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 : خالصه

از جنس    یمرد  ی. قصه زندگ ندی بیکه عشق را نم  یزن  دا،یش  یزندگ   یقصه
 خود ساخته و محکم در برابر حوادث روزگار.  ینور، مرد

قصه  یقصه مخالف،  اعتقادات  و  و    یافالطون  یهاعشق  یباورها  امروز 
 . روزید

که با خواندن هر    ییو درد و قصه پر معما   ان یرنج و کشمکش، عص   یقصه
 .شودیتر مکامل  تانیروقسمت از آن پازل روبه

سرنوشت محکم به  سه  تیو در نها   شودیمختلف بازگو م  ه یزاو از سه  داستان 
 دارد! ی نیسنگ  یآن، بها یی گشا که گره  خوردیهم گره م 

 

 

 مقدمه 

 !ستین  وفایب  رای ا دوست دارم زر   ییتنها 



  یم  دشانیبر قلب سف  اهیجوهر س  ییوفایو خطوط از ب   خطیب  یکاغذها  گاه
خزان سخت    رانهی تقد  یی وفا یدرختان بهار از ب   ن یسبز اول   یهانالند، گاه برگ

همه و همه از    دی خورش   ییوفایمهتاب و شب از ب   ییوفایناالنند، روز از ب
 گله دارند.   گر ی همد

و   دیچشم پوش ی و غش کس غل یاز احساس پاک و سرنوشت ب دیبا  چگونه 
 چسباند؟ ر یاو را به تقد

ه   شودیم  چگونه  بخاطر  م  ی خوشبخت   چ، یکه  مال  چگونه    شودیلگد  و 
 زنند؟ یناباورانه بر هم چنگ م  ز یچ همه

ا  وفایآن دست ب  کجاست و کجاست آن قلب    زندیم  انه یتاز  نی چننی که 
 کجاست؟!  کند؟یم  ه یرا هد یی وفایب  ییایدور دور دن   ن یربان که از انامه

  وفاتر یو ب  احساسیو ب  قلبیب   شود،یم  سر یکه هرگاه ب   یاهیسا   کجاست
 شود؟ یگذرنده گذشته م   یهااز لحظه

ها و چه سرد است سخن از نخواستن و واژه  نیکه چه پژمرده است ا   آه
 ...!دنیو ند  دنینطلب

 *** 

 اول: پژمان  فصل

کش  موهاش برس  که  رو   د،یرو  از  رو  برداشت.   ز یم   یساعتش  توالت 
نگاهش به تخت   نهیاز تو آ   کرد یکه اونو به مچ دستش ثابت م   طور نی هم



اتاق گذر م  یخنک  م ی افتاد. نس از پنجره بزرگ  نا  کرد یکه  از  ملحفه  زک رو 
به ساعتش انداخت و رفت سمت    یلبخند گذرا نگاه  هیکنار زد، با    دایش   یرو 
ش  ت،تخ معصومانه  دا یکنار  صورت  به  و  معصومنشست  زد.  زل  از ش  تر 
  تر نییو ملحفه رو پا  دیوزیهنوز م   م یبو به خواب رفته بود. نس شب  یهاگل

زد. جواب   د،یکشیم تا گنجشک  ش سه چهار  ! عوضومد ی ن   یآروم صداش 
رو  یداشتن پرده تور  ی شدن با سر و صدا سع  فی باهم لب پنجره رد  یهمگ 

 . پژمان با لبخند گفت: زننکنار ب

درو   - رو  نمدیکن   شی چشماتون  مگه  ا  یبایز   دینی بی!  من  دراز    نجایخفته 
 ده؟ یکش

و صدا کنان    هاگنجشک دوباره    ی کی یکی سر  پژمان  و  رفتن  و  پرواز کردن 
چشمش به پژمان افتاد دوباره    ی آروم پلک زد و وقت  دایرو صدا زد. ش  دایش

با اکراه سرش رو برگردوند   دای. پژمان خواست گونه اونو ببوسه که ش دیخواب
  یکامل رو   و ش اکتفا کرد و ملحفه ر گونه  دنیتفاوت به بوس  یو پژمان هم ب 

رو برداشت؛    فشیک   د،یجدا کرد و پوش  یتو چوب رخت  . کتش رو از دیاون کش
از تو کشو برداشت    ی. کاغذ و قلمسهی بنو   یادداشتی   دیافتاد که با  ادشیاما  

 و شروع کرد: 

رستوران آالله جا    م ی ونساعت هفت  ام، یخفته من امشب زودتر م  یبای »ز
 . دوستت دارم! پژمان.« م ی شب رو داشته باش  نیبهتر  خوامیرزرو کردم؛ م



ها  راه پله ی. تورونیو صدا از اتاق زد ب  سر یگذاشت و ب   نهی آ  نییرو پا کاغذ
د رو  پژمان    می سیب   یگوش  د،یسوسن  دنبال  به  ظاهرًا  و  بود  دستش  تو 

 زود سالم داد و گفت:  یل ی. خاومدیم

 ناصر پور؟ یآقا -

با    دیکه رس  ز ی سر ماومد.    نییها پا رو به سوسن داد و از پله  فشیک   پژمان
و بعد    دیرو براش عقب کش  یسالم داد. سوسن صندل  ن یاشاره سر به آفر

اون تشکر کرد و سوسن    یجا  نیبراش گذاشت. آفر  یفنجان چا  هیهم زود 
 به آشپزخونه برگشت.

دست اون گذاشت و    یسبد نون رو جلو  نیپژمان که تموم شد آفر  تلفن
 گفت: 

 سالم پسر خوب.  -

 گذاشت و گفت:   ز ی م  یرو رو  یگوش   با لبخند پژمان 

آدم    ذارنیسر صبح هم نم خوام،یسالم از ماست زن عمو جان! معذرت م  -
 آسوده باشه. 

 دستاش رو تو هم قالب کرد و گفت: نیآفر

 . شهی معمارها هم کارشون از سر صبح شروع م گه، ید یآقا معمار -

 داغش رو به دست گرفت و گفت:   یفنجان چا پژمان 



بود م   - زنده  بابا  بنا   گفت یاگه  اما مامان خدا    یی »مگه  هم درس داره؟« 
م  شهی هم  امرز یب رو  جوابش  م  ی خوب  و  محمود    هیچ  یی»بنا  گفتیداد 

 گفتیو م  د یخندیبابا هم م   ر؛یبخ   ادشی!«  شه یخان؟ پسرم داره مهندس م 
با چند سال درس خوندن    کنهینم   ی»فرق بناها م که  .«  شهیخب مهندس 

 ادی   شه یمعمارها کارشون از سر صبح شروع م   ی گی شما م  ت یحکا  دهحاال ش
همه کاسب اول  افتادم که  صدابناها  و  سر  ماش  لیب   یها  و    ن یو کمچه 

 .ادی بنکرشون م

 پژمان نگاه کرد و گفت:  یهابه چشم  حیخنده مل هیبا   نیآفر

که داره    هی! مهم زحمتکنه ینم یفرق ،ی چه مهندس  ،یچه معمار ،یی چه بنا -
  دیبا  یچطور  دونم یبه خدا نم   ونتم،یمد   یکه حساب  یکی. من  شهیم   دهیکش

با خودم    نم ی شیها که موقت  یهمه محبت رو جبران کنم! به خدا گاه   نیا
 ... . کنم یفکر م 

 وسط حرف اون گفت:  پژمان 

نبا  - عمو شما  ا  د،یفکر کن  دی زن  به  مهودهیب   ی زهای چ  نی حدٔاقل    ین کار! 
منم پسر خودتون، اصاًل مگه    دی. فکر کن دیبش   ونمیمد   دینکردم که شما بخوا 

همه دور هم   یمیتو اون خونه قد  شهی ها که هماونوقت  ادمهی  نه؟ی از ا  ر یغ
فقط    ل، یفام  ی هاتراب و کاًل تمام بچه  ییدا  ی من و پسرها  نی شما ب  م ی بود

م  ی منو جا اون روزها ه  خوام ی. مدیدونست یپسرتون  با    چ یبگم حاال هم 
 نکرده، به خدا من هنوز همون پژمانم، فقط قدم بلند شده... .  یفرق



 و بعد ادامه داد:  دیخند

 فقط پشت لبم سبز شده واگرنه همونم.  -

 سر تکون داد و گفت:  نیآفر

  یقدت بلند شده واسه احترام من، من   نکه یاما حاال با وجود ا   ؛یآره تو همون   -
پشت لبت سبز    نکهی . با وجود ایکن یهنوز سر خم م   ستم،ی ن  کسچیکه ه 
  شناختم؛یکه من م  یهمون   ،ی! پژمان تو همون هی نرفته حرمت چ  ادتیشده،  

  ، یتو خودت   ی لیخ  ی ترنیغمگ  یل ی. حاال خیدار  گهید  یای دن  ه یاما حاال، حاال  
 ... . ینبود ینجوری ها اتو اونوقت

 مکث کوتاه ادامه داد:  هیانداخت و بغض کرد، بعد از  ن ییرو پا سرش

 با اصرار من... .  دینبا  د، یمقصرش من بودم. نبا  -

 گذاشت و گفت:   ز یم  یدستش رو رو  پژمان 

 !یست ین  ز یچچی رو من خواستم. انتخاب خودم بود! شما مقصر ه  دایش -

 رو پلک زد و گفت: شسیخ  یهاچشم  نیآفر

ا   - از گذشته  یروزها حت   ن یتو  ؟ چرا م ییها فداکارتر  خوب    یخوای...چرا 
 ؟ یبمون 

. سوسن از آشپزخونه اومد  ختیاشک ر  صدایب  نینگفت و آفر  یزیچ  پژمان
 و گفت:   رونیب



 د؟یالزم ندار یزیآقا چ -

از کنار م  فشیک  یکالم   چیهیب  پژمان ب  ز ی رو  از خونه زد  و  .  رونی برداشت 
 خواست یدرست بود؛ اما خودش هم نم   نیآفر  یهاپر بود. همه حرف  دلش

از    ر ی سرعت وصف ناپذ  ه یباور کنه. پشت فرمون نشست و استارت زد و با  
 بزرگ خارج شد. اط یح

 نیی به محض بسته شدن در، ملحفه رو پس زد و پاهاش رو از تخت پا  دایش
خوب حال  دنداش  یداد.  مثل  آشوب.  دلش  و  بود  منگ    ها وونهی ت، سرش 

تو موهاش زد و لباس خواب ساتنش رو نگاه کرد. تو ذهنش شب    ی چنگ
 :کردیقبل رو مرور م

 اصاًل حوصله ندارم.  کنم،یپژمان نه! خواهش م  -»

 حوصله ندارم؟«  یچ  یعن ی -

بود. سوسن رو صدا زد.   یاگهی د  ز یحال آشوب نشون از چ  نی و ا  دیشد  درد
تخت رو کرد حوله    یهاسفارشات الزم جهت عوض کردن ملحفه  نکهیبعد از ا

.  دیچی و اون روز تا خود عصر به خودش پ  رو به دوش گرفت و رفت حمام
  آروم ها رو آماده کرد؛ اما  سوسن انواع و اقسام جوشونده ن یبه سفارش آفر

رنگ انداخت باال و بعد   ی خودش دو سه تا قرص صورت  ز ی! به تجو شد ینم
ن  اومد و د  م ی رفت تو تختش.    یزیچ   گهی ساعت نشده خواب به سراغش 

 . دینفهم



چشماش رو باز   یاز روز هست، فقط وقت  یدونست چه ساعت   ینم  درست
با    شی . پنجره مثل هر شب باز بود و پرده توردید  کیکرد همه جا رو تار 

تو رخت  ه ی  کرد،یم   ی باز  م ی نس و  غلت  زد  وقتخوابش  از    ی بعد  خواست 
مردونه رو وسط اتاق پشت به خودش    کل یه   کی  یاه یبشه، س  ز ی خم ی جاش ن

 کرد خود پژمان بود!  ینم ه . اشتبادید

  ز یم   ه یکنه.    یاون چکار داره م   نه یکرد بب   یتخت نشست و سع  ی رو   آروم 
 هی هد  هیبود و دو شاخه رز سرخ و    کی ک   هیکوچک مقابلش بود که روش  

ب  چیکادوپ وقت  شتر ی شده  و  ازجابجا   یکنجکاو شد  داد،    ییتخت  اون صدا 
 سرش رو برگردونه آروم گفت:   نکهیپژمان بدون ا 

رستوران آالله جا    م ی ساعت هفت و ن  ام،یخفته من، امشب زودتر م  یبایز -
 . م ی شب رو داشته باش  نیبهتر  خوامیرزرو کردم. م

و پخش هوا کرد، به  رو که صبح نوشته بود پاره کرد    یزد و کاغذ   پوزخند
شعله  یسرب  ییهاشمع دوخت.  چشم  به چشماش گرم   یهارنگ    یشمع 

 کرد.  یتر م آماده هیگر  یو اونو برا  دادیم

 آروم گفت:  دایش

 ؟ یاومد یک  -

 صورتش رو برگردوند سمت اون و گفت:  مرخ ی ن پژمان 



اومدم، د   - اومدم. امشب بخاطر هردومون زود  مزاحمت    ی خواب  دمیزود 
  گه ید  یهامثل همه شب  دیبا  دینشدم. رستوران رو کنسل کردم فکر کردم شا

 !ستی من و تو ن ی. فکر کردم شب خوب داشتن برا میباش

 تر ادامه داد: نگفت، عوضش پژمان تلخ ی زیداد و چ  رونیب  ینفس  دایش

  خواستمیها داشتم، حدٔاقل مبرنامه  ی لیسه امشب خ من واسه امروز، وا  -
 !یخواست ینم  نویداشته باشه؛ اما…اما انگار تو ا  یتازگ ز یتو همه چ  یبرا

 بلند شد سرپا و گفت:  دایش

 خواستم؟ یکه نم  یدونیاز کجا م -

 ها اشاره کرد و گفت: به کاغذ پاره  تیبا عصبان  پژمان 

 ! یدادیم  ت ی! بهش اهمیخوندیم  نو یا  یخواست یاگه م -

 هم صداش رو باال برد و گفت:  دایش

  وان یسه چهارتا قرص خوردم و ده تا ل   مردم،یاز صبح داشتم م   ؟یچه جور  -
برات    ت یوضع  نی با ا  ی جوشونده زهرمار مزه تا کپه مرگم افتاده! توقع دار

 بشم و بزنم به رستوران؟  یمامان

بلند شد و به سمت اون اومد. سرتا پاش رو که با اون لباس خواب    پژمان
 رنگ دلرباتر شده بود برانداز کرد و آروم گفت:   یارغوان

 ؟یرو ادامه بد  یباز نی ا ی خوایم  ی تا ک -



صورت   مرخیچشماش نگاه نکنه. پژمان به ن   یروش رو برگردوند تا تو  دایش
 گفت:   یاون زل زد و با بغض خاص

شمع روشن    هی  م،ی رینگ  یبه احترام پدر و مادرامون جشن  یفت سال اول گ  -
دوستت داشتم گفتم چشم. سال    م،یاونا رو بکن  ادیعوض از عشق گفتن    م ی کن

رو    یخوا ینم   ی دوم گفت دونفره  ازدواج  سالگرد  جشن  عمو  زن  وجود  با 
سوم    ی گفت  ،یکن  م ی تقس سال  چشم!  داشتم گفتم  دوستت  است،  مسخره 

هرکار کردم    م،ی کن  یزدم تا روز سالگرد آشت  وار یه در و ددعوامون شده بود، ب
نداد نم  یالتماست کردم گفت  ،ینخواست   ،یپا  داشتم    خوام،یبرو  دوستت 

مر چهارم  سال  چشم.    ، یبود  هوش ی ب  ،یبود   مارستان ی ب  ،یشد   ضی گفتم 
 نخواستم... .  ی چیدوستت داشتم و ه 

ترک   پژمان  رو گونهاشک  د،یبغصش  ش هاش که  خورد.  سر  به    دایهاش 
بود و فقط به نوازش   ستادهی سربرگردونه، مغرورانه ا  یخودش اجازه نداد حت

 . کردینگاه م  یو تور  م ی نس

 ادامه داد:  ه یگر  انیم  پژمان 

.  دونم یم  ،ی خوایمن گذشته، امشبم نم   یاهایساله که از شب رو   ۵امشب    -
و    رمیپذیکه هست م  ی. جوابت هرچنم دو یم   ،ی ترخراب  شهیامشب از هم

 چشم! چون...چون...دوستت دارم! گم یم

و    زدیم  یقدم تند کرد سمت پنجره و پرده رو کنار زد، قلبش به تند  دایش
 داشت؟  یحال بد



بود، سال اول بهانه، سال دوم بهانه، سال سوم بهانه، سال    دهیشن  قتیحق
 چهارم بهانه... . 

  یباز  شانشیپر  یبا موها   م ی رو به لبه پنجره گرفت و اجازه داد نس  دستش
 ... . قیپرتکرار و عم  یباز ک یکنه، 

 با او؟  ا ی کردم یقهر م   ای با تمام دن دیبا  ای

 !ختم یر یاو م یبه پا ای  سپردمیتمام غرورم را به دست باد م دیبا  ای

 . ستم ی گریو م   رفتم یم  دیبا  ای

 . سوختم یو م  ماندمیم  دیبا  ای

 او ماندم، سوختم.  بخاطر 

 مبادا کردم... .   یدادم و قهر را سرلوحله روزها غرور 

 بود! هانی از ا شی ارزش او ب فهممیکه حاال م  آه

 :دی از پشت در به گوش رس نیآفر یصدا

 پژمان جان، آقا پژمان؟  -

 اش رو نشان گذاشت و بعد گفت:نامه لغت

 د؟ییبله زن عمو؟ بفرما -

 کرد و بعد گفت:   یتو، عذر خواه د یسرک کش نیباز شد و آفر مهیتا ن در 

 منتظره.  نییدوستت اومده پا  -



ها  راه پله  یرو عقب داد و راه افتاد، تو  یاسم دوست صندل  دنیبا شن  پژمان
بود،   خبر یکه کاماًل ازش ب  شدیم  ی دوماه ی کیذوق زده شد،   د یحم دنیبا د

در آغوش گرفتن باز کرد و بعد لبخند    یاز همون طبقه باال دستاش رو برا
 زنان گفت: 

 پسر؟  ییکجا  -

کاناپه انداخت و بلند شد. هر    یکتش رو که تو دست گرفته بود رو   دیحم
به سوسن گفت که با شربت    نیدو دوست که تو آغوش هم جا گرفتن آفر

نشستن   یرو برا  یا گوشه  ه یکنه، خودش هم    ییرایپذ  یحساب  ین یر یو ش
 خودش غرق شد.  یانتخاب کرد و تو حال و هوا

 و گفت:  دی حم ی دستش رو گذاشت رو پا پژمان 

 ها! ی شد م ی ج یی هوی چه خبر؟ خوب  -

 ی کیشد، منم که    یو بستر   ضی مر  ییهو یشدن کجا بود؟ باباهه    می: ج دیحم
سکته ناقصه اونو تا    نیا   کردمی. راستش اصاًل فکر نمرفتم یم  دیدونه، با  هی

بود. حال مادرمم   یهشدار بزرگ   یلیخ  دفعهنیمرض کما هم ببره؛ اما انگار ا 
بابا    یبودم جا  انکرده بود که نگر   هی روزه انقدر گر  چند  ن یخراب بود، تو ا 

بود، خواهرم هنوز خبر نداره    ختهیبهم ر   ز یاونو از دست بدم. خالصه همه چ 
  شتر یاون از من ب   نجا،یا  ادیم   کوبهیو م   کنهیوگرنه دانشگاهش رو ول م

 . هییبابا

 نفس تازه کرد و گفت:  پژمان 



 بابا... .  -

با   دایسالن افتاد. ش  یبده که ناگهان چشمش به باال  یخواست دلدار  دیحم
ها  بود از پله  پور یگ   شقهیو    نیکه سر آست   یاروزهیف  یو لباس  دیشلوار سف   هی

شونه انداخت و آروم جلو اومد.    یرو رو   دشیشال سپ  یتا  هی  ن،ییاومد پا
کرد    یلپرساحواتمام    یبا سرد  دایبلند شد و زودتر عرض ادب کرد. ش  دیحم

 کاناپه دورتر از همه اونا نشست.   هی یو بعد رو 

ش  سوسن و  شربت  با  ش  ینیر یکه  و   ونی زیتلو   دایوارد شد  روشن کرد  رو 
افر و  پژمان  بلند کرد.  رو  اما چ   نیصداش  نگاه کردن؛  اون  به    یزیهر دو 

و پژمان رو نصفه گذاشت    دیحم  یهاصحبت  ونی ز یوزوز تلو  ینگفتن. صدا
 .یاما به سرد گذشت؛یکرد. لحظات م  شتر یرو ب ن یو سکوت آفر

پژمان موند؛ اما وقت شام و تعارفات که شد    شی غروب پ  ی دماتا دم  دیحم
گفت »قراره    ن،یزودتر خودش رو برسونه قزو   دیبلند شد و گفت که با  عیسر
 شتر یمونه.« پژمان ب سر پدرش ب   یرو با مادرش عوض کنه و اون باال  فتشیش

شد    اطیوارد ح  نی و آفر  دایکوتاه از ش   یخداحافظ  هیبا    د یاصرار نکرد و حم
 و رو به پژمان گفت:  ستادیا  کدفعهیگذر کرد    ای از کنار درختان اقاق  یو وقت

 هنوز که عوض نشده.  -

 زد و گفت:  یپوزخند تلخ  پژمان 

 ! شه یعوض نم   چوقتی همونه، ه  دای. شگهید  چوقتی نه حاال، نه فردا، نه ه  -

 گفت:   دیحم



 . یباهاش حرف بزن، محکم و جد -

ساختمان نگاه کرد،   یها و به دورنمااز درخت  ی کیداد به تنه    هیتک  پژمان 
باشکوه  و   اشیکه طراح   یساختمان  زد  پلک  آروم  بود.  رو خودش کرده 

 گفت: 

جواب    یکن یفکر م  ه،یمحلیجواب ناز و نوازش و التماس فقط و فقط ب   -
 شه؟ یهم   یبرا یمحل یجز ب   نه،یجز قهر، جز ک ه؟یچ یحرف محکم و جد 

 و گفت:   ستادیاون ا یرو روبه دیحم

! پنج سال کم  اره یاونو به هوش م   یپژمان اشتباه نکن، حرف محکم و جد   -
. دلم  ادیبخاطر تو به خودش ب  دیبا  ست، ی بابا! اگه به فکر خودش ن  ستین

ها  مثل برگ درخت  ؟ یدید  نهی خودتو تو آ   مگه چند سالته؟   سوزه،یبرات م 
  خونهتو    یرمردهایمثل تمام پ   ،یاآفتاب موندن پژمرده  ر ی که چند ساعت ز
باشه،   دیوضع و حالت نبا   نیا  ،یی اساله  ۲۹جوان    هی. تو  یا سالمندان افسرده

جا من  خدا  ب   ی به  تحمل    سوزم، یم   شتر یتو  تمام    خ ی  که یت   ه یمطمئنم  با 
تره. ناراحت نشو.  لحظه آسون  هی  یبرا   یحت   دایاز تحمل کردن ش  شیسرد

برو پژمان    رو رفتارها به همه القا کرده. ب  نیکه خودش با ا  هیاحساس  نیا
رو که بخاطرش پنچ سال    یاباهاش حرف بزن، حرف دلتو بزن، اون خواسته

 ! یبخوا  دیرو بگو، حق تو با یلب باز نکرد

مثل برق و باد خودش رو به در رسوند   د یمح  دیبگه که د   یزیاومد چ  پژمان 
 تو خودش مچاله شد.  ا یدرخت اقاق ر ی . همونجا زرونیزد ب ع یو بعد هم سر



 یل یکه خ  دای! ش ؟یاما چه جور   زد؟ یحرف دلش رو م  دیبا   زد؟ یحرف م  دیبا
 . موندینم   یگفتن باق  یبرا  یحرف  گهیجوابش رو داده بود پس د  شی وقت پ

زانوهاش پنهان کرد و پلک  سرد هم    ی هاش رو رو و منجمد سرش رو تو 
  گهی تو ذهنش مرور شد که مطمئن بود د  ییها فشرد، تمام روزها و لحظه

 . کنهیوقت تکرارشون نم   چیه

 اشاز دست دادن خانواده یناگهان  لحظه

 . دایو ازدواج ناباورانه با ش  ییتنها 

 . حاصلیب یی اتلخ...و ادامه ی زندگ هی

 کرد و بعد گفت:   یچشم جاساز یرو رو نکشیع  تر دک

 ؟ی! خب چه خبر؟ بهتریاز ین دا یخانوم ش یا یم  ر ی د یریزود م -

 گذاشت و گفت:   اشیکنار  ی صندل   یقرمزرنگش رو رو  فی ک  دایش

 . ترسم یندارم، م یحال خوب  -

 گفت:   دکتر 

 ترس! چرا؟  -

 شد و گفت:   رهی خ ز ی م یبه گلدون رو دایش

اما    دونم ینم  - فر  یحس  هی... هیچرا؟  مدام  وجودم  بسه،    زنهی م  ادیتو 
 کنم.   فی توص  دیچطور با دونمی...نمهیکاف



 کاغذ به دست گرفت بعد هم گفت:   ه یلبخند زد و  دکتر 

هم که    ی خب حرف  ست، ی ن  ی حس بد  زنهیم  ادیاون حس که تو رو فر  -
بد  زنه یم ا   ست؛ین  یحرف  م   نکه یاما  سال  هی ع یطب   یترسیتو  پنج  خب   !

منم که پزشک توئم نگران کننده    یبرا  یاضطراب حت   نی و حاال ا  یریجلوگ
 به روز... . ی است وا

 رفت تو خودش.  داینگفت و ش یزیچ  گهیکرد و د   سکوت

رو امتحان کرده   یر یجلوگ  یهاپزشک انواع راه  نیا   شی سال بود که پ   پنج
اضطراب    هی و با    اومدیم جلو    ینگران  هی بود، همش موفق بود؛ اما هر دفعه با  

  ده یبود! ترس   دهیو حاال ترس  گذروندیرو م   شیر یجلوگ  ی هاناشناخته سال
 ... .یروز  هی  نکهی بود از ا

 داد و گفت:  ی رو تو هوا چرخش سرش

 بپرسم؟  یسوال  ه یدکتر  -

 پرونده سنجاق کرد و گفت: ه یکاغذ تو دستش رو به   دکتر 

 . زمیبپرس عز -

 دست کردن با خودش بألخره به زبون اومد و گفت: دست  یبعد از کم   دایش

م   - من  ا  خواستم یمن،  از  بعد  ه  نیبدونم  از  اگه  مدت،  روش    چیهمه 
 دار بشم؟ راحت بچه  تونم یاستفاده نکنم، م یریجلوگ

 قاطع و محکم گفت: دکتر 



 شک دارم.  -

 . دکتر در ادامه گفت: دیترس دایش

بچه دار شدن    یها براسال  ن یول ازدواج بهترا  یهاشک دارم چون سال  -
بر باد    یریشگیپ  یها ها با انواع و اقسام روشسال  نیهست، بهرحال اگه ا

پنج سال    یبرا  ینی تضم  تونهیپزشک متخصص هم نم  هی  یحت   چکس ی بره، ه
 گم؟ یم  یچ  یشی بعد بده، متوجه م

 سر تکون داد. دکتر دستاش رو تو هم قالب کرد بعد هم گفت:  دایش

متأسفانه عوارضش    ، ی از کپسول استفاده کن  کنمینم   شنهادیبهت پ  گه ید  -
 اما... .  اد؛ین  شی پ  یاالن مشکل د ی. شادهیبعدها خودش رو نشون م

 اون اومد و گفت: یهاصحبت  ونیم  دایش

 ؟ نکنم  یریشگ ی پ  گهید  نیگیشما م ی عنی ، یعن ی -

 گفت:   دکتر 

خودته، من فقط ازت خواستم    یبه پا  ز ینزدم، همه چ   یحرف  نیمن همچ  -
ترک کن   نیا رو  شایروش  بخور  هیبهتره    د ی.  قرص  قرص که    ، یمدت  با 

 ؟ یندار یمشکل 

 نزد و دکتر مشغول نسخه نوشتن شد.  ی حرف دایش



بشه؟    خوادیم   یبه بعد چ   نیکه از ا   کردیفکر م  ن یتمام طول راه به ا  یتو
  ی عی که حق مادر شدنش به طور طب  دید یاومد و م  ی روز به خودش م  هیاگه  

 کرد؟یازش گرفته شده، اونوقت چکار م

چشم دوخت؛ بعد    ابونای داد و به خ  ن ییرو پا   ن یماش  شهیحرص تمام ش   با
 هم با خودش گفت:

بچه عقب مونده    هی   خوام یاصاًل بذار حق مادر شدن ازم گرفته بشه، من نم  -
 بفهمه! نو ی ا دیداشته باشم، پژمان هم با 

به بارش، ش  یناگهان   آسمون رو داد باال و سرش رو    شهی ش  دایشروع کرد 
 . یفشرد به صندل

 زل زد و بعد گفت:  رون یداشته باشه به ب  ی مخاطب خاص  نکهیبدون ا   راننده 

  ی بارون  هویهمه جا آفتاب بود حاال    شیپ   قه یدق  هیشد، تا    یی هوا   عجب  -
 شد.

 مهندس! یمهندس، آقا یآقا -

 رو برگردوند عقب و گفت:  سرش

 شده ناصر پور؟ یچ -

 رو هم به زور باال اومد و بعد گفت: یچندتا پله آخر ناصرپور 

 اومده با شما کار داره.  ن ییپا  یخانوم  هیمهندس   یآقا -



 :دیمتعجب پرس  پژمان 

 ه؟ یخانوم؟! ک  -

 باال برد و گفت:  یخبر یدستاش رو به عالمت ب ناصرپور 

باشه که چند روز    ییاز اون کارگرها  ی ک یزن    زنم یاما حدس م   دونم؛ ینم  -
 اخراج شدن.  ان یب یحب یبه دستور آقا شیپ

زن    هی   دیکه د   نییبره پا موند و خواست    رون یح   یخبریهمه ب   نیاز ا   پژمان 
تو بغل داشت هن و هن کنان خودش رو    کیبچه کوچ  ه ی  کهیجوان درحال

 زن تو اون حال و هوا جلو رفت و گفت:   دنی. پژمان با د دیها باال کشاز پله

 وضع... .  نی باال، اونم با ا   نیخانوم شما چرا اومد -

دختره    دیرو که پژمان از گوشواره گلدار کوچولوش فهم   کشی بچه کوچ  زن
 رو تو دست جابجا کرد و گفت: 

 . یمیسالم آقا. من...من زن نادرم، نادر کر -

 وسط و گفت:   دیپر  ناصرپور 

آقا! کر   - آقا   یک یهم    یم ینگفتم  اون کارگرهاست،  بخاطر    انی بیحب  یاز 
ن  یشورش  بعد  اخراجش کرد،  بود  انداخته  راه    یمی به زن کر  ینگاه  م ی که 

 انداخت و با حرص ادامه داد: 

 کار در رو بود.  ر ی هم از ز  یلیدر ضمن خ  -



حرکت کنه به زور    تونستینم  ادیکه با اون شکم برجسته و بزرگش ز  زن
 به خودش داد و جلو اومد بعد هم گفت:  ی تکان

جلو    - و  فرض کردن  رو شجاع  خدا  بنده  نبود.  اهل شورش  نادر  خدا  به 
اصاًل   شه؟ یم   ی نجوریا  دونست ینم جوونه...کله خرابه...چه م انداختنش، او

ماهه حقوقشون سه  ؟یکردیچکار م  یشما بگو آقا مهندس! اگه خودت بود 
  وددارم، خ  یتو راه   ضه،ی م مربچه  د،ی ن یب یعقب افتاده، حال و روزمو که م

رو چکار   ضیدوتا مر   نیا   چ،یکردن شکمم ه   ر یس  شه، ی م  ز یالی نادر هر هفته د
 چرا فقط نادر رو اخراج کردن.   دونم یهمه در اومده بود؛ اما نم  یکنم؟ صدا

 وسط و گفت:   دیباز پر  ناصرپور 

هم که سر و صدا کردن اخراج شدن.    گه ی فقط شوهر تو نبوده، دو سه نفر د  -
دفاع کنه منم نه    ه یاز بق   هاسی رئ  یو جلو   ادیصداش در ب   دیکه با   یبابا اون

به خود من بگه؟ اصاًل    ومد یمن سرکارگرم! چرا اول ن   ی ناسالمت  شوهر تو. بابا 
  انیبیناله بفرسته حب   و فکر کرده اگه زنش رو با آه    ومده؟ی چرا حاال خودش ن 

 اد؟ی دلش به رحم م

 : هیشروع کرد به گر زن

. اون االن برهیم   خیتا ب   خینادر اگه بفهمه من اومدم سر ساختمون سرمو ب  -
 !ه یبستر مارستانیب

ا  ی رو گذاشت و بعد روبه  نیرو زم  کشیکوچ  بچه . دست به  ستادیپژمان 
 کت اون گرفت و التماس کنان گفت: 



.  دمیکنم. به خدا از همه جا بر  دایپ  ه ی زودتر براش کل  دی دکترش گفته با  -
  نی ا  کاش یا  گمیهزار بار م  ی داغونم. روز  ی کمک ندارم. حساب  یرو برا  یکس 

  هیسرکار برم! تو رو خدا آقا مهندس   نستمتو یبچه تو شکمم نبود اونوقت م
سرکار، به   نیرگردونبشه. نادر رو ب  چراغیم ب خونه  دی. نذاردیبرام بکن  یکار

  مون یزندگ   یبمونه از غصه بدبخت  کار ی! اگه اون ب کنهیسر و صدا نم  گهیخدا د
 ! دی بکن یکار  هی. تو رو به خدا کنهیبچه دق م ن یا ی ضی و مر

  یبلوک سنگ   ه یرو    ی با نگاهش دختر بچه رو دنبال کرد، از خستگ  پژمان 
دختر بچه    لیلبخند تحو  هیبود    ییعروسک مو طال  هینشسته بود، تو بغلش  
 داد و رو به زن گفت:

 ه؟ یبستر   مارستانینادر کدوم ب  -

اونجا زن رو به دنبال    م ی ریرو گفت و پژمان با گفتن م   مارستان ی اسم ب  زن
 رسوند و بعد گفت:  ن ییپور پا تند کرد و خودش رو پا. ناصردیخودش کش 

 ان؟ یب ان یب یحب  یآقا دیشیمهندس منتظر نم یآقا -

 رو باز کرد و گفت:  نیدر ماش  پژمان 

عجله داشت   یلیاومد اگه خ  شیبرام پ  یاومد بهش بگو کار مهم   یوقت  -
.  نمشیها بب موقع  ن یصبر کنه فردا هم  تونه یشب بهم تلفن بزنه، اگر هم نه م

 برو به کارت برس، خداحافظ. 

ماش   ناصرپور  ماش   ن یدر  تو  نظاره کرد. زن  رو  اون  رفتن  و  از    نیرو بست 
ا   گفت،یم  شی زندگ  ینایسخت  پ  نکهیاز  پدر و مادرشون    شی تو شهرستان 



  زنهیکار تو تهران به سرش م   یهوا  ییهو ی نادر    نکهی داشتن، از ا  یخوب  یزندگ 
  ودشش رو به خ و بچه  کردیم هی. گرشهی شروع م  هایبدبخت   ان یم   یو وقت 

رنگ و    خت،یحال بچه بهم ر   هو ی تو راه بودن که    یساعت   م ی . نچسبوندیم
 بکشه.  تونستیبهش دست داد، نفس نم   یو حالت خفگ  دیروش پر

 رو نگه داشت، برگشت عقب و گفت:   نیماش ع یدستپاچه شد و سر  پژمان 

 شد؟  یچ -

دراورد و داخل دهان بچه دوپاف زد،    ی مخصوص  یاسپر  فشیک  یاز تو  زن
  س یبرگشت، زن صورت خ   ش هیتا بچه به حالت اول   دیطول کش  یاقهیده دق

 از اشکش رو به صورت بچه چسبوند و آروم گفت: 

رو    های. خدا همه بدبختشم یو زنده م  رم یمیآسم داره. با هر نفسش م  -
 تو دامن من.  خته ی ر کجای

فقط    مارستانیرو استارت زد. تا ب  نی داد و دوباره ماش  رون یب  ینفس  پژمان
زن و سکوت پژمان به    ی صدایب   یهاهیراه بود که اونم با گر   گه یربع د  هی

 شد.  یسرعت سپر

 وقت مالقات.   قاً یبود و دق م ی چهارون ساعت

 ی زود همراه زن راه   ی لی و خ  دیخر   ین یریکمپوت و ش   مارستانیدم ب   پژمان 
 طبقه سوم شد. 



بشه که   ز ی خم ی خجالت زده خواست تو جاش ن  دیکه مهندس رو د  یم یکر
 جلو و اونو به حالت اول خوابوند بعد هم گفت: دیپژمان دو

 ؟یخور یاز جات تکون م   یچ ی . برایض یتو مر ی مرد حساب -

 و گفت:  د یخجالت زده تو تختش غلت یم یکر

  ی کارگرش، اونم کارگر  یبرا  یبه خدا. کدوم مهندس  دیم کرد آقا شرمنده  -
 مالقات؟   ادیب شهیکه شورش کرده انقدر ارزش قائل م 

 تخت نشست و گفت:  یکنارش رو   پژمان

 حقت بوده.  یبرا -

به زنش نگاه کرد، کاماًل حس کرده بود که زنش کل قصه   یرک یرزیز  یم یکر
ه  زهرخند زد و با سر به دخترش اشاره کرد ک  هیکرده،    فی رو با آه و ناله تعر 

تخت دوال    یرو   دی و جلو اومد؛ اما قدش نرس  د یبره بغلش. دختر بچه دو 
  یی با یز   هعالم  هیاونو گرفت و تو چشماش نگاه کرد،    یبشه، پژمان بازوها 

 دخترک رو نوازش کرد و گفت:  یچتر  ی موها  د،یتوش د 

 ه؟ یاسمت چ  -

 بچه پلک زد و با لبخند گفت:  دختر 

 . ایدر -

بغض پنهان    هی  دی . شازدیبه نور برق م  ه یشب  یزیدخترک چ  ی هاچشم   تو
داشت   یهم انعکاس اشک خودش بود که سع   دیشرم و خجالت! شا  دیشا



  ه یو بعد هم گذاشتن  یم یحرف زدن با کر   ی پنهانش کنه. اون روز بعد از کل
و    سر یپتوش قول گرفت که دوباره سرکارش برگرده و ب  ر یبسته اسکناس ز

م  آخر   شغولصدا  تا  ماش   خواستیم   لحظه که  نیبشه،  بشه    نشیسوار 
 ش کرد . بدرقه ی میبده زن کر  رتونیدعاها و خدا خ یصدا

کارها رو    نکهی راحت از ا  ال یبرگشتن سر ساختمان رو نداشت، با خ  حوصله 
  یپر م  دا یش یرو به سمت خونه کج کرد. دلش برا ر ی به ناصرپور سپرده مس

 . رهی دلش خواست چند شاخه گل بگ هویراه   ونی. م دیکش

  ا یدر  یی عروسک موطال  ذاشت یعقب م  یرو رو صندل   بای رز ز  یهاگل  یوقت
د فرمون نشست،    ی رو صندل  د، یرو  و پشت  برداشت  اونو  بود،  جا مونده 

و چشم    ییبود. عروسک مو طال  یآب  شد، ی عروسک چشماش باز و بسته م
دلش رو ببره، با شوق   ی کچشم و ابرو مش  ی دایبه اندازه ش  تونست ینم  یآب

 دسته گل گذاشت و پاش رو رو گاز گذاشت. شیپ  و عروسک ر 

حال و    ی کم  تونستیکه م   ییتنها جا   د،یچرخیسرسبز و پر گل م  اطیح  تو
غنچه به  کنه.  عوض  رو  رسته    یهاهواش  نهال  یکیتازه  سال    یهااز 

خدا رو شکر کرد، خم شده بود و اونا رو    رلب یو ز  دیاش دست کشگذشته
ح  دییبویم وارد  پژمان  ماش  اطیکه  پارک  از  بعد  با   دشید   نیشد،  که 

 اومد یگل به دست به سمتش م   تهدس ی سرمست

 کرد و گفت:   یشدستی لبخند پ با

 سالم.  -



 گفت:   پژمان

 سالم از ماست.  -

گرفت    نیها جدا کرد؛ اونو به سمت آفرها رو از کنف دور شاخهاز گل  یکی
 و گفت: 

 از گل بهتر. یگل برا  -

 و بعد گفت:  دیگل رو گرفت و بوئ  نیآفر

 !ستم ی از گل بهتر من ن  -

 که خوب منظور اونو گرفته بود گفت:  پژمان

 ... . کیشما به   یمن هردو  یبرا -

 سرتکون داد و گفت:  نیآفر

 باشه. شتر یب  دیبا شهیهم   دایشنه! سهم  -

از    نیکوله بار سنگ   هیزن    نیشد. ا   رهی با محبت به صورت زن عمو خ  پژمان 
 عطوفت بود!

رو دنبال خودش کشوند؛    یروز پژمان همه جا اون عروسک چشم آب   اون 
.  کردیبا حرص بهش نگاه م  دایشام هم اون کنار دستش بود. ش   ز یسر م   یحت

بار خواست    نیبهش دست داده بود، انگار هووش بود. چند  یحالت خفگ 



کنه که باز   ستشیگوشه سر به ن  هیدست پژمان دور کنه و    یاونو از جلو
 کرد.  دایپ اونو پژمان 

و پژمان    خوندیداشت کتاب م  نی. آفرکردیپخش م  یی نمایس  لم یف  ون ی زیتلو 
رو س   که یدرحال تماشا  ش نهیعروسک    دا یاما ش  بود؛  ون ی زیتلو   یبود غرق 

چرا پژمان اونو از خودش   دونست یفقط به اون عروسک چشم داشت. نم
نم خور  دهینپرس  یچی ه  کنه؟یجدا  خود  فقط  دندان    ی بود!  به  ناخن  و 

 !دنیکش

فلز  یهاصندل  ییهویو    طاقتیب رو   شیپاشنه  با    دیها کوب پارکت  یرو  و 
 ه ی خواست دنبالش بره و    نی. آفرتند به سمت اتاق خوابش رفت  یی هاقدم

 کم باهاش حرف بزنه که پژمان دستش رو باال برد و گفت:

و ممکنه    هیزن عمو. اون االن عصبان  دیبهش نگ  یزیچ  کنم یخواهش م   -
 کنه.  یاحترامیبه شما ب   خوامیاز دهنش در بره! نم یزیچ

 کتاب تو دستش رو بست و گفت:  نیآفر

 تو خسته شدم! یسرد باشه؟ من جا خوادیم  یتا ک ؟ یتا ک -

 گفت:   پژمان

تا ابد با    خوامیوقت خسته نشم! م   چیه   خوام یخسته نشم. م  خوام یم  -
 سرد بودنش بسازم.

