری .  آید  نمی   جلو  ولی 

  میخواهد   دلم.  کنممی   فکر  میگذرانم   سر   از  که   اتفاقاتی  به

  برای   و   بابا  و  مامان  نگرانی  برای   خودم،  برای .  کنم  کاری 

 .آیدبرنمی دستم از کاری  هیچ اما دوستانم دلسوزی 
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  است   گرفته  را  رهان  دست  بهناز.  بیکاریم  و  است  نیامده  معلم

  هربار .  انداخته  راه  بخند  و  بگو  من  جلوی   قصد  به  و

  سمت  به  و  شوم می  بلند.  گیردمی  ام  گریه  میبینمشان

 .کنم گریه میتوانم تر راحت   آنجا. روممی  ها  سرویس

  باز   را  آب  شیر.  اندازم  می  نگاه  ام  تکیده  صورت  به  آیینه   در

 . میپاشم  صورتم به آب مشتی  و میکنم

 ترانه؟-

 فقط .  بینممی  سرم   پشت  را  مریم  و   میچرخم.  کشممی   هینی

 : پرسدمی. کنممی  نگاهش

 خوبی؟ -

  میکنم   احساس.  بزند  را  حرفش  منتظرم .  دهممی   تکان  سری 

 .است  مردد انگار. کندمی پا آن و  پا  این دارد

 شده؟  چیزی -

 :گویدمی فورا

 نه-
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  سرویس   پله  دو   از.  باشم  تنها  میخواهم.  گذرممی   کنارش  از

  اش   قیافه.  میچرخم.  زندمی  صدام  دوباره  که  آیممی   پایین

 .رسدمی بنظر  مضطرب و نگران

 :زندمی  لب تند تند

  مست  ارغوان  مهمونی  توی   که  دفعه  اون  رهان  ترانه،  ببین-

 اون  به.  یجورایی  داد  نجاتم.  کرد  کمک  بهم  خیلی  کردم

. داد  خوبیشو  جواب   اینجوری   ولی  کرد  کمک  ارغوانم  آشغال

 نگو  هیچی.  میگم  بهت  شنیدمو  و  دیدم  که  چیزایی  فقط  من

 . کن گوش فقط

 .کنممی نگاهش  کنجکاو

  ارغوان   و  بهناز   و  رهان  داشتیم،  امتحان   که  روزی   اون  ببین،-

  کالسا   از   یکی  توی   کشهمی  رهانو   بهناز   ببین،...  رفتن  زودتر

  فیلم   یه  ولی  دونمنمی   رو  میشه  چی  و  میگن  چی  اینکه

 فیلمشو  من.  میبوسن  دارن  همدیگرو   رهان  بهنازو   که  هست

. میبوسه  رهانو  که  بهنازه.  الکیه  همش  کن،  نگا  ولی.  دیدم

 شهنمی  معلوم  که  کردن  درست  جوری   یه  فیلمو  اونور   از   بعد
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  رهانو   اینجوری   کشیدن  نقشه  بهناز  و  ارغوان.  قضیه  این

  اخاذی   رهان  از  داره  حتی  ارغوان.  دارن  نگه  خودشون  سمت

  پاش   اگه  که  گرفته  تورو  جای   بهنازم.  میگیره  پول.  کنهمی

  دیگه  جای   یا  پرورشی  و  آموزش  به  بدن  فیلمو  بخوان  و  بیفته

  بودی   رهان  با  چون  توام   پای .  بودن  هم   با   اینا  که   باشه   شاهد

  نمیتونه  حتی  رهان.  کردن  تهدید  تورم   حتی  اینا   ببین.  وسطه

 رفتن   پیش کجا تا اینا ببین. بشه نزدیک بهت

  تنها .  بزنم  حرف  نمیتوانم  حتی  من  و  شودمی  ساکت  مریم

  من  گفت؟  چه.  است  زدن  پلک  است،  ساخته  من   از  که  کاری 

 قول  به  داشت؟  واقعیت  هاش  حرف!  بودم؟  شنیده   چه  االن

 !سناریویی عجب امیرحسین

  بیرون   کلمه  یک  فقط  ام  شده   خشک  های   لب  میان  از

 :آیدمی

 چرا؟ -

  گوش  توی   تو.  داشتین  دعوا  باهم  خیلی  شماها...  نمیدونم-

  میدونن   همه.  پولداره  رهانم.  کردی   ضایع  ارغوانو  زدی،  بهناز
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  دونم می   بهنازو  ولی  چیه  به  چی  دونمنمی  من.  داره  فرقی  یه

  وسط   این  داره  ارغوانم.  بگیره  حالتو  که  بود  خورده  قسم

 . کنهمی سواستفاده

 :گویدمی  و  آیدمی  جلو  مریم.  روم می  عقب  عقب  زده  وحشت

  نیست  این  حقش.  خوبیه  آدم  رهان  چون  گفتم  اومدم  اگه-

  ولی  بکنی  چیکار  میخوای   نمیدونم .  ببینه  بازی   اینجوری 

. بکنید  کاری   یه   بشه  پخش  جا  همه قضیه  این  اینکه از  قبل

  روز   دو.  میدونه  الدنم  بهناز  ارغوانو  منو  جز  حاالشم  همین

 فکری   قراره  اگه .  جا  همه  میپیچه  کال  و  فهمهمی   فاطمه  دیگه

  رهانو   خوبی  میخواستم   من.  باشید   فکر   به  االن  همین   بکنید

 . کنم جبران

  دنیای   و  مانممی  من   و  میرود.  رودمی   و  گویدمی   را  این

 یکهو .  شودمی  ترسناک  و  بزرگ  یکهو  که  ام  ساده  کوچک

 تا   و  میکند  گیج  را  من.  خوردمی  سرم  توی   پتک  مثل  چیزی 

 . مانممی  منگ و گیج همانطور میروم خانه به که وقتی
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  بود   واقعیتی  همین   بود،  ساده  ام   زندگی   در  که  چیزی   تنها

  حاال   عجیبی  بطور  که  واقعیتی.  زیستم  می  آن  در  که

 ! سازم  کابوس ذهن شبیه درست. بود شده ترسناک

  کسی   چه  از.  بزنم  حرف  کسی  چه  با.  کنم  چه  نمیدانم

  کمکمان  نه  کمکم،  میتواند  کسی  چه.  بخواهم  راهنمایی

  باید .  بروم  رهان  دیدن  به  میگیرم  تصمیم  باالخره  غروب.  کند

 . او برای  خودم  از بیشتر. ام ترسیده  شدیدا. بزنم حرف  او با

.  شودمی   خوشحال  دیدنم  از انسی  خاله.  رساندمی   را  من  بابا

 :گویدمی محبت  با او و میکنیم روبوسی

 .عزیزکم پیدایی کم-

 :پرسدمی. میزنم لبخند فقط

 بودین؟ قهر شده؟ دعواتون-

 : دهممی جواب و  اندازممی پایین  را سرم

 . نیست چیزی -

 :گویدمی  و میدهد تکان سری 
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 .اتاقشه توی . عزیزکم باال برو-

  کسی   را  دلم  توی .  روممی   باال  طبقه  سمت  به  و  میکنم  تشکر

  انگار .  متنفرم  صاحابم  بی  دل  این   از  چقدر.  اَه .  زندمی   چنگ

 مدام  و  اند  نشسته  آنجا  دست،  به  چرک  لباس  زن،  مشت  یک

 !شویندمی چرک رخت  دارند

  اما   کنم  فرار   میخواهد   دلم.  شوممی   متوقف  اتاقش   در  پشت

  دستگیره  بگریزم،  اینکه  از  پیش.  زمین  به  اند  شده   میخ   پاهام

  دارد   و  نشسته  من  به  پشت.  شوممی  وارد   و  چرخانممی  را  در

 :کندمی توبیخ. کشدمی چیزی  بوم روی 

 ...زدن  در بدون کسی  گفتم بار هزار-

 . چرخید

  آنجا   من  که  شودنمی   باورش.  کندمی  سکوت  من  دیدن  با

  اش  زده  غم  نگاه   با.  زندنمی  حرفی .  است  شده  شوکه.  باشم

 .است من خیره فقط

 :زنممی  صداش  آلود  بغض.  است  شده  تنگ  براش   دلم  چقدر



 

1223 

 

 رهان -

  کف   با  را  صورتم.  آیدمی  سمتم  به.  جهدمی  جا  از  ناگهان

  وجود   تمام  با  را   من  و  میشود  خم .  گیردمی  قاب  هاش  دست

 .طوالنی و  خشن محکم، سخت،. بوسدمی

  نفس   تا  میدهم  عقب  را  سرم  کمی.  بکشم  نفس  نمیتوانم

  به   بعد.  شنوممی  را  در  بستن  صدای .  اما  کندنمی   ولم.  بگیرم

 . شوممی کوبیده دیوار

 . شوندمی بوسیده دارند  هام  لب مدت این تمام در و

  تا .  کند  چه  میخواهد  نمیدانم  و  دهدمی  حرکت  را   من   دوباره

  برخورد   تخت  لبه  به  پاهام  ساق  پشت  شوممی  متوجه  اینکه

  آید   می  پایین  آرام  آرام  بوسید،می   را  من  که  همانطور.  کرد

  را   هاش  لب.  بنشینم  تخت  روی   میکند  مجبور  هم  را  من  و

 . کندمی  جدا

 رهان -
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  را   گردنم .  کندمی   را  شالم.  شده  دیوانه.  کندنمی  گوش

.  موهام الی  میبرد دست . آورد می  در  را موم  کش. بوسدمی

 .میگویم  آخی  درد  از.  گیردمی  گاز  را  گردنم.  میزند  چنگشان

  که   کسی  یاد!  اندازدمی   ها  زده  قحطی  یاد  را  آدم  رهان  رفتار

  آب   چشمه  به   حاال  و  افتاده  گیر  بیابان  وسط  غذا  و  آب  بدون

 . است رسیده

  اما   هستم  او   تنگ   دل   هم   من.  کنمنمی  مقابله  باهاش   دیگر 

  اجازه   همه  این  با.  است  درگیر  شدیدا  بازی   عشق  برای   فکرم

  میدهم   اجازه .  کند  سیرآب.  کند  سیر  را   خودش  رهان  میدهم 

  را   اسمم.  بزند  حرف  تنم  شکالتی  بوی   از.  بکند  را  هام  لباس

 .ببوید و ببوسد را تنم. بکشد دست تنم به و  کند صدا مدام

  دست   که  است  شده  تاریک  کامال  هوا   کشید؟  طول   چقدر

  موهام   و  گیردمی  بغلش  توی   را  ام  برهنه  نیمه  تن.  کشدمی

  خیالم .  اوست  به  پشتم.  کندمی  بغض  دوباره.  بوسد می   مدام  را

 . بیندنمی را  هام اشک  که  است راحت

 میمونی؟  پیشم شب-
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  آهسته   نشود،  انگیزم  رقت  وضعیت   متوجه  اینکه   برای 