 پر بغض گفت: نیآفر



  یی نوا یتو! ب   ی کسیهمه ب  ن یپژمان من مقصرم. مقصر ا   ست؛ی حق تو ن  ن یا  -
 !هات ییتو! تنها 

 ادامه داد: ن یپلک به هم زد و آفر پژمان 

 . یکنیام م شرمنده شتر یب  یپژمان با سکوتت هر روز دار -

 سرتکون داد و گفت:  نی. آفردی به هم چسب  سیپژمان خ  یبعد پلک

 . بخشم یخودمو نم  -

به   ایاش  دنیو کوب هیو گر غیج  یبگه که از طبقه باال صدا  یزیاومد چ  پژمان 
طبقه باال و در رو باز    دی. با ترس و لرز دو حواسش رو پرت کرد  وار یدر و د

  ر یرز رو گذاشته بود خرد و خاکش  یها که توش گل  یاشهیکرد. گلدون ش 
ستاده و تند  ی سر اون ا  ی با لباس خوابش باال  دا یتوالت بود و ش  ز ی م  یجلو

 . رفتیم  نیی تند باال و پا  یهانفس  یهاش با صدا. شونهدیکشینفس م 

که    یآدم بد قصه منم! اون  شهی آدم به درد نخورم! هم  ه یمن سردم! من    -
آره  باشه! آره  خوادیکه نم   یاون   ده،یکه از همه بر  یالتماسش رو کنن، اون   دیبا

همه    ها،یکسی! همه بهایمال منه! اون وقت همه دلسوز  هیبد  یهر چ
 مال آدم خوبه قصه است!  هاییتنها 

 : دیکش  غیج

 یک یاما دست    ؛یشانس، پدر و مادر هردومون رو گرفت  یخشک ب   یتو! ا  یعن ی
  ن یا  ، یخواستم که محل نداد  ی چ  ،یبودم که نگام نکرد   ی باال. چ  یدیرو کش 



  م؟ ی شونیرو پ   یدیو محکم کوب  یکه برچسب زد  یبود اون سرنوشت   ن یبود؟ ا
 بود؟  نیآره آره ا 

  شنهی ها بود تو سکه انگار سال  یحرف  ا یدن  ه یحرف بزنه.    خواستیم   دلش
 . کردیم  ینی سنگ

  یی هاتر شده در اتاق رو محکم کرد و با قدمکم آروم  هیاون    د یکه د  پژمان
 و گفت:  ستاد ی رسوند پشتش ا  دایشمرده خودش رو به ش

ب  ،یاگه آدم بد قصه بود  - برابر    کرد یهم اصرار م  شتر ی اگه زن عمو صد 
  ی اومدیتو بغلم م   احساس یب  ی وقت  ،ی بود  . اگه...اگه سرد اومدمیطرفت نم

دستت    یوقت   یحت  ،یهست   شهی ! تو همیدینبر  چکسی! تو از هشدم یگرم نم 
 تو...تو... .  ، یستی . تو بد نگهید یجا  ه یتو دستم باشه؛ اما حال و هوات 

 رو به لرز انداخت،   دایتن ش ی خنک بهار م ی نس

  یمقاومت   دایش  دید   یبه خودش جرأت داد و اونو تو بغل گرفت. وقت   پژمان 
فرق    یباشه و همه چ   یاامشب شب تازه  د یکرد شا  الینکرد، .با خودش خ 

و ملحفه    دیگوشه چرخ   هی  دیپاش به تخت رس   نکه ی به محض ا  دایکنه؛ اما ش 
 .د یچی رو دور تنش پ

د  دیچرخ   عیسر   حرفیب   پژمان و طرف  اون پشت کرد  به  تو    هگیو  تخت 
تار  تو  شد.  مچاله  ب اشک  ی کیخودش  و  راحت  به    اومد،یم   دیقیهاش 

 . کردیکه زده بود فکر م  ییهاحرف

 _____________________ 



 : سندهی نو حیتوض

ازیسالم به همه خوانندگان عز   با از  حوصله    د،یذاریوقت م  نکهی! ممنونم 
 . صد هزار بار سپاس!دی خونیرو م  ر یحق نی و نوشته ا  د یکنیم

  یبهتر  یی لحظه به بعد با آشنا   ن یکوچولو بدم در مورد رمان تا از ا   حیتوض  هی
 جلو.  میبر

قصه به هم   شرفتیاروم با پ داره. سه داستان مجزا که اروم ه یسه زاو  رمان
 . شهیوصل م 

  م؛ی شیم  دیو وارد قصه جد  گهینام د  ه یبا    شهیاز چند پارت فصل عوض م   بعد
  ن یبا ا  دوارم ی. ام میگرد یبه داستان قبل بر م   ی ه بعد از چند پارت هاما دوبار 

 اتون نکنم و بتونم تا اخر شما رو همراه خودم داشته باشم. سبک خست

 . نی کنارم هست  نکهیاز ا ی مرس

 **** 

 روانیدوم : س  فصل

مذاکره    ز یم  یپا  م،ی با هم حرف زد  یلیخ   ،ی کالن  یآقا  شیرفته بودم پ   روز ید  -
 . م یگرو گذاشت   یحساب شی ر ه ی م،یو وعده گرفت   م یوعده داد  یکل   م،یرفت

 هاش و گفت: کرم پودر زد رو گونه  ایثر

 ؟  جشیخب نت  -



خم    نهیآ   یماساژ جلو  هیگلوش زد و با    ر یگوش و ز   خیادکلن رو ب   روانیس
 شد و گفت: 

  شون یمرب  سالهکی مدت   نی ا  یبرا  خوانیم   ا ی شه،یفردا روشن م   جشی نت  -
 . هیبا خود کالن  م ی تصم خوان، ینم ایبمونم  

 مکث کوتاه کرد و دوباره ادامه داد: هی

 البته جوابش مثل روز برام روشنه.  -

 و گفت: د یکش  رونیسرش رو از اتاق ب  ایثر

 چطور؟  -

 اتاق دنبال کت اسپرتش گشت و گفت:  ی تو  روانیس

روشون کار    شتر یب  د یعقب افتادن با  می ت  یهابچه  گهی م  ی کالن  یخب وقت  -
که   نهی از ا  ر ینکرد غ   میت   ی برا  یکارچیتا پارسال ه  یصبور  دونمیبشه، چه م 

 ؟ یصبور یمنو بذارن جا خوان یم

 مدل داد و گفت:   یروسر ر ی رو ز شییطال ی موها  ایثر

  دم،یخسته شدم از بس تو رو درحال رفت و آمد د   گهیخدا کنه، من که د  -
  ،ی دار داشته باشو ساعت  ن یکار روت  هی  گهید  یخواد مثل همه مردها  یدلم م 

 .یایب  یو هر وقت خواست   یهروقت دلت خواست بر  نکهینه ا

در    یدرگاه   یرو تو  روانیس  نه،یسرش رو با عشوه کج کرد سمت آ   یوقت
 گفت:   ییبای ز . با چشمککردیداشت تماشاش م د،ید



 ه؟ یچ -

 جلو اومد و گفت: روانیس

 نه؟  یخسته شد ت ی وضع  نیتو از ا  -

 رو برداشت و گفت: شیآفتاب  نکی ع  ایثر

 ر یها تا دشب  خوام ینم  ،ی تا ابد کارمند ساده اون شرکت باش  خوام ینم  -
 . یکن  یوقت مسافرکش 

با لبخند دست    ایکه گردن کج کرد و مظلومانه اون رو نگاه کرد. ثر   روانیس
 گذاشت و گفت:  شیعضالن یدور بازو 

 خسته شده بودم باور کن.   زدم،یها رو م حرف  نیا   دینبا  خوام،یمعذرت م   -

 گرفت و گفت:   ایدستاش رو دو طرف صورت ثر  روانیس

رو بده    ی جواب قطع  ی اگه فردا کالن  زم،یت کنم عز خسته  خوامینم   گهید  -
 . دمیبهت قول م  نو ی ا شه، ی م ی اگهیجور د  یزندگ 

از جا پروند.    یزد که زنگ تلفن هر دو رو ناگهان  یی لبخند دندون نما  ایثر
که گفت تا    روانینه؟ س   ا یراه افتادن    نهی بب  خواست یبود، م  ی مامان حور

 در اومد: یمامان حور  غی ج یاونجان، صدا گه یساعت د مین

 ن؟ یوفتادی مگه هنوز راه ن ـ



 نی ماش  یشدن. تو  یو راه   دن یبا خنده و بدوبدو کفش پوش   روان یو س   ا یثر
 . دیکش  جانیپر ه  غ یج ه یپخش رو روشن کرد و بعد    روانیس

 با لبخند نگاش کرد و گفت:   ایثر

 . یحالخوش یلی خ هیچ -

 داد و گفت:   راژ یکرد، و   شتر یسرعتش رو ب  روانیس

 . گهیخونه ما رو بردن د دهیرشت ن یبابا باألخره ا -

 اخم کرد و گفت: ایثر

ا  روانیس  - تا    ده،یحرف نزن، طفلک کجا ترش   یجورنیدر مورد صبا  خب 
ساله شده، کار خوب رو اون کرده، مثل    27تازه    خونده، یحاال داشته درس م 

خونه شوهر باشه. اصاًل    یسالگ  21دل بده و    یسالگ  ستی سر ب  ست یمن که ن 
 ؟ یچ  یعنی  ی جوون دم ینفهم

وسط اون جاه شلوغ فرمون رو    ایثر   ی از غرغرها  ن یریش  یبا حرص   روان یس
و   لپ  هیول کرد  از  جانانه  آن  ایثر  یهاب*وس  هم  بعد  دست    یگرفت، 

  ی از ته دل زد به بازو  یهابا خنده ای. ثردیزنونه کش غیگذاشت رو بوق و ج
 اونو و گفت: 

 . وونهیبود د یچه کار نیا -

 و گفت:  دیخند روانیس

 . یجوون -



رنگ تن کرده    یکت و دامن گلبه  هیکه    ی. مامان حوردنیرس  6ساعت    سر 
 گفت:   روانیو رو به س  د یرو بوس  ایگونه ثر   عیبود زودتر به استقبال اومد. سر

 .ی دیدار رو پوشکت وصله  نیباز که ا -

 گفت:   روانیس

 ها مده ها. وصله  نیمامان ا  -

 دندون بهم فشرد و گفت: یحور مامان

  یما رو جلو یآبرو  یخوایپسر، نکنه امشب م یمگه تو کت و شلوار ندار  -
 !؟یش ببرو خانواده ن یرام

 به حرف اومد و گفت:  روانی قبل از س ایثر

 اصرارش کردم؛ اما قبول نکرد.  ی لیمامان من خ  -

 کرد و گفت:   ین ی ریاخم ش روانیس

راه برم،    تونم یدرست نم  شم،ی با من تو کت و شلوار مثل خط کش مبا  -
به خدا من    دیمن بش  الیخ ی. بابا بدم یاصاًل اعتماد به نفسم رو از دست م

چقدر چشم دخترها    دینه امشب نگاه کن   یگی م ترم،پیتخوش  یل یاسپرت خ
 دنبالمه. 

 چشماش رو دور سالن گردوند و گفت:  طنتیهم با ش  بعد

 هم اومده؟  ندا یل ی راست -



 ادامه داد:  طنتشیبا ش  روان ی اخم کرد و س ایثر

 و ... . ی جوون ینگفت ن یمگه خودت تو ماش  ه،ی ِا خب چ -

بازو  ایثر اتاق    یاون رو فشرد و مامان حور  یبا حرص  به  اونا رو  هر دو 
 کشوند.   ییرایپذ

  ی ها  نیکرم به تن داشت که آست  راهنیپ   هیود،  شده ب   شهی از هم  باتر یز   صبا
ن   ر یحر تا  بازوها  مهیبلندش  و  بود  نما   دشیسف  یچاک خورده  به    شیرو 

پ گذاشتیم بلند  راهن،ی.  با حر   یدامن  رو دنباله  ر یداشت که   ن یزم   یش 
حلزون  شد، ی م  دهیکش مدل  رو  پا  ی موهاش  تا  سر  از  و  کرده    ن ییجمع 

آرا   ز ی ر  یهاشکوفه بود،  صورت کش  م ی مال  شیزده  استخوان  دهیبه    ش یو 
 روانی س  هو یکه    گفتیآمد مها خوشبه مهمون  با یلبخند ز  ه یبا    اومد،یم

 گفت:   ظی خنده غل   هیخودشو انداخت جلو و با 

 خانم خودم.  یسالم به آبج  -

 و گفت:  دیبرادرش کش یبه بازو ی دست صبا 

ا   روانیس  - پوش   نیباز که  رو  بهحدا  ،یدیکت  عوض  قل  لباس  بابا  خاطر 
 . ادییخوشش نم   ها پی ت ن یکه از ا  ی دونیم  ،یکردیم

 شد و گفت:  یعصبان   روانیس

 ن؟ یاصاًل چرا دعوتم کرد نیبابا اگه شما انقدر با لباس من مشکل دار  یا -

 جوابش رو داد:  یهم عصبان  صبا 



 بشه.   یبابا عصبان خوامیداره، من فقط نم  ی چه ربط -

  یبرا  روانیتو سالن چند برابر شد و س  ت یجمع   دنیو خانوادش که رس  نیرام
دنج  هیخودش   فرض    یگوشه  بچه  رو  اون  همه  هنوز  انتخاب کرد.  رو 

به  کردن،یم با    شهی هم  دشیع  یهالباس  دیخاطر خرهمون پسر بچه که 
اسپرت   یهالباس  دنیخاطر پوش به  شهی خانواده مشکل داشت، همون که هم

 .شدیو ساک سرزنش م   و کوله  یو کتون 

سر عروس و    یقند باال  دنیساب  شد،یتمام برگزار م   یعقد با سرخوش  مراسم 
 وقت ادامه داشت.   ر ی تا د  یو شاد  یکوبیرقص و پا   ک، یداماد، عسل، حلقه، ک

.  رونیکرد و از سالن زد ب   یرقصش رو تمام کرد عذرخواه   ا یکه با ثر  روانیس
بود،    ی نشدن  گهیارکستر د   یپر از رقص نور و سر و صدا  یتحمل اون فضا

نفره  که دو سه  دیاز اقوام رو د   یسرسبزشون که شد بعض   اطیوارد ح   یوقت
نوش  ر ی ز  ایها  درخت  ر یز تراس مشغول  ه بودن، سر دسته  دنینور    مشون 

تنها ارمغانش    دیلنگه نداشت! شا یخوریدنیبود که تو نوش  د یپسرعمش فر
بود. با    ه یقض  نیشدن تو ا   یادرس خوندن تو هلند حرفه  بعد از چهارسال

نشست و   یورود یسنگ  ی هااز پله یکی   یگفت و رو   یسر بهش راحت باش
 زد.  شیآت  یگاریس

 رونیعالم حرف نگفته هم ب  کیانگار    شد ی که از دهانش خارج م  یهر دود  با
به همهاومدیم فکرش  م.  پرواز  ا   کرد،یجا    ی چه جواب   ی فردا کالن  نکه یبه 

و    دیکه اون رو د  یبه روز  هاش،ییبایبه ز  کرد،یفکر م  ا یبه ثر  ده؟یبهش م 



به    یمحکم   کبازوش رو بغل کرد و بعد پ  هیش شد!  دلباخته  یتو اوج جوان
 خودش برگردوند:  ینامزد یصبا اونو به روزها یزد. نامزد  گارش یس

 ؟یدی چرا انقدر پاهات رو تکون م روانیس -

 ضطراب دارم. ا -

 ها که اومدن. رو؟ مهمون ی اضطراب چ -

 ها بخوان شب بمونن. اضطراب دارم که نکنه مهمون -

 با خنده گفت:   ایثر

 . شمی حال مخوش یلی خب بمونن، من که خ -

 اخم کرد و گفت:  روانیس

 زود.   یلیخ  م،ی تنها بش خوام یمن م   ؟یشی رو خوشحال م  یچیچ -

 گفت:   ایثر

 بشه؟  ی که چ   م یتنها بش  -

رو انداخت،    گار یدستش افتاد، حواسش پرت شد و س  یرو  گار یس   خاکستر 
پسر    رون،یاز اتاق زد ب  دیکه دختر عمو ناه   کردیپاهاش له م  ر ی داشت اونو ز

ها که  اومد، دم پله  یم   ن ییش رو به بغل گرفته بود و تندتند پا ساله  کی
 آروم گفت:  دیرس

 . گشتنیمامانت داشتن دنبالت م و ا یثر  ؟ییجانیتو ا  روان یِا س -



 سرپا شد و گفت:  روانیس

 ؟ یریم  یکجا دار  -

 جا کرد و گفت: بود تو دست جابه دار یخواب و ب مهی رو که ن بچه

 برم فرودگاه.  دیبا  نه، یشیپروازش م  گهیساعت د کیماهان   -

 بچه رو نوازش کرد و گفت:  روانیس

 ؟یبر  یخوایم  ی با چ -

 . دارمیرو بر م  نی خونه ماش رم یم -

 هاش چسبوند و گفت: بچه رو به لب کیکوچ   یهادست روانیس

 . رسونمتیم -

 . شهیزحمتت م  -

لوس   نی که از ا  یدونیتعارف نکن، حوصله برگشتن به سالن رو ندارم، م  -
 . زارمیبه شدت ب  هایباز

 گفت:   دینشستن ناه  ن یتو ماش  یوقت

  ح یترج  شتر یسوژه بود، فکر کنم ب  ل یفام  یت توها اصاًل مراسم   دونم، یآره م  -
فوت رو  دوخت لباس کونگخوش  یاون کت و شلوار مخمل   ی جا  یدادیم

جا  ی بپوش  ثر  دنیرقص  ی و  رزم   ای با  فنون  سن  بزن  یوسط  هان؟   ن،یبهم 
 گم؟ یدرست نم 



 تو خال. یدرست زد -

 جون؛ اما پر رنگ گفت:کم   یسر تکون داد و با لبخند د یناه

  ی من، تو، حت   م،یشده باش  یانقدر  شهیقدر زود گذشت، اصاًل باورم نمچه  -
 ... .یروز  هیکه    ندایل

  م ی افتاد که تصم  انیبه غل   یزیبرهه از زمان درونم چه چ  هیتو    دونم ینم  -
دخترها بب  ل یفام  ی گرفتم  بزنم  دور  مقابله کنه،    تونه یم   ی ک   نم یرو  باهام 

اونو    ارهیبتونه منو به زانو در ب   یقیبه هر طر  یگرفته بودم هرکس  م ی تصم
 کنار بذارم.   م ی زندگ یبرا

 بدجنس.  -

  یتر بود و من اصاًل برااز من بزرگ  یبود؛ درسته دو سه سال   ندا یل  شی اول  -
ها باشه.  رقابت  نیا   یاونم تو  خواستیاما دلم م  کردم؛یازدواج بهش فکر نم 

  چ،یبچگانه بود، تو دلم که ننشست ه  یلیچون خ   گم یکارها کرد، نم  یلیخ
 خوشمم هدر داد. یروزها

 یبلد بود، باهام مقابله کرد؛ اما وقت   یکم ورزش رزم   هیدختر خاله نسترنم    -
و کنار کش   هی دستش شکست   بارم کرد  خ  ادشی.  دیفحش  تازه   ر ی به  تو 

ب بود،  تموم شده  فکر    ،یبود   ی اگهید   ز ی چ  هی دخترها    ن یدرست  خب من 
  ا ام  اده؛یحتمًا زور و بازوت هم ز  یسه تا پسر بزرگ شد  نیچون ب  کردمیم

اصاًل    یجلو اومد  ی ! وقتیبود  تر یگول خورده بودم، تو از همه نازک نارنج
 می ق  ییجورا  هیباباش    نینه. ا   گهید  نیدلم برات سوخت، با خودم گفتم ا 



  ستی خبرها هم ن نیاز ا   یو گفت   یدیاما تو خند   اره؛یمنه، بعدًا پدرم رو در م
 جلو تا بهت نشون بدم... .  ای حاال ب

 اونو آروم کرد. بعد هم با خنده گفت: دیو ناه د یکش  غیج  بچه

روت رو    خوام یفقط م   ام، یازدواج جلو نم   یالبته من از اولم گفتم که برا  -
 کم کنم. 

 گفت:   شخندی با ن انرو یس

 که روم کم شد.   ادمهیآره،  -

 اون گرفت و گفت:  یاز بازو  یشگونی ن د یناه

 بدجنس.  -

 ادامه داد: روانیس  و 

تالش   ی لیرو به روم باز کرد، اون سال خ   ی اگهید  ی ایدن  هی اما سفرم به ُرم،    -
  تونستم یاگه م  ا، یتالیهرجور شده برم ا   خواستمیمسابقه، م  یکرده بودم برا
ا   ی اما اتفاق  شدم؛یم   یهمون سال مرب   د یشا  ارم یمقام ب  ا یتالی تو مسابقات 

 . دو رو کر   ر یرو ز میهمه زندگ  یبرام افتاد که حساب 

 انداخت و گفت:  شی به ساعت مچ  ینگاه  دیناه روانیمکث کوتاه س  با

 کم تندتر برو.   هی -

 کرد و ادامه داد:  شتر یرو ب  نیسرعت ماش روانیس



سبز خلوت   ی فضا  هی   م، ی زد  رونی دوروز مونده به مسابقه از هتل ب  ها با بچه  -
که    نیهم  م، ی فضاها جدا کرد  ه یرو از بق نیتمر  یو با طناب فضا م ی اورد  ر یگ

لباس م   میشد یما آماده م دورمون جمع شدن،    ت یجمع  یکل   م ی د یپوشیو 
دلم    وبهم دست داده بود    ی اول از همه جو منو گرفته بود. حس سرگروه

دستام رو باال و    دادم،ینشون بدم. دستور م  یمردم خود  شیپ   خواستیم
  کردن، یم   ق ی. مردم تشوکردمیم  یارکش ی و    زدم یم   ادی فر   بردم،یم   ن ییپا

ما. باألخره نوبت    نگیتمام پارک جمع شده بودن دور ر   دن، یکش یهورا م
  یخواستم حساب یبا سه چهار نفر مبارزه کرده بودم، م   باً یتقر  د،یخودم رس 

از مردم    نینشون بدم، واسه خاطر هم   ییای تالی زور و بازوم رو به اون مردم ا
نفر دست   کیباهام مبارزه کنه. فقط    ادیهست ب  ل یتقاضا کردم هرکس ما

ه درشت  مرد  بلند  کلیبلند کرد،  قد  فهم ک  یو  بعدًا  مبارزه  هی بلغار  دمیه   .
که ما   دیفهم   یمون م یاگه مرب   د،ید  ب یکه دستم آس  یطور   م، ی کرد  یسخت 

  کرد؛یحتمًا دعوامون م  می اری یسر خودمون م  ییچه بال  م ی قبل از مسابقه دار 
با  نرفتم،  رو  از  داوطلب نشد،   یکس  گهید   دادم،یخودم رو نشون م  دی اما 

م بچه عوض  لباس  داشتن  ماساژ   کردنیها  رو  دستم  مچ  داشتم  من  و 
 گفت:  یزنونه ا فیظر  یکه صدا  دادمیم

 من حاضرم باهات مسابقه بدم! -

دختر لنگ    ه یو بخندم،    رم ی دلم رو بگ  خواستمیرو که برگردوندم فقط م   سرم
 .سهیجلوم وا  خوادیشده بود که م  یمدع یدراز و الغر مردن 

 و گفتم:   دمیخند



 برو، برو بچه.  -

و دختر جلوتر اومد،    دنیهورا کش   تیرو زد باال و وارد گود شد، جمع   طناب 
قدم    ه یخوب معلوم نبود،    ادی ش زموهاش پخش صورتش شده بود و چهره

 به طرفش برداشتم و گفتم: 

 !ام؟ یران یکه ا  یدیاز کجا فهم  -

 . یجسور یلیکه خ  ییاز اون جا -

 جلو.  یجسارت تو خون تو هم هست که قدم گذاشت نیفکر کنم ا  -

 . دیشا -

تمام موهاش رو جمع کرد    دم یکردم د  یطور که با لبخند نگاهش م   نی هم
  ی ش به خوبچهره  گه یبست. حاال د  ی کش رنگ  هیبا    یو به شکل دم اسب 

جفت    هیبرجسته و براق و    یهاگونه  ، یاو قلوه  کیکوچ   ی هاشد. لب  انینما
 و درشت... .   ییم آهوچش

نه شب  - بودم،  تماشاش  نه شب  ندایل   هیمحو  اصاًل    هی بود،  تو.  نه  و  نسترن 
طناب  گهید  ز یچ   هیجسارتش   دور  و    یوقت  م،ی دیها چرخ بود،  گارد گرفت 

هاش  دارم، تو چشم   ب یم نگرفت. حس کردم واقعًا رقرقص پا اومد خنده
م  ی چی ه آدم  خواست ینبود، فقط  با  اون  بده  مبارزه   گهید  یها نشون  که 
 : دمیشنیها رو مبچه ینداره، صدا ی فرق کردنیم

 ولش کن، خودتو خسته نکن.  روانیس -



 . ادیسرش ب  ییدختره، ممکنه بال ه یاون  روانیس -

س  زده به  چ  می بودم  و  رو کم کنم    خواستمیم  دم،یشنینم   ی زیآخر  روش 
راه انداخته بودن.    رِ یش  یثر  رِ یش   یهاش که حسابدوست  یمخصوصًا جلو

هام  چشم   دونستمینم   دم،ینفهم  یزی چ   گهیحمله رو اون شروع کرد و من د 
.  زدیها رو درست م . تمام حرکتنم یبیکاًل دارم خواب م  ای   نهیبیدرست نم 

.  نکارستی اما خوب متوجه بودم ا  کردم؛ینم   ی درسته که من دفاع آنچنان
فقط نگاهش   اومد یدردم نم خوردیپاهاش که به ساعد دستم م یهاضربه

که انجام    یزد. محو حرکت   ی چرخش  هی شد و    ی حرص  اورد، ی. طاقت ن کردمیم
پا  رو  دستم  بود  ز  نییداده  به  لگدش  برگردوندم  سر  تا  چشمم    ر یآوردم، 

ها سرم  کردن و بچه  قی تشو  ت یلحظه ضعف کردم. جمع  هیکرد و    رخوردب
مک  دنیکش   ادیفر رو  خونم  خون  داشت  کنم،  تمومش  دلم    خورد،یه 
ب  خواستینم ا ارمیجلوش کم  اون حمله رو شروع کرد،    نی.  بار هم خود 

فقط لحظهچشم  نکردم،  و بهش رحم  رو بستم  لگدم   ادمهیرو    یاهام  که 
با   اون  و  ها که ولو شد! بچه  ن یکف زم  فی ناله ضع  هیبهش برخورد کرد 

رو متفرق   تیبود و جمع   دهیسر رس   سی دم. پل زدن تازه به خودم اوم  ادیفر
 . کردیم

معلوم بود که داره از درد    کرد،یم   هی طرفش و جلوش زانو زدم. گر   دمیدو 
 . دستاش رو گرفتم و گفتم: چه ی پیبه خودش م

 شد؟  یچ -



مشغول سوال و جواب    س یبود و پل   دهی حرف بزنه. آمبوالنس رس  تونستینم
زود از اون جو شلوغ دور شدم و همراه آمبوالنس رفتم    یل یها بود، خ از بچه

هاش هم همراهمون اومده بود و مدام با تلفن  از دوست  ی کی .  مارستانیب
صحبت کنه    شدیو بعد که موفق نم   گرفتیرو م  ی همراهش شماره کس

. اصاًل  دمیفهم ینم ی چی هکه من   کردیسر هم بلغور م  ییا یتالی به ا  یی زها یچ
. فقط از خدا  دمیلرزیبه خودم م   دمید ینداشتم. دختره رو که م  یحال خوب 

 باشه.  ومدهیبه سرش ن  یایجد یبال خواستم یم

دختر درد دست خودم و   یپر صدا  یها با ناله  م ی دیرس  مارستان یبه ب  یوقت
و مدام    زدمیرفت. تو موهام چنگ م  ادم یچشمم که حاال کبود بود کاًل از    ر یز

م خودم  نم   گفتمیبا  حماقت  که  کردمیکاش  بود  شده  شب  از    یک ی. 
  دخوب برخورد کر   یل یخواهرش باشه، خ  اومدیشد، به نظر م  دایخانوادش پ

خواهرش انداخت و گفت   ر یرو تقص   ز یهمه چ   یو اصاًل سرزنش نکرد، حت 
نترس بودن سر خودش رو    نیداره و آخر سر هم با هم  ی ن سر نترسکه او 

 . دهیبه باد م

 *** 

ب   - روز  دو  آس  یبستر  مارستان یاون  بهش  وقت   بی بود،  بود.  شده    ی وارد 
مقصرش من بودم. خودم رو    ختم،یبه روزش اومده به هم ر   ی چ  دم یفهم

نشد. روز مسابقه   یاول  ی ایثر  ای زدم؛ اما نشد! ثر  وار یسرزنش کردم، به در و د 
ا  ثر  کهنیعوض  دست  باشگاه  بردمش    ایبرم  و   ی گوشه، کل  هیرو گرفتم 



  ن یکردم. سکوت کرده بود و هم  یازش عذرخواه  یحرف زدم، کل  اهاشب
 اما من... .  م؛ی گشتیبر م  دیها که مسابقه دادن با . بچهدادیآزارم م شتر یب

واست اونو ببره که  خ   دیبچه خوابش برده بود، ناه   دنی فرودگاه که رس   به
 گفت:   روانیس

 . مونم یمنتظرت م جا نیمن هم   ن،ی بذارش تو ماش ش،یبر یکجا م  -

 شد و بعد با خنده گفت:  یبا تشکر راه  د یناه

 . شهی ها، تازه بعدش قشنگ م ی قصه استپ کن  یجا  نیهم   روانیس -

اون روزها    یادآوریداد،    هیتک   ی با خنده نشست و سرش رو به صندل  روانیس
 حال... .  تیاما در واقع  د؛یرسیبه نظر م  ن یریش دی ها شا و اون لحظه

بچه   یحوصلش کاماًل سر رفت، رو  نکهی منتطر بود تا ا نی ساعت تو ماش  مین
بود! صورت زبرش رو    یرو با کتش پوشوند و بعد نگاش کرد، ملوس و نمک

 شش: تو گو  دیچ یپ  یمامان حور یرو گونه بچه که صدا د یآروم کش

به کار بش  گهید  - با  ایثر   ن،یکرد یسه ساله عروس   د،یوقتشه دست    دیتو 
 ها.   یبجنب 

 به تته پته افتاد:  ایثر

 م...م...مامان من... .  -

ا   خوادیچه خبره مامان، من هنوز خودم بچم، تازه دلم نم   -   ی زود  نیبه 
 . زهیبهم بر  مانیو زا   یبه خاطر باردار ایثر  کل یه



 : خوردیپدرش هنوز تو گوشش زنگ م  یصدا

 ی ک یها  مسابقه  نیاز ا  یکی تو    دی. شایوارث از خودت بذار   هی  دیپسر تو با  -
همه ثروت    ن یاون وقت ا  ،یو بلند نشد  یافتاد  گه یضربه زد به مغزت و د   هی

 شه؟یم  ی بعد من چ

با    نیماش   شه یکه به ش   تقتق بلند کرد. ماهان بود  ضربه خورد سرش رو 
هر دو در آغوش هم جا گرفتن و    رون، یب   دیرگش. لبخند زد و پر چمدون بز 

 تو صندوق سوار شدن و حرکت کردن. لیبعد از گذاشتن وسا 

و زده بود    دادیرو با فشردن بچه تو بغلش نشون م  دشی شد   یدلتنگ   ماهان
 گفت:   روانیس نکه یتا ا  زدی حرف م یو از هر در  یبه شوخ 

 جا بگو. از اون -

 .حی ساعت تفر کیاز   غ یبود و کار، در بگم؟ همش کار  یچ -

 جلو و گفت:  دیخودش رو کش د یناه

 !؟ ییتنها ی بکن یخواست یم  یحی مثاًل چه تفر -

 و گفت:  یزد به شوخ   ماهان

م  - دفعه  چند  آدم  مگه  باألخره    ه ی  ،یدنس   هی  ،یاکافه  هیاروپا،    رهیخب 
 .یخانوم   ،یایدن ینوش

  دیبا خنده به اون دو نگاه کرد، شا   روانیو س  چوندیگوش ماهان رو پ   دیناه
ها رو داشتن، تو  لحظه  ن یبهتر  ای با ثر  ا یتالی افتاده بود که تو ا  ییروزها  ادی



اونو    ی پشت صندل  دیخودش درحال غرق شدن بود که ناه  االت یخ  یایدن
 گرفت و گفت: 

 درسته؟  یبه عاشق میبود  ده یرس -

 گفت:   ماهان

 !ه؟یچ  هیقض -

 و گفت:  دیخند روانیس

  ال یعشقه، خ   نیا  دمیفهم یاما اون موقع من نم  ؛یبه عاشق  م ی دیآره، رس  -
که زدم؛ اما انگار اون زودتر    هیا واسه خاطر ضربه  یهنوزم دلسوز  کردمیم

  کرد،یم  موونهیبود. کارهاش د  دهیبود. انگار اون زودتر به عشق رس  دهیفهم
بخاطر اسمش    محاضر بود  گه یکه د   ا یثر  ن یاما به خاطر هم  شد؛ یباورم نم

 ! گفت: سادم یوا  ی مرب یهم جونم رو بدم جلو

 . یبا ما برگرد دیاما با چ؛یه  یختیها رو بهم ر برنامه چ،یه  یمسابقه نداد -

ها دورم رو گرفتن و حرف زدن، به خاطر  آخر و گفتم نه. بچه  م ی به س  زدم
  دونستمیاصاًل نم   دی. باور کن ناهومدمی دختر سرزنشم کردن؛ اما کوتاه ن  هی
  ه یکنارش باشم.    شهیتا هم   خواستم یباشه، م   خواستم یعشقه، فقط م   نیا

منو   کم اون به تو گره خورده. کم   یچه نخوا  ی چه بخوا  گفت یبهم م  یحس
ن  ازدواج کرده و همو  شیکرد. خواهرش چند سال پ   یش معرف به خانواده

  شی اومده بود پ  حی تفر   یبودن! برا  رانیاما پدر و مادرش ا  کرد؛یم  یجا زندگ
  . اما...  برگردم  بود  قرار  منم  برگرده،  بود  قرار  فقط    یسال  کیخواهرش، 



  خواستم یو م  داشتمعذاب وجدان  م، ی تا بلکه بهتر بشناس   مید یرو د گه ی دهم 
  ا یشب دل رو به در  هیبراش جبران کنم، باألخره هم    یکار  هیبا    ییجورا  هی

  نیباهاش ازدواج کنم، انگار زودتر از من به ا   خوام یزدم بهش گفتم که م 
و سر تکون    دیموضوع فکر کرده بود که تا به زبون اومدم بله رو داد. خند

 داد و ادامه داد:

  ر یا، همش ز به کج  مید یاز کجا رس  نیسرت رو درد آوردم، بب   د،یببخش ناه  -
  ژن ی. ب یانه خنده  ی امشب چرا انقدر گرفته بود؟ نه رقص  ی بود، راست   ندا یسر ل 

برا   ی آهنگ عرب زد، پس چرا مثل هم  یرو  ادن  سن رو خلوت    شهی رقص 
 نکرد؟!

 و گفت:   یبه صندل دیچسب د یناه

 فکر کنم هومن باز گذاشته رفته.  دونم،ینم -

 و گفت:   فرمون بهم قفل کرد یدو دستش رو رو  روانیس

ن   ییبال  هیبه خدا. آخر اگه    ستوونهی هم د  ندا یل  نیا  - .  اوردیسر خودش 
  یزیمثل گربه زرده صبا انگار از تو د  افش،یداره با اون قر و ق  یهومن چ

 . رهیگ یعقم م نمشیبیآبگوشت در اومده. من که هر دفعه م 

نزدن. بعد از رسوندن اونا    یحرف  گهید   ر یو تا آخر مس   دنیسه باهم خند  هر 
  باً یتقر   ی حرکت کرد، مهمون  شی زود به سمت خونه پدر  ی ل یبه منزلشون خ

درحال خوش و بش    یبا مامان حور  ن یرام   کیتموم شده بود و اقوام درجه  



  و گوشه دنج رو انتخاب کرده و سر تو گوش هم فر   هی  ن ی بودن. صبا و رام
 ه دست بابا اومد رو شونش:ک  گشتیم ایکرده بودن! با چشماش دنبال ثر 

 . یبروسل  دمتیامشب اصاًل ند  -

 و گفت:  دیدست باباش رو بوس روانیس

که شما   ییو رو کردم؛ اما از اون جا  ر ی تصدقت بابا جون، کل خونه رو ز   -
 دم دستتون نباشم.  ادیکردم ز   یسرتون شلوغ بود سع ی حساب

 زد و گفت:  ی البخند به ظاهر شادمانه ز یپرو بابا

 کنم؟ یچکار م  نمیتن تو بب   یکت رو تو  نیاگه دفعه بعد من ا   یکنیم   فکر   -

 . رونی ب  دیتون بنداز من و با کتم از خونه دیبگم، شا  یواهلل چ  -

با همون    کنم یشلوار و اون وقت مجبورت م  کنم یکتت رو م  گه،یِد نه د  -
 . یوسط سن واسه همه برقص

تو    ا یبخنده    دیبا   دونستینم   روان یس به    ی ج یحالت گ  ه یبترسه،  داشت 
 و نجاتش داد:  دیرس یکرد که مامان حور  یپدرش نگاه م 

 .گرفتنیزد؟ همه سراغت رو م  بتیغ  هوی تو؟! چرا  ییکجا  -

 رو که داده بودم.  م ی ! هد گرفتن؟یسراغم رو م ی چ یبرا -

تنها برادر صبا   خواستنیم  ن یرام  ل یخب فام  روان، ی س  هی چه حرف  ن یوا، ا   -
 داشت؟ ی بی ع ن یا نن، ی رو بب



  ن یکارها رو ندارم! بعد هم خود رام  ن ینداشت؛ اما من حوصله ا   ی بینه ع   -
 ش.مهمه نه خانواده

کنان دست تو کمر افتاد که خنده  نینگاهش به صبا و رام   نیح   نیهم   در 
عد لحظه قند تو دلش آب شد؛ اما ب   هی  رفتن،یم   سهی هم انداخته و از خنده ر

 رو به مادرش گفت:

 مستون راه افتاده؟ کیج  ک ینشده ج  یچی چه خبره هنوز ه  -

تو هم، خب    رهیکالهمون م  یاری در ب  ها یلوس باز  ن یاز ا  ی بخوا  روان یس  -
 زنشه. 

 زنش شد. شی ساعت پ ۲ ن یتازه هم -

ها  سر مهمون  یی رفته! موقع عقدت چه بال  ادتیخودت رو    ، یحاال هرچ   -
  ایساعت با ثر بعد هم سه  ،یداد  یکه همه رو فرار  ی! انقدر اخم کرد؟یآورد

 در اومد؟ یکس   یتو اتاق، صدا  یدیجونت چپ

 برادر گردن کلفت نداشت.   ایثر  کرد،یاون فرق م -

 گردن اون رو تو بازوهاش جمع کرد و گفت:   ز یپرو بابا

 ؟ یتو گردن کلفت  یبگ یخوای! حاال مه؟یچ -

 و گفت:   دیبه خودش لرز روانیس

ها  کنم گردن کلفت باشم، اصاًل به من چه مربوطه، خب اون  یم   جای من ب  -
 حق نداره حرف بزنه. ی زن و شوهرن کس



 دستش رو رها کرد و گفت:  ز یپرو بابا

راست   - شد،  ن   ی حاال  اونم  د  نجایزنت کجاست؟!  و  شده   داش یپ  گهی خانم 
 !ست ین

کم    هی !  ست ین   ایاز ثر  یگذشته و خبرشب    مهیاومد که شب از ن   ادشی  تازه 
 شد و رو به مادرش گفت:  یجد

 کجاست؟   ایثر -

 به عالمت ندونستن تکون داد و گفت:  ی سر یحور مامان

کاًل    دمش،یند   گهید   رونیب   یتو از اتاق زد  نکه یبعد از ا   قهی ده دق  دونم،ینم  -
 حالش خوب نبود.  ادیز

 بود به زبون اومد و گفت: دهیاونا رو شن یهاکه حرف  صبا

چش بود؛ اما داشت    دونم ینم   ست، ی خوب ن  ادیرفت خونه. گفت حالش ز   -
 . کردیم  هیگر

 نگران شد و گفت:  روانیس

 چرا؟! ؟یچ  یعن ی -

درحال  پا و  خداحافظ  یسرسر  که یتند کرد  همه  سرعت  کرد یم   یاز    یبا 
 د؛یلرز یمهاش  شد. دست  یرو به حرکت دراورد و راه  نشیماش   ر یناپذ وصف
شب   مهی ن  ک یخودش کنترل داشته باشه! ساعت از    یرو   کردیم  ی اما سع

و نبودن افسر    ابانیخ   یاز خلوت  تفاوت یب  د،یگذشته بود که به چراغ قرمز رس



س به  ا  می زد  رد کرد.  رو  چراغ  و  چ  ن یآخر  همه  از    د، یترسیم  ی روزها 
 . ایدگرگون ثر یمخصوصا از حال و هواها

که    یخنک  می. نس کردیانگار پرواز م  ن یکرد، ماش  شتر ی هم سرعتش رو ب  باز 
م   یموها  دیوزیم بهم  رو  حالتش  از رسختی ریخوش  بعد  پارک    دنی.  و 

  ی انداخت و با سر و صدا  دیرفت باال. کل   یکی ها رو دوتا  پله  نیکردن ماش
 وارد شد، شروع کرد به صدا زدن: ادیز

 ؟ییکجا   لم یمن؟ ستاره سه   یایثر  ا،یثر -

  یهارو روشن کرد. کفش  ییرا یو چراغ پذ  ز ی م  یرو انداخت رو   چشیسوئ 
نقره بلند  بود. ک  یجلو  ی اپاشنه  افتاده  ورن  یفانتز  فیدر  کانتر    یرو   یو 

تو    یبود. چنگ   زون یکاناپه او   یلبه  ایدوخت ثرآشپزخونه بود و لباس خوش
 موهاش زد و دوباره صدا زد: 

 ؟ ییکجا   ایثر -

. عالمت قرمز ورود ممنوع و در قفل  ستادی ا  د یدر اتاق خواب که رس  یجلو  به
 به در و گفت:  دی بود، کوب  یقهر طوالن ه یشده نشون از 

 چرا ورود ممنوع؟! مگه چکار کردم؟  ایثر -

داد به   ه یتک  ا، ی. کتش رو دراورد و پرت کرد رو لباس ثر ومد یبراش ن   ی جواب
 در و گفت: 



و حال و احوال کردم    نداینکنه چون رفتم سراغ ل   نمی بب  گفته؟  یزیمامان چ  -
 آره؟  ،ی ناراحت شد

 به در و گفت:  د یکوب  تر محکم 

 ؟یبه خاطر اون ناراحت شد گم یبا توام، م  -

 زد:  غ یبلند شد، ج  ش هیگر  یصدا

 نه! نه! -

 جون گرفت و گفت:  روانیس

ذره    ه یتو رو خدا، دلم برات    ا ی. ثرنم یشده؟ در رو باز کن بب   یخب پس چ   -
 کنم در رو باز کن.   یشده، خواهش م 

 رو تکون تکون داد و گفت:   رهیدستگ روانی . سکردیم  هیهمچنان گر   ایثر

 چته.  نم یبب خوامی! م زم ی در رو باز کن عز  کنم یخواهش م -

بوکس    سه یتو و پشت ک   دیپر   روان یبه رحم اومد و قفل در رو باز کرد. س  ا یثر
بود    ختهیکه دور و برش ر  ییهانشست رو تخت و به عکس  ایثرشد،    م یقا

زد. س از پشت ک  یواشی   روانیزل  رو  ب  سهی صورتش  و    رونیبوکس  آورد 
 گفت: 

 بگم؟  یز یچ هی خانم اجازه هست  ایخانم، ثر  -

 زد:  غ یج  ایثر



 نه. -

 بپرسم؟  یز یچ هی جون اجازه هست  ای خانم ثر -

 نه. -

متفاوت    یو دست به کمر با لحن  رونی بوکس اومد ب  سهی از پشت ک   روانیس
 گفت: 

بپرم تو   خوام یخانم خودت رو آماده کن که با اجازه خودم م  ا یخانم ثر  -
 بغلت. 

  یتر و فرز جا خال   ایحمله کرد به سمتش؛ اما ثر   روانیتا سر بلند کرد س  ایثر
  ،ی عقد و عروس  یها تخت. عکس  یرو   یهاداد و اون ولو شد وسط عکس

 ها و ... . عسل، تولدها، سالگرد ازدواج ماه 

 ها رو نگاه کرد:عکس  روانیزانوهاش رو تو بغل جمع کرد و س   ایثر

 ن؟یزم  یپارکه خورد نی تو ا  ادتهی  ایرو، ثر   جانیا  ای خدا یوا -

 :دیرو د  یبعد  یهاتکون داد و عکس سر 

هاش  پله  یتو  ادتهیعمارته،    نیا   یبود، وا  ی ایونی عجب بر  ر،یبخ  ادشی  -
 !م؟ی دیدویم

رو    دیبه پشت خواب  دهینشون نم  یالعملتو خودشه و عکس  ایثر  دید  یوقت
 عکس ها و گفت : 



 ؟ یخوایم  یتو چته؟ چ  -

 داد و گفت: رون یب ینفسش رو به تند  ایثر

  ا یتو دن  ی زیاز هر چ  شتر یفاش شد ب   یکه وقت   یدروغ   ،یتو بهم دروغ گفت   -
برا لحظه که  اون  سوزوند.  تو  نی اول  ی منو  ورزش  یبار  از    دمتید  ی لباس 

س عاشقت شدم،  اومد!  زندگ   روانیغرورت خوشم  باهات  دارم  ساله   یسه 
ساختم چون خودم خواستم، خودم انتخاب کردم و    زتی با همه چ   کنم،یم

ازش خبر داره    ی کیبمونه که   ی باق  نمون یب   یزیچ   خوام ینم   ستم، ی ن مونی پش
جور    نیجور بوده پس بذار تا بعد هم هم   نینه، تا حاال که ا  گهید  یک یو  
 . زیرو بهم نر  یزیچ کنمیبمونه، خواهش م  یباق

متهمم    یدار  ی فهمیبه تو گفتم؟ م  یمن چه دروغ   ه؟ یتو چته؟! منظورت چ  -
 ؟ یکنیم

رو به زبون   هاقتیتمام حق یتو وقت  ،یز یصادقت برام عز  یهاتو با چشم  -
  ذارم ینم   ، یمن وجود ندار  یتو با دروغ برا  روان یس   ،یز یبرام عز  یاری یم

 . یکه وجود داشته باش

با    یعصب   د، یچرخ  ا یبا شتاب رو تخت نشست و بعد به سمت ثر  روان یس
 تند گفت:  ی لحن

  ی گفتم؟ حرف بزن، چه گناه  یچه دروغ   ، یستین   شهی چته؟ امشب مثل هم  -
 . یبافیپشت سر هم م ی ه یکردم که دار کردم امشب؟! بگو چکار  

 انداخت و گفت:  نییسر پا   اومد، یم  شی تر از پهاش راحتکه حاال اشک  ایثر



 .یتو بچه دوست دار -

 ... .یزیچ  خوامینم -

 دستش رو به عالمت سکوت باال برد و گفت:  ایثر

 بذار حرفم رو بزنم. -

سرش رو برگردوند سمت    رفت یم   نیی باال و پا   ش نهیکه قفسه س  روانیس
 دار.  نه یها و زل زد به در آ کمد لباس

  ی منم دوست دارم، منم برا  ،یهم دوست دار  یلیخ  ،یتو بچه دوست دار  -
  ف یلط  یهاگونه  دنیبوس  یمنم برا  رم،یم ینوزاد م   هی  یکوچولو   یهادست

 شده.  نجور یمتاسفم که ا  روان، یاما...اما متاسفم س  دم؛ینوزاد جون م  هی

 و گفت:  د یبه سمت اون چرخ روانیس

 موضوع بشنوم.   نیاز ا  یز یچ  خوامیتمومش کن، من نم  ایثر -

د   - پنجره  پشت  از  ناه  دمیامشب  پسر  بغل کرد  دیکه  که    دمید  ،یرو 
 . شید یبوس

 دستش رو دراز کرد و ناالن گفت: روانیس

 تو رو خدا.   ایثر -

 ؟ یکنیبازم پنهان م  ؟یدروغ بگ  یخوایبازم م -

 من...من فقط... . -



که بچه    یبخون  لی تو گوش مامان و بابا و کل فام  یخوایم  ی! تا ک؟یتا ک  -
ندار تا ک  ،ی دوست  ا   روان؟یس  ی دروغ  با  منو    نیتو  همه  از  اول  دروغ 

که حق پدر شدن    یکه حق مادر شدن ازم گرفته شده، من  یمن  ،ی سوزونیم
 رو ازت گرفتم. 

 *** 

 ی لیسوم: ل  فصل

کنه،    نشیتا تزئ  یگذاشت و بعد نشست پشت صندل   ز یم  یو حلوا رو ر   سید
دوتا    ی کم به سبک    یکی با خودش  و شست  اشاره  انگشت  با  بعد  و  کرد 
نگاهش به قاب    نی داد، تو همون ح   ی رو فرو رفتگ  سید یگوشه ها  یمیقد

 افتاد، صورت مهربون مادرش بود. یعکس گوشه صندل 

کرد با اونم حرف   یپر م   ل یرو با پودر نارگ   ها یفرو رفتگ   یطور که باال   نی هم
 : زدیم

  هیتو    تونه یم   ی آخه ک  ، ی! مطمئنم که خوب ؟ یحالت چطوره مامان خانوم  -
ها، تو مهمون    هیانصافیب   نیا   ی که مهمون داره بد باشه! ول  یروز  ن یهمچ

رو آماده کنم، همه کارها هم گردن   ییرایاسباب پذ   د یاون وقت من با  یدار
  شیتگ و خس  یاما فقط تنبل  ؛یمن گذاشت  یبابا محسن رو براخودم بوده.  

  چاره ی ب  ی دنبال من، االنه که غزال  ادیرفته که ب  ادش یاالنم    ن یرو. مطمئنم هم
 زنگ بزنه و بگه اومدم دنبالتون... . 



پودر    لون یهاش تموم نشده بود که زنگ خونه به صدا دراومد، ناحرف  هنوز 
تمام تزئ  سی از دستش ول شد وسط د  ل ینارگ با    ناتشی و  رو خراب کرد، 

 زد:  ادیرسوند و فر   اطیسمت چادرش و به دو خودش رو به ح دیحرص دو

 ه؟یک  -

 خانم. یل یل د یبازکن -

حدس    نکه ی لحظه از ا  هی.  دیرو مقابل خودش د  یغزال   د، یدر رو که کش   چفت
بود خنده دراومده  زود خو گمانش درست  اما  رو کنترل  ش گرفت؛  ودش 

 گفت:   یپرسکرد! بعد از سالم و احوال

کردم.    یبندرو بسته  ز ی همه چ  شم،یحاضر م  گه ید  قهیدق  ۵تو، من    د یبفرمائ  -
تو رو خدا    م،ی شدیمزاحم شما هم م   دی نبا   اد،یاصاًل به دلم شده بود که بابا نم 

 . دیببخش

  یدابرگشت به سمت اتاق که ص  مهی بغل جمع کرد و سراس   ر ی رو ز  چادرش
 در جا نگهش داشت: ی غزال

 خانم.  یل یل دیصبر کن  -

  ز یهمه چ   یسست شد، با ترس و لرز سر برگردوند عقب، نگاه غزال   پاهاش 
 . دادیرو لو م

 و گفت:   دیکرده اش کش   خیبه گونه  دست

 دوباره؟! -



بهش گفتم بمونه خونه و استراحت    یلیباره، راستش خ   نیاز صبح دوم  -
  ی حساب  دهیهم که تازه دستش رس  ی پرونده مبهم  نیکنه؛ اما قبول نکرد! ا

پ  م ی فکرش رو مشغول کرده؛ درست ن .  مارستانیب  مشیرسوند  شی ساعت 
 ... . دمینگرانتون کنم؛ اما بهتر د خواستم ینم

 اومد با چادرش پاک کرد و گفت:  یم  محابا یهاش رو که ب اشک یلیل

 . امیاالن م -

فقط به   رفت یم  مارستانی به سمت ب  ی غزال  ن یآماده شد و سوار ماش  ی وقت
بدون    ی که اون حالش خوب باشه و دوباره سرپا بشه، زندگ  کردیفکر م  نیا

 بود.  یمعن یبابا محسن براش کاماًل ب

غزال  تمام آ   ی حواس  تو  برا  ن یماش  نهی از  دلش  بود.  اون  دختر    نی ا  یبه 
دختر توسط    ن یا  ی برا  شیخال  یجا  رفت یاگه حاج محسن م   سوخت، یم
 !شد؟ی پر م  یک

 گفت:   یو بعد رو به غزال   دیکش   یلیرو سر ل ی محسن دست  حاج

 ؟یآورد نویا ی چ یبرا -

 از اشکش رو از دست پدر جدا کرد و گفت:  سی صورت خ  یغزال  ی جا یلیل

روزها رو    نیکه ا   ست ی باشم؟ مامان ن  یتو نگران   دیا خسته شدم، چقدر ب  -
شب    ه ی  خوام ی. به خدا خستم! مینیروزگار منو بب   یست یشما هم که ن   نه،یبب

حس کنم جز خواب    کنم یو صبحش باز م  ذارم یهم م  یهام رو روکه چشم 



ا...  ی رو   هیآخرهاش برسه، بشه    گهیخواب تلخ د  نی ا  خوامیم   دم،یند  یزیچ
. 

 فشرد و گفت:  یحاج محسن دست دخترش رو به گرم 

بشم    قیکه ال   یکه برم! وقت  یوقت  شهی م   ا یباألخره رو   شه، ی م   ا یخواب رو  ن یا  -
 و برم. 

با اخم دست پدرش رو پرت کرد و صورتش رو برگردوند؛ حاج محسن    یلیل
 کرد و گفت:  یظیخنده غل

 منتظر شده.   یلیآخ حتمًا امروز خ  کنه،یمادرش قهر م ن یع  ،ی پدر صلوات -

 دوباره دست پدرش رو تو دست گرفت و گفت:  یلیل

 سفر. می بر د یچند روز با -

 کجا؟!  -

 فکر کنم شمال خوب باشه.  یول  کنه؛ینم ی کجاش فرق  -

 هات برو. مسافرت با دوست یبر  یخوایاگه م خته،ی کار سرم ر   یلیخ -

  نی شما از ا  خوام یشما عوض بشه، م   هیروح   خوامیهام؟! من مبا دوست  -
 هام برم شمال؟!با دوست ی گیاونوقت م  ، یایدر ب  اهو یه

 و گفت:  نه یهاش رو جمع کرد رو س محسن که کالفه شده بود دست  حاج



حاال پاشو، پاشو    ره،یگ یهم باألخره آروم م   اهو یه   ن یا  ست،ی ن  م ی زیمن چ   -
 هم نباش!  یچی برو خونه نگران ه

سخت از پدرش   یلی اشاره کرد که اونو به خونه برسونه. خ  یهم به غزال   بعد
شده    ک یهوا تار  باً یخونه تقر  دیرس   یدل کند و باألخره به خونه برگشت. وقت 

بود. چهره خندان    ز یم   ی شده هنوز رو   یبسته بند  ی و حلوا و خرما  وه یبود، م 
  ی ن یسنگ   بغض!  کردیاتاق دنبالش م   ی مادرش تو قاب عکس انگار همه جا

عالمه درد    هی  ادیخودش،    یهاییتنها  ادی پدرش افتاد،    ی ض یمر   ادیداشت،  
 .کردیدل که فقط با قاب عکس مادرش م 

 د، یچی پیهاش تو سکوت خونه مهقهق  یباألخره سر باز کرد، صدا  بغضش
 :گفتیلب فقط م ر یز

 خدا... .  -

کرد خرما و حلواها رو بشقاب کرد و داد    یخودش رو خال   ی که حساب  یوقت
همسا  و  داد کارگرها  ها وهی م  ه،یدر  هم  روبرو   یرو  که    شونییساختمان 
  یل یخ  راتیخ  نیمطمئن بود مادرش از ا   کردن،یوقت کار م  ر یمعمواًل تا د

پهن شد رو تخت پدرش،    سشی خ  ی. بعد از دوش گرفتن با موها ترهیراض
  ی. حس دلتنگدیرسیکم رو بالشتش به مشام م  یلیعطر حاج محسن خ  یبو
 !کردیلحظه هم رهاش نم کی

رو   خم  از  و  قاب عکس دور طال  ز یم  ی شد  برداشت،    یی کنار تخت تک  رو 
تو    هیعکس پدر و مادرش بود،   باغ سرسبز. پدر تو اون   هیعکس دونفره 



قد بلند و اندام    ،ی کم پشت و مشک  ل یسبو    شیجوون بود! ر   ی لیعکس خ
 ه یاما مادر تپل بود،    زد؛یهم به تنش زار م  یاون لباس سبز نظام  یالغر، حت

لبخند    دهیپوش   ی آب   یسرهم  باسل بود و همون  بابا  بود، دستش رو شونه 
 . ستیقلبش گذاشت و آروم گر ی جاودانه رو داشت. قاب عکس رو رو 

 ... . یدرپی! پکردیتباه نم . چشم گشود، اش اومدیزنگ م یصدا

خورده و متعجب رو گرفت و    کهی   یغزال   دنیشتاب در رو گشود و با د  با
 گفت: 

 سالم.  -

 پا و اون پا کرد و گفت:  نی که معلوم بود دستپاچه شده ا   یغزال

 خانم، حالتون خوبه؟   یلیسالم ل  -

 شده؟! یزی ممنون! چ  یلیخ -

خسته    ی لیرو براتون آوردم، فکر کردم خب از صبح خ  نا ینه من...من فقط ا  -
. ناقابله، عمه جون کوفته درست  نیبخور  یزیچ   نی فرصت نکرد  دیشا   ن، یشد

 ... .ومدیکرده بود دلم ن 

 با خجالت تمام گفت:  یلیل

 به زحمتتون نبودم.  ی راض -

 داد و گفت:  یل یظرف غذا رو به دست ل ی غزال



 رنه من... . سفارش عمه بود وگ  کنم، یخواهش م -

غذا رو گرفت، سر و ته کوچه رو نگاه کرد و بعد    یحرف اون وقت  ونی م  یلیل
 گفت: 

 ؟ یغزال یآقا -

البته اگه شما    ستم؛ی ن   بهی منم غر  ست،ی که اداره ن  نجایا   ،یمجتب   نیصدام کن   -
 . دیندون بیمنو غر 

 تر از قبل ادامه داد:پر خجالت  یلیل

 شه؟ ی م ی حاال...حاال چ -

 از شک استفاده نکنن.  دوارمیفقط ام  -

 بغض کرد: یلیل

  تشی وضع  کنه،یم   تیخودش رو اذ  ی لیخ   ضه،ی باور کنه مر  خوادیبابا نم  -
باور کنه. خسته شدم،    خوادیشده؛ اما نم   شتر یهاش ب قرص  شه، ی داره بدتر م

 تو خودم و دم نزدم.  ختمیخسته شدم از بس ر

کرد و رفت چون اصاًل    یخداحافظ  قتطایب  ی که دوباره اومد غزال  هاشاشک
دختر    نیزالل ا  یها که بمونه و تو چشم   دید یقدرت رو نم  نیتو خودش ا

 بده! یزل بزنه و بهش دلدار



بود، تا صبح پلک رو    رمقیاون شب لب به غذا نزد، گلوش خشک و ب   یلیل
بار رفت پشت پنجره و    ن ی. چندکردیم  شی دلش رو ر  ی هم نذاشت. نگران 
 انتظار برگشتن پدرش رو.  د،یکشیبرگشت. انتظار م 

دوش انداخت.    یرو رو  فشیتلخ خورد و و ک  یچا  هیصبح    ۶:۳۰  ساعت 
خونه    یفضا  تونستینم   ن یاز ا  شتر یب  گهیصبح بود؛ اما د   ۱۰کالسش ساعت  

ش جاساز کرد. به صورت خودش  مقنعه  یرو تحمل کنه. کش چادر رو رو 
 هاش گود رفته بود! به خودش گفت:چشم  ر یشد، ز  رهیخ ه نیتو آ 

 مراقب پدرش باشه؟!  دیکه با   یدریح  یل ی! ل؟ییتو  نیا -

 گذاشت و گفت:   نهیرو آ  دست

 تر. مقاوم  یل یخ ،یتر بودتو مقاوم ، یستیتو ن  ن ینه، نه ا -

. خودش هم توش بود، پشت  دیرو د  یغزال  نیکوچه رو که باز کرد، ماش  در 
زد و بعد در رو از قصد محکم    یروحیبسته. لبخند ب   یها فرمون با چشم 

افتاد    ی لیچشمش به ل   یو دور و برش رو نگاه کرد و وقت   دیپر  یبست. غزال
  ی ل یخ  ی لیو جلو اومد، ل   د یبه سر و لباسش کش  یشد. دست  ادهی پ  ن یاز ماش

 زودتر از اون به زبون اومد: 

 سالم  -

 برسونمتون.   دیر یم  یی! جا ر یم، صبحتون بخسال -

 !ن؟ی خونه نرفت شبیشما، شما د  نمیدانشگاه. بب  رمیممنون، دارم م   یلیخ -



 راستش نه.  -

 بپرسم چرا؟!  تونم یم  د،یببخش -

 پدرتون ازم خواست، پدرتون نگران شما بودن.   قتشیخب حق -

 شد و گفت: ی عصب  یلیل

 مگه من بچم؟! -

 . فتادهیکه ن   یاتفاق ن، یتو رو به خدا ناراحت نش  -

 تا من ناراحت بشم؟   فتهیب  یاتفاق  دیحتمًا با -

 شد و گفت:   ر یدلگ  یهمه حاضر جواب  نیاز ا ی غزال

  د یبا  گهی که م  یزیعمل کردم، پدر شما مافوق منه، هر چ   فم یمن به وظ  -
 چون و چرا.  یگوش کنم. ب 

 خودش و اون لب به خنده باز کرد و گفت:  تی عصبان ون ی م  یلیل

 د؟ یریشما م  د،یاگه پدرم بگه تو چاهم بر یحت -

لبخند سر   هی نگفت، عوضش با    یزیاون نگاه کرد و چ   یهاتو چشم   یغزال
  خوادیگفت که م  یلیتکون داد و اصرار کرد که اونو تا دانشگاه برسونه؛ اما ل

 جدا شدن.  گهی داز هم ب یترت نی کنه و به ا  یرو ادهیپ  ی کم

کار    یلیدست پدر ل   ر ی بود. سروان بود و ز  ی ساله مشهد  ۲۷جوان    ه ی  ی غزال
. مادرش رو  کردیم   یتو تهران زندگ  رش ی کرد! پدر نداشت و با عمه پ  یم



  یش براش مادربچه بود بر اثر سرطان از دست داده بود و علنًا عمه  یوقت
 کرده بود. 

کرده بود    دایپ  تیبراش جذاب   یدریکه کار با سرگرد ح  ر یچند ساله اخ   نیا   تو
رو   یلیو دار و رفت و آمد ل   ر ی گ  نی و تو هم  زدیسر م   شتر ی ها ب به خونه اون

نکرد.   تیش رو اذخود   ادیدل نه صد دل عاشقش شده بود. ز  ه یو    دهید
بود،    ر ت دخترشم که از برگ گل پاک  شناخت،یرو که خوب م  یدریسرگرد ح
 رو گفت.   هیکه بود به مافوقش قض   یزد و به هر سخت  ایدل به در

انقدر بزرگ شده؛ اما    یل یدر نگاه اول نخواست باور کنه که ل  یدریح  سرگرد
با د  یچند روز   ه ی  ی وقت رفتار کردنش  و    گران یبه حرکاتش، حرف زدنش 

فهم ل  دیدقت کرد  خانوم  یبرا  ی لیکه  براش   ی خودش  حقشه که  و  شده 
 . ادیب  یمثل مجتب   یخواستگار

  ؛یو آرزو رفت خواستگار  دیهمراه عمش با هزار ام  یغزال  یشب بارون هی  تو
ناباور اوج  تو  ل  ی اما  شن  یل یاز  رد    ی خواهش کرد، هرچ  ی. هرچ دیجواب 

رو    ینه قطع   نیحاضر نشد جواب ا  یل یل  یاصرار کرد جواب همون بود. حت 
 . فقط سکوت و سکوت. ارهیکننده ب قانع لیحاضر نشد دل ی بده، حت

رو گفت و    شنهادشی رد پ  ل یدال   یل یباألخره ل  یبعد از اون خواستگار  ها مدت
  انیپا   ن یکه ا   یلیهم ل  دونست ینشد؛ اما هم خودش م   ر ی گ یپ  گهیهم د  ی غزال

 .ست ی ن ی شگی هم یو فراموش   یدلبستگ 



حال    ه یباز    یل یل  دنیهندستون کرده بود و با د   ادی  لشی از دوسال باز ف  بعد
کرد    یو درد دل م  نشستیبا عمش م  ی. وقت کردیم  دا یپ  گهید  یو هوا
 دوباره قدم بزار جلو؛ اما... .  گفتیعمه م

 *** 

دستش    یدرید شد. سرگرد حاتاق رو به صدا درآورد و بعد از اجازه وار   در 
 گذاشته بود بلند کرد و گفت:   یشون ی رو که تا آرنج رو پ

 شده؟  ی ! چیمجتب   ییتو  -

رو آوردم، در ضمن دکترتون گفت    نی که گفته بود  یاجناب سرگرد پرونده  -
 . کنهیمرخصتون م   ادیم  گه یساعت د ک یتا 

 جا شد و گفت: تو تختش جابه  یمحسن کم  حاج

 فقط از کارهام عقب افتادم.  مارستان، ی ب م ی اومدیم د یاز اولش هم نبا -

 هم پوشه رو باز کرد و گفت :  بعد

 نه؟  ای  یرفت  ن یخب! سراغ مت -

 . دمینرس یاجهیرفتم؛ اما به نت  -

طور   حاج  و    یمحسن  نشده  منظورش  متوجه  انگار  نگاه کرد که  اون  به 
 نگاه به خودش اومد و ادامه داد: نیبا ا  ی مجتب



کرمان  ی چ یه   ن یمت   - حاال    ی ل یخ  دونه، ینم  ی از  زدم،  حرف    ا یباهاش 
شخصه    ایبگه    ی زیچ   خواستینم به  من  البته  نداشت؛  خبر  ازش  واقعًا 

هفته قبل از گم شدن    هی  نیچون مت   ذارم،یرو به خبر نداشتن م  نانیاطم
ور و اون  ور نیتجارت فرش رفته بوده مسکو، خب هر چقدر ا  یبرا  یکرمان

  ده یهم که شن  ینه تنها خبر نداره بلکه وقت  نیکه مت  م ی شیم   متوجه  م ی کن
 که... .  هیخوب لی دال نای شده شوکه شده، همه ا دوستش گم 

 محسن پوشه رو بست و گفت:   حاج

به    قیدق  سیپل  هی   ،یحرف بزن   نانیانقدر با اطم  دینبا   سی پل  هیتو به عنوان    -
م  ل یدال   نیترمطمئن شک  باش،    نیمت  کنه، یهم  دنبالش  نکن.  ول  رو 

 . خوامیگزارشش رو م   ز ی به ر ز یر  کنه،یکه م  یهرکار ره یکه م   ییهرجا

 چشم جناب سرگرد. -

و دوروز استراحت مطلق در منزل باألخره    مارستانیاز مرخص شدن از ب   بعد
انداخت.  ی تندتر  انیرو به جر ی شد و پرونده گم شدن کرمان ی کالنتر  یراه

اون روزها  با مجتب  ییتو تمام  ا  ی که  اون خونه م   ن یاز  به  و    رفتیخونه 
  ی حساب که    یایاون جوان بود، مجتب  ی متوجه حال و هواها  کردیم   ق یتحق
پدر   یجلو  خواستیو م   کردیکه داغ م  یزده بود به سرش و گاه   ی جوان
  خواست یزود م  ی لی و خ کردیم دادی نشون بده داد و ب یخود اشندهیزن آ 

! کردی. همه رو درک مدیفهمیحق رو به حق دار بده. حاج محسن همه رو م 
با حوا همه    ینداشت؛ اما تو اون چهارسال کوتاه زندگ   یخودش دوران عاشق

رو    یکه اومده بود روح زندگ   ییحال و هواها رو حس کرده بود. حوا  نیا



گردونه، اومده بود قول و قرار بذاره و بمونه؛ اما طوفان فرصت رو  بهش بر 
تو ذهنش انداخت،    ی بیها آشوب عج تمام اون لحظه  یادآور یازش گرفت.  

خورد نفس    ر که به د  یاگرفت و فشرد، تقه  یشونیدو دستش رو محکم به پ 
 داد و گفت:  رونیب

 . دییبفرما -

 وارد شد و احترام گذاشت:  ی غزال

مت  ییزها یچ  هی  - مورد  خونه  روز ید  دم،یفهم  نی در  بودکه    ادتونه ی  م ی ش 
 ... . جناب سرگرد شما حالتون خوبه؟ شیماه پهمسرش گفت شش

 خوبم! بگو.  -

تو گوش حاج    شی گفت؛ اما صدا   شی ها از حدس و گمان  گهی د  یکم  یغزال
رو  پتک  مثل  تح  یمحسن  تحمل کرد،  بود.  ناگهان سندان  اما  مل کرد؛ 

 افتاد. ز یم  یسرش شل شد و رو  تابانهیب

اتاقش رو    یتکرار  لیکه باز کرد تو اتاقش بود، پلک که زد همه وسا   چشم 
 نگاه کرد.

روزها  هیچف   هی خاطرات  تداع  یکه  رو  اونو    ی لیل  کرد، یم  ی جنگ  پونز  با 
د  به  بود  رو   یهاهاش گلو گوشه  وار یچسبونده  بود،    ی خشک چسبونده 

ها  هیچف عکس  از  بود  بچه  یپر  با  عکس  محسن،  حاج  خط،    ی هاجبهه 
 ... . رهیخاردارها، جز  م ی زن، س  ی چی آرپ ،یفرمانده، تانک عراق 



چشمش    یهاگوشه  د،یعکس کش  یبلند کرد و رو  یرو به آهستگ  دستش
 شد.  سیخ

 فرمانده:  ادیخمپاره، نفر بر، فر یصدا

 . نیحس  ای عقب،  د یبکش -

 پر شده بود از اشک.   د، یدیهاش تار م و ترکش، چشم   ر یخمپاره و ت  یصدا  باز 

 صداش زد:  یلیل

 ؟ ییبابا، بابا  -

  رون یبود، کنار دخترش، نفس ب  جانی خودش اومد، سرتکون داد، اون ا  به
 رو داد دستش و گفت:  م ی سیب  یگوش   یلیداد که ل

 . یسروان غزال -

گرفت از اون    م یدر مورد پرونده حرف زد و بعد تصم  یبا غزال   یساعت  مین
گذاشت    ییرایکرده بود کنده بشه. قدم که تو پذ   حسشیب   یتخت که حساب

شب نشون از   می وننه  یها رو افتاد. عقربه  یوارینگاهش به ساعت د  ن یاول
دلش رو مالش داد، با    مهیخورش ق  یداد. بو   یم  دغدغهیساعت خواب ب   ۵
 بود گفت: دهیچ ی لیه لک   ین یرنگ  ز یم  دنید

 ؟ یتو فردا درس نداشت -

 با تعجب پارچ دوغ رو کنار پلو گذاشت و گفت:  یلیل



 چطور؟! -

 گفت:   طنتیمحسن با خنده و ش  حاج

 . چهی پیتازه تو خونه نم  یغذا یبو   یآخه هر وقت درس داشته باش -

 ها.  میبابا؟! نداشت  -

ل  حاج بشه که  و خواست مشغول  برداشت  قاشق  سه چهارتا    ی لیمحسن 
 بشقاب گذاشت و گفت:  ه یقرص تو 

 . نایاول ا  -

 تازه اضافه شده؟  ه یصورت  نیا -

 . هیو اون نصف کرم  هیصورت   نیبله، ا  -

ها رو داد باال، چهارتا قرص قبل غذا، چهارتا محسن با بغض تمام قرص  حاج
  کردیمختلف، خودش هم باور نم  یها بعد غذا، پنج شش تا هم تو ساعت

ل   یروز باال    انداختیبا هر قرص پدرش که م  یلیچهارده تا قرص بخوره! 
د دکتر  که در مورد اونا از دکتر سٔوال کرده بو  بار کی.    شدی و زنده م  مردیم

 گفته بود: 

  چیبدون ه  یآدم معمول   ه یهستن و اگه    یالعاده قواون قرص ها فوق  -
 . خوابهیساعت تمام فقط م وچهار ستینصفه از اونا رو بخوره ب  هی  یماریب

 رو حاج محسن شکست: نشونیب  سکوت



د  - اون همکالس  یزیچ  گهیچه خبر؟  نم  یاز  از    ،ی گیسمجت  نکنه دست 
 سرت برداشته؟ 

  ارمیاگه کم ب  ارم، ی جلوش کم ب  خوام یکل ما هنوز ادامه داره! نملنه، ک  -
نداره؛ اما   ی ذات بد  اوشی. سخوامینم نو ی جبهه شما کم آورده و من ا یعن ی

که اگه امثال شماها نبودن کشور هم االن سرپا نبود، مدام    رهی بپذ خوادینم
  شد یجنگ م   لهمون سال او   دونم یکه چه م   یصلح  زنه،یحرف از صلح م 

که اون هم سن    کنم یها شک م وقت  ی به خاطرش به مذاکره نشست. گاه
سرباز   هیکه انگار اون موقع    زنهیحرف م  یجور  هیو سال خود من باشه،  

نسبت بهش    یب یحس عج  ده،ید  کیانگار جنگ رو از نزد جان بر کف بوده!  
  افته یم  اهها که سر کالس ر جور مبحث  نیا   ترسم،یم  دشیاز عقا  یدارم، گاه

اون وقت    شن،ی بلند م  شی بانی هم به پشت  گهیو چند نفر د  کنه یاون شروع م
  شه یاما هم  کنم؛یو دفاع م   گمیکه بتونم م  ییتا اون جا  شم، یمن...تنها م 

م  بچهارمییآخرش کم  م.  خودم    نیا  د یبا  گنی ها  اما  تموم کنم؛  رو  بحث 
  یبرگرده، زمان  رشاز نظ  اوشیکه س   دونمیبحث رو تموم شده م   نیا   یزمان 

 . کنم یبشه، من باألخره اون رو با سنگر شما آشنا م  یکیکه حرفش با حرفم  

 داد و گفت:  رون یب ی محسن نفس  حاج

 مراقب باش.   یلی ها خآدم نیفتارت با ا جان، تو ر   یل یمراقب باش ل -

 چشم.  -



  یاگهیهاش رو خورد و زودتر از هر شب داز شام حاج محسن قرص  بعد
کرد سر خودش رو با ظرف    یهم سع  ی لیخواب پناه برد. ل دوباره به رخت

و مرتب کردن آشپزخونه گرم کنه. وسط و    یکف مال   یهاشستن  بشقاب 
ها رو کند و به دو خودش رو به  دستکشها بود که تلفن زنگ خورد!  قاشق

  یی بود. متعجب با ابروها   یزنگ برداشت. عمه مجتب   نیسر سوم  ندتلفن رسو
 شد و حرف زد.  رهیخاموش خ ونی زیباال رفته به تلو 

بود، بعد    دهیمدت کش  نی تو ا  یکه غزال  ییها حال پدرش گفت، از زحمت  از 
ها هنوز  دروغ بزرگ! کوفته  ه یکرد.    ف یهم از کوفته خوشمزه اون شب تعر

بهش لب نزده بود. حرف از همه جا زده شد تا    یبود و اون حت   خچالیتو  
ست  ی خوب ن  نکهیو ا  ییبه تنها  دیعمه خانم زبر و زرنگ بحث رو کش  نکهیا
تا شب تنها   در خطره صبح  شهی که جونش هم  سیپل  هیدختر، اونم دختر    هی

 بمونه. 

 : دیپرس  ی لیل  یوقت

 بکنه؟  دیدختر بخت برگشته چه کار با نیپس ا  -

 گفت:   یخانم با لحن خاص عمه

 ازدواج کنه تا تنها نمونه.  دیبا -

شده و به زبون اومده.    ییهوا  یحدس نزده بود، پس دوباره مجتب   اشتباه
 : کردیو فقط گوش م ی داده بود به صندل ه یتک



  ی کارها دار  یل یسال از درست مونده، هنوز خ  ک یهنوز    دونم یجان م  ی لیل  -
بد انجام  م  ؛ یکه  خدا  به  هم  نو یا   خوام یاما  درس  و    شه ی بگم که  هست 

زمان داره! دختر تا    یزندگ  لیخوندش؛ اما ازدواج و تشک  شه یهم م   شهی هم
ش صف  سن و سال هست و بر و رو داره خواستگارها دم خونه  نیتو ا   یوقت

  اد، یسراغش نم  یکس   گهیکه زمان بگذره و سن بره باال د  ن یاما هم  کشن؛یم
  ، یلی . لکردیآرزو م  شیکه دختر تو جوون   ستین   یاون مرد  گهی د  ادیاگر هم ب

بهتر  زدلم یعز االن  دار  ط یشرا   ن یتو  رس   یرو  ازدواجت هم  وقت  از    ده،یو 
ز   دمیشن  ی مجتب خواستگار  نمیدار   ادیکه  خدا  به    ن یا  تو طفلک    یدونی! 

  مردیخونه شما م  ذاشت یکه قدم م  ی . با هر خواستگاردهیکش  یچندساله چ 
اون فقط به خاطر تو صبر کرده    ره، ینم  ادمی هاش از  شد. کابوس  ی و زنده م

و اونم سر قولش نشسته. خواستم    یداد  ییها قول  هیبهش    نکهی به خاطر ا
 ... . رمیازت خواهش کنم، ازت اجازه بگ 

که انقدر    خوامیمعذرت م  ی لیندادم! خ   ی به آقا مجتب  یمن قول  ی خانم غزال  -
م صحبت  دختر    .کنم یرک  زندگ  هی  سم،یپل   هیمن  خطر  با  دارم    ی عمره 

ن. شب  من هست  یو خالفکار و مجرم دشمن بابا  یهزارتا قاتل فرار  کنم،یم
  زنده از کجا معلوم که صبح    خونم،یاشهدم رو م   بندمیهام رو م که چشم 

  گه یکردم، حاال د   یخطر زندگ   ن یخودم رو شناختم با ا  ی باشم؟ آره من از وقت
ا  خوام ینم بد  ن یبا  اجازه  اگه  بدم.  ادامه  پاک  د یخطر    شه ی هم  ی برا  ی آب 
نظام  ختهیر آدم  زن  رو دستتون، من  نمشم ینم   یبشه  و    یزندگ  خوامی. 
و صبح با    بم شب با ترس بخوا   خوامیهام بشه. نم مثل تکرار گذشته  مندیآ 



  یهمش منتظر بمونم. آقا مجتب   خوام یاز خواب بلند بشم، نم   گهیهزار ترس د
م  شب و روز نداره، هزار تا دشمن داره و من دل   شی زندگ  سه، ی مثل پدرم پل

 باشه.  یوضع  نی ا  م ی زندگ خوادینم

 !یگفت   یبه مجتب یاگهید  یزهایچ ه ی شی اما تو دوسال پ -

 آورد:  ادیاون سالش رو به  یهاقلبش گذاشت و حرف ی رو رو  ی گوش  یلیل

  ی از االن فکرم برا  خوام یدرس بخونم. نم  خوامیمن م   ، یآقا مجتب   دینی بب  -
  یعمل   شنهادیپ   ه یموضوع فقط به عنوان    نیحاال اگه ا   فته، یازدواج به تکاپو ب 

فعاًل در    ز ی همه چ  دیاگه موافق باش   زه،یرو بهم نر   یزیبمونه چ  ینشده باق
 بمونه. ی حد حرف باق

رو   یصدا رو  دستش  داد.  آزار  رو  آزاد گوشش  بوق  تماس    یممتد  قطع 
ها رو  زده. همه جمله  یگذاشت و بعد با خودش فکر کرد که چه حرف بد

شد و خواست از جا    الی خی. بومدین  ادش ی  ی دو دوتا کرد و جمله نامربوط
رو دستش که  خورد،  زنگ  دوباره  تلفن  بشه که  بود   یبلند  تماس  قطع 

 : دیلرز یم

 ها رو بهش زده و اون داغ کرده؟ باشه؟ نکنه عمه همه حرف ینکنه مجتب  -

 دل و جرأت نفس تازه کرد و با خودش گفت:  پر 

اگه اون داغ کرده و بهم    زنم، یهام رو بهش منم همه حرفنداره، م   ی بی ع  -
 بار.   هیهم   ونیبار ش ه یمن از اون بدترم، مرگ   ختهیر



 دستش رو برداشت و گفت: یقبل  یافکار و با آمادگ ن یا با

 سالم.  -

 در جوابش گفت:  ی از مجتب ر ی غ یاگهیمردانه د یصدا

 جنگنده امروز.  روز،یدختر مبارز د ،یدر یسالم خانم ح -

 ! ؟یکسر  یآقا دییشما -

 تون چطوره؟ حالتون چطوره؟ جبهه -

 . ستیراه نروبه  ادیخودم خوبم؛ اما جبهم ز -

 سر جاش. ادیم  یجدل درست و حساب  ه یبا  -

 . دیشا  دونم،ینم -

کوه، اگه    م یبر   میها قرار گذاشتزنگ زدم بهتون بگم که ما فردا صبح با بچه  -
 . یایهمراهمون ب ی تونیم  یدوست داشته باش 

 کرد و گفت:  یاخنده یلیل

 کوه؟! با شما؟!  -

 و گفت:   دیهم خند   یکسر

  یخودت رو بنداز  ی و اون وقت مجبور بش  ی اریاون باال کم ب  یترس یم   ه، یچ  -
 ن؟ ییپا



اون وقت من مجبور    ن،ییپا  ی و خودت رو بنداز یاری تو کم ب ترسمینه، م  -
 و بکشمت باال.  رمیدستت رو بگ  تیبشم به خاطر انسان 

 قهقهه زد و گفت:  یکسر

ل  - اگه در حال احتضار هم    ی دونیخانم، خودت خوب م  ی لی تمومش کن 
 . امیکمک، به سمت تو نم   یباشم، برا

 . دید می! باشه، خواه ؟یای تو نم -

فردا صبح منتطرتم، با    گه،یکمک بهم د  الیخ   یخب خانوم خانوما، ب  یلیخ  -
 ... . یزیچ  هیدنبالت، فقط   می ای م ی روح ن یماش

به زبون    خواست یکه م   یزیکرد و بعد با اکراه از چ  یمکث نسبتًا طوالن  هی
 آروم گفت:  ارهیب

 زورو رو سرت نکن.  اهیکنم اون، اون شنل س  ی فقط خواهش م  -

 دادیبه خودش اجازه م   ی بار بود که کس   ن یبست؛ اول  خی   ی لیتو بدن ل   خون 
ا  حجابش  مورد  بزنه، گوش  نیدر  حرف  م  ی طور  دستش  تو    د، یلرز یتلفن 

الو گفتن  یصدا م   اوشیس   یهاالو  ناچار    ی نخواست جواب  د،یشنیرو  بده، 
و بلند شد. وارد آشپزخونه که شد همه جا غرق    دیرو سرجاش کوب   یگوش 
 !یرو بست. امان از حواس پرت  آب ر ی و ش  نکی به سمت س  دیدو  ود،آب ب 

تو گوشش    یعمه غزال   یها. حرفهاکی رو برداشت و افتاد به جون سرام  یت
  یشده بود و اون ت   س یدامنش خ   اوش،ی س  ز ی آمهیکنا  یها . حرفزدیزنگ م 



  ی گون  هی رو جمع کنه. باحرص تمام    ن یزم  یرو   لیس  ییبه تنها   تونستینم
 : دیپدرش رو شن  ی. صدا نیو انداخت کف زم   د یکش  رونیب   نت یکاب  ر ی از ز  ی نخ

عصبان   تونه یم   ز یچ  هیفقط    - انقدر  رو  اونم حرف  یتو    یتکرار  یهابکنه، 
 درسته؟ یدیکه م   یتکرار ی هاو جواب یشنو یهست که م

 و گفت:  نکیبه س دیچسب  یلیل

  یی زها یحرف بزنم؛ اما خب چ  یطور  ن یا   یمجتب  یبا عمه  خواستم یمن نم  -
م  بهم رشی تکرار  یهادرخواست  گفتیکه   . رو    خت،ی ...  نتونستم خودم 

 بابا.  ستی کنترل کنم، حالم خوب ن

خنک شد    ی حساب  یتو صورتش. وقت  د یرو باز کرد و چند مشت آب پاش   ر یش
 چرخ زد و گفت:   ییرایتو پذ  ی. پدرش هم دنبالش اومد. کم ییرا یرفت تو پذ 

 گفت؟ یم  یسمجت چ ی همکالس -

کم    شتر یاما مطمئنم اونجا ب   ره؛ ی کوه حالم رو بگ  یاالب  خوادیسمج خان م  -
وگرنه...    ارهیخودش ب  ی رو به عنوان نجات برا  ی سه چهار نفر  دیبا  اره،ی یم
. 