 :میگویم

 . نمیتونم-

 . دهدمی فشار خودش به را  من و بوسدمی را  سرم دوباره

 . شودمی مشکوک کشم،می  باال را ام بینی که چندباری 

 ترانه؟-

 . گویمنمی  چیزی 

 خوردی؟ سرما خوبی؟-

  آید می.  میکند  روشن  را  المپ  و   میشود  بلند.  دهمنمی  جوابی

  اشک .  نبیند  را   صورتم  تا  بگیرم  را  او  جلوی   نمیتوانم  من  و

  من   و  گیرد می  اوج   هقم  هق.  کندمی  بغلم.  بوسدمی   را   هام 

 :کنممی  اعتراف

  باهات   ارغوان  و  بهناز  گفت.  گفت  چیزو  همه  بهم  مریم-

 . کردن تهدیدت که گفت. کردن چیکار
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  را   ام   پیشانی  شود،می   که  تمام.  گویممی  و  میگویم  همینطور

 :زندمی لب و بوسدمی

 . میشه درست-

 چجوری؟ -

 . فقط کن  صبر. جوری  یه میکنم درستش . نباش نگران-

 .میکوبم مشت اش سینه به

 چرا؟  نگفتی؟ بهم چرا-

 :دهدمی  جواب غمگین  و اندازدمی  پایین  را سرش

  میکردی؟ باور-

 . آیدمی  بند زبانم

 .  کردممی باورت که معلومه-

 . زندمی  لبخندی  و بوسدمی  را هام لب

 تمومه؟ گفتی  چرا برو؟ گفتی  بهم چرا-
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 سکوت  یک  از  بعد.  دوزدمی  چشم   دیگری   نقطه  به  شرمنده

 : دهدمی جواب طوالنی

  کنم   فکر  خواستمنمی.  نمیکنی  باور  بگم  بهت  میکردم  فکر-

 ... که

 .شودمی ساکت

  یا .  است  گرفته  کم  دست  را  من  عشق   رهان  میکنم  خیال

 .دارم  دوستش چقدر که داندنمی

  او   ولی  ببخشمش  میکند   التماس.  کندمی  خواهی   معذرت

 . نداشت گناهی که

  ارغوان  و  بهناز  با   مدرسه  در  باید   داشتم  خبر  شرایطش  از

  قبل   مثل.  میخندیدم.  بود  شده   بهتر   حالم.  آمدممی   کنار

  یک   عرض   در  که  کردنمی   باور  کس  هیچ  و  میکردم  شیطنت

 . باشم کرده تغییر  همه این  روز

  رهان .  نبود  واقعی  خوشی  و   شادی   آن  تمام  که  هرچند

  را   دلیلش.  شوم  ام  همیشگی  خود  شبیه  من  که  بود  خواسته
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  را   این  بهناز   و   ارغوان  بخاطر  میزدم   حدس  ولی   نگفت

  دیدن   بود  سخت  همه  این  با.  دادم  گوش  هم  من.  خواسته

  و   تاریک  مسیری   در  برداشتن  گام  بود  سخت.  او  کنار  بهناز

  شبیه   چیزی   یک.  بود  واضح  و  روشن  قبال  که   مسیری .  تار

  اینبار   دلم.  بود  همراهم  مداوم  اضطراب،  و  استرس  حس

  ها   پیچش  این.  چرخیدمی   هی  و  بود  شده   فلک  چرخ  شبیه

  خودم  باید که بود این  همه از بدتر. میکرد دگرگون  را حالم

 . دادممی نشان خوب را

  فکر   مشکل  این  از  رهایی  برای   ها   گزینه   تمام  به  رهان  و  من

  شادی   همان  به  ما.  نبود  راهی   هیچ  اما.  بودیم  کرده

  راضی  مان  مدرسه  از   خارج   دیدارهای   همان  به  ناپایدارمان،

 .  بودیم

 !  اشتباهی چه و

 ! وحشتناکی اشتباه  چه
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  تا دور ها  صندلی و  میز همه  و  هستیم طراحی کالس وسط

  نشسته   رهان  روبروی   دقیقا  من .  است  گرفته  قرار   کالس  دور

 ! دور  خیلی... دور. ام

  طراحی   درحال   دقتی  چه  با  که  میکنم  نگاهش  دقیقه   هرچند

  نشان  واکنشی  هیچ  بهناز  های   زدن  زر  مقابل  در  و  است

 .  روممی  تمرکزش آن صدقه  قربان. دهدنمی

  وارد   کرمانی  خانم.  خوردمی  در  به  محکم  تقه  چند  ناگهان

 معلم   با   سرسری   علیک  و   سالم.  برافروخته  اش  چهره .  میشود

  لحن   با  و  رهان  به  میکند  رو.  چرخاندمی  چشم  بعد  و  کندمی

 : دهدمی  دستور بدی 

 مدیر  دفتر بیا من با بپوش-

 صورت  به  رنگ  میکنم  احساس.  ریزدمی  پایین  هری   دلم

  به   زده  زل   زیرچشمی .  اندازم می  بهناز   به  نگاهی.  ندارم

 رهان،  مقابل  در .  است  خراب  حالشان  هم  ها   آن.  ارغوان

  را  مانتواش  و  مقنعه.  شودمی  بلند  آرام  و  ریلکس  خیلی

 :پرسدمی  معلم حین همین در. پوشدمی
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 شده؟  چیزی -

 . زندمی لبخند  زورکی کرمانی خانم

.  بجنب.[  میکند  رهان  به  رو]   میشین  متوجه  پایین  بیاین-

 نداریم   وقت روزو تمام

  گرفته   مجرم  که  انگار.  زدنش  حرف  لحن  از  آیدمی  بدم  چقدر

  برپا   ای   غلغله  کالس  در.  روندمی  بیرون  رهان  همراه.  است

 :پرسدمی  صیادی  خانم. شودمی

 شده؟ چی دونهمی  کسی ها بچه-

 .کنندمی ندانستن اظهار همه

 دونی؟می  تو ترانه-

 .خانم نه-

  ادامه   که  میخواهد  ما  از  و  میدهد  تکان  سری   صیادی   خانم

  خط   یک  حتی  نمیتوانم  دیگر  من  لیو .  دهیم  انجام  را  کارمان

. زندمی   دهنم  درون  قلبم.  لرزدمی   پام  و  دست.  بکشم  راست

  ساعت   به  مدام.  ام  گرفته  تهوع   حالت   که  دارم  استرس  بقدری 
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 کار  چه.  است  نیامده  رهان.  آید  نمی.  میکنم  نگاه  ام  مچی

 دهم؟  انجام باید کاری  چه کنم؟

 به   بدو   کنم  جمع  را   لوازمم  اینکه  بدون  میخورد  که   زنگ

  مدرسه   معاون.  ایستم  می  دفتر  در  پشت.  روممی   پایین  طبقه

 .شودمی من متوجه. رود می  ور آن به  ور  این  از نگران

 میخوای؟ چی-

 :گویممی  ترسیده

 دفتر  بود اومده  دوستم-

 یاری؟-

 بله-

 برو  نیست چیزی -

 بحث   صدای   معلمین   دفتر  در.  خورمنمی  جنب  جام  از  اما  من

  درحال   معلمین  از   نفر  چند.  روممی   سمت  آن  به.  شنوممی

 .  هستند کرمانی خانم با بحث

 چیه؟  منحرف کرمانی، خانم  بکش خجالت-
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. شنوممی  و   نمیشنوم  را  ها   صحبت.  گیرممی  را   دهنم   جلوی 

.  کنندمی  صحبت  فیلمی  درمورد  دارند.  است  بد  خیلی  حالم

  در   اشکم  مانده  کم .  بهناز  و  رهان  بوسه  فیلم  همان  درواقع

  و   نگران  قیافه  با  مونس  خاله.  میشود  باز  مدیر  دفتر  در.  بیاید

 . روممی  بطرفش. میشود خارج بد حال

 نکرده  کاری  هیچ رهان خاله-

 .گیردمی  را دستم

 .  ببینتت کرمانی نذار... برو. رهان  نگو. هیس-

 ..ولی-

  صدات  وقتش  به.  نیست  خوبی  شرایط  اصال  برو...  ترانه  برو-

 .  بیای  که میزنم

  ارغوان   و  بهناز  دیدن  با.  میروم  کالس  به.  شوممی   دور  ترسیده

  داغ   کنند،می  پچ  پچ  دارند   و   اند   نشسته  گوشه   یک  که

 : زنممی داد  عصبانی. روممی سمتشان به. میکنم

 کردین؟  چیکار تا دو شما-
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 .زندمی ندانستن به را  خودش ارغوان

  تو؟  باز میگی چی-

  دارم برمی   میز  روی   از  را  کتابش  عصبی  شنوممی  که  را  این

 را   ما  جلوی   ها   بچه  از  تعدادی .  میزنم  صورتش  توی   و

 .نکنیم کاری  کتک تا میگیرند

 :میزنم داد  دوباره

  و   رهان  از   گرفتی  فیلم .  ندار  هیچی  بدبخت  ایه   عقده-

  بیچاره   و  بدبخت  اینقدر   کنی؟  اش   تلکه  تا  کردی   درستش

 . آشغال کثافت . دادیممی پول بهت بگو گشنه گدا ای؟

 :میکشم جیغ

 . کثافت-

 این  از  من  و  میدهد   فحش  و  میزند  داد  سمت  آن  از  ارغوان

 . فهممنمی چیز  هیچ. ام شده دیوانه. سمت

 :گویدمی بیند،می  که را مهسا. میبرد بیرون را من فاطمه 

 کالس  تو بیاد نذار بگیرش-
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 :پرسید مهسا

 شده؟ چی-

 زده  ارغوانو-

 چرا؟ -

 نمیدونم-

 : پرسدمی  و من به میکند رو بعد

 شده؟  چی گرفته؟ فیلم کی چیه؟ فیلم قضیه-

  ما   جمع  به  هم  سیما  و  فرنوش  بیام،  حرف  به   آنکه  از   پیش 

  تعریف   را   جریان  عصبی  حالتی  با  و  تند  تند  من.  میشوند  وارد

  هیچ  کدام  هیچ.  اند  شده  شوکه.  شودنمی  باورشان.  کنممی

 .گویندنمی  چیز

  چیز   هیچ.  نیستم  خودم  حال  به.  میخورد  تفریح  زنگ  پایان

  اند   کرده  شروع   بهناز  و  ارغوان  میرویم  کالس  به.  فهممنمی

 .برندمی  باال را صداشان  من آمدن با. گفتن بد رهان از



 

1235 

 

 میزنه،  الس  ترانه  با  بار  یه.  پسره  دختره،  نیست  معلوم  اصال-

  یادم .  ایش..  اینقدر.  بود  کرده  خفتم   کالس  تو.  من  با  بار  یه

 .گیرممی تهوع  حالت  میفته

 :گویدمی عصبانی  فرنوش

 بودی   چسبیده   روز  همه  این  که  میخورد  بهم  حالت  چطور-

  بهش؟

 کرد  تهدیدم-

 .روممی  در  کوره از

 خب نفهم احمق کرده؟ تهدید اون بعد ازش گرفتین فیلم-

 .بشه باورش آدم که بگو چیزی  یه

 جانب  از  همراهی  منتظر.  اندازد  می  ارغوان  به  نگاهی  بهناز

 :گویدمی آیدمی جلو  ارغوان. اوست

 .نکنه کاری  که گرفتیم جلوشو فیلم این با واال-

 . میکند جانبداری  اینبار مهسا
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  خالی   برگه.  یادمونه  ما  همه  که  روزو   اون  بکنه؟  چیکار -

 .دنبالش بیرون رفتین  بدو بدو دادینو تحویل

 : دهدمی  جواب بهناز

 .داشتیم کار بیرون رفتیم-

 گرفت؟  فیلم  ارغوانم کرد خفت تورو رهان یهویی بعد اها،-

 آره -

 . کندمی بند را  زبانم وقاحت از حجم این

  خودم  دست.  خندممی  بلند  بلند  که  ام  شده  عصبی  آنقدر

  مهارت   شرایطی  چنین   کردن  مدیریت  در  خیلی.  نیست

  در   کامال  مغزم.  هستم  احساساتم  پیرو  بیشتر.  نابلدم.  ندارم

  فکر   که   بعدا  و   افتد  می   کار  از  غریبی  و  عجیب   لحظات   چنین

  چیز   یا  بگویم  را  این  توانستممی  گویممی   خودم  به  میکنم

 .دیگری 

 :گویدمی من بجای  مرجانه

 دفتر؟  بردین چرا دیگه گرفتین فیلمتونو که شما-
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 .کندمی شوکه را  همه که گویدمی  چیزی   باالخره ارغوان

.  کنیم استفاده فیلم اون از نمیخواستیم اصال ما. نبردیم ما-

 .کرمانی  خانم به  داده  برده الدن

  ها   بیراه  و  بد  آن  تمام.  چرخدمی  الدن  سمت  به  سرها  همه

  خودش   از  که  است  الدن  نوبت  حاال.  شودمی  الدن  روح  نثار

 :پرسدمی  و است کرده   ریز چشم سرور . کند دفاع 

  بدبخت؟   دادی   فیلمو  بهش  وقتی  داد   شکالت  بهت  کرمانی-

 رسید؟ بهت چی

 :گویدمی مهسا

 جاسوس  ها؟  دادی   لو  تو  گرفتن  گوشی  ازمون  هربار   البد-

 ها  بچه شد پیدا

  کند می  نگاه  کثیف  موجود  یک   به  انگار  که  جوری   مرجانه

 :کندمی زمزمه و چرخاندمی  را سرش

 الدن  سرت  بر خاک-
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  او   و  گویدمی  الدن   به   آید  می  در   دهنش  از  هرچه  هرکسی 

  خارج   کالس  از  گریه  با.  دهدمی   دست  از  را  طاقتش  دیگر

 . شودمی  وارد  اخم با روشن  خانم حال همان  در و شودمی

  را   رهان  که  ست   معلمینی  از   و  عکاسی  معلم  روشن  خانم

  همیشگی   سرحال  و  بشاش  چهره  آن.  داشت  دوست  بسیار

  کل   به  دلخوری   با  و   نشیندمی  میزش  پشت.  ندارد  را   اش

 .میکند نگاه کالس

 :پرسد می  زهرا که ما به است زده زل سکوت در

 نمیدین؟ درس خانم-

 :کندمی سوال آرامی  لحن  با و میدهد تکان سری 

   باشه؟ متفاوت زندگیش  توی  داره دوست کی-

 : گویدمی بیند،نمی  ما از  واکنشی وقتی

.  میکنن  همه  که   کاریه  تقلید...  بگم  اینجوری   بذارید-

  راهی   چه  یا  کردن   چیکار  بقیه  کنیمی  نگاه.  راهه  آسونترین

. ریدمی   راهو  همون  یا  میکنید  کارو  همون  هم   شما  و  رفتن
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  تقلید   و  باشه  متفاوت   داره  دوست  کی.  اینه  من  سوال  حاال

 .نکنه

.  میگذارم  میز  روی   را  سرم.  برندمی  باال  دست  ها  بچه  همه

 . ندارم را  کنم شرکت  بحثی چنین در اینکه حوصله

 : گویدمی و کشدمی جلو را خودش کمی روشن خانم

  آدماش   و  دنیا  این.  باشید  خوبی  آدمای .  باشید  خوب   پس-

 بودنتون  متفاوت  باعث  شما  بودن  خوب  که  هستن  بد  اونقدر

 یا   بکنم  دعواش  یا  کنم  مواخذه  رو  کسی  خوامنمی.  بشه

  و   کمه  سنتون  خیلی  هنوز   بودن  بد  برای ...  ولی.  هرچیزی 

 دوستتون  با  کاری   میتونید   سن   این  توی   میکنم  فکر   وقتی

 به   بقیه  پای   شدن  کشیده  و  خودش  اخراج  امکان   که  بکنید

 ...داره رو  ماجرا این

  سر  کاری   چه  ازتون  قراره  بشید  بزرگ  اگه  میگم   خودم  با 

  امروز   که  اتفاقی  چون.  کشیدمی  آدم  و  برمیدارین  چاقو.  بزنه

  با   و  بهترین  آبروی   و  آینده   با.  نداره  کشی  آدم  از  کم  افتاده

 . کردین بازی  مدرسه این شاگرد استعدادترین
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  روی   از   را  سرم  که  میدارد  وا  را  من  روشن  خانم  های   صحبت

 . کنم بلند صندلی دسته

 :گویدمی و  خیزدبرمی  جا  از  سریع بهاره

  الدنم .  کشیدن  نقشه  ارغوان  و  بهناز .  نکردیم  کاری   ما  خانم-

 چیزو  همه داده  لو کرمانی خانم به رفته

  چیکار   کی  دونممی   من.  نیست  درست   کارت.  بهاره  بشین-

  همدیگرو   همتون  بیفته  پاش  االن  رفتاریه؟  چه  این.  کرده

  االن؟ من گفتم چی آره؟ کنیدمی  مال لگد

 .برممی  باال را لرزانم دست

 ترانه؟ بله-

 : گویممی  آلود بغض و شوممی بلند

  که   نمیشه  میفته؟  فرانه...  ر   برای   اتفاقی  چه   االن  خب-

  بدی   کار  هیچ  اون.  بشه  اخراج  اون  نفر  چند  بدجنسی   بخاطر

 خوبی   همه  حق  در  که  شاهدن  کالس  این  توی   همه.  نکرده
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 مشکل  اگه.  دادمی  یاد  بهمون  بود،  درس  مسأله  اگه.  کرده

 . خانم نیست حقش این واقعا . کردمی کمکمون داشتیم

 : شودمی بلند  هم فرنوش

 بوده همیشه سختیامون  تو فرانه یعنی.. رها. خانم بله-

  آه   و  اندازد  می  پایین  را  سرش  افسوس  با   روشن  خانم

  آخر  در   و  میگذرد   سکوت  در  ای دقیقه   چند .  کشدمی

 : گویدمی

  شمارو   سختیاتون  توی   و  بوده  خوبی  دوست  براتون  واقعا  اگه-

 . نکنید خالی پشتشو هم شما نکرده، ترک

.  کندمی  شروع   را  درس.  گویندمی  چشم  ها  بچه  از  خیلی

  میکند   صدا  را   ارغوان  و  بهناز  و  آید می  معاون  کالس   اواسط

 .بروند همراهش تا

  و   میکند   دو  آن  به  رو  روشن  خانم  شوند،  خارج  آنکه  از  پیش

 : گویدمی

 .گفتم چی نره یادتون-
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  زنگ   از  بعد.  شودنمی   ارغوان  و   بهناز   از  خبری   ساعت   آخر   تا

 سیما .  شوندمی  کالس  داخل  گریان  های   قیافه  با   آخر  تفریح

 .  رودمی سراغشان به

 شد؟ چی-

 : دهدمی  جواب بهناز

 پرسیدن سوال فیلم درباره-

 :کرد  سوال  سرور

 گفتین؟  چی-

 :دهدمی جواب طلبکارانه ارغوان

  دنبال  و   بوسید  بهنازو  اون.  داره  مشکل  اون.  گفتیم   راستشو-

  مادر   و  پدر.  راهنمایی  توی .  کرده  اینکارو  هم  قبال .  بود  بهناز

 . میدونن اینو بهنازم

  دیگر .  ریزممی  اشک  و  شوممی  ولو  صندلی  روی   ترس  با

  درس  آیدمی  معلم.  فهممنمی  چیز  هیچ.  نمیشنوم  چیزی 

  در   خوشی  عاقبت  هیچ  دیگر  میشوم  مطمئن  من  و  دهدمی
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 همه.  داشت  نخواهیم   ای   آینده  هیچ  دیگر.  نیست   ما  انتظار

 .چیز همه. است  شده تمام چیز

  را   اش  کوله  تا   آیدمی  کالس  به  رهان  آخر  دقیقه  پانزده

  روان   هام  اشک.  شودمی   تازه  دلم  داغ   دیدنش  با.  بردارد

  تشر   آرام  و  کند می  اخم  بیند،می  که   را  ام  قیافه.  میشوند

 : زندمی

 نکن گریه-

. زنممی   هق  بلند  بلند  من  و  کندمی   بدتر  را  حالم  حرفش   این

  و  کندمی  مشت  را  اش  شده  دراز  دست.  شودنمی  نزدیک

 . رودمی  و کندمی گرد عقب. دهدمی قرار پاش  کنار

  بیرون   مهسا  و  من   میدهد  اجازه  معلم.  آید  می   کنارم  مهسا

: گویدمی  مدام  مهسا.  بزنم  صورتم  و  سر  به  آبی  تا  برویم

 « میشه درست. چی همه  میشه درست. نکن گریه» 