 ؟ یهمراهش بر  یخوایم -

 پدرش و گفت: ی هازل زد تو چشم  یلیل

 نرم؟  -



  ی خودم، برا  ینه برا  ترسم،یم   دشیپسر و عقا  ن یندارم، از ا  یحس خوب   -
 . یتو که هنوز خام  یو اول راه، برا ی جوان یل یتو که هنوز خ ی تو، برا

 پوزخند زد و گفت:  یلیل

بابا، گفتم که س  التون یخ  - ن  یزیچ  اوشیراحت  اگه    ست،یتو دلش  اصاًل 
اون فقط    ، یکن یم   دایرو پ  یمهربون   ا ی دن  هی  یخوب به رفتارهاش دقت کن

مامانش، من درستش    ایمال باباشه    ای مطمئنم  که    ییادا  اره،یادا در ب  خوادیم
 حاال شما فقط نگاه کن.   کنم،یم

 که پدرش دنبالش اومد و گفت:   دیکشیرو م   یی رایپذ  یها تمام پرده  داشت

نم  ، یلی ل  ی بر  خوام ینم  - باش   خوام یمن  اونا  عوض    خوامینم   ، یتو جمع 
 . یبش

 ؟ یبابا، شما به من اعتماد ندار شم یمن عوض نم  -

  د یپنجره کش  یهاشهی شده بود دست به ش  ی عصبان  ی محسن که حساب  حاج
 و گفت: 

اعتماد    دشیو عقا   اوشیها نه! به س به اون  یول  ؛یلیدارم ل  نانیبه تو اطم   -
 . دهیبد م ی ندارم. دلم گواه

 ولو شد رو کاناپه و گفت:  ی ابا پوزخند مسخره یلیل



منه، اگه    یفقط همکالس   اوشیبد بده! س   یدلتون گواه  دیا با بسه بابا، چر   -
  خوام ی... . من نم ی ُامل، عقب افتاده، فرار  گنیکنن، بهم م  ینرم مسخرم م

 ها داشته باشم. با اون یفرق

 زد:  ادی محسن فر  حاج

 . یتو دختر من ،ی تو فرق دار -

 زد: ادیفر شه،ی به ش  دیرو محکم کوب  مشتش

 .یفرق دار -

د   یلیل بلند شد، حاج محسن  از جاش  ترس  نبود.    گه یبا  تو حال خودش 
  اومد، یخمپاره و تانک م   یصدا  د،یکشیم   ادیفر   کرد،یرو خرد م   هاشهیش
 فرمانده:  ادیفر

 ها رو بفرست جلو. بچه یحاج  ان،یدارن م  هاطونکیش  یحاج -

پدست  با طرف  دو  تصاو   شیشون ی ها  محکم گرفت.  هم    ره ی جز  ر ی رو  و 
  ی ناگهان  یو انفجارها  بیمه   ی که با صداها  ییها بچه  د،یدیو م رزمانش ر 

  ه ی گر  یلی. ل نیزم   شدنیم  دهیشدن و با شدت کوب   یبار به هوا پرت م   نیچند
نزد  کرد؛یم پدرش  به  نداشت  جرئت  ا   ک یاما  عج  ن یبشه.    د یبا   ب یحال 

 . گذروندیخودش رو م یاقهیدق ند بحران چ

رو    شهیش   یهاخرده  کهیدرحال  یلیآروم بود؛ اما ل  ز یساعت بعد همه چ  م ین
 زد:  ی با دلش حرف م کردیجمع م  نی از رو زم



با همه فرق    شهیتا حاال من هم  یآره، آره من با همه فرق دارم. از بچگ  -
آدم خاص بودم.    هیمن متفاوت بود چون دختر    یبرا  ها یداشتم. دلسوز

  ی سابقه درخشانش سهم منه برا  بابام خاصه، بابام همه کاره است، بابام و 
بابا دانشگاه، گور  به  رقم  یورود  سه  رتبه  روز    یاون  و  شب  واسش  که 

فرق دارم، آره، آره فرق دارم    گهید  یهابکنم با بچه  امیگذاشتم، من هر کار
 ... . یموج   مار ی ب ه یچون بابام   ماره، ی چون بابام ب

 *** 

 دا یچهارم: ش  فصل

که ابدًا    ییشد و بعد رفت تو فکر. تو فکر روزها   رهیخ  ر ی زنج  یبایقاب ز   به
 . شدیتکرار نم 

شکوفه  فصل س درخت  دیسف   یهابهار،  تو  حرف  زده یها    با،یز   یهابدر، 
 و مرگ... .  یعشق، دور   ،ی دلتنگ

طرف خودش بود    هیرو باز کرد.    ییرو پلک زد و قاب طال  سشی خ  یهاچشم 
 ها و مرد عشق. درخت ز یر  یها. مرد بهار، مرد شکوفهمان یا  گهی و طرف د

لباسش پنهان کرد. صورت   ر ی رو ز  ر یسوسن تو اتاق زنج  ی اومدن ناگهان  با
 . زدینفس م نفس دنیسوسن سرخ بود و بخاطر دو 

 اون رو گرفت و گفت:  ی با ترس و لرز بازوها نیآفر

 ؟ یدید یزیچ یجک و جونور نمی! بب ؟ یلرزیسوسن؟ چرا انقدر م هیچ -



زود سوسن    یلیخ  نیپژمان بلند شد. آفر  یبزنه صدا  یتا اومد حرف  سوسن 
ب زد  اتاق  از  دو  به  و  زد  و شبرونیرو کنار  روز  تمام  مثل  گذشته   یها. 

نداده    ر ییرو تغ  یزیچ   چیه   ی سال زندگشروع شده بود. پنج  یتکرار  یهاجدل
ش فر  د، یکشیم   غی ج  دا یبود.  د  زد،یم   ادیپژمان  و  در    ونهخ   یوارهای تمام 

حق    هاغی ج  نیها گذاشت. اپله  ی. پا رو کردیها رو منعکس م اون  یصدا
ها گرفت و پهن شد رو پله سوم،  اون بود نه پژمان، دست به نرده  یهاگوش

دودست گرفت و فشار داد   ون ی. سرش رو م کردیدخالت اون کار رو بدتر م 
 بعد هم با خودش گفت: 

 خواست منه، پژمان منو ببخش! ر ی منه، تقص   ر یتقص  -

م   یتو  دایش راه  م   رفت؛یاتاق  انگار  کنه،    ز یچ  هی از    خواستیاما  فرار 
. سردرد  گرفتیهاش رو مگوش  زدیبشنوه، پژمان که حرف م   خواستینم

م و  ج   خواستیداشت  از بس  باشه.  بود، زده    غ یتنها  بود صداش گرفته 
 .خورد یم  وار یبه در و د  رفتیو راه که م دیلرز یدستاش م 

 خسته شد به طرف اون رفت و گفت:  تی وضع  نیکه از ا   پژمان

 باهات حرف بزنم.  خوام ینزن، من م غ یبسه، ج دایش -

کردو    یسر و ته اتاق رو ط  ی نداد. پژمان به دنبال اون چند قدم  ی تیاهم   دایش
 تر گفت: بعد محکم 

 . گهیبسه د دا یبا توئم، ش -



اون رو گرفت و از   ی. پژمان بازو دادینم   یت یاهم  د یشنیاگه م   ای  دیشن ینم
 گفت:  یو بعد با حال زار ستاند ی حرکت ا

 تو رو خدا؟! -

 رو پرت کرد و گفت: با حرص تمام دست اون دایش

 به من دست نزن. -

 زد:  ادیرو تو چنگ گرفت و فر اون   یازوهادوباره ب  تفاوت یاما ب پژمان؛ 

چته    ؟یشنویهام رو نم چته حرف  ؟یکن یتو چته؟ چته که نگاهم نم   یلعنت   -
 ؟ یکرد  اهیکه روزگارم رو س

موفق نشد    یبکشه؛ اما وقت  رونی تقال زد تا بازوهاش رو از چنگ اون ب  دایش
 : دیکش  غی پژمان و دوباره ج  نهیتو س د یبا مشت کوب

نم  - دار  کنمینگاهت  خوره  حرفیچون  نم!  رو  چرند    شنوم یهات  چون 
س  ،یگ یم رو  ال  اهیروزگارت  چون  بردار،    ،ی قشیکردم  سرم  از  دست 

نم هات  حرف  خوامینم  خوامت،ینم بشنوم،  تو    خوامیرو  با  رستوران  تو 
ات باشم،  خفته  یبا یز   خوام یلبخند بزنم، نم  خوام ینم  نم، ی بش  ز ی م  ه یپشت  

 ... . خوامینم

ت   قلب بود. ش و دست  د یکشیم   ر یپژمان  افتاده  لرزه  به  حال    دایهاش  تو 
  دا ی. شدیاون که بغض پژمان ترک   نه یتو س   د یخودش نبود. انقدر مشت کوب

  ی به سمت کشوها  دیآزاد شدش رو از اون جدا کرد و دو   یهاباألخره دست



ها رو دونه به دونه از  د و عکسرو در آور   شونیکمد، آلبوم عکس عروس 
!  کردیانداخته بود. مغزش کار نم  نیی. پژمان سرش رو پا رونیب  دیکاور کش

دسته ها رو دستهعکس  دا یمچاله بود. ش  دایش   یرهایتمام وجودش از تحق
 : گفتیو م کردیاز وسط نصف م

  ی الک   خواستم یباشه، نم  نیمرد کنار دستم ا   یشب   نی تو همچ  خواستم ینم  -
 تحمل کنم.  خواستم یبخندم، نم

به پژمان رسوند، عکس  دوان دوان رو  پاش  ی هاخودش  رو  تو    د یپاره شده 
 زد:  غیصورت اون و ج 

 ... . یبخاطر آوارگ م،یکس   یبخاطر ب  م، یی مجبور شدم، بخاطر تنها -

  نهیتو س  یبود، نفس   ختهی. پژمان؛ اما فرو ر کردیهق م و هق  دیلرزیم  دایش
که توش پر    ییایباشه، دن  گهید  یایدن  ه یاگه سر بلند کنه    دیترس ینداشت! م 

 ر یهمه تحق   نیداشت، ا  تیحال سرش رو بلند کرد. واقع   ن یاست. با ا   نهیاز ک
واقع نفرت  و  طعنه  ا  تیو  بخاطر    ن ی داشت،  تحمل  سال  و    یآوارگ همه 

 داشت. تیواقع   یکسیب

 رو به سمت سقف گرفت و گفت: سرش

نم  - نم   ن یا  خواستمیمن  دلم  من  بشه،  ب   خواستیجور  اجبار  تو    یایبه 
ممنونم،    دا،یش  یپر بود   ی لیخ   ،ی پر بود  خواستم، یخدا شاهده که نم   م،ی زندگ

  ی ممنون که دلت رو خال  ، یهام نشستحرف  ی ازت ممنونم که امروز به پا
 وقتش بود.  ،یکرد



 و ادامه داد:  دیش کوبمشت محکم به قلب با

  رشیبه خدا وقتش بود، وقت تحق  د، یترکیداشت م  گهید  مروت یب  ن یا  -
 بود، وقت شکستنش بود، وقتش بود.

حال  دایش د  شونی پر   ی با  شد کنار  ب   وار ی شل  اتاق  از  پژمان  رفت.   رون یو 
به چشم چشم  خونه    نیآفر  سیخ   یهاهاش که  از  و  داد  تکون  سر  افتاد 

 نداشت. ی قصه تلخ تموم ن یزد. ا  رونیب

  دهیبود که توش گرد مرگ پاش  ییهاپژمان، کوچه  یاون شب برا  یهاکوچه
ب  خلوت،  و  سرد  قدم  ،یعابر   چیه  یبودن،  ب  یی هابا  و   شمارشینااستوار 

دش  کرد تا زمان بکشه. با خو  یم   نیی خونه رو باال و پا  ک ینزد   یهاابونیخ
 !؟ شد ینطوری کم گذاشت که ا  یاتفاق افتاد؟! چ  نیکه چرا ا  کردیفکر م 

  ها ابونیتو خ  هوده یاز پرسه زدن ب  یوقت   ی اجهی نت  چ یه  ی صبح ب   ی دما  دم
و خاطرات بد به خونه برگرده. به    هایکرد با تمام دلخور  یخسته شد سع

خانوم بد   دا یسوسن بهش خبر داد که بعد از رفتنش حال ش  دن یمحض رس 
خبر ترسان خودش   ن یا   دن یهستن. با شن  ششون یخانوم پ  ن یشده و االن آفر

رو لمس نکرده    رهی به سالن و بعد به اتاق مشترکشان رسوند، هنوز دستگ  ور 
 . رونیسر و صدا اومد ب  ی ب ن یبود که آفر

 : دیپرس پژمان 

 چطوره؟   دا یشده؟ ش یچ -



جان،    ستین  یزیچ  - خوب    هیپژمان  استراحت کنه  افتاده،  فشارش  کم 
 .نیی پا م ی بر  ایب  شه،یم

 زن عمو رو کنار زد و گفت:  پژمان 

 . نمشی بب  خوامیم -

وارد اتاق شد و تا    طاقتیاما پژمان ب  ره؛ی اون رو بگ یکرد جلو  یسع  نیآفر
آدم افتاده    نیا  شی افتاد بغض کرد. چند ساعت پ  دایچشمش به تن رنجور ش 

وضع آروم و    ن یبود؛ اما حاال با ا  خته ی رو بهم ر   ز ی با سر و صداهاش همه چ
  ی هاو دست  د. کنار تخت زانو ز ختی ر یوجود پژمان رو بهم م  شتر یب  مار یب

ت    شنهیپژمان رو س  یهاتمش  ی و جا  د یکش  ر یاون رو لمس کرد. قلبش 
تمام اونو نوازش کرد و ملحفه رو روش    ی حال با مهربون  ن یگزگز کرد. با ا 

هم  د،یکش مثل  ش  شه ی صورتش  اصاًل  بود!  از    یتو  دای معصومانه  خواب 
خفته    ی بایاکثر مواقع پژمان اون رو ز   نیبود و به خاطر هم  باتر یز   شهی هم

 . زدیصدا م 

  ی هاو فقط به پلک  ذاشتیو هم نمها تا صبح چشم ر که شب  شدیم   یگاه 
اون رو    ی هارنگ چشم   وقتچی. ه شدیم   ره ی بلند اون خ  یهابسته و مژه
 ؟یبلوط  ای ست  سوخته  یاقهوه  ،ی مشک  دونستینداشت، نم   ادی درست به  

اون رو ببوسه که   یها فقط به نگاه سردش عادت کرده بود. خواست گونه
 افتاد: هاشفحر  ادی

 . یچون خوره دار  کنمینگاهت نم  -



نشد   یهم راض   یشب اول عروس  یحت  دای. ش دیبه صورت خودش کش  یدست
  ه یبود و گر   گه یطرف د  ه یتمام تو صورت پژمان نگاه کنه. صورتش    لیبا م 

که شب قشنگشون رو خراب    خواستیوار ازش مو پژمان التماس  کردیم
 نکنه. 

. باز هم سر دیکشیم  شیرو به آت خاطرات تلخ، وجودش   نیتمام ا   یادآوری
  شنوه یم   دا یکه ش  دونستیاما نم   زد؛ی حرف م   میپرده و نس   یصبح بود و باز

 نه :  ای

ا   - حرفت  نم  نهیتمام  منو  م  ؛یخوا یکه  من  خودخواه خوامتیاما    ه ی! 
ن  دونم؛ یم فردا  و  امروز  از خ یدونیم  ست، ی اما خواستن من مال    یل یکه 

خونه رو    نیدرسم تموم شد و کلنگ ا   یوقت   ،یبود  اهام ی تو رو  شیها پ سال
تو تو  ا  ،یبود  اهامیرو   یزدم  آجر  رفته،   نیآجر  باال  تو  عشق  به  خونه 

همه    نیهمه پنجره با ا   ن یا   شه،ی تو سبز م  ی بخاطر دلگرم  ایاقاق  ی هاختدر 
خونه فقط به خاطر عالقه تو ساخته شده، من    ن ینقطه اتو نقطه  یپرده تور

بود. بهت گره خوردم ش   کردم به یهر کار تو  نذار    هی  دا، یخاطر  گره کور. 
 ما رو از هم جدا کنه.  یسرد رحم یدندون ب 

 *** 

 صداش زد:  سوسن

 آقا، آقا تلفن با شما کار داره.  -



رو   سرش از  سنگ  ز یم  ی رو  قد    نی بلند کرد،  ملحفه  هیبود.  رو    یاکوه!  که 
 سر خورد.  نییش بود به پا شونه

 رو داد دستش:  ی گوش  سوسن

 هستن.   انیبی مهندس حب -

نگاه کرد، حول و حوش نه    شیباز به ساعت مچ   مه ین  ی هابا چشم   پژمان 
که    نطور ی رو به گوشش چسبوند و راه افتاد سمت طبقه باال، هم  یبود. گوش 

  مهی کارهاش رو نصفه و ن  کردیم  یشدن عذرخواه   ر یو بابت د  زدیحرف م
 .دادیانجام م 

 دا یلباس به اتاقشون رفت. ش  ض یتعو   یو صورت برااز شستن دست    بعد
پاره رو دوباره کنار    یهاپنجره نشسته بود و داشت عکس  نییپا   ن، یرو زم 

به رگال کت    د ی. پژمان کمد لباسش رو باز کرد و دست کشکردیهم جفت م 
.  ستادیا   نهی آ   یکرد، رفت و جلو  دایلباس دلخواهش رو پ  ی و شلوارها، وقت

ها گردن کج کرده بود  بچه  نیکه ع  کردینگاه م   دایهمون جا داشت به ش  از 
تکه تمام  دقت  با  م  یهاو  هم  رو کنار  عکس    ی اقهوه  یموها  د،ی چ یپاره 

و لباس ستش عکس    یشلوار راحت یروشنش آبشار شده بود رو شونش، رو
مو بستنش و    دنش، یلباس پوش  شد،ی ها ممثل بچه  ی موس بود، گاه  یک یم

بچگ  ا غذ  ی حت به    دایش   یهایخوردنش،  خوب  هم  ادی رو   شه ی داشت، 
و همراه عمو   کردیپاش م   دار نیچ  یها بود. دامن  شونی موهاش بلند و پر 

 :  گفتیو م د یچرخیناصر م 



 . ییبابا م ی برقص -

آرزو    هیها تنها  سال  نیهمون وقت عاشقش بود و حاال با گذشت تمام ا   از 
کتش رو که صاف    قهیمادرش باشه.    یهایبچه که مثل کودک  ه یداشت،  

خودش رو جمع کرد    یکم   دایکرد، رفت سمت اون و رو پاهاش نشست. ش
 و پژمان گفت :   دیو عقب کش 

 ؟ یخوب -

 نفس رها کرد و سرپا شد و بعد گفت:  ومدی براش ن یچون جواب  و 

جور    نیاو    ین یکه بش  یچه وقت  ،ی ش کنپاره  یعکس بهانه است، چه وقت   -
 . ی بهم جفتشون کن

 رو قلبش گذاشت و ادامه داد:  دست

 . یزیبر  رونیرو ازش ب  نه یک   یصاف بشه، هر وقت که بتون  دیبا  نجایا -

 چیه  یو پژمان ب   ختی جفت شده رو به هم ر   ی شد و عکس ها  ی حرص  دایش
 . رونی از اتاق زد ب یحرف

 رو داد دستش و گفت:   فیها سوسن کپله ن ییپا

  هیزود بلند شدن، خودشون اومدن سراغ من، راستش    ی ل یخانم صبح خ  -
رو شما ملحفه هم    یحت  دمیاومدم تو سالن د  یوقت  دم،یخورده خجالت کش 

ناگهان قهر    چ یاما ه  کرد؛ یم   ی کم محل  دای. ش دیلرز  ی انداختن. تنش  وقت 
 !کرد؟یم یباز باهاش ینجوریدار اوجود محبت  نی! پس چرا ا کردینم



 *** 

  ست ی ب  یت یو جمع   کردیکار نم   یشلوغ شده بود، کس   یساختمان حساب   سر 
حب  یس مهندس  دور  سع  انی بینفره  ناصرپور  بودن.  زده    کرد یم  یحلقه 

  زد؛یبلند حرف م  یبا صدا  ان ی بی. حب شدیکارگرها رو متفرق کنه؛ اما موفق نم 
  د و بع  بردن یچند نفر باهم صداشون رو باال م   هوی  خواستیاما تا مهلت م 

 . شدیغوغا به پا م 

ماش  پژمان دو   نشیکه  از کارگرها  چندتا  پارک کرد  اون،    دنیرو  دنبال  به 
  زونینشده چند نفر به کتش آو  ادهیناصرپور هم جلو اومد. پژمان هنوز پ 

 شدن : 

 انصافه؟  نی ه ا۶مهندس اخ یآقا -

ا  یآقا  - به خدا  رو ک  ست،ینوضعش    ن یمهندس  ما  بچه  و    ی جواب زن 
 ده؟ یم

سه  - رحم کن،  خدا  به  را  تو  ممهندس  داره  نون    شه ی ماه  ما  چهارماه، 
 !م؟ی خواینم

  نکهیبود، مثل ا   یم یهم که با حال زارش به التماس افتاد کر   ینفر  نیآخر
هاش رو به عالمت سکوت  بود. دست  دهیزودتر از همه به اون پر  انیب یحب

 باال برد و گفت: 

 . یکییک یفقط  شنوم،یهمتون رو م  یهاآروم، آروم من حرف -



 گفت:   تیگوشه و با جد  هی دیناصرپور رو کش  بعد

چرا    ه؟یچه وضع  ن یا  فته،یکار ساختمون هر روز عقب ب   خوادیمن دلم نم -
 ه؟ی ک  هاینابسامان نی !مسئول اخته؟ی بهم ر یهمه چ 

شون اعتصاب کردن، بازم  امروز همه  شم، ینم  فشونیآقا به خدا من حر  -
 خدا نشناس... .  ی می کر  نیا

 اون گذاشت و گفت: نهی دست رو س پژمان 

 تکشون رو بفرست دفتر من. تک گه یساعت د مین -

 گفتن... .   انیب یآخه مهندس حب  -

 رو که بهت گفتم انجام بده.  یکار  -

ها  ندهپرو   ی وقت  قهیسرعت خودش رو به دفترش رسوند و بعد از ده دق  به
باز شد. سر که بلند    یاجازه ا  چیخودش باز کرده بود؛ در بدون ه   یرو جلو

حب د   انیبی کرد  چشم دیرو  تو  انگار  دو.  خون  و    ده یهاش  اومد  جلو  بود! 
 گذاشت:   ز ی م ی هاش رو رو دست

 ؟یکرد  دایپ یبازگرفته؟ هم   تیباز -

بنده خداها هم که صبح و شبشون   نی گرفته. ا  م ی بلدم، نه باز  یمن نه باز  -
 .ستنیمن ن   یبازهم  گذره یبه التماس م

 خب! -



 ؟ یکنیچه کار م   ی دار  یدونیحق دارن. سه ماهه، م  خوان؛یپولشون رو م  -

 ه؟ یریصندوق خ ا ی ی ساختمون  ن یاز مادر، تو مهندس ا زتر یعز  هیدا -

 رو روش گذاشت. تی که با اون بشه اسم انسان   یزیهر چ -

 زد و گفت:  یپوزخند حرص آور ن ایب یحب

ماهش به طرح  ساختمون شروع شده، سه نی ماهه پروژه ا! ششتی انسان -
  ه یواسه کارگرها. حتمًا بق  یهم به دلسوز  گشی ماه دگذشت و سه  هیو نظر

با  بدو  دیسال هم  پول  دار  میدنبال  ابزار؟ چه کار  و    یواسه خاطر مصالح 
  ی چ  نکه ی فکر ا  ؟یفکر شرکت رو کرد  گذره؟یتو کلت م   یپژمان؟! چ   ی کنیم
آخرش    ها یدست و دل باز  ن یاگه با ا  نکهی فکر ا  ؟یجوابشون رو بد  یخوایم

 !م؟ یار یکم ب

 زل زد و بعد گفت:  ان ی بیحب  یعصبان  یتو چشم ها  پژمان 

رو کرد  - فکر کجا  رو کرد  ؟یتو  ا  یفکرش  چطور    نیاگه  نباشن  کارگرها 
ما    نیفعاًل ا   یفکرش رو کرد  ؟یبد  لی سر وقت ساختمون رو تحو  یخوایم

 م؟ ی که به اونا محتاج  م ی هست

 اتاق شروع کرد به راه رفتن و گفت:  یتو ان یب یحب

 . کنم یمن فقط به پول فکر م -

 بلند شد و گفت: ز یهم از پشت م پژمان 



هم    ی ریو شاه م   دوند یو پارسا و حم   ی می کر  کنم،یخوبه، منم به پول فکر م  -
  یاما کس   کنه؛یشرکت رها ساخت هم به پول فکر م   کنن،یبه پول فکر م 

فکر و    هیداره! به    از ین  رو یوسط فکر کنه پول در آوردن به ن   نیخواد ا  ینم
 داره. از یخوب ن  دهیا

مخالفت   - موقع کارگرها  به  حقوق  با  من  پژمان،  اما    یگوش کن  ندارم؛ 
بفهمن که ما فعاًل تو    د یها بااونشورش و بلوا رو تحمل کنم،    نیا   تونم ینم

 . م یا قهیبفهمن تو مذ دیبا  م،یست ی ن یرو به راه  ت یوضع

  ادیو صداش در نم   کنهیآفتاب کار م   غ ی ت  نیا   ر یاون کارگر بدبخت که ز   -
رو   نیدارها   بشیاما زنش که چشم به دست و ج  م؛یاقهیما تو مذ  فهمهیم

  ی ! دختر دم بخت و پسر دانشگاهفهمهیرو نم  نیا   رخوارهی. بچه ش فهمهینم
  ی برا  ه یفقط کاف  انیبی! مهندس حب فهمهیرو نم  ن یعقب افتاده ا   شی که شهر

تصورشم    ی حت  م، ی خانواده هاشون بزار  ای ها  اون  ی خودمون رو جا  ی لحظات
 .کنهیم  تیآدم رو اذ

  قهی. چند دقزدی حرف خودش رو م  انیبی بود چون حب  دهی فا   یبحث ب   ادامه
تا  بعد کارگرها دو فرستاده شدن تو و شروع کردن به حرف زدن.    یی سه 

درد دلشون باز    یپا  ی معذب بودن؛ اما وقت  ان یب یحب   ره یخ  ی هانگاه  ر ی اولش ز
  حساب مقدار پول به    هی  ز ی شد تا آخرش رو گفتن؛ بعد از قول و قرار و وار

به سر کارهاشون برگشتن و پژمان لبخندزنان    یهاشون همه خوشحال و راض 
 گفت:   انیبی پوشش رو بست که حب

 باشه.  ادتی ، یپژمان خودت خواست -



اتاق رو ترک کرد.    ی ا  گهی حرف د  چیه   یهم ب   انیبی نگفتو حب  ی زیچ  پژمان 
 راحت شد:  الشیساختمون خ یرفت باال یساعت بعد وقت  مین

فرغون  کارگرها  بودن.  حرکت  سر کارهاشون  و   کردن، یمها  باال  عاجرها 
م   شدیم   ن ییپا بنکر  دستگاه  ا   دیچرخیو  نگاه  نیو   دارانه یخر   یهافقط 

 .دادیبود که کارگرها رو آزار م  انیبی مهندس حب

رو شونش نشست، تا سربرگردوند    یخودش بود که دست   یحال و هوا  تو
 گفت:  ییهم نشست رو کلش و بعد صدا   ی کاله زرد آهن  هی

 همه الزمه ها.  ی برا اطیبابا احت م، ی ش ی مهندس م ی آخر ما ب -

 سرش صاف کرد و گفت:  یرو رو  کاله

 شد؟  داتیتو از کجا پ -

 زد و گفت:  یاحوصله ی لبخند ب دیحم

ن   - راه  به  ن  ، یست یفکر کن حس کردم رو    ی کی  یدار  از یفکر کن فکر کردم 
 . رونیب یزیو عقده ها رو بر   یبزن ادیباشه که سرش فر ی کیپهلوت باشه.  

 دادینشون م  یبه خوب  شی حالی. ب دیبه موهاش کش  یرو دراورد و دست  کاله
 . گذرهیم  ی که درونش چ

کرد و شروع کرد به راه رفتن. دور و برش    بشی هاش رو تو جدست  دیحم
 رو خوب نگاه کرد و بعد گفت: 



  چی! هی بفهمم تو کجا رو اشتباه رفت  تونمینم  کنم یبا خودم فکر م   یهرچ  -
تا    یزد  ی م  وار یکه خودت رو به در و د  برمینم   ادی وقت اون روزها رو از  

به خاطر  کردم    یم  الیها خ. اون وقتیاریاون خونه رو باب طبعت در ب 
 ؛یدیم به خرج    تیاون قدر رو خونه حساس   ی که به مادرت داشت  یادی عشق ز

به خاطر    ی همه نگران  نی ا  دمیتازه فهم   تیاومد تو زندگ  دایاما بعدها که ش 
به   دی. همه با یکرد  یکار رو م   نی به خاطر عشق ا  دیبا  ،یبود! حق داشت   یچ

سوزه،    یم   یل یتو خ  یزده بشن؛ اما من دلم برا  وار ی خاطر عشقشون به در و د
،با مهربون   ،ی جلو گذاشت  یتو قدم خوب  دل که مطمئن    هی  اب  ، یبا صداقت 

ورق    هویکجا اشتباه شد که    دونم ینم  یول   سته؛ینمرش ب  یبودم تو عاشق
 برگشت. 

 افتاده اون رو لمس کرد و گفت:  یهاسمت پژمان، شونه برگشت

دن  دایش  یایدن  - زم  یایبا  کرد  نیتو  ازدواج  داره!  فرق  آسمون    ن؛ یتا 
  یک ی.  ارهیشدن به لب آدم ها لبخند م   ی کی  ن،یستین   یک یباهم    ی ...ولیول

کدوم    دا،یاما تو ش   اره؛ یشدن عشق م ی ک یبره،   یم   ن یشدن فاصله ها رو از ب 
 د؟ یها رو دار   نی از ا

 بود. دیحم یهاحرف  یمهر محکم بر درست ه یپژمان  سکوت

 باهاش حرف بزن. -

 قدر؟چه  -

 و محکم گفت:   یجد دیحم



 بشنوه.  دی! اون هم بایبگ  دی. تو با یاریکم ب  دینبا -

خواست    یهم م  شب ی رو مرور کرد، د  شبیتو ذهنش تمام اتفاقات د  پژمان
 اما... .  د؛یشن  ی م  دیبا  دایهم ش  شبی حرف بزنه، د

  یذاریم  ،یندار  که غرور   نهیمشکل تو ا  ه؟ی مشکل تو چ  یدونیپژمان م  -
پژمان    ، ی دونیرو سکوت م  اد یجواب فر  ، ی خرد بش  یذاریم  ، یبش  ر یکه تحق 

روزها تو    نی! ا ن؟یر یمشاور نم  هیاصاًل چرا    ،ی عوض بش  دیتو خودت هم با 
 مشکلتون حل بشه.   دیروانشناس ها، شا  نیگوشه گوشه شهر پره از ا 

. شب و روزم زنهیاون اصاًل حرف نم   خواد،یجوره منو نم   چ یه  داینه! ش  -
خواد؟ فقط حرف    ی م  ی! فقط بهم بگه چ یناز و دلبر  خوامیشده التماس. نم 

  ی جور  ن یدونم چرا ا  یانگار وجود ندارم! نم  نه،یب  یبزنه، اصاًل انگار من رو نم
 شد؟

 اون رو گرفت و گفت:  یبازوها دیحم

زنه و    ه یکه اون هم    نهیا   شیخوب  زنه؟یچرا زن عموت باهاش حرف نم   -
 اونم هست.  یتر باشه، در ضمن زن عموباهاش راحت دایممکنه ش 

ب  دایش  - اون  خون  ا  شتر ی به  تمام  مصبب  رو  اون  است،  تشنه  من    ن یاز 
 .دونهیها م  یبدبخت 

 موهاش زد و ادامه داد: ونی م ی چنگ



که دلش    یریخواست گفت، هر تحق  ی هرچ  شب ی د  د،ی شدم حم   وونه ید  -
مشت    ر یشد نه ز  ی خواست کرد، فقط نگاهش کردم، قلبم داشت مچاله م

  ر یچرا دارم تحق   دونستمینم  نکه ی به خاطر ا  ،ی هودگی دست هاش، به خاطر ب
خوام چه    ی خواد زنده باشم! م  یاصاًل دلم نم  د،یباشم حم   خوامینم  شم؟یم

نه عشق،    ،یندارم، نه دلخوش   یچ یتوش ه  که  یا  یرو؟ زندگ   ین زندگیکار ا 
 کامل بودم.   ی روان  هینبود من االن   ن ی! اگه زن عمو آفرد یذره ام هینه 

 تکون داد و گفت:   یسر دیحم

عوض    یزیچ  دیشا  زنم،یمن باهاش حرف م  ینداشته باش   یاگه تو مشکل  -
 شد.

رو از    ز یهمه چ  خواستیداد. دلش م  بیترت   یمهمون   هیروز بعد پژمان    چند
مورد    وهیرو بپزه. م   دایمورد عالقه ش   ی نو شروع کنه! به سوسن گفت غذا

و    دیهم براش خر  بایلباس ز   کی  یشربت، حت   ک،یک  د،یعالقه اون رو خر
  ماننبود؛ اما پژ   یمهمون   یبرا  یگذاشت تو اتاقش. مناسبت   یشب قبل مهمون 

 . م ی شام بخور ز یم  هیسر   د یگفته بود همه با

مهمون   صبح م  ی روز  زنگ  تلفن  پشت  حب   ی تلفن  مهندس    ان، یبیخورد: 
بود    ییجا  ن یهم آخر  ایتال یدفتر نشر ا   یپور، شرکت، دفترانتشارات، حت ناصر 

کتابش    نیافتاد که مهلت ترجمه آخر  ادشی   هویکه باهاش تماس گرفت.  
شد و از سوسن خواست    یهمه چ   الیخ یدوهفته است که تموم شده! ب  ی کی

 رو بکشه. تلفن  میس  یکه حت 



سوسن هم اون    یبودن. حت   ده یبه خودشون رس   ی حساب  یشب همگ   اون 
به تن کرده و به    دی پوشیم   ی مهمون  یها وقت  شه یلباس بنفشش رو که هم 

که آقا اجازه داده با اونا    شدیزده بود. باورش نم   دابیصورتش سرخاب سف
 شام بخوره.  ز یم  ک یسر 

م  زمان ب  دا یو ش  گذشتیکند  اتاقش  از  تلو   ومده ین   رونی هنوز    ون ی زیبود! 
.  کردیدنبال م  یکاریاز سر ب   نیو آفر  کردیشب قبل رو پخش م   الیتکرار سر

پله ها    نیی. پژمان پا دیچیرو م   هایو کم و کسر   گشت یم   ز یسوسن دور م
  دا یاگه ش  د؛یکشی. سخت انتظار م زدیشلوار کرده و قدم م  بیدست تو ج

 ی. با حال شدی م  ی مهمون  نیبزرگ به ا   یکج دهن  هی  کردیاگه لج م   اومد؟ینم
بألخره در اتاقش رو باز کرد و قدم    دایکه ش   دادیم   رونینفسش رو ب  شونیپر

خفته   یبایشد. ز   دهی ها کش پله  یگذاشت. همه سرها به سمت باال  رونیبه ب
 . نییاومد پا  ی مصنوع یخرامان و با لبخند 

  قهی بیکه ترک   دیکرم و سف  راهن ی پ  هی رو به تن کرده بود.    ی اهیهد راهنیپ
 نقصشیساخته بود. اندام ب   بندهیزن فر  هیاز اون    یو دامنش با ساتن حساب

پژمان چند پله   ن،یی شده بود. چندتا پله که اومد پا   تر دهی کش   راهنیتو اون پ
تو   بألخره  و  باال  روبرو  ه یرفت  قرار گرفتن  یپله  دستد هم    دا یش   یها. 

نرم رو گرفت.   یکامل اون دست ها  یناخودآگاه جلو اومد و پژمان با آمادگ 
در قلبش حس کرد، ش  یخاص  ی گرما قبل.    دا یرو  از  تر  پر رنگ  لبخند زد، 

زمان    خواستیرو بهش داده بودن! دلش م  ایانگار دن  شد،یپژمان باورش نم 
نگاه    نی کنن و با هم  کار صحنه رو ش  نی ا   ها  ن ی. همه دوربستهی از حرکت با



  دا یش  یهااومدن دست  رونیزنگ در و هم زمان ب   یبرسه؛ اما صدا  تیبه ابد
 از تو دست هاش زمان به حرکت افتاد.

  دهیپوش  یاآراسته وارد خونه شد. کت و شلوار قهوه  یبا سر و وضع   دیحم
  ی زده بود که بوش هر جا  ین یبود و معلوم بود تازه اصالح کرده. ادکلن سنگ 

م م   رفتیسالن که  تو  شدیپخش  شام  خوردن  از  بعد  و    یفضا  هی.  گرم 
وقت  جمع  یشاعرانه،  به  آفر  ز یم  ی آورسوسن  و  شد  پژمان    نیمشغول  و 

رفت تا شانسش    دای به سمت ش   دیرو با کتابخونه گرم کردن، حم  نسرشو 
بر  پژمان هم  یارو  امتحان کنه.  زدن  اون   شهی حرف  نرم  و  زبون چرم  به 

م  وقتکردیحسادت  م  ی !  دعوا  باهم  مادرش  و  م  کردن یپدر   ی انج یاون 
وقت کسشدیم هر  رو    اج یاحت   ی .  شنواش  اون گوش  داشت  دل  درد  به 
هم نرم    دا یاون شب ش  ی داشت که حت  یخاص   تیخص ش  د یجلو. حم   آوردیم

ش کن مدام سرش رو به چپ و راست تکون حرف گو   یها شد و مثل بچه
ها  اون  یها. دل تو دل پژمان نبود از حرفگفتیو بله و چشم م   دادیم

 :گفتیو م  شدی مانع رفتن جلو اون م نی اما آفر اره؛یبسردر 

 . شهی نباش، درست م یزینگران چ -

با تشکرات فراوان خونه رو ترک کرد پژمان    ی مهمون  ان یکه بعد از پا  دیحم  و 
زده و    ییهاکه چه حرف  دیپرس یم   دای از ش  د یبه اتاقشان رفت. با   طاقتیب

 درست بود؟!  دنیپرس  نیاما ا  ده؟یشنیچ



 ادشی  ز یهمه چ  دایش   دنیبه دور و بر اتاق انداخت. با د  ینگاه   هی  سرگردون
  دار یامشب تا صبح ب رفت که با خودش قرار گذاشته بود    ادشی  یرفت، حت 

 بمونه و فصل آخر کتابش رو تموم کنه.

کارش    دیکه حم   یعن ی  دایاز حد ش  شی ب  شی و آرا  شونیپر   یموها  لباسش،
 رو خوب انجام داده!

 :دیچرخ یم  دا یتو ذهن ش  دیحم یهاحرف

به   یپژمان، زندگ ف یشماست، هم ح   فی خانوم، هم ح دایش  فهیبه خدا ح -
ا  ، ی قشنگ  نیا   تون،ی با زندگ  دیحسرت به دل همه بزار  ،ی عاشق  ن یمرد به 

 .دیخرابش نکن 

آ   یوقت تو  از  رو  پژمان  زد،  ادید   نه یپلک  پشتش  تو  ستادهی .  برس    یبود. 
رو  رو  نزد  ز یم   ی دستش  پژمان  برگرده که  خواست  و  و    کیگذاشت  شد 

خاص رعشه  رو گرفت.  پژمان    ی دستش  رو گرفت.  فقراتش  ستون  تمام 
 کنار زد و آروم تو گوشش زمزمه کرد:   اون رو  یموها

 خفته من، ازت ممنونم. یبایز یشده بود نیامشب بهتر  -

وقت    ی لیچه کار کنه؟ خ   دونست یبرگشت و با پژمان رو در رو شد. نم  کامل 
دست به سمت    ادیرو فراموش کرده بود؛ اما پژمان با مهارت ز  ی بود دلبر

خجالتش    یک یتو تار   دایکه ش   دونستیبرق برد و اونو خاموش کرد. م  دیکل
اون گرفت و    یدست به بازو   داینشست ش  یکی . اتاق که به تارشهیکمتر م 



پر از ستاره شد. در آغوشش    دایکار خود خواسته از سمت ش  نیقلب پژمان با ا 
 لب گفت: ر ی گرفت و ز

 وقت...!  چیه  دا،یتنهام نذار ش -

 *** 

 روانی: سپنجم  فصل

 زد رو ترمز و گفت:  ی سرخوش با

 کجا داداش؟   -

 . یعت یشر -

 باال.  ایب -

از طرف    گه یحاال که د  یبود؛ حت   وفتادهی از سرش ن  یعادت مسافر کش   هنوز 
انتخاب شده بود. تو دست پسر کتاب    مشونی ت  یبه عنوان سرمرب  ونیفدراس

درسش رو ول کرده    نکهیلحظه از ا  هی !  اومدیو جزوه بود، به نظر دانشجو م 
که از امتحان سال دوم    هویرو هم نگرفت،    پلمشی د  یبود حسرت خورد. حت

  اط ی تو ح  ختیرو ر  خراب کرده همه کتاب هاش ی که حساب  دیبرگشت و د
سر   ؟یکنکور بد  ییخوا یر مگه تو نمزد، هر چقدر بهش گفتن پس  شیو آت 

بدم! بعد از جواب    لی ادامه تحص  خوام یاصاًل نم   گه یباال انداخت و گفت د
چشم مرد چهل ساله رو    ر ی شد و ز  ز یامتحاناتش و رد شدن با معلمش گالو

باشگاه    دیکه فهم  ز ی روز از مدرسه اخراج شد. بابا پرو   کرد و عصر همون  اهیس



ثبت نامش کنه؛    گه یمدرسه د  ه ی  یفتاد دنبالش تا تورو براش قدغن کرد و ا
  ب ی ترت  ن یقبولش نکردن و به ا  کجا چی ه  شی اما با سابقه درخشان انضباط

کرده و دکتر و مهندس    لیتحص  لشون یتک پسر خانواده رادپور که کل فام 
 رو ول کرد و به قول پدرش افتاد به جفتک چهارکش.  بودن درس و مشق

که رفت و تو شرکت    ی تا وقت  دونستنیم   ل یننگ فام  ها همه اون رومدت  تا
نگاه از  همکار پدرش به کار مشغول شد دوباره  و محترمانه شد.  ها مثبت 

اش دختر مورد عالقه  دیفهم   یاما وقت   د؛ یوقت ضرر ند  چیدرس نخوندنش ه 
حت   سانسیلفوق و  سوت    یبرا  یداره  سرش  داشت  داده  کنکور  دکترا 

 . دیکشیم

با سر رفته تو   روانی گفتن س  یرو سرشون و م  ذاشتنیرو م ایثر لیفام   همه
حتمًا    گفتیقدم جلو بزاره. با خودش م  دیترس یم   روان ی خمره عسل؛ اما س

با    یاما وقت  ام؛یهستن و من وصله ناجور  ییخانواده اون هم در سطح باال
کرده هستن و    لیو خواهرش تحص  ایکه فقط ثر   دیا شد دآشن  ایخانواده ثر

  الیباعث شد با خ  ن یسواد خوندن و نوشتنم ندارن و هم   ی پدر و مادرش حت 
 ازدواج انتخاب کنه.  ی رو برا اون دختر  یترراحت

به خونه    دن یزودتر رس  یبرا  روانیشد و س  ادهیپسر پ  یعت یشر  ستگاهیا   سر 
  ق یدق  یرینشونه گ  هیطبق عادت با    رو چیرو محکم رو گاز فشرد. سوئپاهاش  

 و صدا زد:  ید یانداخت رو جاکل

 دارن؟  فی خانوم تشر ایمن، ثر  لیستاره سه  -



 و گفت:  رونی اومد ب ده یپر  ییبا رنگ و رو  ییاز دستشو ایثر

 سالم.  -

 ؟یسالم خانوم، چطور -

 رو گرفت، بعد هم گفت: ولو شد رو کاناپه و سرش   ایثر

 بد! -

دست    روانیس کنار  شد  ثر ولو  داد.  قلقلکش  و  ب   ایاون    یحوصلگ یبا 
 هاش رو انداخت و گفت: دست

 کنم.   یخواهش م روان، ی نکن س -

 بهم.  ی ختی ِا چته؟ باز که ر -

بود دل    کینزد  گهی از صبح همش حالت تهوع داشتم، د  ست،یحالم خوب ن  -
  دیرسیگچ، اگه مامان به دادم نم  نیرنگم شده بود ع   ارم،ی و رودم هم باال ب

 . یپخت یحلوام رو م یاالن داشت

 و گفت:  یزد به شوخ   روانیس

 .پزه یبهتر از من حلوا م   یلیمامانت خ  -

 دوباره گفت:  روانیزد و س ی روحیلبخند ب  ایثر

 ؟ یدکتر هم رفت -

 گفت:  ییایچشم بست و با حالت رو ایثر



  گفت یمامان هم که م   دم،یفهم یحال و هوام رو نمانقدر ذوق داشتم که    -
م   هیحتم برابر  حاملم؟ طفلک مامان دورم    کردمیم   الی. خ شدیذوقم چند 

  ندازم یسفره حضرت فاطمه م  گفتیم  یه  فرستادیو صلوات م  دیچرخ یم
  دکتر پابوس امام رضا،    برمتیم   کنم،یروزه ادا م  هیبرات، تمام نذرهام رو  

آرزوها و نذر و    یهست دلم برا  ت یقبل  یماریبخاطر ب  ها فالکسیکه گفت ر 
 مامان سوخت! یازهاین

اما   دهیچ  ز ی بلند شد و رفت تو آشپزخونه. م  حوصله یب   روانیس شده بود؛ 
 اون اومد تو آشپزخونه و گفت:  به دنبال ای قابلمه غذا هنوز رو گاز بود. ثر

 ... . یباش ی فتم اگه تو راضهام رو کردم، گ من خوب فکر   روانیس -

 رو باز کرد و گفت:   خچالی در  روانیس

 نه! -

 :ستادیپشت اون ا   ایثر

 من حرف بزنم!  یدیرو نه؟ تو که اصاًل اجازه نم یچ -

 باال و گفت:  دیرو کش  خیآب   شه یش  روانیس

 گفتم نه.   ،یبگ  یخواه یم  یچ دونمیچون م  زارمینم -

 رو گرفت: اون  ی بازوها  ایثر

 .رخوار ی دختر ش هی -



 . اینه ثر  -

 . یتو بگ  یخب باشه پسر، اصاًل هرچ  -

 شد و گفت:  یعصبان   روانیس

! من مثاًل به ننه و بابام گفتم  ؟یگ یم  ی دار  یچ  یفهم یتو م  ا،ی نه ثر  گم یم  -
ب  بچه  پرورشگاه  از  برم  حاال  ندارم  اون وقت    ارم یبچه دوست  بزرگ کنم؟ 

 !ن؟ یبزرگ کن ن یه مرگش بود که بچه آوردزنت چ گنی ها نماون

  ی اونا هم فکر  دیشا   ه؟یمشکلمون چ  ی گیخب، خب چرا به پدر و مادرت نم   -
 . ادیاز دستشون بر ب یکار  دیبکنن، شا 

 : یی رایرو از بازوش جدا کرد و رفت تو پذ اون  یهادست روانیس

. مامان از  موننینم  کار یرو مطمئن باش که ب   نی. ا کنن یم   یآره حتمًا کار  -
! حاال برو اره یهاش تا سر تو هوو بو دوست  ل یتو فام  افتهیفرداش دوره م

 کنن.   رونیب  م ی دعا کن هوو باشه اگه نه ممکنه خودتم از زندگ

هم  یسع  - بزن  شهی کن  حرف  خودت  قول  حور  ،ی از  من   یمامان  رو 
 . کنهیکار رو نم  نی وقت ا چی . اون هشناسم یم

 گفت:  تی و با جدبرگشت سمت اون   روانیس

 کنم؟!  یرو مکار   نی منم که ا  ن یالبد ا -



  ی زنیجا جار م به دروغ همه  ی وقت  اد،یبرم   یازش بگ   یآدم دروغگو هرچ   -
ا   ؛ی بچه دوست ندار تهمت    گهی د  یریگیرو تو بغل مو اون    نیاما نوزاد 

 نداره.   یکار  ییوفایب گهینداره، د یکار   گرانیزدن به د 

 سر تکون داد و گفت:  روانیس

 چرند نگو.  -

 حرف ها بود:  نی ا  دنیمنتظر شن  شی وقت پ ی لی. انگار از خ هی گر  ر ی زد ز  ایثر

م  یلیرو خ حرف دلت    - بود که  همون سال که دکتر    دیبا  خوندم، یوقت 
نداره حاال هم    بی . عیکردیم  یرو عمل  م ی تصم  نیا  شم یدار نم گفت من بچه

 !رون یب  رمیم  ت یمن از زندگ ست،ی ن ر ید

 . ای خفه شو ثر -

 حرف بزنم.  خوامیم  شم،ی خفه نم -

شد و    طاقتیب   روانیباال رفته بود، آخر سر هم س  ادشون یو فر  غ یج   یصدا
  یل یس  یدست جا  ایتو صورتش نشوند. ثر   یلی س  هیساکت کردن اون    یبرا

وگر شد  شکه  حت  یناگهان   اشهیگذاشت،  اومد.  به    ی بند  نکرد  جرئت 
ب  ره یخ  روان ی س  ی عصبان  ی هاچشم  و    ی حرف  چ یهیبشه،  اتاق  به  برد  پناه 

  یکه از کار خودش حساب   روانیرو چسبوند به در. سممنوع    دعالمت ورو 
 سمت در و گفت:  دیهاج و واج مونده بود دو

 . دیهات رو بزن، غلط کردم، ببخشحرف  ای خب ب  یل یخ  رون، یب   ایب   ا یثر  ا،یثر  -



مشت    دیکه به مشامش رس   یسوختن  ی بو  اومد، ینم  یبود و جواب قفل    در 
 به در: دیکوب 

 . یلعنت  -

ز  پا بود.  ته گرفته  خورش  آشپزخونه.  سمت  به  رو که    اجاق  ر یتند کرد 
رو برگردوند    شد و لگد زد و اون  یشده حرص  دهیچ   ز یم   دنیخاموش کرد با د

و دوباره رفت به    وار ی به در و د  د یدوسه تا بشقاب کوب  ی . عصباننیرو زم
 : دیبه در و نعره کش دیسمت اتاق خوابشون. دوباره در زد، با لگد کوب 

 صاحاب رو! ی ب ن یباز کن ا -

به در. بألخره هم لوال    د یکوبیخودش رو محکم م   روان ی و س  دیلرز یم  ایثر
ثر   دیچرخ شد!  باز  در  پر  ایو  حال  به  واج  و  و   شونی هاج  نگاه کرد  اون 

 نفس نفس زنان گفت:  روان یرو گره زد. س شی روسر  تیاهمیب

 کجا؟   -

 چمدونش رو برداشت و گفت:  ایثر

از وجود من    اد یخواد ب  ی که م  یتا اون  رمیسرم نباشه، م  ی تا هوو باال  رم ی م  -
 هر دو شما باز باشه.  ی تا جا برا رم یآزرده نشه! م 

 و گفت:   وار ی اون رو چسبوند به د روانی در س دم

  یزیمن که چ   ؟یکن  یم  یچه کار دار  ی فهم  ی م   چیتو چت شده؟ ه   ا یثر  -
 ! ؟یچرا انقدر حساس شد  ؟یدیکش  شی نگفتم، خودت حرف رو پ



م  - دارم  آره حساس شدم چون  د  نم ی بیآره،  تو  دوستم   گهیکه  قبل  مثل 
 .یندار

 اون رو تو بغل گرفت و گفت:  روانیس

ثر   - نه  ب   چیحرف رو نزن، من ه  ن یا  اینه،  تو  به  ب  عالقهیوقت    ینشدم، 
 انصاف نباش. 

  روانیکرد خودش رو جدا کنه. س  یتن اون مدهوش شد؛ اما سع  یبا بو  ایثر
.  یو شروع کرد به عذر خواه  د یزده بود مهربانانه بوس  یل یرو که س   ی اگونه

 یا رو فراموش کنه؛ اما صبح با نامه  ز یبه ظاهر قبول کرد بمونه و همه چ  ا یثر
نوشته    ا یرفت. ثر  ادیهمه قول و قرارها از    دیتوالت د  ز ی م  یرو   روانی که س
 بود: 

  ینم   ی بیکه با من غر   ییای به روم باز شده. دن  یاتازه  یایدن   هی  کنم یم  الی)خ
 دنبالم.(  ای ب یست ی ن به یباهام غر گهید یکنه، هر وقت حس کرد

 کاغذ رو پاره کرد و گفت:   روانیس

 . یگردیخودت هم بر م  ی خودت رفت -

. خوندیرو م  شی قسمت  هیهر شب    ایکه ثر  ختی ر  یکتاب  یپاره ها رو رو  کاغذ
 بود: شی عنوان کتاب مثل زندگ

 . یازی . اثر سرنا مک کورنته، ترجمه پژمان نیتو خال  حباب 

 زد.  رونیطرف اتاق و از خونه ب  هیحرص تمام کتاب رو پرت کرد  با



 *** 

ثر  دو  بدون  و هواش حساب  ایشب که  ر  ی گذشت حال  بدنش  ختی بهم   .
حت  و  بود  و کرخت  آماده کنه.    یبرا  یزیچ  تونستینم  یسست  خوردن 

از خونه   یو گاه  افتادیبوکسش م  سهی و به جون ک  دیپوشیلباس م  یگاه 
سرد    یغذا  ه ی  شدی . اون وقت شب که مکردیم  ی ر کشو مساف  رون یب   زدیم

  ی رو جلو  ا یشروع کنه ثر   خواست یخونه و تا م  اومدیم  و   گرفتیم  رون یاز ب
 ... .االتیتو خ  رفتیو م   دیدیخودش م 

  ی هااز آهنگ  یکی تخت ولو شده و تو گوشش هدفون گذاشته بود.    یرو 
دارت رو پرتاب    یها و با دقت تمام سوزن  دادیرو گوش م  کهیدار انر  سیب
وقت  کردیم هدف.  ضربه  یسمت  از  نخورده    یهابعد  و  خورده  هدف  به 

خ و  دراورد  رو  هدفون  شد  زنگ    یل یخسته  داره  تلفن  شد  متوجه  زود 
 رو برداشت، صبا بود!  یگوش   یمعطل ی. بخوره یم

 مامان واسه امشب دعوتتون کرده.  -

کرد    یرو گفت و صبا اظهار ناراحت   ایقهر ثر  ان ی دلش پوزخند زد و بعد جر  تو 
 و گفت: 

 . ایخودت تنها ب  -

رو گرفت و اصرار کرد به ناچار   ی مادرش گوش  یقبول کنه؛ اما وقت  نخواست
 راه افتاد.



لباس چسب   هیگرفت و موهاش رو خشک نشده به باال شونه زد.    دوش
و شلوار    نوشته شده بود به تن کرد  یاجمله  یس یکه روش به انگل  یمشک 

شد. هنوز قدم از اتاق    یرو به چشم زد و راه   شی دود  نک ی. عدیپوش   نیج
نفر دنبالشه. برگشت و    هینگاه    ینینگذاشته بود که حس کرد سنگ   رونیب

  خواستن یم   ی وقت  شهی . همنهیب یرو م  ا یکوتاه احساس کرد ثر  یاتلحظ  یبرا
 قرق رود:  نه یآ  ی برن مهمون

 خط چشمم خراب شد.  روان یِا س -

 !نیزم  ی خت ی همه ژل رو ر ی کنیچکار م   ایثر -

بشه. دلش    ختهیر   رونیب  هوده یافکار ب  نیتا ا   د یاتاق رو محکم بهم کوب  در 
بفهمن؛    ایثر  یاز قهر و قهرکش   یزیو خانواده چ  یمامان حور  خواستینم

برسه اونجا از در    یوقت   دونست یرو خراب کرد. م  ز یاما تلفن صبا همه چ
نص  نشده  م  حتیوارد  آخرشهی ها شروع  ثر  نی.  رف   ایبار که  و   تقهر کرد 

 ندایحرف ل  یشوخ   یبود که شوخ   شیخونه پدرش درست پنج شش ماه پ 
باهم دعواشون شد. اون موقع هم کل خانواده حق    یجد  ی اومد و جد  شیپ

 . شونیزندگهفته دوباره برگشتن سر خونه و    هیدادن و بعد از  ایرو به ثر 

. به پوش نظرش رو جلب کرد و اون رو سوار کرد  کیخانم ش  هی  ر یمس   تو
  نه ینگاهش کنه؛ اما ناخودآگاه از تو آ   خواستی! نم دیرس  ینظر مضطرب م

بود که   یزیچ  نیخمارش اول  یهاو چشم   ی بهش زل زد. صورت استخوان
نداخت  ا  ی کیاز تو داشبوردش آدامس دراورد و    روان ی. سکردیجلب توجه م

 باال و بعد بسته رو به سمت زن گرفت و گفت: 



 کنه.   یدهن آدم رو تازه م ،یی نعنا  -

 به اون انداخت وگفت:  یانگاه طلبکارانه  م ی ن زن

 من آدامس دوست ندارم.  -

 خوام. ی معذرت م -

با نگاه دنبالش کرد. طرز    یاقهیچند دق  روان یشد و س  ادهیپ  دونیسر م  زن
 ... . هیفرار یز یاز چ دادیراه رفتن و نگاه کردنش به دور و بر نشون م

 *** 

از آشپزخونه زد   هاشحتی با نص  ینشسته بود. مامان حور  ن یکنار رام  صبا
 : رونیب

 تی دختر طفل معصوم رو اذ ن ی! آخه چرا ا؟یکش یتو خجالت نم روانیس -
شده    ی ! چتی و آرزو اومده تو زندگ  دی زار امکرده با ه  یچه گناه   ؟ یکنیم

 و تاپ هم؟! پی به ت  نیکه باز زد 

 اول خدمتتون سالم عرض کنم؟  نیدیاجازه م  -

  یپشت تلفن ناله م  ای. ثر یدیمنو دق م  ی سالمت بخوره تو سرت، تو دار  -
 ؟یچه کار کرد  گهیکرد. اندفعه د

بابا، ناراحتم کرد! صدام رو بردم باال، اونم قهر کرد و گذاشت رفت،    یچ یه  -
 . نی هم



 هاش زد و گفت:تو لپ ی چنگ یحور مامان

 ؟یتو دست روش بلند نکرد  یعن ی -

نداشت.    م ی ج  نیدست داد و بعد رو کاناپه افتاد. حوصله س  نیبا رام  روانیس
 ون ی ز یشد به تلو ره یخ

 گفت:   روانیه سکنار صبا نشست و رو ب   یحور مامان

 !؟یدیتو گوشش، اون زنته، خجالت نکش یزد -

 به مادرش انداخت و بعد گفت:   ی نگاه م ین  روانیس

تو خودش؟    زهیدهنش رو باز کرد؟! نتونست خوددار باشه؟ نتونست بر  -
 . م ی زن و شوهر ی ناسالمت

 مادرش گفت:  یجا صبا 

 . نجای به مامان نگفته، مادرش تلفن زد ا یزیچ  ایثر -

 . کننیاونم تو روم نگاه نم  یبدتر، حاال ننه بابا گهید -

داد. تمام    ی م  ایاز سمت خودش حق رو به ثر  یبود. هرکس   دهیفا  ی ب  بحث 
که    یو مو مشک   ییرو دوست داشتن. همون دختر چشم آهو   ای خانواده ثر

اون رو    ه یعال  الت ی تحص  شهیکامل رو داشت. صبا هم  یدختر شرق  ه یاصالت  
  روانی اخالق و کردار پاکش رو و س  ز ی و بابا پرو   یو مامان حور  دونستیسر م 
 کرد.   یسخت حسادت م  ی اسطوره مهربون ن یبه ا یگاه 



تصم  تا بألخره  و  موند  پدرش  خونه  حور  م ی عصر  مامان  برگرده.    یگرفت 
 کنار و بهش گفت:   دشیکش

 زن ناز داره.  -

 !ستم ی من نازکش نکه   یدونیو شما م -

 وصله ناجورن.   ایو ثر   روانیس  گنی که همه م  یکن یاشتباهات رو م نی هم -

 گفت:  یعصب  روانیس

هم به خودشون    ل یپدر و مادرم منو له کنن کل فام   یوقت   گه، ی د  نیهم   -
انقدر گفت  ادیکه به دهنشون م   یزی هر چ  دنیاجازه م ماهه،    ای ثر  ن یبگن. 

 مهتابه، ِاله و ِبله که اونم انتظاراتش رفت باال. 

 خواد؟! یبچه ازت م هی  نکهی داره اون طفل معصوم، جز ا یچه انتظار -

 و گفت: ستاد ی ا یسنگ  ی هارو پله  روانیس

حاال که منو ترک   ست، ی بلد ن دنیبچه ناز کش ن یمن هنوز خودم بچه مو ا -
خودش رفته، خودش هم    کشم، ینم  ناز   گه یکرده، حاال که از خونه رفته د

 برگرده.  دیبا

تو خونه    دنیکش  یی . حوصله تنهاابونیشد و زد به خ  نی هم سوار ماش   بعد
  دنیرو عوض کرد و رفت باشگاه . به محض رس ر ی رو نداشت، وسط راه مس

سرو صداها رو   نیکرد! باز ا  یاشتباه نم  د،یبحث و جدل شن یبه سالن صدا
 پوالد به پا کرده بود.



و    شیدود  نکیع پوالد  شد.  سالن  وارد  و  دراورد  بچه  گهید  یک ی رو  ها  از 
  ی نماد  یهم دورشون رو گرفته بودن. آقا  هیبودن و بق   ستادهیهم ا   یرو روبه

سع سالش  و  سن  اون  ف  ه یقض  کردیم   ی با  پوالد    صله ی رو  انگار  اما  بده؛ 
 : گفتیستش رو باال برده بود و متمومش کنه. کف د  خواستینم

 بگه.  دینبا  یزیچ  گه ید یکس   زنه،یکه من گفتم، ارشد حرف که م   نی هم -

 جا کرد و بعد گفت: دست جابه ی رو تو نکشی ع  روانیس

 ؟ یمرب   یحت -

. تا شناختیم  یها رو به خوبتک بچهها به طرفش برگشت. تکنگاه  همه
هم رده اونا بود و به حرف    ستاد،ی ایبچه ها م  نیخود اونم کنار ا   شی ماه پ  ۶

با قهرمان   داد؛ یگوش م  یمرب باال    یاما حاال  تو مسابقات بلغارستان رتبش 
اول پوالد    یهاخودشون رو گرفته بود. از همون روز   م ی ت یرفته و سمت مرب 

ا  که ت  یروان یقبول کنه س  تونستیمخالفت خودش رو خوب نشون داد. نم
سرش چتر پهن    یفقط باهاش درحال رقابت بود حاال باال   شیچند وقت پ 

رفت   ییبار اعتراض کرد، خودش به تنها  ن یکنه و مرتب دستور بده. چند
رئ  با بچهون یفدراس   س یسراغ  انداخ   پشون یاک  یها.  راه  به  اما    ت؛شورش 

لج    الیخ یهفته اول رو ب  کی.  رفتیراه نبرد و به ناچار پذ  ییحرفش به جا 
لجباز جد  یو  سالن  حاال که  اما  وسا   دی شد؛  با  م  لیرو  اون    کردنیآماده 

 اعتراضاتش رو شروع کرده بود. 



رها شد و    روان یحرف س  نی از بچه ها بود با ا  ی کی  قهیپوالد که به    دست
ها رو از نظر گذروند و بعد  بچه  باً یجلو اومد و تقر  روان یفقط نگاه کرد. س 

 گفت: 

 به جون هم؟  نیکه هنوز سالن آماده نشده شماها افتاد  هی چ   ه؟یموضوع چ  -

مبارزه آخرش افتاده    ادی .  ستادیپوالد ا   یرو روبه  روانینداد. س  ی جواب  یکس 
  ن یآورد. تو آخر   یسطح بود؛ اما پوالد فقط بدشانس   ه یبود. قدرت هر دو تو  

. فراموش  شهی م  ده یهم کش   ین، مسابقه به راند بعدبود  دهیضربش خطا د
  یمحکم   لگدو    کنهینقطه ضعف استفاده م  نیاز هم   فیلثه بزاره. حر  کنهیم

تو    شون ی کیو    شهی ها تو دهنش خرد م. دوتا از دندونزنهیتو صورت اون م
. اگه اون رسهیم  انیو مسابقه به پا  شهی . پوالد ولو مرهیفرو م   فیمشت حر 

 ی نداشت حاال ممکن بود جا  یاگه مسابقه راند بعد  اومد،ینم  شی خطا پ
 باشه!  م یت  ی اون مرب روانیس

 رو شونه پوالد گذاشت و گفت:  دست

  رسم،یزودتر به جواب م  یلیاگه از تو بپرسم خ   کنم یفکر م  م،یخب ارشد ت  -
 شده؟  یچ

ن رو داشت دست  و مسابقه بلغارستا   ی که هنوزم عقده همون حق خو  پوالد
 آورد و گفت:   نیی از شونش پا یرو به آروم   روانیس

  کس چیه   نه ی شیبزرگ م  تیمسئول   هی  ی و پا  کنه یراحت قبول م  ی کی  یوقت   -
بوده و هستم، دلم    م ی مانع و جلودارش باشه. ارشد ت   تونهینم  ز یچ   چیو ه



ها همون  وگرنه آدم م ی عوض نشه! ما فقط سالن عوض کرد  یزیچ خوادیم
ادعا کنه حاال   تونهیرو عوض کنه! صادق نم  ی زیچ تونه ینم ی. کس هانآدم

 عوض بشه.  د یهم با   م ی عوض شده ارشد ت ی که مرب

 تکون داد و گفت:  ی سر روانیس

 . تونم یادعا رو بکنه؛ اما من م ن یا تونهیآره، صادق نم -

که    فتهیاومد راه ب  روان ی. س افتادن  اهوی. بچه ها به ه دیاز رخ پوالد پر   رنگ
 قدم جلو برداشت و گفت:  هیپوالد  

هرکس ندونه ذهن من و وجدان تو    ؟یکنیم  یبا خودت چه فکر  روانیس  -
  ی نوسان رو به وجود آورده. پس سع   نیاشتباه ا   ه یکه فقط    دونهیخوب م 
الک  دل خوش کن  ینکن  ا  ر ی. دیبهش  زود  به    ن یو  تعلق    گهید  یک یمقام 

 .  یدونیرو خوب م نی! خودت هم ا رهیگیم

تمام    ت یبا جد   روان یسالن رو در بر گرفته بود. س   یتمام فضا  ی محض   سکوت 
 جلو رفت و بعد گفت:  گه یچند قدم د

تعلق    یاگهینداره به کس د  یمقام که از نظر من ارزش  نی که ا  یپس تا وقت  -
اسم استاد    لب   ر یو ز   ی دور بدو   نیباز باشگاه چند  یتو فضا  ی تونیتو م   رهیبگ

 .  یرو با خودت تکرار کن

از بچه  روان یهاش رو محکم بهم فشرد و سدندون  پوالد ها  با دست زدن 
تمر وقت  ن یخواست  کنن.  شروع  س  ی رو  شدن،  گرم  خوب    روان ی همه 

 و گفت:  ستادی مقابلشون ا



جدا کنم.    ی خودم رو کاماًل از استاد رستم  یگر  یسبک مرب  خوام یمن م   -
برا  م ی تازه ت   روش  ه یبا    خوام یم ارشد   خوام یکار م  ن یا  ی رو باال بکشم و 

 بدم .  ر ییگروه رو تغ 

و   دیلرز یهاش م . دستتو بچه ها افتاد و پوالد تو خودش رفت  اهویه   باز 
بود؛ اما    نیی . سرش پاکردیرو تحمل م  یادی تمام وجودش سرد بود. فشار ز

 : دیشنیم  ق یهاش دقگوش

هم دست    یرده بند  شه، یخودتون برگزار م   نی مسابقه ب  ه ی  گه یهفته د   ک ی  -
و    سه یاسمش رو بنو   تونه یباشه م  لی هست. هرکس که ما  م ی ت  یارشد قبل

ارشد سه    هی  ستی رو انجام بده. بهرحال انصاف ن  ناتشیهفته تمر   ه ی  نیتو ا 
حق    نه   هیباز   ی ! نه پارتد یچهار سال تو مقام خودش درجا بزنه. نگران نباش

 . یخور

 گفت:   رلبیپوزخند زد و ز  پوالد

 نداره؛ اما مسابقات... .  یحق خور یآره، ارشد -

  روان یس   یها. حرفدیکش  یصورتش سرخ شده بود و به زور نفس م  رنگ
فراموش کرد   یشد. حت یکه تموم شد زودتر از همه لباس عوض کرد و راه

حق    دیمتوجه حال اون بود، شا  روان ی دستکش ها و هوگوش رو برداره. س 
اداش اونم  اگه خود  م  ن یت،  رو  بدترحتمًا عکس  دیشنیحرف ها    یالعمل 

 . دادینشون م



د   ۹  ساعت خداحافظ  گهیشب  همه  ماش  یاز  سمت  به  و  بود    نشی کرده 
 ... . یتخت خال  ،ی خال یغذا ز یافتاد و نبودنش، باز م ای ثر  ادی. باز رفتیم

  ال یخ   د،ید   کاغذ رو برف پاک کن  کهیت   هی   فتهیکه زد و خواست راه ب  استارت
شد و کاغذ رو برداشت؛ اما هنوز بازش نکرده بود    اده یاست. پ  مه یکرد جر 
 گفت:   ییکه صدا

 تازه اولشه، انقدر زود خودت رو خسته نکن.  -

بود،    م ی ت  ی قبل  یمرب  یرو تو مشتش فشرد و سربرگردوند. استاد رستم  کاغذ
 لبش به خنده باز شد و گفت: 

 د؟ی! چطور شد که اومدنجا یاستاد شما؟! ا -

رفته؟ تو    ادتیمگه ساعت ها رو    ؟یکرد   لیتعط  ر ید  یل یباشگاهت رو خ   -
زودتر تموم بشه،    نی تمر  یزدیبال م به خونت بال  دنیرس  یبرا  شهی که هم

 شده که حاال... . یچ

 فشرد گفت: یطور که کاغذ رو تو مشتش م  نیهم   روانیس

با حرف آب و جارو    د یبا  شد، یم  ز ی تم  د یبود. با  یامروز سالن گرد و خاک   -
 . شدیروشن م فشیامروز تکل نی هم  دیبود که با  ییزها یچ ه ی شد،یم

 کنه؟   یپوالد چه کار م -



بوده.    یک   ینزد و استاد از نگاه اون خوند که گرد و خاک پا  یحرف  روانیس
  روان یاز اون جدا شد و س  یکوتاه  یو با خداحافظ  دیبه پشتش کش  یدست

 آروم آروم مشتش رو باز کرد.

 *** 

 ی ل یششم: ل فصل

باغچه   یروزها  ن یاول به  داشت  پدرش  بود.  شده  شروع  تابستان  گرم 
امکردیم   یدگ یرس نبود؛  قهر  به ظاهر  بود. خ  نیا سرسنگ.  دلش    یل یشده 

هاش رو دور بابا از پشت سر دست  اطی باز بره تو ح  یرو   هیبا    خواستیم
 شد. ی بخواد؛ اما روش نم یها کول  ی و بعد مثل بچگ  رهیبگ

گرفته بود    م ی به باغچش بود. تصم  یدگ یمشغول رس  اطی محسن تو ح   حاج
ها رو  و گل  کرد یم   و رو   ر ی ها رو زخاک  لچه ی نسترن و شاه پسند بکاره. با ب

انداخته بود و حاج    هی نقشدار سا   یهاکی رو موزائ  ی . آفتاب حسابکاشتیم
تمام    مهیزنگ در کارش رو ن یاز عرق شده بود. صدا سی خ  یمحسن حساب

گوشه پرده اتاقش رو کنار زد و به در چشم دوخت. داشت با    یلیگذاشت. ل 
م فکر  ک  کردیخودش  ا  تونه یم  یکه  تابستون   یگرما  نیتو  به    یظهر 

روحخونه شد  متوجه  که  باشه  اومده  همکالس   یکی  یشون    ی هایاز 
زده    رونیاز حدقه ب  یهاشد. با چشم   اط یدسته گل وارد ح   هیدانشگاهش با  

زد    املپرده رو ک نزدکنار  لبخند    یبرد. روح   تر کیو صورتش رو  با همون 
نما د   شی شگی هم  ی دندون  رو  ل  دیاون  و  داد  تکون  دست  براش   یل یو 

 رفت.  یی رایمتعجب به سمت پذ



پذ  ی روح به دست وسط  د  ستاده ی ا  یی رای دسته گل  و  در  به  و  و    وار ی بود 
کوتاه    یلبخند زد و جلو اومد. مانتو  یل یل  دن یبا د  هو ی.  کرد یمبلمان نگاه م

که کاماًل    ظیغل   شی آرا   هیپاشنه بلند و    یورن   یهابا کفش  یقرمز و شال گلبه 
تند و    ادکلن  یبغلش کرد بو  یساخته بود. وقت   ی عروس  یمانکن برا   ه یازش  

شلخته  کیمات  وضع  و  سر  از  خجالت  با  مشامش.  تو  زد  باهم  وار  و کرم 
  دنی. به محض رسارهیرفت که شربت ب   یرسخودش بعد از سالم و احوالپ

  ی و لبش رو گاز گرفت، حاال پدرش چه فکر  نک یبه س  دی به آشپزخونه چسب
 . شستیرو م یی رای فرش پذ دی با  ی مطمئنًا بعد از رفتن روح کرد؟یم

که شد    ییرایگل رو تو آب گذاشت و شربت آلبالو آماده کرد. وارد پذ  دسته
پشتش   یلی ل  کنه،یرو نگاه م   ییکشو   ز ی رو م   یهاداره قاب عکس  یروح   دید
 و گفت:  ستادیا

 . یخوش اومد -

 ه؟ یک  نیا نمیبب ،ی مرس -

 ها دور زد و بعد گفت: هاش تو قاب عکسبا چشم  یلیل

 همکار بابام.  ، ی سروان غزال نیا -

 !سه؟ی پل  یعنیچقدر اخمو،   افشیق -

 اون رو گرفت و کشوندش سمت مبلمان و گفت: ی بازو  یلیل

 . گهی ه دآر  -



 گفت:   یبا لحن خاص  کرد،یبازم به دور و بر خونه با تعجب نگاه م  ی روح

  ، ِی سنت  یل یباشه. بافتش خ یشکل نیخونه تون ا  کردمیاصاًل فکرش رو نم  -
 پر از طاقچه بوده، درسته؟! وارش ی جاها در و د  نیا  بندمیشرط م

که تو کار ساخت و ساز خونه    ینگاه کرد. از دختر آدم  یروح  ی به سرتاپا  ی لیل
با لبخند   د، یرس یبه نظر نم   د یحرف بع  نی هست ا   زها یچ  نی و فروش ملک و ا 

 گفت: 

هم پر از طاقچه بود،    وارهاشیبود. د  یمیقد  یل یخونه بافتش خ  نیآره، ا  -
حوض بزرگ داشت، بابا از دوست    هی نبود،    کیهم موزائ   اطشیتازه تو ح
کمش که هنوز    هینوسازش کنه،    ی کم  هیرو بکوبه و    نجایخواست ا   معمارش

 نشد.  نیبهتر از ا  گهی بخاطر عالقه باباست، د ه یسنت

س  رونی ب  ی نفس  ی روح تو  از  رو  شربتش  و  به    هی برداشت.    ی نی داد  نگاه 
 با تعجب گفت:  ی لیخنده، ل  ر ی انداخت و بعد زد ز یل یل یسرتاپا

 ؟ ینی بیم  یخنده دار ز یتو سر و صورتم چ  -

ها  از بچه یکی کدوم   گهیکه تو از سال د  کردمیفکر م  نینه بابا داشتم به ا  -
 افتادم.  یناصر ادی  هوی که   یهات انتخاب کنکلواسه کل  یخوایرو م

 ؟ یکدوم ناصر  -

و    ای با رو   شه یباال، هم   کشه یهمون که به زور دماغش رو م   ،ی رضا ناصر  -
 . داشتیبر م  یکنفرانس گروه   دهیحم



 گفت:   یروح  کرد،ینگاهش م  جیکه گ  یلیل

 . لنگهیپاش داره م  ه یچشم قشنگه،  یبابا ناصر -

 آهان! -

 زد و ادامه داد: یاپوزخند دوباره ی روح

شاد  - دکلکل  ه،یبچه  خشهیم  ی دنیهاتون  دلم  من  راستش   یبرا  یل ی. 
داشت،    یخاص  دی بود، عقا  یطونیبچه درس خون و ش  شه،یتنگ م  اوشیس

 . کردیم ی خوب شرفتی تو درس پ موند یاگه م

 خم شد جلو و گفت:  یلیل

شد؛ اما آخرش    لی برگرده، اون که بألخره فارغ التحص   دش یخدا کنه عقا  -
 !افت؟ ی ی گشت و واقعًا چ  یچهارسال دنبال چ نی تو ا دمینفهم  ی کی من 

 خوش به حالش.  یالس آنجلس، و  رهیداره م -

 گفت:  تفاوتیب  یلیل

 . رهیاست که داره م وونهید -

 به حالت دفاع از اون گفت:  ی روح

ماها از    ن یکه ب   یتنها کس   د ی! شاقتی دنبال حق  ره یداره م   ست، ین   وونه ید  -
استاد    یهاسر کالس  ست ین   ادتیاون بود.    گشتیم  قتیاول هم دنبال حق



با خودت فکر کن    د؟یپرس یم   ییزهای ! چه چ کرد؟یم  ییها بافنده چه سٔوال
 !د؟ یچرخیها تو ذهنت مدونه از اون سٔوال هیاصاًل  

م  ی روح سگفتیراست  عقا  اوشی.  رو    یهامتفاوتش کالس  دیبا  درس 
م  ی حساب نگه  اون سٔوال   اتیفلسفه ح   یهاسر کالس  داشت،یزنده  فقط 

و آخر سر هم که    داد یفقط اون نظر م  یفلسفه اله   یها. تو بحثدیپرسیم
م   دیدیم از کالس    نیچند  یحت  گه؛ید  یواد  هیبه    زدی م  اره یاستاد کم  بار 

مختلف اخراج شد؛ اما دست از کارهاش بر نداشت، اون دنبال    یااستاده
 بود.  قتیحق

در   ی ل یل  شی پ  ی دوساعت  ی کی  ی روح هر  از  بعد  و  بعد    یموند  و  زد  حرف 
 آماده رفتن شد.  دادیم  ی لینامه به ل ه ی کهیغروب درحال یهادمدم

 که گفت:  کردیموهاش ثابت م  یرو رو  شیروسر  داشت

ا  - نکرد  فرصت  بودم خونه  نویخودش  رفته  امروز که  بده،  ازم  بهت  شون 
. طفلک عمم  بستیبهت برسونم، داشت چمدونش رو م  نویخواهش کرد ا 

 !شهی تنها م یلی بره اون خ اوش یو استخوان، آخه اگه س شده رود پوست 

 یو برا   رهیگ یرو م   ی دختر مامان  هیاونور دست    رهی م  شه،ی نترس تنها نم  -
 . ارهیعمت عروس م

کاًل با    اوشیس  ،یکی   نی از ا  ر یغ   ادیازش بر م   یبگ  ی! عمرًا! هر کاراوش؟ یس  -
با عمه سر کرده؟    یهمه سال چه جور  ن یتو ا   دونمیزن جماعت مخاله، نم 

  ت یبه عنوان ازدواج و مسئول  یزینه! اصاًل به چ  اد، یاز زن ها بدش ب  نکهینه ا



زن رو درک    یوجود  فه فلس  دیاون اول با   گمی اعتقاد نداره. به من که باشه م
ا   یلیل   یدونیکنه و بعد قدم بزاره جلو. م   زش یچ   هی  رتویهمه تفاس  نیبا 

 بود.  هیتر از بقو متفاوتبا ت  نکهیموندم! ا 

 اون رو گرفت: یبازو   یسر به عالمت نه باالبرد و روح یلیل

وقت گم یم   یجد  - روز  اون  مثاًل  بچه  یتو   ی!  تو    زدنیم  تار ی ها گکوه    ه یو 
اون به طرفت اومد و باهات شروع    یگوشه از قله واسه خودت کز کرده بود 

  م ی زنیاز دانشگاه حرف م  م ی نی شیکه باهم م   ییها وقت  هی کرد به حرف زدن،  
 . ارهیاون فقط اسم تو رو م

 کم خجالت زده شده بود گفت:  هیکه   یلیل

 کل کرده. کل  هیاز بق شتر یکه با من ب  نه ی فقط به خاطر ا -

 گفت:  طنتیبا ش ی روح

 جادوش کرده! ت یجنگل یها هم چشم   دیشا -

اومد    ی اون رو بغل کرد. حاج محسن وقت  ی به آروم  یقهقهه زد و روح  ی لیل
با زبون پرعشوه و نازش تشکر کرد    یتو تعارفش کرد که شام بمونه؛ اما روح 

 از خونه خارج شد.  تیو در نها 

 سوزوند:  ی زد که اون رو حساب یرفت حاج محسن حرف  یلی مهمون ل  یوقت

م  - تو  دونستم یاگه  ا   یرفاقتت  با  راض آدم  نجور یدانشگاه  اصاًل    ی هاست، 
 . یپا تو صحنه علم بزار شدم ینم



 رفت و آمد داشته باشه.  یبا هر قشر دیآدم با -

اون  ن یسنگ  روابط و کور  از هم دورتر  و خونه سرد و سوت  ها رو هر روز 
  دخترش رو  خواست یخواست؛ اما حاج محسن م  ی رو نم  ن یا  ی لی. ل کردیم

 که اون رو سر به راه کنه.   هیتنب   هیکنه!    هیتنب 

روابط پدر و دختر باهم گرم شد، انگار همه    یاون روز به طور اتفاق  یفردا
 به وجود هردو رخنه کرد.  ی شد و دوباره مهربون ختهیبه دور ر  ها نهیک

نامه نبود،   نیاول   نی رو بخونه. ا   اوشیهنوز فرصت نکرده بود نامه س   یلیل
! متنشون فقط در  نوشتن ینامه م   ادی هم ز  یدانشگاه برا  ی هاتو تمام سال
حرف سخنران مورد  و  اعتقادات  و  که    ییها یها  تو    ایسر کالس    ا یبود 

  ایو َ  ی کیبه کم آوردن    ا یبرقرار شده بود که    نشونیمختلف ب   یهاکنفرانس
و ادامه    یها از عذر خواه منجر شده بود. نامه  ی گرید  یو دلخور  ی به ناراحت
  ی ل یچون ل  شد؛یها خبردار نموقت از اون نامه  چی. پدرش ه گفتنیارتباط م

کمدش پنهان کرده بود،   یجا  نی تو پستوتر  یصندوقچه چوب   ه یها رو تو  اون
م   یگه گدار تابستان  دانشگاه  شدیکه  تعطو  سراغ   رفت یم  بودن  لیها 

 .  کردیخوشش رو تکرار م  ی ور دوباره شون روزهاها و با مر نامه

روش زل زده بود. چند دست  درمانده نشسته بود و به روبه  یهاآدم  مثل
  ،یاروزهی. کت و دامن فکردیبود رو تخت و داشت نگاهشون م  ختهیلباس ر 

راه  یکرم  راهنیپ راه  و شلوار گ  ،ی سارافن طوس  د،یسف  یهابا    پوردار ی بلوز 
 ... . یاسی



  پیهم ت  ی هاو دوسه تا از بچه  یروح  ادی ها،  لباس  یحرص نشست رو   با
 اون افتاد. 

تولد    تولد بچه  ی کیبود،  باال  یهااز  ل ییترم  اول    همیلی.  بود.  دعوت شده 
  اد،یجور در نم  ن یها همچاون  ن یکه ب  دونستیبره، خوب م  خواست ینم
سارا  یلیخ قبول کرد.  تا  اصرار کردن  و  زدن  زنگ  طوسبهش  رو   شی فن 

چقدر خجالت    د، یآخ که اون روز بخاطر لباسش چقدر خجالت کش   د، یپوش 
لباسلباس  دید   یقتو   دیکش مقابل  در  و کوتاه    یهاهاش  روز  و مد  مارک 

بدون مدلش    یهاش چقدر نخ نما و از مد افتاده است. بخاطر موهادوست
و    دیخجالت کش  شیبخاطر سادگ   د،ی خجالت کش  ششی و صورت بدون آرا

رفتن به   یجاو به  رون یزد ب یاحساس کمبود کرد و تا آخر تولد نموند، زود
  نفس یب   نکهی زد تا ا  غیکرد و ج   هیمادرش و انقدر گر  خاکخونه رفت سر 

شاک  یرو  مادرش  از  شد.  ولو  و    ی سنگ  تنها گذاشته  رو  اون  زود  بود که 
 . کردینم  ی بلد نبود و دخترانگ یچرا دخترانگ  نکهیاز ا   تر یشاک

و برازنده امشب بود.    کیبه نظر ش   د،ی کش   یاروزهی به کت و دامن ف  یدست
تو ک و  تا کرد  رو  آرا   فشیاون  لوازم  از  پدرش  خوشش    ادیز  شی گذاشت، 

خونه   دیکنه که د   یکم نقاش   ه یداشت. خواست    ییاما اون چندتا  اومد؛ینم
ن  نیا  ی جا  ی سروان غزال تا غروب که پدرش رسست یکارها  مدام دور   د ی! 