  برخالف   کامال.  گویدمی   دیگری   چیز  دلم .  ندارم  باور  من  ولی

 .میگفت  مهسا  که آنچه
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  جواب .  میزنم  زنگ  رهان  به  بار  چندین  میروم  که  خانه  به

  ها   خدمه  از  یکی  گیرممی  تماس  شان  خانه  با.  دهدنمی

» گویدمی   که   پرسیدم  که   هم  وقتی  « خانم  نیستن  خونه: 

  هیچ   دیگر  روز  آن.  کندمی  اطالعی  بی  اظهار  گردد،برمی

 . بینممی  کابوس  را  شب  تمام  من  و  شودنمی  رهان  از   خبری 

 .شودمی  بدتر چیز همه بعد  روز

. آیندمی  یعل  حاج  و  انسی  خاله.  آیندمی  ارغوان  مادر  و  پدر 

  شده   پا  بر  ای   غلغله  مدرسه  در .  ندارد  حضور  کالس  در  رهان

 چیزی   هرکسی.  چرخدمی  دهن  به   دهن  شایعات.  است

  خواسته   رهان  میگوید  یکی.  زند می  حرفی  هرکسی.  گویدمی

  کالس   در  را  دخترها   رهان  گویدمی   یکی  و  کند  درازی   دست

 ... و میبرده  باال های 

  که   خودم.  شنوممی  ها   بچه  های   پچ  پچ  از  را  ها  این  همه

  همه   مهسا.  ندارم  را  کاری   هیچ  و  زدن  حرف  و  ایستادن  توان

.  بکند کاری  رهان  گناهی بی برای  میخواهد  و  کرده جمع را

 نمیدانم.  بشود  کاش  کرد؟  کاری   شودمی.  کار  چه  فهممنمی
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 ارغوان   و  بهناز  بعد  ساعت  نیم.  گذردمی  چیزی   چه  دفتر  در

 نمیتوانم   ولی  شده   چه  بدانم  نمیخواهد  دلم .  برمیگردند

 .نشنوم را صداشان

 : گویدمی فرنوش به ارغوان

  دونه  رو  ها  بچه  همه  فردا  گفتن.  میکنن  اخراجش  احتماال -

 . بشه صحبت همه با قراره . میکنن احضار دونه

  ساعت .  آورم  نمی   باال  را  سرم  کالس  آخر  تا  و   بندممی   پلک

. شودمی   وارد  که  اول  از.  داریم  کالس  کرمانی  خانم  با   آخر

  بر   و  بیایند  فردا  میخواهد  ها  بچه   از.  گویدمی  پرت  و  چرت

 .بدهند شهادت رهان علیه

  تمام .  کند  پشتیبانی  ما   شهادت  از   که  میدهد   قول   هم  او 

  نگاهش   نفرت  با  اما  من.  است  من  به  چشمش  هم  مدت

  شده   خشک  زبانم  منتها  بگویم  چیزی   میخواهد   دلم.  کنممی

 . نمیکند کار و
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.  گذردمی  منوال  همان  به  هم  بعد  روز  و  میشود  تمام  روز  آن

 ارغوان  و  بهناز  دوباره.  آیند  می  مدرسه  به  مادرها  و  پدر  دوباره

 .شوندمی خواسته  مدرسه دفتر به

  دستم   مهسا.  هستم  من  آیند  می  سراغش  به  که  بعدی   نفر

 : گویدمی گوشم در آرام و دهد می  فشار را

  محکم .  هست  چیزی   یه  میکنن  فکر.  جلوشون  نرو  اینجوری -

 بده هم رو  همه جواب قشنگ. نکن گریه  اصال. باش

. شوم  مسلط  خودم  به  میکنم  سعی  دفتر  به  رفتن  مسیر  در

  از   رهان  نجات  برای   باید  و  کنممی  فکر  مهسا  های   حرف  به

 فرانه،  فرانه،  فرانه،  نه،  رهان.  کنم  استفاده  قوا  تمام

 ... فرانه فرانه، فرانه،فرانه،

  یکباره   به  ترس  همه  دیدن  با.  شوممی  دفتر  وارد   و  میزنم  در

. است  شده  خشک   دهنم.  گیردمی  فرا  را   وجودم  تمام

  بکنم؟ باید  کار چه. آیم برنمی اش عهده از. نمیتوانم
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  قیافه  با  مونس  خاله.  ایستممی   همانجا  و  میدهم  سالم

 که  فیلمی  از.  آیدمی  حرف  به  خشک  خیلی  دارد   که  درهمی

  کرده   کاری   من  با  رهان  آیا  پرسدمی  و  گویدمی   شده  گرفته

 است؟

. کنممی   نگاه  رهان  به  چشمی  زیر .  آمده  بند  زبانم  ترس  از

 .کندمی مداخله بازجویی مأمورین مثل کرمانی خانم

 اتاق  بریم  میتونیم  بزنیم  حرف  هم  با  میخوای   خصوصی  اگه-

  نگران .  نمیفته  تو  برای   اتفاقی  هیچ  نترس.  معلما  یا  معاون

 . میگم و اینجا میام خودم. بگو راستشو فقط. نباش چیزی 

 .افتدمی کار به زبانم  که کندمی حرکت سمتم به

  همش  میگن  فرانه  مورد  در  که  چیزایی  این.  نیست  نیازی   نه-

  بوده   ما  خونه  شب.  بودم  باهاش  مدت   همه   این   من.  دروغه

  بهناز   و  ارغوان.  نیست  چیزی   همچین  اصال.  خونشون  من  یا

 .میگن دروغ  دارن

 :گویدمی  فورا ارغوان
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 میگه  دروغ   داره اون. نگفتیم دروغ -

 .شود ساکت ارغوان  تا کندمی بلند را  دستش کرمانی خانم

  اینجوری   اگه  ولی   کنیمنمی  خبر  خونوادتو  بگی  راستشو  اگه-

 .بگیریم تماس پدرت با که  میشیم مجبور بگی دروغ 

 :دهممی  جواب جسورانه

  همه .  میگم  واقعیتو  دارم.  ندارم  ترسی   من.  بزنین  زنگ   خب-

...  به  میچسبوندن  خودشونو  ارغوان   و  بهناز   میدونن   ها  بچه

 .  بپرسین همه از. فرانه

 :پرسدمی هوشمندانه کرمانی خانم

  نخواسته   مگه  نیست؟  رهان  اسمش   مگه  فرانه؟  میگی  چرا-

 بزنید؟ صداش رهان

 : دهممی جواب  و  میگیرم نفس

  من .  بازیه  یه  این.  دارن  پسرونه  اسم  کالس  توی   ها  بچه-

  این .  دارم  دامادم.  کالسم  های   بچه  نصف  مادر  خودم  االن

 نقش  من.  بود  اینجوری   هم  راهنمایی  توی .  بازیه  یه  فقط
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  بزنین   زنگ.  کردم  تعریف  بابامم  برای .  داشتم  مادربزرگو

 .بپرسین ها  بچه از یا. کنه تایید اینو بیاد خودش

  میان  از  خشم  با.  شودمی  سرخ  عصبانیت  از   کرمانی  خانم

 :کندمی   پرتاب   بیرون  به  را   ها  واژه  اش   شده   کلید  های   دندان

 پدرشون با  بگیرید تماس بهتره-

  التماس   انسی  خاله.  آورممی  زبان  به  را  بابا  شماره  خودکار

 :کندمی

 رفت آبرومون. بیاد محسن نگید کاش-

 :گویدمی ادبی  بی با بهناز پدر

  روز   این  فکر  میکردین   تربیت  دختری   همچین  وقتی  باید-

 میبودین 

  مدرسه   به  میخواهد  او  از  و  میگرید  تماس  بابا  با  مونس   خاله

 :گویدمی کنان پرخاش بهناز  مادر مکالمه این از پس. بیاید

 میشه؟  چی فیلم  اون تکلیف جهنم، به اینا-

 :گویممی فورا
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 . شده کاری  دست. نیست اصلی فیلم اون-

 . میزند پوزخندی  زن

 میشه معلوم کردیم شکایت وقتی-

 :دهدمی  جواب ترسیده مونس خاله

  شکایت  چرا. کنیم حل رو مسأله این که اینجاییم ما خانم-

   آخه؟

 :آید می حرف به بار اولین برای  علی حاج

 خوبه شکایت اتفاقا-

 : دهدمی ادامه. شوندمی برگردانده او سمت به سرها همه

  پاک   اصلی  فیلم  اگه.  کنن  بررسی  موبایلو  میتونن  اینجوری -

  چی   همه  وقت  اون.  کرد  بازیابیش  میشه  راحت  باشه  شده

 .میشه معلوم

 : پرسدمی  لبخند با. شکفدمی مونس  خاله گل از گل

 پذیره؟  امکان-
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 : گویدمی و دهدمی تکان سر علی حاج

  هم   من  دختر  دوست.  نیست  اصلی  فیلم  اون  میگه  دخترم-

  که   وسط  این  باشه   چیزی   باید  پس .  نیست  اصلی  فیلم  میگه

 . میکنن تاکید دارن نفر دو

.  است  آمده  در  رهان  پشت  علی  حاج  که  نیست  کردنی  باور

 .کنممی  ذوق. شوممی شاد

  دفتر   چپ  سمت  که  خانواده  دو  به   میکند  رو   مونس   خاله

 .اند نشسته

 . فیلم برگردوندن برای   میمونه من پیش موبایل این-

 .ترسدمی  بهناز

 .نیست موبایل این-

 چی؟-

 .گرفته فیلم خودش گوشی..گو با.. ب ارغوان.. ا-

 : دهدمی جواب  فورا ارغوان پدر
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 نداره  موبایل ارغوان-