 . رونیو بألخره سر ساعت هشت از خونه زدن ب   دیچرخ  دشخو

  ، یسنگ تموم گذاشته بود، دونوع غذا، دسر و بستن   ی حساب  یخانم مجتب  عمه
کرده بود. سر سفره غذا کم    نیسفره رو رنگ  ی حساب  یرنگ  یهاساالد و ژله



  یلیبشقاب اون رو پر کرد، ل جلو،    دیبود که عمه خانم خودش رو کش  ده یکش
 تعارف کرد؛ اما پدرش با خنده گفت: 

 داره.  میدخترم رژ  ،یخانم غزال  دیزینر -

 گفت:   ین یریخجالت زده شد و عمه خانم با اخم ش   ی مجتب شی پ  یلیل

 !یبخور یحساب  دیبا ،یهم خوب  ی لی! تو ماشاهلل خهیچ  م ی رژ -

  یبعد از شام نشستن پا  ی . پدرش و مجتبدیرسیبه نظر م  ی شب خوب  ظاهراً 
داد بره آشپزخونه و به عمه خانم کمک کنه. تو    حیشطرنج و اون هم ترج

عمه خانم فرار    ره ی خ   یهانگاه  ر یاز ز   تونست ینم  یقیطر  چ یآشپزخونه به ه
رفت، از یلب قربون صدقش م  ر یو ز   کردیکنه. مدام سرتا پاش رو برانداز م

 .کردیم  ی خوشبخت یو در آخر هم آرزو  رد کیم  فی کت و دامنش تعر 

  ی اگهید  ی رنگ و بو  ه یها  که حرف  شد یم   ک یشب نزد  ۱۱ساعت به    باً یتقر
ل  یگرفت، مجتب  و  بناگوش سرخ شد  رو    یل یتا  با خجالت گوشه چادرش 

بهش گفت    ی حس  ه یانداخت، از خونه که راه افتادن    نیی چنگ زد و سر پا 
عمه خانم    یها. حرفهیتکرار   یهاحرف  دنیامشب بهانه واسه شن  ی مهمون

مور  روزها  ندهیآ   ددر  دادن    ،ی جوان  یبود،  سامان  و  سر  و  سن  رفتن  باال 
 ی آورد و بعد براشون آرزوها   یم  یمجتب   ه یو    ی لیل  ه یتو هر جملش    ،یزندگ 

ز کردیم   ن یریش و همه چ  یخوب   ادی. جو  شباهت    یبه خواستگار  ز ی نبود 
گفت چقدر زشته که من اومدم خونه خواستگار!    یبا خودش م  یل یداشت و ل
 زد:  بیکه عمه خانم بهش نه   کردیرو سرزنش م   دشداشت خو



 جان؟   یل یل هینظر تو چ  -

  ن یا  گهیو مبهوت به دور و برش نگاه کرد، انقدر ذهنش شلوغ بود که د   مات 
 دست عمه خانم رو گرفت و گفت: د، یرو نشن   یآخر یهاحرف

 نشدم.  متوجه  خوام،یمعذرت م -

 گرم اون رو نوازش کرد و گفت:   یها خانم دست عمه

ا  - نظرمون  پدرت  و  باهم صحبت کن   نهیمن  بگ   د،یشما  رو  و   دینظراتتون 
 . دیکن  یسقف زندگ  ه ی ر ی هاتون، بألخره قراره شماها ز خواسته

 !ی کرد، باز حرف! باز قول و قرار الک  خی

 نگاه به پدرش انداخت و بعد تو دلش گفت:   م ی ن هی

 بهش بگم؟! ی چ گهید -

با    اط، یرفتن تو ح  ی بعد با مجتب  قهی قبول کرد و چند دق  یاعتراض   چ یه  یب
کم بهتر شد. انگار تو اتاق    هی حالش    دیچ ی ها پدرخت  یالکه البه  یاتازه  م ی نس

ش رو  نفس بکشه! چادر گلدار   ذاشتیگلوش رو محکم گرفته بود و نم   یکی
  ی اندازه مجتب  هب  یخواستگار   چی. از هستادی گوشه باغچه ا  هیجمع کرد و بعد  

سر صحبت رو    رفتیخونه شون و م   اومدیهر کس م  د، یکشیخجالت نم 
  یهمه جا زبانزد بود. تو دانشگاه اگه کس   شیخوش زبون  کرد،یخودش باز م

  یاما مجتب   اومد؛یبدون خجالت و اضطراب باهاش کنار م   ذاشت یقدم جلو م 



با  یکل  یو حت  ی بار خواستگار  نیبا وجود چند  آمد  و  تازگ   ز رفت    یبراش 
 داشت.

هاش رو توهم  دست  ی بنفشه تو باغچه بود که مجتب  ز یر  یهابه گل  نگاهش
 قالب کرد و گفت: 

 من بگم؟   ای دی کن یشما شروع م -

منم که    نی دعوت شدم و ا  نجایمنم که ا   ن یخه اآ   د، یبگ  د یمطمئنًا شما با  -
 بشنوم.  دیبا

انداخت، حرف زدن براش سخت شده بود! به ناچار لب    نییسر پا   یمجتب
 گشود و گفت: 

اما    ه؛یتکرار  ییجورا  هیهمه مدت    نی ها بعد از ا حرف  نی گفتن ا  دونم یم  -
ها  سال  نی خانم من، من تو ا  ی لیبده. ل   ی اجهی نت  هیو    ادیبه زبون ب  دیبألخره با 

 خوادیم   ی دل خودم چ   نکهیا  کردم،یفکر م   ز یچ  هیکه منتظر بودم فقط به  
فکر    نیاداره به ا   تو یگاه   یها تا صبح، حتشب  یگاه   گه؟یم یو دل شما چ 

تازه به دوران    یهاباشه. مثل جوون  تونهیم   یکه جواب شما چ   کردمیم
 شه ی خدا بخواد همون م  ی رچ و بعدش که ه  یفقط به شب عروس   ده یرس

هام به  . تمام لحظهنیدونیشما خوب م  نوی سال کم نبوده، افکر نکردم! سه
م   یسپر  دیام   نیا تموم  شما  درس  بألخره  قول   و  شهی شده که  که   یاون 

 ... .دیداد

 برآشفته وسط حرف اون اومد و گفت:  یلیل



باشه فقط گفتم فعاًل دارم    ادتون ی! اگه  ی به شما ندادم آقا مجتب  ی من قول  -
 . زنهینم  رون یب ی قول و قرار چیجمله ه  نی. از ا خونم یدرس م

موند،   جیشما گ یها اما احساسم از حرف دم؛ینشن یبله، قبول دارم که قول -
 که هنوزم منتظرم.   هیجی گ  نی هم به خاطر هم  دیشا

دستش  رو تو    ی. چادر از دستش رها شده بود و دستمال کاغذدیلرز یم   یلیل
 حرف بزنه.  تونستیمنتظر بود؛ اما اون نم ی مجتب کرد،یم  شیر  شیر

 من منتظرم.  -

دنبالش رفت و    یچند قدم   ی راه افتاد سمت اتاق و مجتب  ی با عذرخواه   ی لیل
 بعد گفت: 

 شد؟!  ی خانم چ یلیل -

 در مستأصل جواب داد:  یجلو یلیل

  خوام یمن م   د،یاریموضوع به زبون ن   نیاز ا  یزیچ  گهید  کنم یخواهش م   -
  دیاجازه بد  د،یو همکار پدرم   دیهست یتموم بشه، شما مرد محترم  ز یهمه چ 
  د،یها صبر کردسال  نیا   هودهیجا ختم بشه. متأسفم اگه ب  نیبه هم   ز یهمه چ 
 !دیکرد  تیانتظار وجدان منم اذ ن یشما با ا

 گفت:   یابا لحن تلخ و شکننده ی مجتب

 !ه؟یجوابتون منف که نیا  یعن ی  نیا -



که بعدًا اومد تو و    یدرهم مجتب  افهی نگفت و وارد اتاق شد. ق  یزیچ   یلیل
و جواب  چیه  یجا  یلیل   عی آماده شدن سر و حاج    یبرا  ی سوال  عمه خانم 

  یخوش به خونه برگشتن، حت   یشب  یمحسن نگذاشت. بعد از تشکر و آرزو
حرف زد نه نگاه کرد.   ینه کالم   رسوندیها رو مراهم که اون  یتو  یمجتب

سرعت  یکوتاه   یخداحافط  تفاوتیب با  و  به سمت    ر یغ  یکرد  قابل وصف 
 کرد.   یخونشون رانندگ 

 رو باز کرد:  اوشینامه س  ی حوصلگیسر ب از 

شاعرانه حرف زدن و شاعرانه سالم   گهی ...نه فقط سالم، دی سالم به بلندا  ه ی)  
  ی جلو رفت. بألخره به هر جون کندن   ت یبا واقع دید افتاده. حاال بادادن از م
  زهایچ   یل یفلسفه خ  دمیفلسفه رو گرفتم؛ اما آخرش نفهم   سانسی که بود ل

تو   ن یتا هم  ر یده بگ ی ! از همون خدا که منو آفررسهیاز کجاست و به کجا م
خودت    یفلسفه خاص برا  هیحتمًا    یکه جنست از من متفاوته و به قول روح 

 ... .یدار

 نه ی همه ک  نیفلسفه ا  خوامیم   خوام،یکه م  یزیبرم، برم دنبال اون چ  دیبا
فلسفه هشت سال جنگ    خوام یکنم، م  دایرو از دل مردم اون کشورهم پ 

با    خوام یو بدونم، مخاک ر   ر ی رو که فقط مرد و زن و بچه رو کرد ز  هودهیب
همراه    هی  ابمونم و ب  خواستیدلم م  یل یفلسفه تازه بسازم! خ   هیهام  دانسته

  خوام یکه من م  یکس   دمید  شه، ی نم  دم یکنم؛ اما د  یرو ط  یطوالن   ر یمس   نیا
 . خوادیدم و بازدم تنفس هم استدالل تازه م یبرا یحت



  اد ی  خوامیم   یی تنها  ن یو من از ا   دهی م  ادیرو به آدم    زهایچ   یل یخ  یی تنها 
  دی. چطور با ستادیها اتنه مقابل مخالف  هی   د یکه چطور با  رمی بگ  اد ی  رم، یبگ
هم    ادیز  ت یفکر کرد که موفق  ن یها رفت و به انفره به جنگ ناخواسته  کی

 . ستیدور ن 

مثل تو    ی نیترم پائ   ه یمن، بعد از اومدن    ی شد، حدٔاقل برا  ی زود سپر  زمان
.  یاریو من نخواستم کم ب   ی ز اول با ظاهرت جنگ رو شروع کرداز همون رو 

قبول نکردم و خواستم ثابت کنم    ینخواستم، قبول کرد  یگفتم، خواست   یگفت
امون    منو برهان و اثبات و استدالل    لیها کجاست! دلمخالفت  نی ا  شهیر

. محکمه  یاوردیم لیکه تو هم با خودت دل  انداختیپدر طرف رو به فکر م
تموم بشه،    خواستم یاما م  شدم؛یقانع م  یکردیقانع م  رفتم،یپذیپسند م

تموم بشه. تو    ۶۷شروع شده تو همون سال    خود یکه ب   یجنگ   خواستم یم
بوده،    سخت  یپدرت مرد اون روزها  ،یحق داشت   ،یگفتیباز از تلفاتش م 

  یهرچ   تم،رفی باشه همه رو پذ  ادت یو من اگه    ی باش  تفاوتیب   ی تونستینم
 رو... .  یکه گفت 

حاال به عنوان    خوام یگذاشتم کنار، م  گه یجور د  ه یرو    ز یامشب من همه چ  اما 
هام  ! خواستهمیدو همکالس، دو مخالف و دو دوست فقط باهم حرف بزن

خواستم مدارک    نی . اولارم یها رو به زبون ب اون  د یچطور با  دونمیو نم  اده یز
تو حواس   زه وقت اندا  چینگفتم چون اون ه   ی نگو چرا به روح  مه،یدانشگاه

نبوده. شا  و همراه  بود  دیجمع  و    م؛ی به ظاهر کنار هم  فکر  و  تو ذهن  اما 
بعد از آماده شدن    می مدارک دانشگاه  م، ی ها باهم فاصله داشتفرسنگ  م ی تصم



زحمت به دوش تو باشه. خواسته    نیا   خوادیبه پست شدن داره، دلم م  از ین
و به خاطر    یمن باخبر  یندگکه از وضع ز   دونم یم   اد، یواقعًا به قلم نم  م ی بعد
دارم که    ر ی مادر پ  ه ی. من  امیبه زبون ب  تونم یهم هست که راحت م   نی هم

 رو نداره.   یاز من کس ر یتنهاست و غ  ماره، یب

ب دونم یم ب  وفامیکه  اما چاره  شمیم   وفاتر یو  برم؛  ندارم. خودش    یا اگه 
برا  دونهیم من  خ  دن یرس  یکه  هدفم  دلبستگ   یلی به  رو کنار    ها یراحت 
کنارش باشه.    یکی داره که    اج یرفتار من عادت داره، مادر احت   نیبه ا   زارم، یم

و    تیشخص  باو    ر ی دختر آروم سر به ز   هیاون    پسنده،یرو نم   یاخالق روح 
صه وجودت بود که من  همه خال   نای. شک نداشته باش که اخوادیمهربون م 

  ر ی اما…اما من غ  ره؛ی از سرخود بودنم حرصت بگ  دیکردم؛ شا  تیبه مادر معرف
  دوارمیمادرم رو بهش بسپارم، ام   یهاییرو سراغ نداشتم که تنها  یاز تو کس 

 هام!خواسته ن ینکرده باشم با ا تتیاذ

م  یزیچ   نیآخر  و  ازت  برا  دار ید  هی  داره،ید  هی   خوامیکه    ه ی  یکوتاه 
! ستی چون زمان برگشتم اصاًل معلوم ن  یطوالن  گمی . می طوالن   یخداحافظ

پنج  طمیبل  خیتار ساعت  هست  دوازدهم  دقمال  از    قهیوچهل  قبل  صبح، 
  ی ان یپا  دار یو د  ومدنی . اومدن و ننمتی بب  گه ی بار د  ه ی  خوادیحرکتم دلم م

  ی لی خ  هامییها تن  یای رو بدون که من تو دن  نیخودت؛ اما ا  یپا  مشیتصم
 کردم... .(   دایگشتم تا تو رو پ   یلی گشتم، خ

  یواریبه سمت ساعت د  د یچرخ  ع یتموم شده بود، سر  یبدون خداحافظ  نامه 
 وقت داشت.  قهیفقط چهل دق



رو تو ذهنش    رهایبکنه. مس  دیچه کار با   دونستیو نم  دیلرز یم   دستاش
تا فرودگاه کمه کم   با احتساب خلوت   کیمرور کرد.  اونم    یساعت راه بود 

  ر یچرا نامه رو انقدر د  نکهی لحظه حرص خورد از ا  ه ی  ک،ی اتوبان و نبود تراف
  میشد حاال تصم ینامه با خبر م  ی تو  یها از نوشته  روز یاگه د  د یخونده بود، شا

 . گرفتیرفتن و نرفتن م ی برا یبهتر

. رو شانس بود که امشب  رونیو و از خونه زد ب  دیلباس پوش   یاقهیقد  دو 
رو تو جاش چرخوند،    چیسوار شد و سوئ   عیرو نبرده بود، سر   نیماش   یغزال

 نگاه کرد:  ییرا ی پذ یهابه پنجره

 بدم براش.  حیتوض  دیبألخره که با -

  اوشیس   یها. حرفروندیبود م  ب یخودشم عج  ی که برا  یجاده با سرعت  تو
تو کلش. وقت اذان شده بود، دلش   رفتینامه رژه م  یهاش توو درخواست

  یبرا  یریآخرش عاقبت بخ   ی نماز که دعا  هی  خواست،ینماز خالصانه م   هی
 باشه.  اوش یس

کجا    دونستی. اصاًل نم زدینفس م و نفس  د یدو یفرودگاه فقط م   دیرس   ی وقت
. به صفحه  خوردیاعالم پرواز مدام تو گوشش زنگ م   جی پ   یبره! صدا  دیبا

 لندن... .  س،ی پروازها نگاه کرد، فرانکفورت، پار ی توری مان

 ! نکنه رفته؟!دم یرس ر ی نکنه د -

. محوطه وحشتناک شلوغ بود و چشم  رفتیو جلو م  زدیرو کنار م  تیجمع
  نان یرو با اطم  اوش یشد. نتونسته بود س   ر یهاش سراز اشک  د، یدیچشم رو نم 



 کرد یاشتباه نم   دش،ید  هویکز کرده بود که    شهیگوشه از ش   هیبدرقه کنه،  
 خودش بود!

 هل داد و صدا زد: یبود به تند  ستادهیرو که کنارش ا  یزن

 !اوش یس -

رو    اوشیدر اشاره کرد که س  یگم شد. به نگهبان جلو  ت ی تو جمع  صداش
ب نگهبان  اما  بزنه؛  س   تیاهم یصدا  داد.  تکون  سر    که یدرحال  اوش یفقط 

با هزار زحمت    یلی. ل ستادی ا  ی برق  یهاتو دست داشت رو پله  یبزرگ چمدون  
بلند اسمش رو    ییو با صدا  دیکرد که وارد سالن بشه. دو  ینگهبان رو راض

 زد: ادیفر

 . اوش یس -

  ی پله برق  خواستیافتاد فقط دلش م   ی لیبرگشت، چشمش که به ل   بألخره 
 اسمش رو تکرار کرد:  لب ر ی. ز فتهیاز کار ب

 !ی لیل -

  ی تو گردنش رو جدا کرد و اون رو برا  ر یبرد و زنج   قشی دست به    اوشیس
 زد:  ادیانداخت بعد هم فر یلیل

 . یکه اومد  یمرس -

سر بلند    ی بغض کرده رو زانوهاش خم شد و گردنبند رو برداشت و وقت  یلیل
 . دیرو ند   اوش یس گه یکرد د



تازه    یوطه فرودگاه خارج شد. به هوارو تو مشتش فشرد و از مح   ر ی زنج
  یسکو  هی  یکمتر بود، رو   تیجمع  یاز سالن سر و صدا   رونیداشت، ب  از ین

م  یسنگ و  گرگ  هنوز  دوخت.  چشم  آسمون  به  و  بود،    شی نشست 
!  د یشنیآخرش رو م   یهاحرف  کاشی. ا اومدیم  صدایب  نطور ی هاش هماشک

 بود! شتر ی ب یطوالن یخداحافظ یفرصت برا  کاشیا

  ی سی انگشتاش گرفت و به پالکش چشم دوخت به انگل  ون ی رو م  گردنبند 
 حک شده بود متشکرم. 

سٔوال کرد،    یدر موردش از روح  ی تو گردنش بود، وقت  شهیگردنبند هم   اون
از    د یوقته اون گردنبند تو گردنشه، شا  ی ل یگفت که خ  ی تفاوتیبا ب  ی روح
گردنبند با ارزش    نیا   دیبا  اوشیمتعجب بود که چرا س  یلی! و حاال ل ی بچگ

 رو بده به اون؟!

دلش رو   یاهوی ه  دی نوردیکه تو سکوت شب آسمون رو م   ییمایهواپ  یصدا
 کرد:   شتر یب

  ن یا  ونیم   ،یرها کرد  ینجوری که منو ا  یانصافیب   یلیخ  ،یانصاف یب  یلیخ  -
  یهاو پاسخ همه سٔوال  یبرگرد  د ی. بایبرگرد  د یتو با  د، یو ترد   ی همه ناباور

 . یمن باش 

 *** 

 دا یهفتم: ش  فصل



نشسته بود. پنج تا سنگ مختلف و    یچمن   نیها رو زم از درخت  یک ی  گوشه 
رو    شون ی کی  ن،یزم  ختی رو تو دستش گردش داد و بعد اونا رو ر  کیکوچ 

رو برداشت و گذاشت کنار    ی بعد سنگ دوم  یبرداشت و انداخت باال. سر
  اد یبا هم جمع کرد و ولو کرد،    یج تا سنگ رو ههر پن  نطور یو هم  یسوم 

هاش  شون با دختر خالهخونه  اطیافتاده بود، اون روزها که تو ح  زهااون رو 
  دیخودش شن   یهایک یپژمان رو که از نزد  ی . صداکردیم   ی قل دوقل باز  هی

 کرد:  ز ی هاش رو تها رو تو مشت جمع کرد و گوشسنگ

جمعه است،    دونم یم   دونم،یفکر نکنم امروز خوب باشه، م  د،ینه، نه حم   -
برا بزارش  بهتر شده،  آره  آره،  د  هی  یگوش کن،  راه    ادیز  گه،ی وقت  به  رو 

 گفتم باشه... .   گه،یوقت د  هیباشه، باشه   ست،ین

هاش رو ولو کرد. دوباره سنگ دیسر شن پژمان رو که از پشت  ی پاها یصدا
شد پاهاش رو جمع کرد    ک یپژمان کامل بهش نزد  ی مضطرب شده بود. وقت

به دست    ی و بلندش رو پشت گوش انداخت، پژمان گوش   ی پر کالغ  ی و موها
 هاش نگاه کرد و بعد گفت: نشست روبروش و به دست

 نرفته! ادمی  نم یدلم تنگ شده، بده بب  ی لی! خ؟یکردیم ی قل دوقل باز هی -

 و گفت:  د یکه اون دستش رو عقب کش  رهیبگ دایها رو از ش سنگ خواست

 !ست؟ی رو به راه ن ادیبهتر شده؛ اما هنوز ز  یچرا گفت  م؟ی رینم  ی چرا گفت -

 دروغ که نگفتم! -

 و گفت:  نیرو زم  ختی ها رو رسنگ دایش



 بکنم تا برات رو به راه بشم؟ چکار کنم که بهتر بشم؟!  دیچکار با -

 . یدونیرو م زها یچ  نیخودت بهتر ا  -

باشم،    ارتیبرات صبح تا شب در اخت   د یبا   دونم،یخوب م   دونم،یآره، آره م  -
 ؟ ییخوا یرو م   نیتو هم 

 روش رو از اون برگردوند و گفت: پژمان 

وقت حاضر    چی! ه خوام یرو م  ن یمن فقط هم  یکن یبرات متأسفم که فکر م  -
منم    ی نذاشت   ،یتو دلمه؟ چمه! حرف نزد  یچ   خوام، یم  ی چ  ی بفهم  ینشد

 حرف بزنم. 

دامنش رو جمع کرد و خواست بلند بشه که پژمان دستش رو گرفت    دایش
 و گفت: 

 پنج ساله... .  -

 دست اون رو پرت کرد و گفت:  طاقتیب دایش

  گه یصدسال د  خوام، یحاال هم نم   خواستم،یچون نم  یپنج ساله بابا نشد  -
 . خوامیهم که بگذره بازم نم

 شد سرپا و گفت: بلند

  خوامینم  شه،یبچه ما عقب مونده م  م، ی عمو هستمن و تو، دختر عمو پسر    -
 کنم.   هیعمر غصه بخورم، حسرت بخورم، گر هی



 با بغض گفت: پژمان 

غصه بخوره و   دیکه با  ی! نکنه اونهیوسط چ  نیسهم من ا   ؟یپس من چ  -
خنده بچم    یبا صدا  م ی خستگ  خوادیدلم م   دا، یدم نزنه منم؟! من خستم ش 

من،    دای. شنمی خونه تو و بچم رو باهم بب  سم ر یم   یوقت  خوادیدر بره، دلم م 
 . یریحق رو ازم بگ  نیا  دی! تو نباخوام یمن بچه م

 زد:  ادی ها منزجر شد و از اون دور شد، پژمان فرحرف  نیا  دنیاز شن  دایش

 . زنم یمن دارم با تو حرف م  یلعنت  -

 بود که تو سرش اکو شد. ی زیتنها چ ادشیفر یصدا  پژواک

  ی تا همگ  دیبرنامه چ   ه ی  د یهفته بعد از اون اتفاق، پژمان به کمک حم  کی
 کن.   یالی برن و 

به    یاون حساب   اقی همه اشت  ن یاز ا  نی خودش بند نبود. آفر  یرو پاها  دایش
  ی از اون نظر خواه   ارهیهمراه ب  خواستیرو که م  یزیوجد اومده بود و هر چ

رو    یزیچ   کردیم  ی شده بود و سع  یاجازه پژمان راه . سوسن هم با  کردیم
 ر یفرصت تازه گ  هی  تونستیم  نکهیاز قلم نندازه. پژمان خوشحال بود از ا

 نهی زم  د یاول با  خواستیاگه بچه م  دیحرف بزنه، به قول حم   دا یتا با ش  ارهیب
 و در آخر... .  د یکشیبعد ناز م د،یچیم

رو بخونه    یغزل خداحافظ  شیپدربزرگ مادر   نکهیقبل از ا   شیسال پ   چند
پژمان کرد. پژمانم با    ی عنی ش  تو کن رو به نام تنها نوه  ییالی اون خونه و 
  ی فیص   یکل   نشیو تو زم   دیبه اونجا رس  یحساب   دار،یسرا  می کر  یکمک مشهد



سبز و  حت  یجات  پ  یکاشت،  د  ه ی  د یحم  شنهادیبه  بالل    گشیطرف  هم 
و به هزار بهونه   گرفتیرو م  دا یها دست شتابستون  ییها وقت  هی  ، کاشت

به خاطره    ل یتبد  دی از همون روزها بود که با  ی کیاونجا و امروزم    بردشیم
 اما... .  شد؛یم

رو پرواز داد به چند    دا یذهن ش  یخارج  کیرو روشن کرد. موز  نیماش  پخش
ن.  راه شروع کرد به حرف زد  ی هاوسط  ی که راننده تاکس  یوقت  ش، ی روز پ

برا   یعوض کرد و حت   کیبراش موز  وقت   ؛ییآشنا  یبهش شماره داد    یاما 
لحظه از    هیگفت شوهر داره راننده دمش رو گذاشته بود رو کولش و فرار،  

شا  یادآوری جوان که  پسر  ب  دیچهره  زور  م   ستی به  خندش   شدیسالش 
 گرفت. پژمانم از فرصت استفاده کرد و گفت: 

 . نم یب یخوشحالم که خندت رو م -

رو   شه ی ش  دا یاز کنارش گذشت. ش  ر یسرعت وصف ناپذ   ه یبا    دیحم   ن یماش
 و گفت:   نییداد پا

 تندتر برو! -

 حرف بزنم! تونم ینم  گهی اگه تند برم د -

 رو خوابوند. پژمان گفت:  شیصندل  حوصلهیب دایش

 . کنم یخواهش م  دا،یحرف بزنم ش  خوامیم -

 جا شد و گفت: جابه دهیخواب ی رو صندل دایش



 حاال نه.  -

با من    یخواه ینمونده باشه؟ اون موقع م  یچ یکه از من ه   یوقت  ؟یپس ک   -
 !؟ یحرف بزن

  هی هم گذاشت و پژمان پخش رو خاموش کرد و    یهاش رو رو چشم   دایش
 و گفت:   دیاون کش  یگوشه نگه داشت. دست به بازو 

 !میبد  یقول هیبهم   ایب -

 نشست و گفت:   شیبا شتاب تمام رو صندل  دایش

بچه    ی بگ  یو ه  یمن روضه بخون   یبرا   ر یتا آخر مس   ییخوا یاگه م  ن،یبب  -
 . ستم ی بچه، حرف حرف من ن

 گفت:   پژمان

 آخه... .  -

 !ستمین -

عصبان لب  پژمان  فرط  از  رو  ماش   ت یهاش  و  فشرد  حرکت    نیبهم  به  رو 
 . امروز روز اون نبود. اومدیانداخت. بغضش گرفته بود، نفسش به زور باال م 

داشت؛ اما تو اون منطقه    یادی ز  یگرچه گرما  رماهیو هوا تو فصل گرم ت  آب
گوشه کار رو گرفت.    هی  یزود علم شد و هرک  یلی بود. بساط کباب خ  ر ینظیب

ب   هیبود که    دایفقط ش درهم    یهاها و ساقهآفتابگردون  نیگوشه دنج ما 
. درست  کردیرو زمزمه م   ی آهنگ  ه ی  لب ریو واسه خودش ز  دیچرخ یبالل م



بود که دستاش رو بغل کرد و به آسمون    ستاده یها ا آفتابگردون  یهاوسط
کج و معوج تو پهنه    یهارهیابر به شکل دا  دیسف   یهاچشم دوخت. تکه  یآب
هاش رو از هم باز  و اومد دست  د یکش  قی. نفس عمخوردیبه چشم م  یآب

 گفت:  دیکنه که حم 

 !ن یهست یشما آدم بلند پرواز -

  ی بود، با اون کاله نقاب  ستادهیروش ا روبه  دیآورد. حم  نیی رو آروم پا  سرش
 با لبخند گفت:  دا یها شده بود. شقرمز مثل پسر بچه

 چرا؟ -

 !د یکنینگاه م  ن یاز زم شتر ی خب، چون به آسمون ب -

 ؟یبلند پرواز یعن ی  نیا -

  یکه کس   یتی به نها  دن یرس   یعن ی خواستن اوج،    یعنینگاه کردن به آسمون    -
 .یبلند پرواز یعن ی یتا حد ن یباشه، ا دهیتا به حال بهش نرس

 بود لبش رو غنچه کرد و گفت:   ومدهی بحث بدش ن نیکه از ا   دایش

 داره؟  ی چه معن نیپس نگاه کردن به زم  -

زم   - به  پرواز  نینگاه کردن  فروتن  ست؛ی ن   یبلند  و  جور    ه ی  ه،یاما خشوع 
 که تو وجود پژمان هست.   یتواضع، مثل خصلت پاک

 سر بلند کرد و گفت: دایش



 پژمان؟! -

 زد و گفت:  یدور اون چرخ دیحم

ند   - پژمان،  پا  یوقت   نی دیآره  سرش  وقت نه ییناراحته،  سرش    خندهیم   ی! 
  هابهی با غر  خوادیم   یکنه، وقت  هیگر  خوادیم  یقتو   ه،یعصبان   یوقت  نه،ییپا

 که چقدر تواضع داره؟!  دید یحرف بزنه، ند

 آفتابگردون گذاشت و گفت:  یهاتو جاده گل ی قدم دایش

آره اون تواضع داره به خاطر نگاهش، بخاطر حرف زدنش، بخاطر صورتش    -
 . نشیجز من بب   یکس   خوادیکه نم

 شد و گفت:  یبه دنبال اون راه  دیحم

 . هیهر دختر  یپژمان مرد آرزوها ن،ی حرف رو نزن  نیا -

 گفت:  یبا پوزخند دایش

 رو ببرن.مرد آرزوهاشون   انیب رم،یگیاون دخترها رو نم   یمرد آرزو! جلو  -

تحمل کنه، شما هم    شیرو تو زندگ   گه ید   یکیحضور    تونهینم  ی زن  چیه  -
 . هیمثل بق

راحت    الم یحدٔاقل خ  گه،ید  ی کی اگه پژمان بره سراغ    شمی من ناراحت نم  -
 . کنهیولم م  گهی که د  شهیم



شما قلبتون رو از    فته یاتفاق، اگر بر فرض محال ب  نیکه با ا  بندمیشرط م   -
 !نی دیدست م

 و گفت:  د یکش  دهیآفتابگردون خم هیرو   یدست  دایش

  گهیکه د  ییها نداره، نه حاال و نه گذشته  ی ارتباط  چ یپژمان با قلب من ه  -
صاف و ساده و درس    ی من همون پسر عمو  یگذشته، پژمان از اول هم برا

گره نخورد، نه اون  وقت به قلبم    چینکرد، ه  ر ییوقت برام تغ   چیخون بود. ه
  کنه یم  تماسکه ال  ییرو با حماقتش گرفت و نه حاال  هامییکه تنها   یالحظه

! اگه اون زلزله  هیکس یفقط به خاطر ب  کنم ی. اگه تحملش مارمیبراش بچه ب 
نبود، اگه   اهیحاال رنگ روزهامون انقدر س  مون یو خوشبخت   ی به زندگ  زدینم

 ه یو    بستم یم   یهمه چ  یم رو به رو هاپناه داشتم، اگه تنها نبودم چشم 
 من نمونده.   ی برا  ی کس  که  فی ح  ف، یاما ح   رون؛ یب  زدمیصبح از اون خونه م 

گره    یزندگ  ن یزن به ا  نینگفت. ا   یزی چ  گهیداد و د  رون ی نفسش رو ب   دیحم
شب    مه یعروسک خ   ه یبود! درست مثل    زون ینخورده بود، فقط آو   ی عاطف

دست و پاش پاره بشه تا    یاز بندها  ی کی   کشهیکه هر لحظه انتظار م   یباز
 بتونه از دست صاحبش در بره. 

  حوصلهیشونه انداخت در اتاقش به صدا دراومد، ب  یلباسش رو که رو   بند
 گفت: 

 . کنم یدارم لباس عوض م -

 اومد تو، بعد هم گفت: ن یباز شد و آفر در 



 !نه پژمان  بم یخونه غر  نینه من تو ا  -

ندادن    ادیاما انگار بهت    ؛یخونه آشناتر  نیاز همه تو ا  ی جنابعال  دونم یم  -
 ... . یسرت رو بنداز دیاجازه نداده نبا یتا کس 

که    کردیاون رو برانداز م   ستاد،ی ا  دای جلوتر رفت و درست پشت ش   نیآفر
 گفت :   دایش

 هات رو بزن و برو!بخوابم، حرف خوامیم  گهی د قهیپنج دق -

بود   دایکه تو دست ش  یارهیبا حرص اونو برگردوند سمت خودش. گ   نیآفر
به خون    نیرو شونش. نگاه آفر   ختی ر  اهشیس  یافتاد و موها  ن یزم   ی رو 

رو که رو صورتش نشسته بود کنار زد و    ییچند تار مو  داینشسته بود، ش
 گفت: 

 !رون یاز اتاق من برو ب  -

 . رمیبعد م زنم یام رو م هحرف -

 : دیکش  غی ج دایش

 . رونیگفتم از اتاق من برو ب   -

 هم صداش رو بلند کرد:  نیآفر

 بعد! زنم یهام رو م منم گفتم حرف -



م   ی بازو   دایش در.  سمت  و کشوندش  رو گرفت  بندازتش    خواست یاون 
  دهیتلوتلو خوران کش  دایبا قدرت تمام اونو هل داد عقب، ش  نیکه آفر  رونیب

پهلوش رو گرفت.    دایکنار تخت، آباژور افتاد و ش  ز ی شد و محکم خورد به م
 بود جلو اومد و گفت:  یعصبان  ی که حساب  نیآفر

هم پژمان،   دمیهم من رقص  ،یدلت خواست زد  یپنج سال هر ساز  نی تو ا  -
که بچه    یوهرت رو از خودت روندو ش  یمشت قرص خوردپنج سال مشت

زمان ساز زدن تموم شده!    گهیهم من تحمل کردم هم پژمان، حاال د  ،یارین
د شده،  تموم  منم  صداشب  خوامینم   گه یتحمل  رو    ی ها  پژمان  التماس 

تو هر کار    نم یبب   خوامینم  نم،یهاش رو بب شدن  ر ی تحق  خوامیگه نم یبشنوم! د 
. حماقت کردم نجاتت دادم، حق  م ی گینم  یزیو ما چ   یکنیم   خواد یدلت م

زندگ حماقت کردم    یتو  خوشبخت   ه ینبود،  فدا  یعمر  رو  خود    یپژمان 
حماقت بود که   ،یتو کردم، همش حماقت بود که تو تنها نباش  یهایخواه 

 !ی آواره نش

  شون ی آباژور وارونه و حال پر  دن یکه از سر و صداها اومده بود باال با د  پژمان
 ق شد و گفت: وارد اتا دایش

 شده؟  یچ -

دست پهلوش    هیبا    کهی. درحالستادیا   نیآفر  یرو اون رو کنار زد و روبه  دایش
 گفت:  کردیبه سمت در اشاره م  گهیرو گرفته بود و با دست د



حاال پنج    ،ی همه کارهات حماقت بود و مِن بچه گذاشتم تو حماقت کن  -
خاکن و    ر یجد و آباد من ز   گذشته، پنج ساله که  یساله که از اون زلزله لعنت

 ؟ ی زون یتو چرا آو   ؟یینجا یمرد هستم چون مجبورم، تو چرا ا  ن یا  زون یمن آو
خونه برو، برو    نیکن، از ا   یحاال هم برو تنها زندگ  ،یاونجا هم که تنها بود

 دراز شده... .  یادی زبونت ز ست، ی ن ی همه رفاه و خوش  نیا  اقتتیل

 صداش رو بلند کرد:  پژمان 

 بسه! دایش -

 : دیکش  غی ج دایش

ا  -   یبدبخت   دنتید  زنه،یحالم رو بهم م  دنت ید  رون،یخونه گمشو ب   نیاز 
که چه کردم    ارهیم  ادم ی  دنت ید  ست، ی ن   یدلخوش   دنتید   اره، یم   ادم یهامو  

 زجره، برو...برو... .   دنتید م، ی با زندگ

 و گفت:   ستادیا دای ش  یرو روبه پژمان 

 !گه ی تمومش کن د -

 جلو اومد و گفت:  نیآفر

  ق یمن ال   ستم،یمرد ن  نیا  ی هامحبت  قیمن ال   ستم،ی کاخ ن  نیا   قیآره من ال   -
ال  ستم؛ی ن   انی اطراف  یخوب تو هم  باش  مطمئن  ال  ،ی ستی ن  قیاما  هم    قیتو 

ا یست ین باش  ن یکه  رو داشته  م   نیا   یروز  هی   ، یمرد    ی لی که خ یفهمیرو 
 !ره ید



  قهیدست به    نیهرطور شده پژمان رو کنار بزنه و با آفر   خواستیم   دایش
. پژمان  دیکشیم  شیبود و تمام وجودش رو به آت   نی ها سنگبشه. حرف

پژمان   ه یبا گر نیآفر کرد، یتقال م   دایاون رو محکم گرفته بود و ش ی بازوها
 سپر کرد جلو و بعد گفت:  نهیرو هل داد عقب و س

ب   - عقده  ادیبزار  بزار  خالجلو،  رو  بزار ک   یهاش  بر  هاشنهیکنه،  تو    زه یرو 
 دلم... . 

وسط و    دیبزنه که پژمان پر  یل یدست بلند کرد و خواست به اون س  دایش
آفر  یونداری م لرزانش رو جا  نیکرد.  نزده گذاشت و حس    ی لیس   یدست 

 ا دیش  ی کودک   ر یکوتاه تمام تصاو   یلحظات  یبرا  د؛یکش  ر یت  یکرد قلبش ناگهان 
 تو ذهنش مرور شد.

...  دنیاومده بود، وقت غذا خوردن، راه رفتن، حرف زدن، خند   ای به دن  یوقت
. 

به    یزیرو گرفت، نتونست چ باشیصورت ز یها پهناسوخت و اشک  قلبش
ب  پژمان و    نهیتو س   دی و مشتش رو کوب  دیکش  غ یچندتا ج  دای. ش ارهیزبون 

 ی اون رو برد سمت تخت و آروم نشوندش و برا  شونی پر  یپژمان با حال
و دم در سر در    رونیزد ب  نیآروم کردنش شروع کرد به نوازش کردنش، آفر

 فرو برد. وسن آغوش س

اتاقش وسط تخت نشسته بود و به مهتاب پشت پنجره چشم    نیآفر تو 
.  شدیم  دا یمحو و ناپ  ره یو ت  اهیس  یکه حاال با اومدن ابرها   یداشت. مهتاب 



که حاال    ییذهنش رو پرواز داد به روزها   اومد یهاش مکه اشک  طور نی هم
 هر چند کوتاه تکرار بشن... .   یلحظات  یبرا کردیفقط آرزو م

رو باال زد و اومد   یتور   مانی خوابش نشسته بود که اپشه بند رو رخت  یتو
 تو، کنارش نشست و گفت: 

 ؟ یچه خبر مامان خانوم  -

 و بعد گفت:   د یشکم برآمدش کش  یبه رو   یو گردنش رو تکون داد و دست   سر 

 به من بگه مامان!  نیکه ا  یحاال کو تا وقت -

 شکم اون چسبوند و گفت:  یسرش رو رو مانیا

مامان   م ی شی بابا، م  گهی مامان، به من م گهیبه تو م   گه،یروزا م  نی هم گه،یم  -
 و بابا. 