 :گویممی سریعا

  تا   میاورد  گوشیشو  نداریم  کالس  که   وقتایی.  داره  اتفاقا  چرا-

 . بشیم پسرا مزاحم

  ها   آن  مثل  توانستممی  هم  من  بود،  بدجنسی  بر  قرار  اگر

 : دهممی ادامه. شوم بدجنس

 ارغوان؟ نه مگه-

 . ندارد صورت به رنگ  ارغوان

 :پرسدمی  او از پدرش

 داری؟ موبایل تو-

 :گویدمی کنان  من من ارغوان

 نیست  من مال ما..م یعنی...ی .  نه.. ن من..م-

 :بردمی  باال را  صداش پدرش

 خر  کره  کیه مال پس-
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 هم  آخر  در .  کندمی   دعوت  آرامش  به   را  ها  آن   مونس   خاله

 : میکند سوال

 کجاست؟ موبایلت-

 خانم شکسته.. ش-

 :آیممی حرف به فورا

  داشتی   پسرت  دوست   با  صبح  دیدم  خودم  میگی؟  دروغ   چرا-

 زدی می  حرف

  و   بهناز  کوله  و  بروم  کالس  به   میخواهد  من  از  مونس  خاله

 به.  شوممی  خارج  دفتر  از   و  میگویم  چشمی.  بیاورم  را  ارغوان

  ها   بچه.  دارمبرمی   را  ارغوان  و   بهناز  کوله  و   میروم  کالس

 : پرسندمی

 رسید؟  کجا به شد؟ چی-

  امید   حاال  میدادند،  سر  واویال  دلم  در  که  صبح  برخالف

 : گویممی و  میزنم لبخند. دارم بیشتری 

 ره می  پیش  خوب  داره چی  همه کنم فکر-
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  کالس   از   آنکه  از   پیش.  میکشند  هورا  بلند  صدای   با  ها  بچه

.  برویم  مدیر  دفتر   به  تا  میگیرد  اجازه  مهسا  شوم،  خارج

  دفتر   وارد.  میشود  همراه  من  با  و  دارد  دست  در   کاغذ  چندین

  به   رو  مونس  خاله .  میگذارم  میز  روی   را  ها  کوله.  شویممی

 :گوید می  و  میکند مهسا

 شلوغه  سرم االن من. بگو فروغی خانم به داری  کاری  اگه-

 :گویدمی و میگذارد  میز روی   را  ها برگه. آیدمی جلو مهسا

  توی .  فرانه  گناهی   بی  برای   کالسه  های   بچه  امضای   این-

  واسه   نوشتن  ها   بچه  که  هستن  دالیلی  هم  دیگه  کاغذای 

. کنن  متهم  رو  فرانه..  ره  میخواستن  ارغوان  و  بهناز  چرا  اینکه

  که   کاغذو  این  بزنید  صدامون  دونه  دونه  اینکه  جای   گفتیم

 . بدیم هست،  همه امضای 

  به   رو   مهسا.  کندمی   تشکر   و  زندمی   لبخندی   مونس   خاله

 : زندمی لب  و میکند رهان

 . پشتتیم همه ما  نباش نگران-
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  ارغوان   کیف  داخل   از  را  موبایل  مونس  خاله.  رودمی  بیرون

 . کندمی  پیدا

 .  میشیم نزدیک ماجرا حقیقت  به داریم خب-

  او   از  و  گیردمی  تماس  بابا  با   و  برمیدارد  را  تلفن  گوشی

 . نیاید مدرسه به دیگر میخواهد

 : گویدمی  و میزند  پوزخندی  ارغوان مادر

 میکنین بازی  پارتی خوبه چه-

 .کندمی اخم مونس خاله

  فیلم   اون  فرانه  صبحتای   طبق  خانم؟  بازی   پارتی  چه-

 چیزی   هم   ای   ثانیه   دو   فیلم  اون  توی .  شده   دستکاری 

 جمع   امضا  کالس  آموزای   دانش   تموم.  نمیشه  مشخص

 . بشه چک باید شما دختر موبایل. کردن

 : گویدمی ای  شرورانه لحن با

  الزمه   شاید  بیاد   بگین  هم  دختره  این  بابای   به  بهتره  پس-

 . بشه چک قانونی پزشک بره



 

1256 

 

 :جهدمی جا از  عصبانیت  با مونس خاله

 خانم بکشید خجالت-

  آن .  است  رفته  کسی   چه   به  ارغوان   که  میشود  معلوم   حاال

 .یابم می باز را  بدم روحیه 

  کال   شمام  ولی  قانونی  پزشک  به  رفتن   با   ندارم  مشکلی  من-

  پیش   وقت  چند  همین.  نیست  بد  اونجا  ببرین  دخترتونو

  جمع   میکردیم  فکر.  تولدش  کرد  دعوت  مارو.  بود  تولدش

  بادیگارد   برامون  علی  حاج.  بود  مختلط   ولی  ست  دخترونه

. بیفته  اتفاقی  چه  نبود  معلوم  نبود   فرانه..  ر  بخاطر  اگه .  فرستاد

 . بود پسرش  دوست با اتاق تو تنها ارغوان که هرچند

  پدر   ناگهان.  خورد  می  همه  سر  توی   پتک  مثل  من  حرفای 

 شوکه .  او  سمت  میکند  حمله  فحش  و  پرخاش  با  ارغوان

  رهان  سمت  به  ناخودآگاه   که   میترسم  بقدری .  میشوم

 .  روممی
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  به   گریان  و  خورده   کتک  ارغوان  اطرافیان،  مداخله  از  بعد

 .بردمی  باال را  صداش مونس خاله. میخزد  دیگر ای  گوشه

 کالس برید ارغوان  و بهناز و ترانه-

 :گویدمی  ارغوان پدر

 . خونه بریممی ارغوانو نخیر،-

 دخترا  برید. نیاد که بهتره شما  شرایط این با-

 :پرسممی

 چی؟ فرانه.. ر-

 برید. فعال معلقه-

 خارج  دفتر   از  و  برمیدارد   را  ارغوان  و   خودش  کوله   بهناز

 : گویممی  رهان به  آرام. شودمی

 بدی جوابمو. میزنم زنگ بهت-

 .دهدمی  تکان سر و  میزند لبخندی 

 :گویدمی من به راه  اواسط ارغوان. شویممی خارج دفتر از
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 آشغالی  خیلی-

 : گویممی  بدجنسانه

 فیلم  وقتی  ببینم   میخواد  دلم.  مونده  هنوز.  تو  از  بیشتر  نه-

 . میشه چی  شد  پیدا اصلی

 بعد  دقیقه  پنج.  گردمبرمی  کالس  به  و  میزنم  نیشخندی 

 . آید می ارغوان بدون بهناز

. کندمی  جو  و  پرس  امروز  جریانات  از  و  آید  می  دنبالم  به  بابا

 : گویممی و کنممی سانسور کمی  را واقعیت

 .  بابا  دوختن  پاپوش   فرانه  واسه  کالس  های   بچه  از   نفر   چند-

  خانه   به.  را  ماجرا  اصل  نه  اما  میدهم  توضیحاتی   بیش  و  کم

 کمکی   گویدمی  و   میگیرد   تماس  علی   حاج  با  بابا.  میرسیم  که

  میگوید   بابا  به  چیزی   علی  حاج.  بگوید  او   به  حتما   خواست

 .من دست میدهد را گوشی  بعد دقیقه چند

 : گویممی  تردید با. گیرممی  بابا از  را  موبایل متعجب

 سالم-
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  قدردانی  با.  ندارد   را  سردش  و   خشک  لحن  آن  دیگر  علی  حاج

 : گویدمی

 خوبی؟... دخترم سالم-

 شده؟  چیزی  خوبین؟ شما...  ممنون ... مم-

 .کنم تشکر  ازت خواستم فقط نه،-

 : پرسممی  زده بهت

 چرا؟ -

 .  کردی  حمایت فرانه از همه جلوی  امروز چون-

  مدت   تمام  اوایل  خودش  علی  حاج  میکنم  فکر  خودم  با

  شبیه .  بود  پایین  سرش.  بود  رفته  فرو   خودش  در .  بود  ساکت

  پدر،  عنوان  به  او  است  خطاکار  واقعا  فرزندش  که  کسی

  یک   شبیه.  نداد  نشان  واکنشی  هیچ.  نزد  حرفی.  بود  شرمنده

  رنگش   درحالیکه  نشسته،  صندلی  روی   حرکت  بی  مجسمه

 . بود پریده

 :دهممی  جواب و میکنم  تر  را لبم
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. گفتم  واقعیتو  فقط  من.  نکردم  کاری .  میکنم  خواهش-

... ر.  بودن  کرده  جمع  امضا  براش   ها   بچه   همه   که   دیدین

 خوبیشو  فقط  ما.  بوده  همه  برای   خوبی  دوست  واقعا  فرانه

 .کردیم جبران

  فکر   دارد  چیزی   چه   به  نمیدانم.  گویدنمی  چیزی   علی  حاج

 .کندمی

 :گویدمی  باالخره

 یا   داشتی  کاری .  کنم  تشکر  ازت  خواستم  حال  ای   علی-

 . بگی بهم کافیه فقط مشکلی

.  دهممی  بابا  به   را  موبایل  خداحافظی  از   بعد  و   میکنم  تشکر

 : پرسدمی بابا

 گفت؟ چی-

 .کرد تشکر هیچی-

 :گویدمی بانمکی بدجنسی با مامان

 بلده؟ کارام این از علی حاج الخالقجل-
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 بهتر   کمی  حالم  باالخره  هفته  چند  از  پس  من  و  میخندیم

  چه   آینده   نمیدانم.  نیست  معلوم  چیزی   هم  هنوز.  شودمی

  کرده   خوش  را   دلم   کوچک   چیزهای   همین   به  ولی .  میشود

  کرده   التماس  خدا  به  نماز  سر .  بودم  کرده  نذر  دیشب.  ام

  برای   که  دادم  قسم  زهرا  فاطمه  به  را  خدا.  کردم  گریه.  بودم

 .بزند رقم لیلی به نسبت بهتری  آینده رهان،

 بهتر   تو  گفتم،  او  به.  سری   باال  آن  به  بودم  سپرده  را  چیز  همه

  همان   بخواهی  تو  چه  هر.  توانایی  تو.  خالقی  تو.  میدانی

  رقم   را   بهترین  ام  زندگی  عشق  برای   خواستم  او   از .  میشود

 . بزند

  حاال   و.  کردم  التماس  و  ریختم  اشک  سجاده  سر  خطاکار  من

  یا   شود  غرق  است   قرار  ما  زده  طوفان  کشتی  ببینم  منتظرم

 .بردمی  در به سالم  جان و گیردمی آرام  دریا

  عالم   یک.  کنیممی   بدل  و  رد  پیام  عالم  یک  رهان  با  شب

  دارم   دوستت  یکدیگر  به  عالم  یک.  رویممی  هم  صدقه  قربان
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  غریبمان   و  عجیب  و  شور  پر  عشق  برای   عالم  یک.  میگوییم

 .  دهیممی جان

.  رود می  فرو  نسبی  آرامش  یک  در  مدرسه  بعد  روزهای   در

  اصال   انگار .  شوندمی   طرد   ها،  بچه   توسط  ارغوان  و   بهناز   الدن،

  نفر   سه  آن  با  را  رفتار  همین  هم   معلمین  دقیقا.  ندارند  وجود

  اگر .  است  بدتر  حالش  الدن  و  ارغوان  به  نسبت  بهناز.  دارند

 ...بوسیده را رهان او شود، معلوم

 .افتاد  خواهد براش اتفاقی چه میداند خدا فقط

 پای   سوم  روز.  خبری   انتظار  به  میزدم  سر  دفتر   به  روز  هر

  بزرگتر   کامال  مسأله  یک.  شودمی   کشیده  مدرسه  به  پلیس

.  افتاد  ما  همه  جان  به  دوباره   ترس .  میکردیم  را  فکرش  آنچه  از

  منطقه   پرورش  و  آموزش  به  کار .  بود  کرده   پیدا  بیخ   ماجرا  این

  را   مونس   خاله  میخواهند  که  شنیدم  رهان  از.  شد  کشیده 

  قلبم .  کار  گناه  چه  و   باشد  گناه  بی  رهان  چه  کنند،  اخراج

 . اما کرد نمیشد  کاریش . آمد درد به مونس خاله برای 



 

1263 

 

.  کرد  طوالنی  سخنرانی  یک  صف  سر  مونس  خاله  پنج  روز 

  یک .  نبود  ساده   سخنرانی   یک  آن .  درآمد  همه  اشک

 . بود خداحافظی

 شد   باعث  چیزی   چه  که  میکردم  فکر  این  به  روز  طول  تمام

 .برسد اینجا به کار

  طمع؟ انتقام؟ حسادت؟

.  شویم ویران همه  چنین این که  شد باعث چیزی  چه دقیقا

  سابق  مثل  دیگر  اتفاقات  این  از  بعد  ما  کالس  های   بچه  ما،

 . شوندنمی

  دخترها  همه.  آمد  پرورش  و  آموزش   از  بازرس  یک  ششم  روز

  مادرها  پدر  تک  تک.  شدند  برده   مدرسه  دفتر  به  ترتیب  به

.  کرده  دفاع   که  گفتمی   آمدمی   و  رفت می  هرکسی .  آمدند

 به  را  بود  کرده  تعریف  من  برای   که  چیزهایی  همه  مریم

 .  گفت بازرس
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  دلم   به  دوباره   ترس   دیدم  را  بابا  و   رفتم   من  که  زمانی  و

  بابا   برای   را  چیز  همه  رحمی  بی  با  بازرس  اینکه.  نشست

  درازی   دست  من  به  رهان  است  ممکن  که  گفت  و  کرد  تعریف

 در  اشکم  شد  باعث  باشد،  کرده  من  با  دیگری   کار  یا  کرده

 . بیاید

  که   حمایتی.  آمد  در  من  پاکی  و  من  پشت  قد  تمام  اما  بابا

  جلوی  ولی  بگویم  را  واقعیت  بخواهم  لحظه  یک  شد  سبب

.  بگوید   رهان  از  بابا.  بزند  حرف  بابا  دادم  اجازه .  گرفتم  را   خودم

  هم   با  ما:» گفتم  فقط  من   و  کند   صادر  دفاعیه  من  بجای   او

 « دیگه دوستای  همه  مثه دوستیم،

  مثل   درست  بکشد   اعتراف  من   از  میخواست  زور  به  بازرس 

  باز  دادگاه  و  کالنتری   به  پام   که  زمانی  گفتمی.  کرمانی  خانم

  از   اما  ترسیدم.  شد  خواهد  بد  برام  بدهم  تحویل  دروغ   و  شود

 پای   بودم  ایستاده  سخت   و  سفت   من.  نیامدم  کوتاه  حرفم

 . هام دروغ   تمام پای . هام حرف تمام
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. بود  درهم  اش  قیافه  آمد،  دنبالم  بابا  و  شد  تمام   که  مدرسه

 :پرسیدم

 بابا؟ شده چیزی -

 چیزی .  بود  چیزی   یک.  چرا  نمیدانم.  ترسیدم.  نگفت  چیزی 

 روزهایی  تمام  از  تر  ترسناک  سکوتش  و.  نگفت  من  به  بابا  که

 . بودم گذاشته سر پشت که بود

  داخل   را  اسباب  و  کردمی  گریه  مامان  رسیدیم،  که  خانه  به

 :کردم سوال خبر بی جا  همه  از من. گذاشتمی  کارتن

 مامان؟ کارتن توی  میچینی ضرفارو داری  چرا-

.  شدممی هالک داشتم  خبری  بی در  من. نداد جوابی مامان

. دادندنمی   را  من   جواب.  زدندنمی   حرف  من  با  کدام  هیچ

  از  پر صدای  با . برداشت را گوشی بابا . خورد زنگ   خانه تلفن

 :گفت خشمی

  زنگ  اینجا   دیگه .  نمیاری   رو  ترانه  اسم  دیگه.  مرده  ترانه-

 . نمیزنی
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 :پرسیدم. رفتم هال به. آشپزخانه وسط  زد خشکم

  بابا؟ بود کی-

 : گفتم  رفته  باال  صدای   و  بغض  با.  نکردم  دریافت  جوابی  دوباره 

  دارین   چرا   نمیزنین؟  حرفی  چرا  نمیگین؟   چیزی   چرا-

 ... من  مگه من؟ با میکنین اینجوری 

  بزند؟  کتک  را   من  میخواست!  رفت  باال  بابا  دست  ناگهان

 ... خواستمی

  عصبانیت   با.  زد  زل  من  به  خشم  با  و  کرد  مشت  را  انگشتانش 

  وسط   شد  ولو  مامان  رفت،  که   همین.  بیرون  زد  خانه  از

  کنارش .  رفتم  سراغش   به.  گریست  های   های   و  آشپزخانه

 .  زدم زانو

 کنی؟می گریه داری  چرا مامان-

 : زد  داد  میداد،  تکانم  تکان  درحالیکه  و  گرفت  را  من  بازوهای 

 چی؟ برای  چرا؟ ترانه؟ کردی  چیکار تو-

 :پرسیدم زده وحشت
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 کردم؟  چیکار من مگه-

. کردمی   ذوق   ذوق   گوشم  درد   از .  زد  گوشم  توی   محکم   مامان

.  نکرد  بسنده  گوشی  تو  همان  به  مامان.  سوختمی  ام  گونه

 :گفت حال  همان  در. زدمی  را من سرهم پشت

. نذاشتی  برامون  آبرو  ترانه.  دختر  یه  با.  بودی   فرانه  با  تو-

 .بردی  مارو حیثیت . شکستی باباتو غرور

  کجا  از  ها آن.  بودم شده شوکه. نکردم احساس  را درد   دیگر

 کجا؟   از دانستند؟می

  را   در .  بردم  پناه   اتاقم  به  و  کردم   فرار  مامان  دستان  زیر  از

 بودم،  کرده  قایم  کمدم  در  که  را  فرنوش  موبایل.  کردم  قفل

 . لرزیدمی  صدام. زدم  زنگ رهان  به و برداشتم

 رهان  الو.. ا-

 :گفت ترسیده  رهان

 خوبی؟ ترانه-

 چیو  همه دونهمی. میدونه بابام  رهان.. ره-
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 . میدونم-

 . رفت نفسم. چرخید سرم دور دنیا

 کجا؟ از-

 : داد توضیح نبود من از  بهتر حالش  که رهان

.  بابام  پیش  میاد  بعدش  مدرسه،  میاد  بابات  اینکه  از  بعد-

 چی   من  که  میده   توضیح  بابات  برای   بابام...  من  که  فهمهمی

  میکرد   فکر...  داریم  دوست  همدیگرو  تو  منو  که  میگه.  ام

 چیزی   به  لعنت.  ترانه  من  به  لعنت...  ولی  میکنه  قبول  بابات

 .  هستم که

 فاصله  گوشم  از  را  موبایل  مبهوت   و  مات  ها،  مرده  مثل

  زل   روبرو  به  وحشت  با  و  نشینممی   کمد  در  کنار.  میدهم

 . زنممی

  را   زهرا  فاطمه  و  زنعمو  صدای   که  میگذرد  چقدر  نمیدانم

  اتاق  از  بیرون.  شنوممی  را   پسرها   همه  صدای .  شنوممی
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.  بودند   آمده  کشی   اسباب  در  کمک  برای   شدم  متوجه.  بودند

 .شنیدم را  دوران تمام  جمله ترین ترسناک بعد و

   لیال؟ کجاست عروسم-

   عروسش؟

 :گفت در   پشت از زهرا  فاطمه  و خورد  در به تقه چند

 خانم؟ عروس اتاقتی تو-

 ساعت   چند  عرض  در  میشد   مگر .  بزنم  جیک  نداشتم  جرات 

 !شود؟ خراب اینطور چیز همه

 یخ  پام  و  دست.  زدم  اوغ   بار  چند.  بودم  گرفته  تهوع   حالت

  روی   بودم  شده  چپه.  بخورم  تکان  توانستمنمی .  بود  کرده

  داشتیم .  دادممی   گوش  صداها  به  و   وار  جنین  حالت.  زمین

  زد می  هایی  حرف   و  گفتمی  دروغ   مامان.  گرگان  برمیگشتیم

  تصمیم  ست  ماهی   یک   که  گفت   الکی.  نداشتند  واقعیت   که

 . ایم گرفته رفتن به



 

1270 

 