  چیه   گه یرو هم از شور و لبخند پر کرد. اون روزها د  مانیزد و نگاه ا  لبخند 
  یتو  ن یکه رفت، چهاررماه بعد بچه هم رفت و آفر  مانی وقت تکرار نشد! ا 

 ور شد. غوطه  هاشییتنها 

م   یتو  دا یش  یصدا موج  آهنخوردیسرش  پتک  محکم   ی.  بود که    یو 
هاش رو ببنده؛ اما نتونست! آرامش  کرد چشم   یوسط سرش. سع  خوردیم

قلبش فرار کرده بود. بلند شد و تو اتاق شروع کرد به قدم زدن، اون واقعًا  از  
  نی ا  اط، یرنگارنگ تو ح  یهاگل  نیقصر، ا  نینداشت. ا   یی خونه جا  نیتو ا

همه و همه    هانی ا  زد،یم  مهیها خ عالم تاب که صبح رو در و پنجره  تابآف



گشت نتونست    یباشه؛ هرچ   دایبود. پژمان خواسته بود که مال ش  دایمال ش 
 کنه که مال اون باشه، بخاطر اون باشه... .   دایپ یزیچ

هاش رو جمع کرد. چادرش رو به سر  ساک از تو کمد برداشت و لباس  هی
زن    هیو راه افتاد، دلش به رفتن نبود. اصاًل کجا رو داشت که بره؟    دیکش

رو نداشت؛ زلزله    ی تو شهر خودشون هم کس  یرگ! حت شهر بز   ن یتنها تو ا
  فته رو گر   زانشیعز  نی ترتمام خاطراتش رو مدفون کرده بود، زلزله مهربون

 رو ازش ربوده بود.  ی بود، زلزله زندگ

 ... . یکس یاز ب امان 

 ... . ییاز تنها امان 

 . ... یاز روزگار پر از تردست امان 

 روانیهشتم: س  فصل

از    دیتهد ا  هیطرف  شده بود.    تونستیم  یک  نکهی ناشناس که حدس زدن 
 هم سخت نبود. جمالت تو کاغذ رو از بر شده بود: ادی باشه ز

در انتظارش   یآدم مزاحم انگشت بکنه تو لونه زنبورها، عاقبت خوش  هی)اگه  
 و اصاًل هوس عسل نکن(  نییپس سرت رو بنداز پا  ست،ین

انگشت    یعسل   چی کرد، به دنبال ه  نیی بار با خودش باال و پا  ن یرو چند  جمله
شب رو اصاًل    کهیدرحال   شی تو لونه زنبورها نکرده بود! متعجب و پر از تشو



 ی خال  ی جاو بعد به  دیهاش رو مال بود تو تختش نشست. چشم   ده ینخواب
 . دیدست کش  ایثر

بود. مغرور   هفته از رفتنش گذشته بود. نه تلفن شده بود نه تلفن زده   کی
که    یپر باد افتاده بود رو دنده لج و به حرف صبا و مامان حور  یابا کله

نم  گفتنیم دنبالش گوش  بکرد یبرو  رو  شبش  و  صبح    یسپر  هدفی. 
  زار ی بفهمه. از سرزنش ب  یکه کس  دادی. دلتنگ شده بود؛ اما بروز نمکردیم

 . کردیتحمل م   دیبا  یزاریب  نیاز ا یدور یبود و برا

  یشروع به کار کرده بود از پوالد خبر  اش یگر  یکه باشگاه به مرب  یمدت   تو
بعض بعض  گفتنیم   ی نبود!  و    شیشگیهم   یاز خداحافظ  گهید   یمسافرته 

که   ییها از بچه  یکی   م، ی ت  یانتخاب ارشد  ی . طبق روال مسابقه براگفتنیم
  ه یقض  ن یبا ا  ی هم به راحت  هیبود انتخاب شد و بق   تر فی کم از پوالد ضع   هی

 کنار اومدن. 

روند که ملحفه رو کنار زد و از    ی هاش رو به هفت مبه زور عقربه  ساعت
پاش! آخ گفت و دوباره    ر یدارت رفت ز   ی هااز سوزن  یکی اومد.    نییتخت پا 

خون فواره    د یکش  رونشی ولو شد. نوک سوزن کاماًل تو پاش رفته بود. تا ب
ال یدر اومد، خ   یلحظه ضعف کرد و سرش رو رو متکا فشرد. صدا  هیزد،  

کاغذ    هیو التماس اومده. ناله کنان    یسرک کش   یکرد مادرشه که دوباره برا
  بای. زدیرو د  ا یدر ثر  ی رگاهگذاشت رو زخمش و خواست بلند بشه که تو د

 ... . شه ی و موقرتر از هم



رفت که باند و    روانی خون آلود س  یبه پا   نگاهم ی ن   هیرو انداخت و با    فشیک
طاقت نداشت،    گهینبود. دل تنگش د  ی. دلش از اومدن ناراض ارهیچسب ب

که   یاز تمام افکار وهم  ال یخیکم آورده بود. ب   یغرورش حساب یدلش جلو
 ن ییلحظه هم آرومش نگذاشته بود به اتاق برگشت و پا   ه یروزها    ن یتو ا

زخم   یرو  نیماهرانه بتاد  ایتخت نشست و ثر یرو  روانیتخت نشست. س 
  ی باند و چسب اون رو بست. وقت  هیکرد و در آخر با    ز یو با پنبه تم   ختیر

لرزان    ا یرو گرفت. ثر   دستش  روانیکارش تموم شد خواست بلند بشه که س
 لب گشود و گفت:   روانیو شوک شده به اون زل زد و س

 !ی مرس -

 تر فشرد:دست اون رو محکم  روان یپلک زد و س  ایثر

 .یکه برگشت   یمرس -

بود که اومد تو ذهنش، سر تکون داد و    یزیچ   نیتراون شب تلخ  یلیس  ادی
 گفت: 

 . ست یبه تشکر ن یاج یاحت -

 رفتار... .   یهست! من...من متٔاسفم، برا -

  روان یاز همون جا زل زد به س  ستاد، ی ا   نهیآ   ز یم   ی بلند شد سرپا و جلو  ا یثر
آشفتگ  م  یکه  روش  و  سر  چطور  دیبار یاز  شد؟  عاشقش  شد که  چطور   .

 !؟ یعاشقش موند؟ بخاطر چ



زندگ  روانیس تو  اومد   یباور نکرد که مرد آرزوهاشه. خواستگارها  شیکه 
و فوق    سانس یتو سر و وضع اون بودن، اون تو دانشگاه دوره ل   پلم ی ان دزم

و    د یارزیدکتر داشت که واقعًا سرشون به تنشون م  یخواستگارها سانسیل
روان رو  ینبود؛ اما اون خواسته بود. س  سهی اصاًل باهاشون قابل مقا  روانیس

 نکه ی خواسته بود، اون رو با وجود ا  یکار معمول   هیو    یرد   پلم یبا وجود د
شروع شده بود، عشق    یبود! زندگ  رفتهیتر بود پذدوسال از خودش کوچک

 نداشت .   افتنی ان یشروع شده بود و حاالحاال قصد پا

آهسته بلند شد و پشت اون قرار گرفت. سر تا پاش رو برانداز کرد    روان یس
 و گفت: 

رو تحمل    یند روز نبودنت رنج چ  نی بود! تو ا  یخال   یلی جات تو خونه خ   -
تا به حال تو ه   هشیکردم که شب از قهرهامون تجربه نکرده    چیرو  کدوم 

اما…اما ول    ؛یتا ازم خسته بش   کنمیگفتم ولت م   یبودم. روز اول که رفت
 ... .ای ثر ینبود  یکردن

 تکون داد، شونه باال انداخت و ادامه داد: سر 

م  دونم ینم  دونم، ینم  - م   با   ی کنیچکار  نبودت گر  از  ثررمی گیدلم که    ای . 
  شهیکه نشه رامش کرد، من هم   یاون آدم بدقلق  ستم یمن...من نبودم و ن 

گفتم...    یزیاگه چ  ،ی که کرد  ییهاهات، گذشترام شدم، با نگاه تو، با حرف
. 



  روان یکرده بود. کاش س  چارشی ب  ی برگشت و با اون رو در رو شد. دلتنگ  ا یثر
مدست رو  م   اوردیهاش  بغلش  ناز کردیجلو! کاش  رو  موهاش  ! کاش 

 بگو قربونت برم؛ اما... .   گفت یو م  کردیم

 دست اون رو گرفت و نوازش کنان گفت:  روانیس

وقت از    چیعشق تو ه   ، یاز اونکه فکرش رو بکن   شتر ی ب  ا،یدوستت دارم ثر   -
نشد. قول    ی افتنیوقت دور و دست ن   چ یرنگ نشد. عشق تو هوجودم کم 

 !یزاریوقت تنهام نم چیه  گهی بده، قول بده که د 

داد. س  دیلب گز  ایثر تکون  رو    عیحرکت سر   هیبا    روانی و سر  اون  دست 
 و گفت:   دیبوس

 . کنم یقول بده، خواهش م  -

ب   نی شرمگ  ایثر اون رها کرد و چشم   طاقتیو  تو آغوش  رو    یهاخودش 
 رو بست.  شیاشک

نگاهش    ن ی. در همون حدیرو سر کش  مشیا نآب رو به دهن گرفت و ت  یبطر
تمر بود. حببچه  ن یبه  هم  پ  ب یها  به سال گذشته   یادیز   شرفتی نسبت 

وح بود،  م  دیکرده  رو  خودش  برا  دیکش یداشت  دوشون  هر  به    ی باال، 
امروزش    بتی پوالد بود که با احتساب غ  ی اصل  دیداشت؛ اما ام   دیمسابقات ام 

 که گم و گور بود.   شدیم  یاهدو هفت

 وونه ی داشت د  روان ی تلفنش رو جواب داده بود نه خودش سر زده بود. س   نه
 داد و گفت:  ینماد یآب رو به دست آقا یبطر شد،یم



 . ریتلفن خونه پوالد رو بگ -

گوشه    هیرو    یبه سالن و رختکن بود بطر  ی دگیکه مسئول رس  ینماد  یآقا
 گذاشت و گفت:  ز یاز م 

ر   یآقا  - بچهرادپور،  خواست  به  صبح  از  چنداستش  شماره    ن یها  بار 
بار برادرش گفته خونه ن خونه اما هر    م ی گفت  ی. هرچ ستی شون رو گرفتم؛ 

مهم  بگ  م،یدار  یباهاش کار  اومد  ه  دیاگه  باشگاه،  بزنه    ت یاهم  چیزنگ 
 . م یکش یخجالت م  گهی ندادن، واهلل د

خودش دست به کار شد و شماره گرفت. ارتباط زود برقرار شد؛ اما    روانیس
کرد    دایپ  ادداشتی رو بر نداشت. شماره همراهش رو از دفتر    یگوش  یکس 

  ی چهار بوق آزاد بألخره برداشت. صدا صدا  هیو با اون تماس گرفت بعد از  
خواست تنهاش   ینماد  ی. را نگاهش از آقاادیخودش بود با خش خش ز 

 انداخت و گفت:  ی صندل یخودش رو رو بزاره،

 ه؟ی گال  ایسالم کنم  دیبا -

 با خنده گفت:   پوالد

 استاد! احوال شما؟   یبه، جناب آقابه -

 ؟ ییندارم، فقط بگو کجا یاحوالپرس یبرا ی وقت -

 شده بود گفت:  ی کالم  طنتیکه تازه گرم ش  پوالد

 آسه... . آسه م،یباهم بر   سا یبابا استپ، وا  -



ددو   - انتخاب   گه یماه  ددو   رلنده، یا   یمسابقات    ی مسابقه کشور   گه یهفته 
 ؟ ییآسه برم، بگو کجا آسه تونم ینم  زه،یتبر

 گفت:   یبدون معطل  پوالد

 ... . الی! با ژال یشمالم، تو و -

 جا کرد و گفت: رو تو دستش جابه ی با حرص تمام گوش روانیس

 .گهی وقت د  ه یبمونه واسه  دیگذشته با   یها یدلخور ن،یبب -

خورده با خودم خلوت کنم    ه ی  خوام یحاالست، م   نی نه اتفاقًا، وقتش هم  -
 دور. زم یدرونم رو بر   هامیختن یو دور ر 

م  نی خب، منم هم  یلیخ  - بر   یمی قد  یهانهیاون ک  خوام، یرو  دور،    ز یرو 
 . م یباهم شروع کن  ایدور و ب  ز یها رو بر عقده

دور، حاال فقط عقده    زم یرو که داشتم بر   ی قدرت  خوام ینشد. من م  گه،ینه د  -
 . خوامیرو م نهی و ک

 لبش رو به دندون گرفت و ادامه داد:  روانیس

 !؟ یفهمیم   نویاخراجت کنه، ا  م ی از ت  شهیهم  یممکنه برا  ته یکم  -

کنن خودم اومدم    رونم یو زودتر از اونکه با خفت ب  فهمم یم  فهمم،یآره م   -
و    یبش  م ی قراره تو مرب  دمید  یبا خودم گفتم بسه! وقت   ییجورا   هی.  رونیب

م  ر یز   هیمن   آت   ی برا  ی کروسکپیدسِت  با شیتو  باالسر    د یگرفتم، گفتم  آقا 
 گم؟ ی م  یکه چ  یفهمیخودم باشم، م



رو    یسنگ چتد تن   ه یعرق کرده بود، تمام بدنش کوفته بود، انگار    روانیس
قطع کنه    یاگهیحرف د  چیه یرو ب   ی. خواست گوش نشیرها کردن رو س   هو ی

 : دیپوالد رو شن یکه دوباره صدا

 ! مونمیم  تیحاال حاالها همباز روان،ی س یرو با من شروع کرد یایبد باز -

بدون پوالد    دن،یشروع کرد به لرز  وهیاز دستش رها شد. تمام بدنش    یگوش 
  هیتنها با تک   تونستیبود. نم  ی بود! اون مهره اصل  ی حتم  ز یتو تبر   میباخت ت 

 . بودیم  دیبدونه، پوالد با یرو حتم  ی روزی پ گه ینفر دو دو سه  ب یبه حب

له و لورده ولو    یو بدن  شون یپر   یکرد و با حال  لیکه باشگاه رو تعط  غروب
.  شیکنار   ینشست رو صندل  یک ی. هنوز استارت نزده  نشی ماش   ی شد رو صندل

و سر و وضع آراسته اون رو به   ی سرو گردن چرخوند، کت و شلوار مشک
مات و مبهوت نگاهش    روانی شک انداخت، طرف تا سرش رو برگردوند، س

داد، لب  ناباورانهکرد.   قورت  رو  رو جمع کرد و آب دهانش  اشتباه    هاش 
 خود پوالد بود! کرد،ینم

داشتم    شی که توان و گنجا  ییمنم تا اون جا  ،یرو گفت   هاتیگفتن   روانیس  -
  چیهیو ب  یحرف  چ یه ی. ب ی. حاال نوبت منه که بگم و نوبت تو بشنودمیشن
 خب؟  یاهی گال

داد. پوالد    رونیفرمون جمع کرد و نفسش رو ب  یهاش رو رو دست  روانیس
 و گفت:  نیی رو داد پا   شهیش



ندارم،    ادیز  - اتمام حجت کنم،    یمهمون   هیوقت  اومدم  تپل دعوتم، فقط 
 آخرم رو بزنم.  یهااومدم حرف

 تو چت شده؟! -

گوش    نیاز ا  ی تو رو ه  ی ها  ی امر و نه   تونمینم  رون، یب   امیب  می از ت  خوام یم  -
. کردمیبه زور تحمل م   هایآخر  نیرو ا  یقل بدم تو اون گوش. خود رستم

 اشتباه کرد و بد حق و ناحق کرد... . یرستم 

 اون مسابقه... .  یقبول کن  یخوا یپوالد چرا نم -

شد،   نییعدالت باال و پا  یترازو   یسر اون مسابقه لعنت   روانیگوش کن س  -
تو    ینی سنگ شانس  و  من  همه    هو یاشتباه  مثل  و  شدن  رو  در  رو  باهم 

  شخند ین  هیباال سرت،    یکاپ گرفت   هی .  یسوگل   ی تو شد  ی قبل  ی هامسابقه
طرف و اون    ن یا  ید یتموم شد، بعد هم دو  ی که همه چ   یو حس کرد  یزد

احمق هم    ونی. فدراسیهات رو نشون دادو لوح و مدال  هااپک  یطرف ه
 پرت کرد وسط گود.   انهیتو رو ناش 

 ادامه داد:  ی مکث طوالن ه یزد و سرتکون داد و بعد از  یتلخ  پوزخند

و همه جا غبغبت باد شد که    یگرفت   هایزود مثل ماست ماست بند  یلیخ  -
برام زور داشت، اونجا برام زور داشت    یل یمن همه کارم. خ  گهی آره حاال د

م  یارشد   یبرا  ی گفت  ،ی استادم  ی که گفت رو    ی . گفتیزار یمسابقه  روال 
 ... . روانیبا من س یآخ که چه کرد ، یکن یعوض م

 پوالد... .  -



 سکوت باال رفت:  یپوالد برا دست

کت و   نی ا  یامروز وقت   نی هم  ،ی رو من حساب نکن  گهیفقط اومدم بگم د  -
و گذاشتم کنار. انگار تمام قدرتم جمع    دمیهام رو بوسلباس  دمیشلوار رو پوش 

  نه یاما هنوز ک   ام؛یندارم، خال  ی چی ه  ی نیب یشد تو اون لباس ها. حاال که م
اما قبل از    شم؛یمو زود خاکستر    ر ید  دونم یدارم، م   شی دارم، زهر دارم، آت

 کنم.   هیخودم رو تخل   دیخاکستر شدن با

 شد و گفت: ادهی. پوالد پ دی به شدت لرز دیتهد  نیاز ا  روانی س تن

 برات بزرگه.  یادیز یکم   هیمراقب پست و مقامت باش،   -

  ی هاخونه رو شاعرانه کرده بود. شمع  ی شام خوب پخته بود و فضا  ه ی  ا یثر
  یسرخ به خونه رنگ و بو و جالل خاص یهاگل  حهی عود با را  یو بو یعطر

  ی عکاس  نی ه. دورببساز   ز یسالگرد ازدواج خاطره انگ   هی  خواستیداده بود. م
دامن   اب   یآب  رهنیپ  هیثابت کرد و بعد رفت لباس عوض کرد.    هیرو رو پا

آرادیسف پا شی .  و  آ   نییکرد  تو  به چهره خودش  فر کرد،.  رو    نه ی موهاش 
ز  رهیخ ا  بای شد،  و  س  ی داشت   چشم   چیهیب   ییبا یز   نیبود  تعلق    روانیبه 

رو  هیداشت.   و  زد  اتاق  وسط  تز   یچرخ  شب    نییتخت  نشست.  شده 
ها براشون  تخت رو دزد که با گلبرگ  ی وارد اتاقش شد و رو   یوقت  شیعروس 

کرده بودن    نییقلب درست کرده بودن و اول اسمشون رو تو قلب تز  ادوت
همسرش شده    روان ی س  نکه ی ا  ی تو خودش مچاله شد و هزار بار برا  ی از خوش

بود که بألخره براش برآورده    ییشق ازدواج کردن آرزو خداروشکر کرد. با ع
 شده بود.



. ساعت از وقت  ییرا یهاش انداخت و بعد رفت تو پذشونه  یبلند رو   ر ی حر  هی
ها آب شده بودن؛ اما عودها هنوز  شمع  شتر ی معمول شب هم گذشته بود. ب

هاش رو دونه به دونه شکست و رفت پشت پنجره،  دود داشتن. انگشت
رو چک کرد.    ز یبود. برگشت تو آشپزخونه و دوباره همه چ  ی نیر یانتظار ش

  ر یرو برداشت. تصو  کیو در ک  د یکش  خچالی سرک به    هیسرد شده بود،    امش
رو   یعروس  رو    روان یکه س  یبودن، همون عکس انداخته    کیک   یخودشون 

ذوق زده    د، یرو شن   نیترمز ماش   یعاشقش بود. در کارتن رو که گذاشت صدا
شاخه از   ه یسمت پنجره، خودش بود؛    د یو دو   دیبه سر و لباسش کش   یدست
ها رو خاموش کرد. پشت  رو پشتش گرفت و بعد تمام چراغ  سرخ  یهاگل

اومد تو شروع    روانی س  ی وقت  . دیکرد و بعد تند تند نفس کش  نیکم   وار ید   هی
 کرد به صدا زدن: 

 ؟ی اخونه ایثر  ا،یثر -

گل   حهی جفت دست نرم، طنازانه دورش رو گرفت و را   هیرو که بست    در 
 ایثر   یهاغرق گلبوسه  رانهیبرگشت و غافلگ  یسرخ به مشامش خورد. زود

بچه و خشد. مثل  و سرخ شد  زده  ثر  یل یها خجالت  آغوش    ایزود  به  رو 
تو    ، ییرایرو بغل کرد و رفت تو پذ   ای ثر  ی و کرخت  یحالیگرفت. با وجود ب 

رو    کیو ک   دنیکه کنار هم شام خوردن، عکس گرفتن، رقص  یتمام لحظات 
  حواس  نیا  رکانهی پوالد بود؛ اما انقدر ز   یهاحرف  یپ  روانیحواس س  دنیبر

 . دینفهم ی زیچ ای که ثر  کردیم  م ی رو قا یپرت 



آلبوم    دنیهم گذاشته و با د ها سر به شونهاز شب گذشته بود و اون  یپاس
 . کردنیخاطره م د یتجد شونی عروس  یهاعکس

 گفت:  ایثر  کردیم یبا موهاش باز  روان یطور که س نی هم

 بودم؟! دهیمن چقدر ترس  مونی شب اول عروس ادتهی -

 بخورمت! خوامیم یکردیفکر م  ادمه،ی -

مزاحم و آزار دهنده است، اصاًل    یلیوجودت خ   کردمیاون شب حس م   -
 تحملت کنم.  تونستم ینم

 سر تکون داد و گفت:  طنتیزده بود به ش ی که حساب  روانیس

م   - پا پس  با  بود،  م  یدیکشیآره کاماًل مشخص  با سر  جلو،    ی دیدو   ی و 
 چت بود!  دونم ینم

 ضربه زد به پاش و گفت:  هی  ا یثرکه زد    قهقهه

 !یبد  یلیخ -

 اون رو بغل کرد و گفت:  روانیس

 جون... .  -

 شده استفاده کرد و گفت:  جادی ا تی میاز حس صم  ایثر

 !میباهم به فکرش باش   ایب  روانیس -



 ا یخواب غلت زد؛ اما ثر تو رخت  ی که متوجه منظورش شده بود کم  روانیس
 جلوتر اومد و بعد گفت:

 ازم رو برنگردون.  گه یتو د  کنمیاز خدا خواستم که بهم نگاه کنه، خواهش م   -

 م، ی دار بشکه ما بچه  خوادیخدا نم   ؟ییخوا یم  یچ   ا؟یثر  یگ ی م  یدار  یتو چ  -
 بفهم.  نو یا

 و بعد هم گفت:   دیجلو کش شونی پر  ی با حال فشرد،یگلوش رو م   بغض

 ... . ارزهیبه امتحان چند بارش م  -

 ا ی ثر  یهاحال؛ اما... . دست  شونی داد، خسته بود و پر  رونینفس ب  روانیس
احساس تازه جون گرفته   ن یقد ا  یزیچ   چیه   نرم بود و روحش در حال پرواز 

لبخند  تونستینم با  حال کنه،  سر  رو  استقبال صبح   ن یدلنش   ی اون    یبه 
 . شدیآغاز م گه یجور د دیکه با   رفتیم

 *** 

 ی لینهم: ل  فصل

رو که خورد    یهاقرص نهار  از  به وجودش    یو کرخت  ی جور سست  ه یبعد 
خواب ولو بشه و تا چند ساعت رخت  یرو  خواست یچنگ انداخت. دلش م

برگرده اداره. پرونده گم شدن    دیاومد که با  ادشیکنه؛ اما    ی ذهنش رو خال
  گه ید  پرونده  نیدوستش هنوز باز بود. ا  ضی ضد و نق  یها و حرف  یکرمان
همه دراومده بود. از مقامات باال گرفته تا    یکش اومده بود، صدا  یحساب



رو سرش و بعد که    ذاشتیاداره و اونجا رو م  اومدیزنش. زنش هر روز م
به هوار    کردیو شروع م  یکالنتر  اطیتو ح   رفتیم  رهیگینم  یجواب   دیدیم

 ن ی جنازش رو بدن. چند   خوانیزدن که شوهرش رو کشتن و حاال هم نم
هم  هدفع سر  محسن  مشت  جنجال  ن یحاج  با  و  بود  شده  بد  حالش  ها 

پا  خته ی اتاقش رو ر  ی هاشهی ش  ی محکم ا   ن،ییبود    یل یخ  نکه یزن با وجود 
  ادی بدتر فر  رون یب  د یرس  یبود؛ اما دست از کارهاش برنداشت و وقت   دهیترس

)ا ک که  د   نا یرد  د  خوان یم  وونن،یخودشون  هم  رو  تا    وونهیما  کنن.( 
  ی انیپا   یروزها  کردیم   ینمونده بود و اون سع   یباق  یز یچ   شیبازنشستگ 

 باشه؛ اما... .   یکاراش توام با سرخوش

 ... . یلیل ، یل یل ، یلیل

عادت کرده بود.   اوش ی به مادر س یروزها مال خودش نبود. حساب  نیا  یلیل
اون    یل ینبود؛ اما ل  ییتو دل برو   اد یآدم سرد و ز  اوش یمادر س  نکه ی با وجود ا

  رفت یو راه م   ذاشتیاون خونه که قدم م  یدوست داشت. هر جا  یلی رو خ
م افتادیم   اوش ی س  ادی پدرش  فکرش  گفتی.  تو  بس  حس    نیا   یاز  جور 
ا یکنیم از  م  ن ی.  فکر   د؛یکش یحرف خجالت    د یدیم   کرد یم  اما خوب که 

چشم   قتیحق شب که  هر  رو داشت!  رو  م   ی ها  اون    ر ی تصو  ذاشتیهم 
سرش تو کتابخونه است    ه یکه    دیدیکله داغ رشته فلسفه رو م   یدانشجو

استادها.    هیو   با  جدل  حال  در  سودا  پر    شی اخالق  اتیخصوص   ادیسرش 
. از  گذشتیمنوال م   ن ی. روز و شبش به همشدیشتر دلتنگ میو ب   افتادیم

 . خوردیتندتر ورق م شی بی ج م ی تقو ی هارفته بود برگ  اوشیکه س  یروز



  یسنگ   ی هاخونه خاتون رو پله  اط یاز همون روزها تو ح  ی کی که تو    یوقت
با عصا  ست ی نشسته بود و رو عدد روز ب   ی و پنجم زوم کرده بود خاتون 

 اون و گفت:  ی نقش دارش زد به پهلو

 ؟ یکن یچه کار م  -

 کرد؛ اما خاتون دستش رو جلو برد و گفت:   م ی رو پشتش قا میتقو   یلیل

 ؟ ینوشتیم  ی داشت یچ نمی بب ، ی کن  م یرو ازم قا  یز یچ  ادیخوشم نم  -

رو گذاشت تو دست خاتون و بعد    ی ب یج  می پله بلند شد، تقو  یاز رو   ی لیل
 گفت: 

ب  - پنجم  ستی داشتم  س  نیو  رفتن  از  م   اوشیروز  خط   ی لیخ   زدم،یرو 
 ناباورانه است نه؟!

. سرتا پاهاش رو  ی لیدفترچه رو ورق زد و بعد دادش به ل  حوصلهیب  خاتون
مثل برق    د،یرو د  ی اتو گردنش. گردنبد نقره  نکهینگاه کرد تا ا  ره یخ  ره یخ

که    یلی رو کنار زد و چند قدم جلو اومد. ل  ی لیلباس ل   قهیها با عصاش گرفته
 و گفت:بود نوک عصا رو گرفت   ده یترس  ی کم

 ن؟ یکنیم  نیشده؟! شما چه کار دار یچ -

 کرد و گفت:   ز یسبزش رو ر   یهاچشم  خاتون

 کنه؟ یتو گردن تو چکار م ن یا ن، یا -

 و گفت:   دیدست به گردنبند کش  یلیل



 بهم داده. اوش ی س نویا -

داشت دور گردن   یدگ یبار عصاش رو سر و ته کرد و سر عصا رو که خم  نیا
 انداخت بعد هم اون رو کشوند سمت سالن و گفت: یلیل

 !نمی بب ا یدنبالم ب -

و کشان کشان دنبال اون رفت. وارد سالن    دیعصا رو با دودست چسب   یلیل
و خودش هم دست به کمر    یصندل  هی که شدن خاتون اون رو هل داد رو  

 . ستادی بلش امقا

 با ترس و لرز اون رو نگاه کرد و گفت: یلیل

 شده؟  یچ -

ز  ز یر   یهاچشم  حاال  ب  نکیع   ر ی خاتون که  بود  درشت  شی نی ذره  شده  تر 
 شد و بعد لب زد: رهی به اون خ میمستق 

 هست؟   یزیچ اوش یتو و س  نیب -

 کم خودش رو جمع و جور کرد و گفت:   هی  یلیل

 . نیدر حد کالس و درس و دانشگاه، هم  ی دوست ، یدوست هیخب! فقط  -

 چنگ زد به گردن اون و گفت: هو ی  خاتون

 نه؟! هی همون دوست ادگار ی گردنبند هم   نیا -

 نه! -



اون کش  خاتون تو گردن  ل  دی گردنبند رو  به    ی درد  یل یو  رو احساس کرد، 
خاتون نگاه کرد و بعد آه    یهابه دست  د،یخودش که اومد، گردنبند رو ند

بود    کیرو خوب حفظ کنه. نزد  ادگار یاز نهادش بر اومد، نتونسته بود اون  
و زل زد    یبه صندل   دیکه خودش رو کنترل کرد. محکم چسب   رهی بگ  شی گر

تار  که رفت به سمت   دیخونه. خاتون رو د  ی میقد  لی و وسا  کیبه سالن 
رو   شی اگهواره یصندل به  چشم   یاون نشست. گردنبند رو جلو  یو  هاش 

 رقص در آورد و گفت:

 شی بنداز  ینه به تو، حق نداشت   رسهیبه من م   اوش یگردنبند بعد از س   نیا  -
 هم حق نداشت اون رو بده به تو.   اوشیگردنت! س

 ... . دیتون یخودش مختاره، شما نم ی شخص لیدر مورد وسا  ی هر کس -

 بلند حرف اون رو قطع کرد و گفت:  یی با صدا  خاتون

ب   - برو  من  خونه  از  شو  بلند  دختره گستاخ،  شو  همدم    رون، یساکت  من 
 . خوامینم

اما بلند شد و رفت طرف اون. از پشت سر دست رو   ؛یبا وجود دلخور یلیل
 اون گذاشت و گفت:  یهاشونه

من تعهد    مونم، یم  نجایمن ا   دایچه ن  ادیخاتون جان چه از من خوشت ب   -
 دارم.

 انداخت و گفت:  ن ییهاش پااون رو با حرص از رو شونه یهادست خاتون



من گذاشت،    یغلط کرد تو رو به پا  اوشمینگرفته، س  یاز تو تعهد   ی کس  -
کف دستش    زارمیاول حق اون رو م   ارم،یچه به روزش ب  دونمیاگه برگرده م

 سراغ تو دختر زبون دراز! ام یبعد م 

  ن یاز ا  د، یها رو بهم سائ زد و خاتون از حرص دندون  تفاوتیلبخند ب   هی  یلیل
از دستش    کردی. هر کار ماومدیسر، حاضر جواب خوشش نم  رهیدختر خ

اصاًل    شد،یم   داشیباز از پنجره پ  کردیم   رونشی. اگه از در ب شدیخالص نم 
 مثل جن بود!

اولم    ی روزها  دمیخوب فهم   ، یزن یکه حاال زنگ م   یشد  معرفتیب   ی لیخ  -
مادرت    شی پ  رم یراحت بشه من م  التیکه خ   یزدیتندتند زنگ م   نیبخاطر ا 

هر روز غرغرهاش رو تحمل    زنم،یراحت، هر روز بهش سر م  التینه؟ خ  ای
آبم   کنم، یم براش  روز  م   وهیهر  اخم   رم، ی گیتازه  روز  تحمل  هر  رو  هاش 
کنه،    رمی تحق  خوادیهر چقدر دلش م   دم یو هر روز بهش اجازه م  کنم یم

 ها رو تحمل کردم چون خواستم به تعهدم وفادار باشم.   نیهمه ا 

 تشکر کنم.  د یبا یچطور دونم یاصاًل نم ،ی لیواقعا ممنونم ل  -

 ؟ یگردیبر م  یک  -

 روزها! ن یزود، هم  یلیخ -

کم    یل یخ  قتیبه حق  دن یرس  یبرا  یکن یروزه فکر نم   پنجو ستی مسافر ب  -
 ؟ یگشت 

 . گردمیدارم، دوباره بر م یادی عقب مونده ز  ینه، کارها شهی هم یبرا -



 گفت:  طنتیبا ش یلیل

 !؟یدلتنگ  گردونه؟ یداره برت م یچ -

 !دونمینم -

 ادامه داد:  اوشیکرد و س  ی سکوت طوالن  یلیل

با   یزیچ  هی همه جا    شه، ی کمه، هم  یزیچ   هی  -   امیب   دیکم داشتم و دارم، 
 دنبالش!

 ؟ یکن  داشیپ  نجایاز کجا معلوم که ا  -

 گفت:   یمکث طوالن  هیبعد از   اوش یس

 که باشه.   ییهر جا کنم، یم  داشیپ -

 *** 

از همکارهاش و   یک ی رو ارجاع داد به   یمی بألخره پرونده گمشدن کر پدرش
اصرار    یل یل  ی جنوب، هرچ  یطق جنگ گرفت بره منا  م ی تصم  هیروح   دیتجد  یبرا

موفق نشد. حاج    رهی اون رو بگ  یشد که جلو  یکرد و دست به دامن غزال 
  ی جلو دارش نبود. وقت   کسچیه  گهید   گرفتیرو م  مشی تصم  یمحسن وقت

  ن ی سپرد و ازش خواست دورادور حواسش به ا  ی رو به غزال  یل یشد ل  ی راه
سر نترس و سرکش    ینبودن پدرش حساب   یتو روزها  یل ی دختر باشه؛ اما ل

بود و به هر سوراخ  دایپ به    هیگرفت    م ی . تصمدیکشیسرک م  یکرده  کم 
و چند دست لباس رنگ روشن و    دیعقب موندش برسه. رفت خر   یکارها



رنگ    گفتیخاتون که مدام بهش م   ی هاهم بخاطر متلک  ناو   دیمد روز خر 
 !ی پوشیم  رهیت

  یکرد، با چندتا از دوستاش قرار مهمون   دیجددانشگاه و انتخاب واحد    رفت
  یتا تنها نباشه. اون شب روح  ششی اومد پ   یشبم روح   هی  یگذاشت و حت

از    جان یپر ه   کیموز  هی  ی بار صدا  نیاول   ی ها و برابرد خونه اون  ید  ی س   هی
ل بلند شد.    ر هراسون اون شب رو به صبح رسوند. روز آخ   یلیخونه شون 

و با عشق آتش   یاعتماد  یهااز رمان  ی کی  هاشم یل یتعط قصه    نیرو خوند 
 گرم شد. 

رفتن به خونه خاتون. از کنار باغچه که گذشت    یآماده شد برا  دیکه رس   شنبه
ها آب نداده. شاه پسندها پژمرده سه چهار روز اصاًل به گل  ن یافتاد تو ا   ادشی

آب رو باز کرد و    لنگیعطر نداشت! بدو بدو ش   گهی شده بودن و نسترن د
فلسفه   اد ی  شد، هم سرحال  نم خاک که بلند شد خودش  یگرفت تو باغچه، بو 

  یی با یاز ز   اوش یرو س  ف یتعر  ن یتر و کامل  ن یترافتاد. سر کالس قشنگ  یی با یز
دق ده  ه   قهیکرد.  بدون  و گرفتگ  چیتمام  ز   یایتپق  همه    ییبایاز  گفت. 

به حرف    خورد،یبه اون غبطه م  شهیغبطه خورد، هم  یلیکردن و ل   قشیتشو
که رو برد دانشگاه    یست ی ب  یهابه اون نمره  یزدنش، کنفرانس دادنش و حت

آب رو که بست، چادرش رو مرتب    لنگ ی. شکردیچشم همه رو چهارتا م
بزرگش از    بت یبود و ه  ستاده ینفر ا   هی در   ی. جلورو باز کرد  اطید و در حکر 

در کمال    یلی سربرگردوند و ل  بهی پشت نا آشنا بود، تا خواست لب باز کنه غر
 کاماًل متفاوت!  یبا ظاهر د،یرو د  اوشیس ی ناباور



کم پشتش رو    شی . رستیاون رو خوب نگر   یباز موند و سرتاپا  دهانش
بلند شده بود با کش بسته    یزده بود و موهاش رو که کم  غ یت   ی مدل خاص

رو تا آرنج تازده بود به تن    هاشنیکه است  دیسف  راهن یبا پ   ن یبود. شلوار ج
 شده بود.  یلیل  ره یخ  رای جذاب و گ  یداشت و با نگاه 

 ؟ی اومد یتو، تو ک  -

 سالم  -

 انداخت و بعد گفت:   کشونینگاه به سر و ته کوچه بار  هی  یلیل

  د ید یاگه سر و وضع لباست رو م  ندت؟یممکنه پدرم بب  نجا یا  ی ایم  ینگفت  -
 که... . 

 گفتنه؟  ر یعوض سفر بخ گه،یِا بد نشو د  -

ل   هی و  زد  چشمک  بعد  و  پا   یلی مکث کرد  سر  زده  انداخت،    نییخجالت 
 ادامه داد: اوش یس

  یجناب آقا  دونستمیراحت اگه م   التیخ  ست، یبهم گفت پدرت ن   ی روح  -
 .اومدم یدارن نم فی حاج محسن تشر 

 ؟یکرد  دایپ یا ! نکنه فلسفه تازهنجایا  یشده اومد یخب، خب حاال چ  -

 گوشه چادر اون رو گرفت و گفت:  اوشیس

از تنگه    گمیبهت م   یرینهار خوب بپذ  ه ی  یو دعوتم رو برا  یای اگه همراهم ب  -
 آوردم.  یاچه فلسفه ایدن



 !؟یورم چاگه نخوام فلسفت رو بشنوم و فقط نهارت رو بخ -

 و گفت:   نشیبا خنده رفت سمت ماش  اوش یس

 قبول! ایشکم پرست، ب  -

  ی لینقطه شهر. ل   ن یو خلوت تو باالتر  ک یرستوران ش هیروز با هم رفتن    اون 
با هم    ز ی. همه چ کردیدور و برش رو نگاه م   اوش یس  یها به دور از چشم 

ارسون لباس گ  یو دستمال سفره و حت  یزیرنگ تو روم  یست بود و هارمون 
  ت یال  یقیمدرن و موس  یهایو صندل  ز ی . مخوردیبه چشم م  یها هم به خوب 

ها  نبود که با پدرش جمعه شب  ییهایاون رستوران سنت  هیکدوم شب  چیه
رنگ    ی داشت، حت  گه ید   یحال و هوا  هی   نجا یانگار ا  ، ی خوش گذرون  رفتن یم

 . کردیهاش هم با منطقه خودشون فرق م آدم افهیو ق

س  یرو روبه بودن.  نشسته  ل   اوشیهم  به  و  برداشت  رو  غذاها    ست یمنو 
ل و  دوخت  رو کم  یلی چشم  چادرش  جابه  ی رو   ی کش  تمام  سر  جا کرد. 
رنگش    ییطال  ینشسته بود و روسر  یکنار   ز یبود که روم   ی حواسش به دختر

و کل موها بود رو شونش  نما   ش ییخرما  ی افتاده  در    شی به  انظار  چشم 
 که گفت:   اوش یاومده بود، س

 ن؟ یدار لی م  یخب، شما چ  -

 آب دهانش رو قورت داد و گفت: یلیل



فکرش رو    یوقت   ستم، ی من اصاًل گرسنه ن  قتشیحق   کنه،ینم   یمن فرق  یبرا  -
خوب    یلیخ   شنومیطعنه م  یو از مادرتون حساب  رسم یکه االن م  کنم یم
 . شم ی م  ر یس

 مادرم! -

 و بعد ادامه داد:  دیرو باال به سمت سقف کش سرش

 قشنگ.  یل یخ ه،ی مادر! کلمه قشنگ  -

 فقط قشنگ؟! -

 ه؟ی مادر چ  هی  یفلسفه وجود یدونیم -

 چونه مشت کرد و گفت: ر ی دستش رو ز یلیل

 نه! -

 ؟یبدون یدوست دار -

 گفت:   اوشیپلک بهم فشرد و س   یلیل

مظهر    ، ینجابت، عشق، مهربون   ،ی است، مظهر پاک  ده یچی پ  یمعما  ه یمادر    -
دن   ی هاهمه کلمه تو  پرستایخوب  م . خدا  آفر  گن یها    نشه،ی مادر شاهکار 

  ه یکه با تمام اوصافش اعجوبه خلقته، همه مادرها    هی همون نفس انسان 
  ودختر بچه بودن و بعد کم کم خانوم شدن، آروم آروم دل باختن    هی  یروز

عاشق شدن و جلو رفتن، همه اون دختر    ی بعض  زن شدن و   ی از رو   یبعض 
که معصوم بودن وقت عاشق شدن و دل باختن راه درست رو   یی هابچه



ا  همه  متعاقب  نکردن.  پاک   ی وقت  نا یانتخاب  مظهر  مادر شدن  و    یهم که 
مهربون و  و عشق  برا  قشینشدن؛ چون ال   ینجابت    ه یمن مادر    ینبودن. 

نوع مادر خاصه، اون فقط بزرگم    کی من    ی داره؛ خاتون برا  ی ا  گه ید  ی معن 
  یک ی ازش خوردم. خاتون    یریگرفتم و نه قطره ش  ادیازش    یزیکرده، نه چ

که راه مخصوص خودش رو انتخاب    ه یاز اون هزارهزار دختر بچه معصوم
 مادر شده! ی فقط و فقط مهربون ،ی کرده و با مظهر مهربون

 اون و گفت:  یهازل زد تو چشم  قیعم   یلیل

 مادرت نباشه.   زدمیحدس م -

 از کجا؟  -

  نیاخالقتون ع   یکجا  چیه  د،یندار  یشباهت ظاهر   چیکه ه  ییاز اون جا   -
 و... .   ستی هم ن

 گذاشت و گفت:  مهیکالم اون رو ن   اوشیس

 . کنهیو اعتماد م بنده یاما مثل من دل م  -

ر کرد از غذا.  رو پ  ز یزود م   یل یو خ  دی بگه که گارسون رس  یزیاومد چ   ی لیل
 هم کارد و چنگال به دست گرفت و گفت:  اوش یس

 وقت غذاست.  گهید -

 با اون همراه شد.   یاگهیکالم د  چیهیانداخت و ب   ن ییسر پا   ب یترت  ن یبه ا   و 

 *** 



کرد تا    یتلفن  ِی دعوت رسم  ی لیاز ل   اوشی ورود س  من ی شب خاتون به    اون 
شب    نیآخر  نکهیا  یهم از خدا خواسته فقط برا  یلیباشه و ل   ششونیشام پ 

  گه ی. درفتیدعوت رو پذ   نیرو هم به نحو احسن استفاده کنه ا   شییتنها 
نبود! از همون رستوران با    دن یلباس عوض کردن و به خود رس  ی برا  ی وقت
باهم حرف    یکه زمان شام برسه از هر در  یرفتن خونه و تا وقت  اوش یس

 زدن. 