  تهران   به  را  من   کنند،  عقد  امیرعلی   و  ترانه  میگفت،  زنعمو

  همه .  زدندمی  حرف  برون  بله  و  عقد  و  عروسی  از.  آورندمی

 .میمردم  داشتم اما من. بودند خوشحال

 یک.  گشتممی  چیزی   دنبال  به.  شدم  بلند  جا  از  لحظه  یک

  دیگر .  بزنم  را  دستم  رگ  آن  با  بشود  که  چیزی .  تیز  چیز

. چرخیدممی.  چرخیدممی  خودم  دور.  نمیریختم  هم  اشک

. چرخیدممی.  چرخیدممی.  چرخیدممی.  چرخیدممی

 .چرخیدممی

 ترانه؟  ترانه؟-

 چشمم   گوشه  از  اشک.  چرخانممی  بابا  طرف  به  را  سرم

  متوقف   رو  پیاده  کنار  را  اتوموبیل  نگران.  شودمی   سرازیر

 :پرسدمی  نگران. برمیگردد سمتم به  کامل. میکند

  میکنی؟  گریه داری  چرا بابا؟ شد چی-

  داری   بغض  صدای   با  و  میدهم  تکان  طرف  دو  به  را  سرم

 : گویممی
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 بابا نیست چیزی -

  کنی؟می  گریه چرا پس-

 :آیدمی  حرف  به دوباره او و دهمنمی جوابی

  کرده   غلط.  بریزی   اشک  اینجوری   بقیه  حرفای   بخاطر  نبینم-

  از  شد  معلوم  چیز   همه   وقتی.  بگه  چیزی   بهت  بخواد  کسی

  قشنگ   دختر  دل  کردن  خود  بی.  میکنم  شکایت  تکشون  تک

  مدرستو   باشه  الزم.  جان  بابا  نباش  ناراحت.  شکوندن  منو

 بابا دل عزیز میکنم باشه الزم  هرکاری .  میکنم عوض

 مورد  بی  پردازی   خیال.  میکنم  پرت  بابا  بغل  توی   را  خودم

  بقیه   هام  پردازی   خیال  بابت  نباید.  است  کرده  نگران  را  او  من

 . کنم خاطر  مشوش را

  زنگ   رهان  به  میخواهد  من  از  مامان  میرسیم  که  خانه  به

 و  برمیدارم  را  تلفن  گوشی  لباس  کردن  عوض  بدون.  بزنم

  هول   احوالپرسی  و  سالم  از  بعد.  گیرممی  را  اش  شماره

 :گویدمی هولکی
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  صدا.  معلومه  فیلم  توی   چیز  همه.  شد  پیدا  اصلی  فیلم  ترانه-

  معلومه   ولی  زدیم  حرف  تو  درمورد  ما   چون  خداروشکر  نیست

 .بوسید منو اومدو خودش بهناز که

 : دهدمی ادامه او. کشممی  خوشحالی  از بلندی  جیغ

 گفتم  بهش.  الدن  و  بهناز  و  ارغوان  از  شکایت  واسه  رفته  بابا-

 چی  همه  عزیزدلم  شد  تموم.  نداد  گوش  ولی  نکنه  کارو  این

 .شد تموم

.  ریزم می اشک زده ذوق و نشینممی تلفن میز صندلی روی 

  شکر  را  خدا  او   و  شده   چه  میگویم  بابا  به  خداحافظی  از  بعد

 .کندمی

  حضورش   از   همه.  گرددمی   باز  مدرسه  به  رهان  بعد  روز   دو

 وضوح  به  هم  معلمین  بلکه  ما،  فقط  نه .  شویممی   خوشحال

 .شوندمی شاد
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  کرمانی   خانم.  شوندمی   اخراج  مدرسه  از  ارغوان  و  الدن  بهناز،

  سابق   حالت  به   ظاهر  به  چیز   همه  و  دهد می  استعفا

 .میکند تغییر درونم در  چیزی  اما  من. گرددبرمی

  رابطه .  رهان  خصوص   به  هستند  آن  شاهد  همه  که  تغییری 

  او   از  نه  و  روممی  شان  خانه  به   نه.  کنممی  محدود  او  با  را  ام

. نشینمنمی  کنارش  مدرسه  در .  بیاید  ما  خانه  به  میخواهم

  ام   شده  دور  چرا  پرسدمی  مرتب.  زنمنمی  او  با  زیادی   حرف

 . نمیدهم او به راستی سر  جواب من و

  برده   گالری   یک   به   مدرسه  طرف  از  ماه  اسفند   پنجم 

  صحبت  از.  پاندورا  اسم  به  وجهی  چند  گالری   یک.  شویممی

  ناتنی   برادر  فرهان   به  متعلق  گالری   این  که  بودم   فهمیده  ها

  زندگی  آمریکا  در.  نبود  ایران.  ندیدم  را  خودش.  است  رهان

 .کردمی

.  ام  ایستاده  بزرگ  تابلوی   یک  مقابل .  ایستم  می  دور  رهان  از 

  که   نفری   دو  و  برج  یک  از  شده   کار  روغن  رنگ  تصویری 

  اطراف .  اند  کرده  شان   دوره  مردم .  اند  مرده   انگار   برج  پایین
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  و   سبز  پالتوی   با  دختری .  است  خون  از  پر  پسر  و  دختر

 به  و   ایستاده  زنی  کنار  دارد  دست  در  که  قرمزی   بادکنک

  فشرده   تصویر  آن  دیدن  از   قلبم.  کندمی  نگاه  جسدها

 . شودمی

  رهان   قیافه  با   و  میکنم  نگاه.  شودمی   گرفته  دستم  ناگهان

 . شوممی مواجه

 شده؟  چیزی -

.  شویممی  آسانسور  وارد.  کشاندمی  سرش  پشت  را  من

 :پرسممی معترض 

 رهان؟ کنیمی چیکار داری -

 : گویدمی تندی  لحن با

 هست؟  معلوم کنی؟می چیکار داری  تو-

 را؛   رفتارم  دلیل  بپرسد  من  از  و  بیاید  که  داشتم  را  انتظارش

 دیگری   سمت  به  و   میکنم  سکوت .  گالری   یک   در  نه  ولی

 . دهممی سوق را  سیاهم های   مردمک
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 بیرون   گرفته   را   دستم   که  همانطور .  ایستدمی   آسانسور

  باال .  رویممی  باال.  بردمی  پلکان  سمت  به  را   من.  رویممی

.  رویممی  باال.  رویممی  باال.  رویممی   باال.  رویممی   باال.  رویممی

 . رویممی باال

  پشت   روی   ما.  شودنمی   باورم.  کندمی  باز  را  آهنی  در  یک

 : گویممی  متعجب. هستیم گالری  بام

 ... بفهمن اگه  برگردیم باید اینجا؟ آوردی   منو چی واسه-

 .کندمی قطع را محرف

  دوری   ازم   چرا  کنی؟می  رفتار   اینجوری   داری   چی  واسه-

. میشم  دیونه  دارم .  ترانه  بهم  بگو  مگه؟   کردم  چیکار   کنی؟می

 . کردم  چیکار بهم بگو

  تکان   محکم  را   من  و  گیردمی  را  هام  شانه  نزدم  حرفی   وقتی

 .  دهدمی

 چرا؟  زنی؟ نمی حرف چرا  بزن حرف-
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. توانمنمی  اما  بگویم  چیزی   میخواهم .  است  کرده   قفل  زبانم

  بام   پشت  لبه  سمت  به  مستقیم  و  میکند  رها  را  من  ناگهان

  متوقف   لبه  همان .  زنممی  صداش .  میکشم  جیغ.  رودمی

 .من سمت چرخدمی. شودمی

  حتی   من  و  آید   نمی  رهان  به  کارها  این.  لرزدمی   پام  و  دست 

 لبه   روی   من  چشمان   مقابل  او   که  کردمنمی  هم  را  فکرش

  من  ترساندن  برای   حتی  و  بایستد   طبقه  چند   بام  پشت

 . بپرد بخواهد

  میکنم   بلند   را  دستم.  شوممی  نزدیک  او  به  لرزان  های   قدم  با

 : گویممی بغض با. گیرممی  را دستش و

 بنویسم   میخواستی.  کنم  تعریف  داستان  یه  برات  میخوام-

.  کنم  تعریف  برات   کتابمو  اولین  داستان  خواممی  نه؟  مگه

 .میدی  گوش

 کنارش   هم  من  و  نشیندمی.  میدهد  تکان  را  سرش

 .نشینممی
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.  گذارممی  رهان  شانه  روی   را  سرم  و  کنممی  را  بمل  پوست

 : زنممی  لب آهسته

. میشن  هم  عاشق   هنرستان  توی   که  دخترن  دوتا  داستان-

 . دختره میکنن فکر  همه  ولی نیست دختر یکیشون

 ماست؟ داستان-

 . اوهوم-

 . بدهم ادامه  میخواهد مشتاقانه

  از  گذشته،  سال  ده   مثال  که  میشه   شروع   اینجوری   اولش-

  دختر .  شدن  جمع  کافه  یه  توی   همه.  هنرستانشون  زمان

  و   ایستاده   ستون  یه   پشت  ست   ترانه  اسمش  که  اصلیه

  رهانه   اسمش  که  پسره  میگن  دارن  دوستاش  که  شنوهمی

 . ست زنده

 :گویدمی  و میچرخد من سمت به

 طرف؟   مرده مگه... آ-
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  ولی   کرده  خودکشی  انگار  یعنی.  مرده  میکردن  فکر  اینا  نه-

 .بوده زنده

 ... بعدش خب-

  تعریف   براش  جزئیات  با  را  ام   الکی  داستان  و  میکنم  شروع 

  یکی   و  بگذرد   زمان.  بگذرد  زمان  فقط  تا  داستان  یک.  میکنم

  تصمیمی   از   من   آنکه  از  پیش.  زنده  هم   آن.  کند  پیدا   را   ما

 . کنم برداری  پرده ام گرفته که

  ها   قسمت  بعضی.  آمده  خوشش.  دهدمی  گوش  لذت  با  رهان

  و   میگیرد  قلم  را  جاها  بعضی.  میکند  اضافه  آن   به  خودش  را

  بعضی .  خنددمی   ها  قسمت  بعضی.  نیست  خوب  گویدمی

  آورم می   را  بابک  اسم  وقتی  مثال .  میشود  عصبانی  ها   قسمت

 . رودمی  در  کوره از

  را   صورت  این  دیگر  نبود  قرار.  زنممی   زل  عصبانیتش  به

 ای   لحظه  از  او  برای .  دهممی  ادامه  و  میکنم  بغض.  ببینم

  را   اش  ادامه.  میبرد  کارگاهش  سوییت  به  را  من  که  گویممی

. کندمی  کار  چه  من  با سوییت در که  این. کندمی تعریف  او
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  رسد می  ذهنم  به  واحد  آن  در   که  لحظاتی  تک  تک  براش

 . کنمنمی فراموش را جزئیات. گویممی

 : کندمی  قطع  را   حرفم   رسد،می   که  ارغوان  از  انتقام   لحظه  به

  یه   که   داره  اهمیتی  چه...  ای   دیوونه...  ترانه  بخدا  ای   دیوونه-

. ارغوان  یا  بگیرم  انتقام  الدن  از  توش  که  دربیاری   داستان

  فکر   تو  داره؟  اهمیتی  چه  واقعا.  نه  یا  بمیره  بهناز  نیست  مهم

 فکر   تو  میشه؟  خوشبخت  بده   ذاتش  که  کسی  کنیمی

  اخراج .  آینده  در   دارن  خوبی  زندگی  نفر  سه  این  کنیمی

 . رفته فنا به االن همین زندگیشون. شدن

 .نیست کافی اخراجشون. نمیخوام-

 .کشدمی  اهی

 تر  سریع فقط... بده ادامه خب خیلی-

  میگویم   را  چیزهایی  فقط.  کنممی  فراموش  را   جزئیات  دیگر

  صدا   مارا  کسی  ناگهان.  شود  گفته   است  الزم  میکنم  خیال  که

 : گویدمی فورا. میکنم سکوت. کندمی
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 بگو ادامشو باش زود-

 :گویممی  تند تند

. کنیممی  انتخاب  رو  عروسی  لباس.  خرید  میریم  مامانت  با-

 اینکه  از  قبل  ازدواجمون  به  مربوط  کارای   دنبال  میریم

  سورپرایز   یه  برام   چون  گالری   بیام  میخوای   ازم  بگیریم  مراسم

 ...داری 

   نفر؟ دو  شما اینجایید -

 .  میجهیم جا از فروغی خانم مدرسه، معاون صدای  با

  همه .  گشتیم  دنبالتون  رو  گالری   کل.  پایین  بیاین  بدویید-

 ن بیای  من  دنبال   باشین   زود .  کنن  پیدا  شمارو   تا  شدن  بسیج

.  شویممی  خارج  بام  پشت  از  خانم  همراه  و  شویممی  بلند

  درست   چیز   همه   میکند  خیال.  است  گرفته  را  دستم  رهان

 سوزد؛ می  نفرمان  دو  هر  برای   دلم.  میسوزد  دلم.  است  شده

 .  کرد کاری  نمیشود منتها
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  برای   دلم.  کنممی   نگاه  ها  بچه  به  خوب.  رویممی   مدرسه  به

.  ام  شده  بزرگ  ها  آن  تمام  با  من.  میشود  تنگ   شان  همه

  گریستم،  خندیدم،  رقصیدم،  کالس   این  توی .  زیاد  خیلی

 ...و کردم دعوا

 گرمای .  گیرممی   را  دستش.  نشینممی   رهان  کنار   آخر  ساعت

 حفظ  نیست  کنارم  دیگر  که  بعدی   های   سال  برای   را  دستش

 :میگویم میخورد که زنگ. نداشتنش  روزهای  برای . میکنم

 برن  همه  کن صبر-

 :پرسدمی  میشود خالی  که کالس

 شده؟  چیزی -

 ببوس منو-

 .کندمی  نگاهم متعجب

 چی؟-

 ببوس منو-
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  نرم   و  گیردمی  قاب  را  صورتم.  اندازد  می  کالس  در  به  نگاهی

 بیرون   نامه  پاکت  یک  کیفم  داخل  از.  بوسدمی   را  لبانم

 . دهممی  دستش به و آورم می

 بخونش خونه توی -

 :میگوید که  میکنم حرکت

 . کن صبر-

 شده؟ چی-

  و   آورد می   در  جیبش  داخل  از   کوچک  جعبه  یک.  ایستم  می

 : گویدمی

 .کن بازش. بدم بهت گالری  توی  اینو  میخواستم-

  با.  است  داخلش  طالیی  ساده  حلقه   یک.  کنممی   باز  را  جعبه

 .شوممی  خیره رهان به بهت

.  کنممی  دستت  خودم  روزی   یه.  بمونه  پیشت  حلقه  این-

 . میدم قول بهت
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  را   سرم .  بیندنمی  را   اشکم  تا  بندممی   پلک .  میزنم  لبخندی 

 . اندازم می  پایین

  نبود   قرار.  میکنم  بغلش  مدرسه  در  دم.  شویممی  خارج  هم  با

 کم  بودم  شده  دور  که  همانطور  میخواستم.  بکنم  خداحافظی

  هم   با  داستان  یک  ما.  نشد  ولی  بشوم؛  ناپدید  یکهو  کم،

  کافی   وارد  رهان  که  ای لحظه   از.  طوالنی  داستان  یک.  داشتیم

  عاشقانه   داستان  یک  ما.  میخواند  ترانه  برام  و  میشود   شاپ

.  کندمی  آویزان  را  مانتوام  رهان  که  ای   لحظه  از  داشتیم  بلند

 ...تمام نا عاشقانه یک

 بابا   اتوموبیل  سمت  به  و  آیممی   بیرون  فورا  آغوشش  از

  را  حالم بابا. کنممی  سالم  آلود  بغض و  میشوم سوار . دوممی

 :پرسدمی  میبیند که

 ترانه؟ مطمئنی-

 .میدهم تکان را سرم

 کردی؟  خداحافظی همه با-
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 .نفهمه کسی بود این قرارمون... نه-

.  خالی  خانه.  رسیممی   خانه  به.  گویدنمی  چیزی   دیگر   بابا

  باید   ما  فقط.  بود  رفته  و   کرده  بار  را  اسباب  تمام   کامیون

  همیشه   نه  برای   من  و  داریمبرمی  را  مامان.  کردیممی   حرکت

 .روم می تهران از

  عشقی .  نباشد  گناهی   دیگر  که.  نباشد  رهان  که   جایی   میروم 

 . میکنم  ترک را عشقم شهر  من. نباشد

  اگر .  ماند  خواهم  عاشقش  همیشه   بودم  نوشته  نامه  توی 

  همراه   داشت  دوستم   هنوز  بعد  های   سال  اگر  و  بود  عاشقم

  توضیح   برایش.  کند  خواستگاری   را  من  و  بیاید  مادرش  و  پدر

  بلکه   شرایطش،  بخاطر  نه.  بمانم  نمیتوانم  دیگر  که  بودم  داده

 . پدرم  بخاطر

.  کردم  ترک  پدرم  بخاطر  را  عشقم   را،  رهانم  را،  رهان  من

 . دانمنمی... شاید. رسیدیممی  بهم دوباره روز یک شاید

 **************** 
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 شماست  اسم  هم  اینکه  به  توجه  با  ترانه  کرکتر  خنیاگر  خانم-

 شبیهتونه؟ چقدر

 : گویممی و میزنم لبخند مقابلم مرد به

  غالب   در  خودشو  از  بخشی  ای   نویسنده  هر  قاعدتا-

 .دونمنمی دیگه چقدرشو. میده نشون شخصیتاش

 :دهممی جواب بعدی  سواالت به

 بوم  پشت  باالی   از  خودشونو  اصلی  شخصیت  تا  دو  اینکه-

  از   قبل   ترانه  آخر  ثانیه   ذهنیت  همش   اینا  و  کردن  پرت 

 نیست؟  روی  زیاده  بود، مردنش

 : گویدمی دیگر نفر یک

 .بسازن خوبی زندگی  هم با میتونستن شاید-

 :دهممی  جواب و چرخانممی  را انگشتم توی  حلقه

 اون  شرایط.  بود  مطمئن  نمیشه  خیلی  واقعی  زندگی  توی -

 های   بچه  همشون  اینکه  کما.  نبوده  عادی   شرایط  نفر  دو

  پس .  چیه  درست  کار   دونستننمی  که  بودن  ای   ساله   فدهه
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  رهان   تصمیم  به  چیز  همه  و   کنن  خالی  رهانو  پشت  اینکه

 .نیست  روی   زیاده   و  واقعیت  از   دور  بشه  ختم  خودکشی  برای 

  اگه .  دربیاره  پسرعموش   عقد  به  اونو  خواست  ترانه   پدر   چرا-

  پرت  خودشو  رهان  همراه  هم   ترانه  کردنمی   کارو  این

 .کردنمی

  پاکی   و   آبرو.  نداشته  قرار   درستی  موقعیت  توی   هم  ترانه  پدر-

 .بوده ترانه  آینده از مهمتر  براش دخترش 

 :کندمی سوال است، نشسته اول ردیف  در که خانمی

  به   که شد  چطور  نوشتین؟  ای   ایده چه  اساس  بر   رمانو  این-

 رسید؟   ذهنتون

 :دهممی  جواب صادقانه

. شده  نوشته  radiohead  از  Exit  آهنگ   براساس  رمان  این-

  و   رمان  ارتباط  متوجه  تا  بخونید  معنیشو  و  بدین   گوش  باید

 . بشید شعر
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  رهان   کارگاه  توی   آهنگ  این  اینکه  از  بعد.  دادم  گوش  بله،-

  فهمیدم   االن.  خوندم  معنیشو  و  کردم  دانلودش  میشه  پخش

  رهان   و  ترانه  هم  بوم  پشت  روی   که  برام  جالبه.  چیه  قضیه

 .بود این جریانش  پس. دادن گوش رو موسیقی  همین

 :پرسدمی  دیگر دیگری  خانم. میزنم لبخندی 

 بود؟ واقعی داستان این چقدر-

 :گویدمی فورا دستم کنار ولئمس

  جلسه   باشن  داشته  رو  نویسنده  امضای   دوستان  اینکه  برای -

 . بفرمایید لطفا. کنیم تموم جا  همین رو  پاسخ و پرسش 

 شد،  پرسیده  سوال  این  اگر.  بودم  کرده  طی  قبال  را  این

 بگویم  دروغی  نه  خواستمنمی.  کنند  تمام  را جلسه  بالفاصله

  میزنم   امضا  همه   برای   یکی  یکی .  کنم  عیان  را   واقعیت   نه  و

 .  میدهم گوش تعریفاتشان  و ها  حرف به و
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  تیره   جلد  روی   را   « مارس  و  پاپیون  ونوس،»   کتاب  عنوان

  بدون   و آورم  می   را   نخست   صفحه.  خوانممی هزارم  بار   برای 

 : پرسممی  بیاورم باال را  سرم اینکه

 برای؟-

 : گویدمی ای  مردانه صدای 

 ترانه  رهان... رهان-

  مردمک   دو  با  و   آورم  می  باال  را  سرم   شده  شوکه  و  زده  وحشت

 . شوممی  مواجه رنگ دو

  پایان
  آتوسا ریگی

 