خاتون    گشینشسته بود و سر د  اوشیسرش س   هیکه    بلند  ز یم   ه یسر    شام، 
غذا    ی. خاتون به آروم کردیسر و اون سر نگاه م   ن یمدام به ا  یل یصرف شد. ل

  دیچرخ یسرشون م  ی . خدمتکار مدام باالزدیاصاًل حرف نم  ز یو سر م   خوردیم
بود و    کالفه  یحساب  یلیل   کرد،یبار پر م  ه ی  قهیو بشقابشون رو هر چند دق

به    اوشی. س زدیحرف م  اوش ی که نشسته بود با چشم و ابرو با س  ییاز جا 
غذا    ز ی . خاتون سر مخوردیحرص م  ی ل یو ل  دیخندیاون م  یهاو اشاره  مایا

هم اجازه    ی و به کس  زدیوجه حرف نم   چیداشت، به ه   ی اخالق به خصوص
سه    با نوک عصاش  شدینطقش باز بشه. بعد هم که غذا تموم م   دادینم

اعالم کنه وقت خفه خون تمومه    بیترت   نیتا به ا   دیکوب یم  نی ضربه به زم
بود که اون غذاش رو با آرامش    نجای ا  یصحبت کرد. آخه بدبخت   شهی و حاال م
بشقابش رو    اتیتمام محتو  یاقهیکه پنج دق  یلیل   یبرا  نی و ا   خوردیتمام م 
  یهاجور فاجعه بود. درست سر ساعت هشت بود که ضربه  ه ی  دادیباال م 

 شد:  دهیکوب   نیزم یعصا رو 

 ...دو...سه... . کی -



 . مردمیداشتم م  ش،یآخ -

 بلند شد و گفت: شی از رو صندل  خاتون

وضع اندامش باشه،   نی ا دیدختر تو سن و سال تو نبا هی  ،یخوردیکمتر م   -
 ؟ ییلویچند ک

 با خنده گفت:  اوشیجواب نداد و عوضش س یلیل

 . ادیباشه، بد به نظر نم استخون یگوشت ب   لویشصت ک هیفکر کنم   -

 پر از حرص به اون چشم دوخت و خاتون گفت:   یلیل

با  اده، یز   لویشصت ک  - نها   یا ترکه  د یدختر  کمر   لو،ی وپنج کپنجاه  تاً یباشه، 
 باشه، سرش مناسب داشته باشه... .  کیبار

 تمام گفت:   یو به راحت  یلیبرگشت سمت ل هو ی

 !ادی راحت تو بغل ب د یخالصه با -

پا   یلیل به رنگ شد و سر  برا  نییرنگ  اندام   یلحظات  یانداخت.  به  کوتاه 
هم    ادیخاتون ز  فاتیتوص  نیخودش فکر کرد. نه چاق بود نه الغر؛ اما با ا

اون جو   نبود.  بود. صدبار به خودش    ی میصم   ی ادیز   گهیدهماهنگ  شده 
هم   اوشیلعنت فرستاد که چرا دعوت شام رو قبول کرده. اون فقط با س

پ   س کال اونجا  تا  حاال  اما  بود که    شیبود؛  ازش    یجلو  ی ک یرفته  اون 
زود   ی لی. خ ادیباشه، به خودش برسه و راحت تو بغل ب ی اترکه  خواستیم



  ستاد ی که ا  نهیآ   یرو. روبهدیتشکر کرد و چادرش رو به سر کش  ییرایاز پذ 
 . دیخاتون رو د 

 معذب شد؛ اما برگشت سمت اون و خاتون گفت:  کرد، یبراندازش م   داشت

پس چرا امروز    ،یگفته بودم راحت جواب داده بود  یمدت هرچ  ن یتو ا   -
 ؟ ینگفت  یزیچ

 فت:آروم گ ستیاون دور و بر ن اوشیمطمئن شد س ی وقت  یلیل

  یهرکس   یرو جلو  یهر حرف  تونم یدارم، نم  ا یدخترم و شرم و ح  ه یمن    -
  د یشا  ستم،ی شما ن  فات یراحت جواب بدم. آره، من مثل توص  یل یبشنوم و خ

و   ا  د یشا  ایبهتر  بهتره  باشم،  برا  نایبدتر  قراره همسر    دی بگ   ی کس  یرو  که 
 پسرتون بشه. 

 قهقهه زد و گفت:  خاتون

 ممکنه... .  ر ی! غ اوشیهمسر؟! اونم س  -

آدمه مثل همه    ه یهم    اوش یس   ست،یممکن ن   ر ی غ  ا یدن  نی تو ا   یزیچ   چیه   -
به همسر    اجیبه محبت و دوست داشتن داره، احت  اجی احت  گه،ید  یآدمها

 . گهید یزها یچ  یلی داره و خ

! زن دور و بر اون کم نبوده، اصاًل من شک  ستین  زهایچ  ن ی دنبال ا  اوشیس  -
 باشه! زهی به عنوان غر یزیرم تو وجودش چ دا

 داره.  از یهست، هست؛ اما خاموشه به جرقه ن -



 . شناسمشیپسر منه، بهتر از تو م  اوش یدختر، س یگ یم  یچ -

 بود گفت:  ومدهیبحث بدش ن   نیکه اصاًل از ادامه ا  یلیل

  کردیرو م  ییسال دانشگاه با منم همون رفتارهانداشت چهار   یاگه احساس   -
  ن یاز شما! ا  ینگهدار  یبرا  کردیداشت، منو انتخاب نم  گهی د  یهاکه با بچه

 کرده.  کیاحساس و کشش نسبت به جنس زن هست که اون رو به من نزد

 شد:  پروایباز هم ب خاتون

رو خوب بلدم؛ اما    زها یچ   نیجا، من ا  هی  کشونهیکشش زن و مرد رو م  -
  زه یکشش و غر  نیجا ختم نشده، ا   کی به    اوشیخوب نگاه کن، راه تو و س 

 ... . اوشیاما تو و س  طلبه؛یرو م  از یو ن یهمسر

عم  یلیل ز   دیکش   ی قینفس  رو  چادرش  بعد  ب   ر یو  و  کرد  جمع    یبغل 
و تنها    رفت یاصرار کرد که برسوندش؛ اما نپذ  اوشیشد. س یراه  یخداحافظ

 برگشت خونه. 

  نشون یتو کوچه. چراغ ماش   دیچ یشد و پ   ادهیپ  نیاز ماش   یوقت   ابونشون یخ   سر 
 نه چندان دور زد تو چشمش، آه از نهادش براومد:  یااز فاصله

 خواد؟یم  یچ  نجایا  نیا -

رسوند و    ی در آهن  یخودش رو جلو  شونیپر   ی نااستوار و ذهن  یی قدمها  با
 کوچه آروم جلو اومد و گفت:   یک یاز تو تار  یرو انداخت تو قفل. غزال  دشیکل

 سالم.  -



که    یبود. درست از زمان  دهیکه اون رو ند   شدیم  ی ماه  کیزد،    خشکش
رو به سمت    یها رو واکند و هرکس اون شب خونه شون تمام سنگ  یمهمون

 خودش هل داد.  ر یتقد

 ! نجا؟ی سالم، شما؟ ا -

قرار گرفت بعد هم    ی لیل  ی رو جلو اومد و درست روبه  گهی چند قدم د  یغزال
 انداخت و گفت:  نییسر پا 

باشم ممکنه عصبان   - پدرتون خواسته مراقبتون  بگم    د، یبش  یاگه بگم  اگه 
براتون انجام بدم    ن یداشت  یوقت کار  هیتا اگه    نجایا  ام یخودم خواستم ب 

بگ  پ   نمون یب   ز یهمه چ  دیممکنه  به   گم ی س متموم شده؛ پس،  اومدم چون 
 کنم.  فهیانجام وظ  دی با  سی پل  هیعنوان  

پر دردسره، مال تو    ی هاشلوغه، مال آدم  ی هاابونیمال خ  فه یانجام وظ  -
 جناب سرگرد، نه شبانه در خونش اونم تو وقت نبودنش.  یاداره است جلو

 گفت:   یعصبان   یل یحرفاش سرتکون داد و ل دنیبه نشانه فهم  ی غزال

چند روز مدام شما رو   ن ی. تو ا دینکن  بی من رو تعق  گهید  نم ک یخواهش م   -
  رونیوقت ب   دم،یهام از خونه دوقت بدرقه مهمون دم، یکه رفتم د   ییهر جا

گزارش دادن به بابا    یدانشگاه، همه جا. بسه! برا  د،یوقت خر  دم، یرفتن د
و    هیک یمحل کوچ  نجا ی بس بود، ا  دیکردیم  بم یهمون شب اول هم که تعق 

و    فی که برامون حر  دینکن   ی. خواهشًا کارشناسنیهمه من و پدرم رو م
 درست بشه. ثیحد



.  اومدیبه نظر م   گهی د  ی هاتر از شبسر و ته کوچه رو نگاه کرد. خلوت  ی غزال
خواست    ی سخت متنفر بود؛ حت  ز یو گر  بیتعق   نی نداشت بگه، از ا  یزیچ

اما خودش    کنه؛یکار رو نم   نیبگه که ا  یدریاول به سرگرد ح  یهمون روزها
س بود که  بب  اوشیهم کنجکاو  زبو نهی رو  از  بارها  رو  اون  اسم  سرگرد    ن. 

  یل یخاصش داره ل  د یدخترش و با عقا  ی بود که اومده تو زندگ   دهیشن  یدریح
  هوی.  کردیحساب م   ب یرق  هی! خواه ناخواه اون پسر رو  کنهیرو آشفته م 

 انداخت و گفت:  یل ینگاه کوتاه به ل ه ی مقدمهیو ب ح یصر  یلیخ

 د؟ی ها چقدر اعتماد دارآدم ن یشما به ا -

 ها؟ کدوم آدم  -

  ی به سخت  اره،یب  ییهو یرو    اوشیاسم س  خواستیدست دست کرد، نم  یغزال
 لب باز کرد و گفت: 

 !تون یمادر همکالس ن یشون، همخونه دیر یکه م  یخانوم  نی هم -

 ... . شتری هم ب د یهمون قدر که به شما اعتماد دارم به اونا هم دارم، شا -

  ه یشد. انگار    رهیاون خ  یهابه سرعت سرش رو باال آورد و تو چشم   یغزال
اون چشم   ایدن تو  تارحرف  با وجود  بود که  نم  یکی ها    ه ی  یحت  شدیشب 

 نشوند گوشه لبش و بعد گفت:  ی زورک شخند ین هی کلمش رو خوند.  

 قابل اعتمادم! گهید کردمیفکر م  -

 گردن کج کرد و گفت:   یلیل



ا   -   ده، یخونه بهتون م  د یکل  دونه،یپدرم شما رو قابل اعتماد م  نکهیصرف 
که    شهینم   ل یدل  گذارهیم   ارتون ی مراقبت در اخت  یو دخترش رو برا  ن یماش

من و پدرم با هم    دیو بگم؛ عقا ر   ز یمنم شما رو قابل اعتماد بدونم و همه چ
گوششه،   تواون زمان    یها! هنوز حرفشه ی سال پ  ی. اون نسل سکنه یفرق م

ح  و  شرم  م  یاهایهنوز  رو  موقع  به    نه، ی بیاون  اعتماد کردن  تو  هنوزم 
  دیترس داره، نسل اون تموم شده؛ اگه من بخوام مثل اون باشم با  ها بهیغر

بشم مثل    یک ی  دیبا   نم، یرو بب   ی کس  دی نبا  گهی ارتباطم رو با همه قطع کنم، د
و بعد هم    ره ی تو خاطرات تلخ جز  شهی هاش خالصه م خودش که تمام لحظه

زندگ  ت یعصبان بابا  از  بعد  دو دهه  تو  دارم  دوا. من  و  و قرص    ی و ُشک 
 باهاش فرق دارم.  ی لیخ  کنم،یم

 ادامه داد: یل یو ل  کردیمات و مبهوت به اون نگاه م  ی غزال

نش   ی جلو  - سبز  من  نش  د، یراه  بابام  دست کمک کس دیمثل  من  رو   ی . 
تو    ی اشتباه  یبدم، آدمها  صیتونم تشخ   ی ! درست و غلط رو مخوامینم

 .دی رو به پدرم بگ  نیا  ستن،ی من ن یزندگ 

دوسه    یل یدختر دلش پر بود، با ل  ن یکرده بود. چقدر ا  جشیگ   یلیل  ی هاحرف
تا آسمون فرق کرده بود. افسوس    نی که تازه بهش دل باخت زم  شیسال پ 

بزاره؛ اما    ر ی دختر تأث  ن یها رو اسال  نی اون نتونسته بود تو ا   نکه ی خورد از ا
،  رو بدزده   هاش تهتونسته بود قاب خواس   ده یجوان متفاوِت تازه از راه رس  نیا

رکش هم خجالت    یهااز حرف  یلیوار سر تکون داد و عقب رفت. لحسرت



با   پر  ه یزده بود هم آسوده خاطر.  تو    یعذرخواه   شون یحال  و رفت  کرد 
 کنار در شل شد و رو زانوهاش نشست.   یقیبعد از دقا ی خونه و غزال

 *** 

 دهم: پژمان  فصل

طرف   دونم یصاًل نم دنبالش بگردم، ا  د یکجا با   دونم یکجا رفته. نم  دونم ینم
بشنوه   ستی ن  یو من تنها شدم. کس   ختهی بهم ر  ز ی ! همه چرمیبگ  دیرو با   یک

دلدار همون    یو  شنوا   هیبده،  اگه    ییگوش  رفت.  و  بود گذاشت  هم که 
ا  تو  من  بپوسم یم   ییتنها  نی برنگرده  از کجا  وقت  اون  و    ون استخ   ارمی. 

رو بهم نشون بده،    یراه  ه یگوشت تا دوباره خودم رو بسازم، کمکم کن، تو  
 نزار از دست برم. 

طال   با مو  م  ی می دختر کر  ییعروسک  عروسک  زد،یحرف  تو    یهمون  که 
حت  نشی ماش و  بود  مونده  صاحبش    گهید   یجا  به  رو  اون  نکرد  فرصت 

ه کنار خودش  برگردونه. به عروسک عادت کرده بود، هر شب اون رو رو کاناپ 
 .زدی و باهاش حرف م  شدیم  ره ی ثابتش خ یهاتو چشم  نشوند یم

بچه  درست داشت هم یا مثل  آرزو  بنش روبه  یجور  نی که  به   نهیروش  و 
و   خوابوندیعروسک رو م  شدیهاش گوش بده. هر وقت هم خسته محرف
 . کردیاونم سکوت م  شدیها که بسته م چشم 

گذشته بود، پژمان رفته بود کرمان دنبالش؛ اما    نیاز رفتن آفر  یاهفته  دو 
  ی اگهید  ی نکرده بود. ذهنش به جا  دایپ  ی مسافرخونه و هتل  چیاون رو تو ه 



رو از دفترچه    ی خانوادگ  ی. سوسن اسم تمام دوست و آشناهادادیقد نم
  ی خبریب   امابه همشون زنگ زده بود؛    باً یکرده بود و پژمان تقر   دایتلفن پ

 شون بود. تنها جواب هم 

رو وسط کتاب گذاشت و از اتاق کارش   نکشیع   دنش، ی اومده بود د  دیحم
ب شرونی زد  حم  دا ی.  با  م   د یداشت  آلبالو  زدیحرف  شربت  سوسن    یو 

م  یرنگ خوش وسط  وقت گذاشتیم  یی را یپذ   ز یرو  پله  ی.  پا از  اومد    ن ییها 
 اومد سمتش، باهاش دست داد و گفت:  دیحم

 ا پژمان؟آق یجا رو از قلم انداخت هی -

 شد:  د یپژمان ادامه حرف حم  مکث

بود  - تو شمال    ی چرا نگفته  پ  ه یزن عموت  رفته    ر ی خاله  داره، خب حتمًا 
 !گهیهمون جا د

 سر تکون داد و گفت:  پژمان 

 نه، فکر نکنم. مطمئنًا خالش تا حاال مرده، اون موقع هشتاد سالش بود.  -

 دست رو شونه اون گذاشت و گفت: دیحم

و سرسبز  هایپژمان؟! شمال   ی گی م  یدار  ی چ  - و مه  و هوا  آب  اون    یتو 
دود و دم چهل ساله نشده    ن یکه تو ا   ستنی مثل ما ن  کننیصدسال عمر م

 خاک.  ر یبرن ز 

 گفت:   هوی  دایش



 خدا نکنه! -

 گفت:   ز ی خنده ر  هیبا  دیو پژمان باهم به اون نگاه کردن و حم   دیحم

 !قته یحق  ست،ی واال تعارف که ن -

خانوم اون جا هستن. پژمان به    نیهم اون وسط گفت که حتمًا آفر  سوسن
 هم از فرصت استفاده کرد و گفت:  دیفکر فرو رفت و حم 

 دو نفره... .  د،یبر  هگی پژمان، اصاًل با همد فتیاالن راه ب نی هم -

  م ی ن  هی شد و پژمان با    رهیو بعد به پژمان خ   دیشوک شده اول به حم  دایش
 . ستی ن ی ناراض ادمیز  شنهادیپ  ن یکه از ا  دیفهم  داینگاه به حالت صورت ش 

بهتر    یفرصت   گهیبا پژمان حرف زد و بهش فهموند که د  ی کل  دیروز حم  اون 
هردوتون خوبه. با هزار ترفند پژمان    ه یروح  یسفر برا  نی و ا  ادینم  ر یگ   نیاز ا

و خنده راه انداخت. اصرار داشت که   ی رو هم با شوخ  دای کرد و ش  یرو راض 
همون شب حرکت کنن؛ اما پژمان بهانه کتابش رو آورد و سفر رو به صبح  

  دیحم  ادیحرف بزنه که    دا یبا ش   یاانداخت. خواست قبل از حرکت چند کلمه
 افتاد:

باشه که حاال   ادت ی  اد، ینکن، تلنگر بزن تا خودش به حرف ب خستش ی الک -
 وقت حرف زدن اونه.   گهید

 ها رو خوب بلد بود!پسر رگ خواب زن  نی! چقدر ا خوردیغبطه م  د یحم به



هاشون رو ببنده و خودش هم در اتاق رو قفل  سوسن خواست چمدون  از 
رو    یترجمه کامل کت چرم   دیبا  گهیهفته د  هیکرد و نشست سر کتابش، تا  

 دونستیمونده بود و اصاًل نم   یاز پنج فصلش باق  شتر ی. بدادیبه ناشرش م 
  ر کااف  نیتمومش کنه؟ با هم   د یچطور با  گه یهفته د   ه یهمه مشغله تا    نیبا ا 
شده به خواب   اهیس  یشب مشغول شد و آخر سر هم رو کاغذها  یهامهیتا ن

 رفت.

 *** 

  ن ییرو داده بود پا  شهی اون روز صبح دلچسب و خنک بود. پژمان ش  ی هوا
 ... . زیعطر دل انگ  نیهاش رو پر کنه از ا تا نفس

رو   ینازک مسافرت  ی که راه افتاده بودن خواب بود. پژمان پتو  یاز وقت   دایش
نگاه کرد. اصاًل   یخفته خودش دزدک  یبا یروش و نگاش کرد، باز به ز  دیکش

گل انداخته    یهاو گونه  د یصورت سف  د، یچسبیبه اون م   ینگاه بدجور  نیا
ن کار بود  یا  یبوسه؛ اما نه وسط جاده جا  هی یوسوسش کرده بود برا  دایش

و بعد چشم   د یخفتش رو داشت. با حسرت آه کش یبایکردن ز   دار ینه دل ب
 و سرسبزتر... .   شدیم چیدر پ  چیکه کم کم پ   یادوخت به جاده

  یخوب  یل یجاده به حساب ماه عسل، سال خ  ن یزد به ا  دای که با ش   یسال  اون
ش  لبخند  اگه گ  تر یواقع  دایبود.  نگاهش  پس    یی را یبود،  حدٔاقل  نداشت 

 نبود!  تابیشمال ب  یهاجاده دنید یبرا گهیاما حاال د زد؛ینم



تا زودتر برسه. بألخره بعد از چند ساعت    بستیهاش رو م چشم   یآروم   به
  نی و تو ماش  کردیها گذر م درخت  یال که از البه  یخواب و سکوت با آفتاب

  ده یرو از حالت خواب  شیها رو باز کرد. پتو رو کنار زد و صندلچشم  افتادیم
 به اون انداخت و گفت:  ینگاه   م ی در آورد. پژمان ن

 همسفر؟! یشد  ینجوری ساعت خواب! ا -

 ی خنک  م ی نس  ن،ییرو داد پا  ششی عقب و ش  ی پتو رو انداخت رو صندل  دایش
رو به پرواز    شیمشک  ی رو باز کرد و موها  شی گره شل روسر  دیوزیکه م

 درآورد. پژمان گفت:

 ؟یزیریبرام م  ییچا  هی -

و رو کرد. پژمان    ر یرو ز   نی رو گره زد و به دنبال فالسک ماش  یرروس  دایش
 : زدیحرف هم م کردیرو عوض م  ید  یطور که س نی هم

نهارمون ساالد    یسوسن برا  ی. راستنجاستیباشه، قند ا   یصندل   ر یفکر کنم ز   -
اگه    ا ی  میرس یما تا ظهر م   خوادیبهش گفتم نم  یدرست کرده. هرچ   ه یالو

تو جاده به    یقبول نکرد و گفت غذاها  م ی خوریم   یزیچ  ه یتو جاده    م ی نرس
از    شتر ی بنگفت به معده من که    ؟ینیب یم  ست،یخانوم سازگار ن  دایمعده ش

ب ب   شتر ی تو مشکل داره گفت تو، چون حواسش  نگرانته، بهت   شتر یبه تو، 
 شد.  م ی حسود

 کرد و گفت:   یرو پر از چا یا شهی ش وان ی ل دایش

 القه کلفت به خانوم خونش حسادت داره؟ آخه مهر و ع -



از خودم    ر یغ  یاگهیکس د  نم یبب   تونم یحسادت داره، چون من نم   یلیآره خ  -
 تو رو دوست داره. 

  دار نینگ  فی انگشتر ظر  هیداد،    رونیب   شهی با پوزخند دستش رو از ش  دایش
سر عقدش بود.    نی زن عمو آفر  ادگار ی.  کردیم   یی تو انگشت وسطش خودنما 

 ی لی بکنه فکر کرده بود، اگه س  خواستیکه م   یبه کار  یمدت حساب   نیتو ا 
  ورتشتو ص   ییبا چه رو   گه ید  خورد یکه آماده کرده بود به صورت زن عمو م 

اون رو به    ی ادگاری که انگشتر    یدست  ن یدست، با هم  نیبا هم   کرد؟ینگاه م 
  ع یبدش اومد و سر   لحظه از خودش  هی بزنه.    ی لیس   خواستیدست داشت م 

هم    یها رو رو حس نکرد! آروم پلک ی ها رو جمع کرد رو قلبش، تپش دست
 :د یپژمان رو شن یصدا نکه یگذاشت تا ا 

 دا؟یش -

 بود و سکوت... .  سکوت

سکوت    تونمیتکرار کنم؛ اما…اما باور کن نم  دیازت بخوام، نبا   دینبا   دونمیم  -
همه    ،ی تو همسر من  کنه،یم   تم یهام قلمبه شده و داره اذکنم. همه حرف

به خاطر تو، باور    کنم یم   یکه دارم مال تو، هر کار  یمن هرچ  ،ی من  یزندگ 
که به    یقبول کن   نو یا  د یتو با  دایتو. ش  یبرا  کشم یهم که م   ینفس   نی کن ا

استته حاال خو  یکه تظاهر کرد  تیباطن  ی هایخواست دل من و ناخواستگ
! چندسال قراره من زنده باشم؟ چندسال قراره  م ی حاال کنار هم  م،ی زن و شوهر

م  ر ی د  دونه،ینم  یکنم؟ کس   یزندگ  رفتن  روز  زود  نم رسهیو    خوام ی. من 
  ، یدون یبه خدا م  ؟یدون یم   رو   نای تو ا  دایحسرت برم. ش  ای دن  هیوقت رفتنم با  



 ی دونیتو م  کنه،یم  تم ی اذ  ییکه تنها   یدون یکه به خاطرت زندم، م   یدونیم
که از عطر تو پر شده، نگو    زارمیم  یسرم رو رو بالش   ید یکه من به چه ام

 نگو که تظاهره... .  ، یدون یکه نم

و پژمان تو جاده خلوت با سرعت    کردیم   ی باز  شیروسر  یهابا باله  دایش
 اه بهش انداخت و گفت:تک نگ   هی. کالفه کردیم  یرانندگ

 بگو!  یزیچ ه ی خوام،یبزن، سکوتت رو نم ی حرف هی -

 رو با حرص رها کرد و گفت: یروسر دایش

 بگم؟! چته تو؟ یچ -

 تند رو رد کرد و گفت:  چیپ  ه ی پژمان 

بهت پشت کردم؟ دست روت بلند کردم؟   ؟یکنیچه کار کردم که نگام نم   -
ساله تو اون اتاق  بگو چرا پنج  دا، یهات زدم؟ بگو، بگو شپشت پا به خواسته

 یپنج ساله هرک   ؟ید یو به زور منو توش راه م  یخودت ساخت   یحصار برا  هی
  ی هاش رو تموم کنه و بره پزودتر گفته  ییخوایفقط م  زنهیباهات حرف م 

  یهام نگاه نکردروم، تو چشم روبه  یبارم ننشست   کیها  سال  نیکارش! تو ا
زلزله و مرگ   یهاتا کابوس  یچند وقت تنها باش ییخوایم  یبگه چته؟ گفت
عوض    م ی تا روح  میار یفعاًل بچه ن   ی تنهات گذاشتم. گفت  یببر  ادیخانواده رو از  

و    یی زناشو   ،یکرد  ولسال نشده    ه ی  یهوس درس خوندن کرد   ی بشه، گفت
 ؟ییخوایم  ی...تو چ چیعشق و محبتم که ه

 کرد و گفت:   ادی رو فر صداش



 که بهت ندادم؟   ییخوایم  یچ -

 زد:  غ یهم ج دایش

 َاه... .  گه، یولم کن د   ،ی که ولم کن  خوامیم -

  ه ی  ی رو کنار جاده و روبه  دیرو کش   نی از دور بوق زد و پژمان ماش  ون یکام   هی
 دای. ش شی به صندل  د یدرخت تنومند توقف کرد. کمربندش رو باز کرد و چسب

  یی صدایو بعد دستاش رو بهم گره داد. نفس ب  دیبه طرف اون چرخ  ی کم
 تازه کرد و گفت: 

سر   ی کنارم نباشه، کس  یکس  شم یم   دار ی صبح از خواب ب   یوقت   خوادیدلم م  -
نکشه، کس   ز یم رو  انتظارم  من    یصبحونه  ندزده،  ازم  رو  خواب  بوسه  با 

دادن    ر ی صبح و شبم رو خالصه کنم تو ش  خوامیدوست ندارم مادر بشم، نم 
  دم خو  ییتو تنها  خوامیتنها باشم، م  خوامیو پوشک عوض کردن بچه، من م 

  د خوایفکر کنم، دلم نم   دمیکه آرزوشون رو داشتم و بهشون نرس  ییزها ی به چ
شون    ی فرار  یکس   کننیصبح پشت پنجره دارن نگام م   یها وقت گنجشک

! خوادیخواب م   هیبشنوم، دلم    خوامیحرف بزنم، نم   خوامیبده، خستم! نم
 ها. دورم کنه از آدم هام،یخواب که دورم کنه از همه وابستگ  هی

روزها  ی لیخ تمام  باشم،  خودم  مال  بزار  رها کن،  منو    می جوون  ی خستم، 
سالم بود که آرزوهام رو در خونت جا گذاشتم،    ستیشد، ب  یتفاوت یب خالصه  

هم بسوزم، بزار تنها باشم، بزار تنها ادامه    شیتو حسرت بق  نینذار بعد از ا 
 . ستمیبا تو ن یبدم، من آدم دونفرگ



 فرمون فشرد و گفت:  یها رو رو دست پژمان 

 ازم نخواه تنهات بزارم! دا،ی دوستت دارم ش  -

 سرد گفت:  ی لیآروم و خ  دایش

  ی کس  هی  ،ی سی تند  هیمن تو فقط    یبفهم. برا  نویمن دوستت ندارم پژمان، ا   -
و راهش رو هم   کنهیم   یداره خوب   یبردوش گرفته و حساب   فهیوظ  هیکه  

به زور دوستت داشته باشم،    تونم ینم  نه،ی شیبه دل نم  هاشیبلده؛ اما خوب
کنم،    ملتح  کنهیم   خیوجودم رو    هات رو که تمومبه زور بوسه  تونم ینم

 . هیبفهم که تحمل کار سخت 

. نفسش تو  ختیاشک ر  دایش   فروغیب   ی هاناباورانه در مقابل چشم   پژمان 
که بختک به روش افتاده،    ی. شده بود مثل آدم اومدیباال م  یبه سخت   نهیس

  ی اما بدنش مثل سنگ به صندل   د؛ید یهاش باز بود و همه جا رو مچشم 
 شده بود.  خیم

به   نیپژمان آست   یق یبعد از دقا  نکهیرد و بدل نشد تا ا  نشونی ب  ی حرف  گهید
 دی وزیخنک نم  م ی نس  گهی رو استارت زد. د  نیو ماش  دیکش  سشیصورت خ 

 رخنه کرده بود:  نی ماش یو آفتاب به همه جا 

  ی تحملم رو نداره، تحمل من  گه ی دوستم نداره، د  دا یحق داره، ش   دا یآره ش  آره، 
داشتم... .    فهیچند سال فقط وظ  نی که تو ا  یمن   ام، یدارم، اضاف  که خوره 

 پشت سرهم... .   شد،یها تو سرش تکرار محرف  ادبود،یسرعتش ز 



  ده یبود و نگاهش از جاده به پژمان و بعد دوباره به جاده کش ده یترس دایش
دست  شد،یم و  بود  اومده  بند  م  یهازبونش  اشکدیلرزیالغرش  هاش  . 
.  شدیپژمان منقلب م  یهااشک  دنیبار بود که از د  نی. اولاومدیم  مهابایب
  نتونست   گه یقلبش شروع کرد به تپش و د  کرد، یفرق م  شه یبار با هم   نیا

 زد: ادیفر  ه یدست پژمان فشرد و با گر یتحمل کنه، دستش رو رو 

 برو! واشیتو رو خدا  تر، واشی -

  یتوپ باد  ه یاز برداشته شد. مثل  گ  یپاهاش از رو یکرد و ناگهان  خی  پژمان 
گوشه جاده نگه    هی   یشدن و به آرام  یکه سوراخ شده شروع کرد به خال

ش ماش هق  دایداشت.  از  کنان  دو   رون یب  د یپر  نی هق  سمت    دیو  به 
سربرآورده بودن. پژمان سرش رو    بای که کنار جاده سرسبز و ز  ییهادرخت
دست محبت    نیشده بود. ا   فشرد و به دستش نگاه کرد، تازه گرم   ی دلبه صن

ب   ده یند ا   جنبه یو  اتفاق  ن یبا  اوج   یلمس  چه  دلش    ده یرس  یبه  بود. 
 اون لحظه با شکوه رو از دست بده؛ اما... .  خواستینم

 : گفتیم  شهیهم   مادرش

دست  ادتی   یزن که گرفت   - به  بزارباشه  احترام  با   ،یهاش  زن  چرا که 
هاش برات  با دست  یایاز سرکار ب   ی. وقتدهیهاش همه محبتش رو م دست

دست  ی تب کن  یوقت   زه،یر یم  یچا خبا  پارچه  رو    کنهیم   سی هاش  و 
بخوا  یوقت  زاره، یم   تی شونیپ محبت  دست  یازش  رو  هاش گونهبا  هات 

م  بزار  ادتی  کنه، ینوازش  رو  دستش  بخون   یرو   ی باشه  دعا   ، یسرت، 
 ... . یو بعد ممنونش بش   شیببوس 



خواب گرم و  تب کرده بود از تو رخت  ی جلوش نگذاشته بود، وقت  ی چا  دایش
ب ه  ومدهین   رونی نرمش  اثر    یالحظه  چیبود،  قرمزش که  ماه    هیبه گونه 

حال پژمان دست خودش    نیبود؛ اما با ا  دهیبزرگ بود دست نکش  یگرفتگ 
سرش گذاشت،   یو بعد رو دیرو داشت بوس  دایدست ش  یرو که هنوز گرما

 خوند و ممنونش شد.  کادیوِان

سر به اون زده بوده؛ اما    هی  شیخونه خالش نبود. هفته پ  نیعمو آفر  زن
بگه مقصدش کجاست ساکش رو برداشته و رفته. پژمان   نکهی بعد بدون ا

 ... . حاصلیهمه گشتن ب  ن یخسته بود، خسته از ا

  افتادیها مساعت  اد یز  یاز خستگ  ی. گاهکردیم  دادیگرم مرداد ماه ب   یهوا
مجبورشون کرد دوسه    دایش  ی ناگهان  یض ی . مررفتیگوشه و به فکر فرو م  هی

  حوصلهیو پژمان ب  خواست یو خبر م   زد یهر روز تلفن م   د یبمونن. حم   ی روز
 : گفتیم

 ... . چیه -

با   ی وقت   دونستینم چه کار  شا  دیبرگرده  فراموش    دیبکنه!  رو  عمو  زن 
 هم ...اما نه... .   دیشا  د،یرس یم  شی و به زندگ کردیم

بعد    ی بدبخت  یزن پر عاطفه رو فراموش کرد؟ تو اوج روزها  نیا   شدیم  مگه
  نشیرو گرفت، با داغ سنگ  دایپر و بال ش  ر ی مادر دلسوز ز  هیاز زلزله، مثل  
مادر و پدر و    یاومد تهران مرحم درد دل پژمان شد و برا  یت همراه شد، وق

خودش؛   یهایها با وجود تلخ کام کرد. روزها و شب  یبرادر پژمان سوگوار 



داد،   وندشونی برشون گردوند، بهم پ  یاون دو مرحم شد و به زندگ   یاما برا
 نبود.  یزن کنار گذاشتن  نیها کرد، ا اون یخوشبخت  یتمام تالشش رو برا 

بار به سرش زد بره    ن یبود. چند   خته ی آزار دهنده روز و شبش رو بهم ر  افکار 
بده؛    ی ها به عنوان گمشده آگهشبم فکر کرد که به روزنامه  ه ی  س،یپل   شیپ

 ی چه حس  نهی رو بب  ی آگه  نیاما بعد با خودش فکر کرد که اگه زن عمو ا 
 !ده؟یبهش دست م

که هر شب زنگ    دمیکنه، حم  شیینبود باهاش حرف بزنه و راهنما   یکس 
 نداشت.  ی و راه حل  گفت ینم یزیچ  گهی د زدیم

شد و    ض یبهتر شد و خواستن برگردن خاله جان مر  یکم  دایبعد که ش   روز 
پ شدن. کالف  موندگار  از    یا دهیچی دوباره  دفعه  هر  پ  ه یکه  سر    دا یطرف 

پژمان    کرد،یم تلفن همراه  اون روزها  ب  کیتو  و    تماسیلحظه هم  نبود 
 حال حرف زدن بود. مدام در 

 اد ین  نیی جان آنفوالنزا گرفته بود و دکتر گفته بود اگه تا شب تبش پا  خاله
داشت و آنفوالنزا تو    ییسن و سال باال  رزن،ی . پمارستانی بشه ب  یبستر  دیبا

مادرش    یضی مر  یسن اون خطرناک بود. پوپک، دختر خاله پروانه تو روزها 
مادرش رس  اومد یمدام م به  و  و    یبرا  یحت  کرد،یم  یدگ یاون جا  پژمان 

همسرش.   شیپ   گشتیبر م  کردیو خونه رو که مرتب م  پختیغذا م   دایش
 : دیشب با تعجب از مادرش پرس  هی

 باهم قهرن؟  نا ی مارجان، ا  گم یم -



 چطور دختر جان؟  -

. تازه صبح که مرغانه  چیه  ،یانه خنده  ،ینه گردش  ،یآخه سردن، نه حرف  -
د  اتاقشان  ا  هی  دمیبردم  اتاقه،    ن یتشک  م  هی سر  سر،  اون  هم   گم یتشک 

 !شه؟ی خوابشان جدا ممارجان مگه زن و شوهر رخت

مطلع بود سر    نیآفر  قیاونا از طر  یاز راز و رمز زندگ  باً یخاله جان که تقر   و 
 . گفتینم  ی زیو چ  انداخت یم  ر یبه ز

 *** 

  دار یب   ی. آروم در رو بست تا کس رونی رگبار تند بارون از اتاق زد ب  ی صدا  با
شمرده    یی هابارون اومده بود. با قدم  دنیقبل اون به د  ی کینشه؛ اما انگار  

  ح یتسب   هی!  د یها خاله جان رو دو دم نرده  وونی ا  یو استوار جلو رفت و رو 
آب  درشت  دست  یدونه  م تو  ذکر  و  بود  و  گفتیهاش گرفته  رفت  جلو   .

 درست کنارش قرار گرفت و بعد گفت: 

 ن؟ ید یهنوز نخواب -

 عقب داد و گفت:   ی رو کم  شیگل   گل  یجان روسر خاله

 ؟یداریپسر، تو چرا هنوز ب  نم یبب نجایا  ایب -

کنه؛   دایحرف زدن پ   یبرا  ی اکرد بهانه  یاون نشست و سع  ی رو روبه  پژمان 
 اما نتونست، انگار زبونش قفل شده بود.



  یهارو گلدون  زدیو شتک م   خوردیم  وونیا   یهاتند و پر صدا به نرده  بارون
اما جرأت لب باز کردن    خواست؛ی. دلش حرف میو شمعدان  وسفی حسن  

 اون رو حس کرد و به زبون اومد:  اج ی احت ن ینداشت که خود خاله جان ا

 و اون پنبه؟  ی شی هنوز تو آت -

اون جا خورده بود دست پاچه سر تکون داد و    ی که از سوال ناگهان   پژمان
 خاله جان ادامه داد:

و ناز پنبه از زمان آدم و حوا بود، حوا که در باغ سبز رو    شیتب تند آت  -
تا به امثال تو و    دیو رس   د یرس  راث ینشون داد آدم سوخت و جزغاله شد، م 

 . یکه دنبالش ناز بکش  یدار از ی... .ناز داره و ن دایش

 آخر و لب گشود:  م ی زد به س پژمان 

 نازش باشه.  دار یخر تونه ینم زنه،یبه جونش م شی من آت   یازهاین -

از تو پاره کردم،    شتر یب   رهنیدنبالش باش، تنهاش نزار، چهار تا پ   ار، یکم ن   -
  یحور و پر  گهیبالشت زن که از بالشت مرد جدا بشه د  فهمم،یزنم و م  هی

دست    طونیکنه. چرا به کار ش  شونیکی   تونهیو استغفراهلل خود خدا هم نم
و تو هم راحت    دخدا گناهه که اون بخوا  یگناهه! به خداوند  ؟یگی م  زادیمر

 عقب.  ی بکش

که    ه یروزها اون موش  نیما گذشته، ا   از یاز و ن و پنبه و ن  شی کار از آت  گهید  -
گربه کج فهم ندونسته فقط    هی و من مثل    گردهیم   شی دنبال سوراخ تنها 



منم    ن یهست، ا  یشگ ی بود و هم  یشگی! نخواستنش هم خواد یدنبالشم، نم 
 . زنم یکه دارم خودم رو گول م

 !کنه یرو تازه م   تونی ! بچه زندگنی اریبچه ب  -

 بود: نی لب بهم فشرد، تمام خواستش هم پژمان 

بالشتم رو    یها جاسال  نیرو تحمل کردم، تمام ا   ز یتحمل کردم، همه چ  -
اون نشد  نشد،  اما  محکم کرد؛  بالشتش  م   یکنار  من  . خسته  خواستم یکه 

نگاه از  ناز سرکوفت  تفاوتش،یب  یهاشدم  و    ها،هیو کنا  شی ها،  نخواستم 
پابند    از که برم ب  یلعنت   یایدن  نیا  یهر جا  ِر،ینتونستم ترکش کنم چون دلم گ

اون    یهانفس  یهام فقط صداگوش  نه، یب یهام فقط اون رو م. چشم دامیش
 ... . تونم یولش کنم، نم  تونم ینم  شنوه، یرو م

رو با برگردوندن سرش پنهان کرد و خاله جان با تکون دادن سرش   بغضش
 گفتن حرکت داد.هاش رو به ذکر  چرخوندن دوباره لب حیو تسب 

خوابش و  تو رخت  دیبود آروم خز   دهی رو شن   ز یکه از پشت در همه چ   دایش
 لب گفت:  ر یز

 . شهی دوستم داشته، هم شهی دوستم داره! هم -

 *** 

به دو   گهی چهار روز د  حاال رفتن زن عمو اضافه م هم  و  شدیهفته  . کالفه 
ب و  بدقول  تمرکز یسردرگم  ناشر  ترجمش.  بود سر  اون رو دست    ینشسته 



اذ متلک  و  حرف  با  و  بود  چشم کردیم   تشیگرفته  با  فرط    ییها.  از  که 
رس  یخستگ  و  برگردوند  رو  بود کاغذ  افتاده  سوزش  آخر.   دیبه  فصل  به 

جابه  یرو   رو   نکشیع اجازه  چشم  و  اتاقش  تو  اومد  سوسن  جا کرد که 
 نی رو به سمت اون چرخوند و به ا   شی خواست تا حرف بزنه. پژمان صندل

 : هیگر   ر یزد ز  ی کرد. سوسن پق  ز یت  دنیشن یها رو براگوش  بی ترت

تقص  - به خدا من  به    ر یآقا  از من خواستن، خودشون  خانوم  ندارم، خود 
ه  دادن،  قسمم  ابوالفضل  شده  قلم  م  یدست  ناراحت  آقا  آقا    شن،ی گفتم 

  دینکردن، آقا باور کن گوش    د،یهست   شون ی ا  ی شما همه زندگ  شن ینگران م 
بگ  خواستم یمن م رو  اون روز خ  رم؛ی جلوشون  شده    یقو  ی لیاما نذاشتن. 

 ! د یکردن، آقا تو رو خدا، تو رو خدا منو ببخش  دمیتهد  یدادن و حت  هلمبودن،  

 کتاب انداخت و گفت:   یرو رو   نکشیع  پژمان 

 ؟ یزنیحرف م یدار ی از چ -

 :دیرو از سر گرفته بود نال  هیکه دوباره گر  سوسن

 قلب نبود! شوننهی تو س گه یدلخور بودن، انگار د ی لیخانم خ -

 زن عمو کجاست؟  ی دونیتو، تو م -

 ها رو پاک کرد و گفت: گل درشتش اشک  یبا گوشه روسر سوسن

 بودن! مانتونیدلتنگ عمو ا  دها، یرفتن اهواز_خرمشهر، سر مزار شه -

 . ی صندل  یبه پشت د یوا رفت و محکم چسب پژمان 



 بهتون بگم؛ اما... .  خواستم یشمال م  دیبر  نکهیقسم قبل ا غمبر ی آقا به پ -

 با حرص تمام از جا بلند شد و گفت:  پژمان 

 ساکم رو ببند.  -

 *** 

 دیخواب پر از رخت  ع ی افتاد سر  یزیغلت زد و چشمش به ساعت رو م   یوقت
رس  رونیب به گلها  داشت  سوسن  زد.  رو کنار  پرده  نبود  کردیم  یدگیو   .

ح  ن یماش م  اطیتو  ن  دادینشون  رفته.  پژمان  ب  می که  وقت    شتر یساعت 
توالت و شروع کرد    ز یم   ینداشت! به محض لباس عوض کردن نشست جلو

عروسک شده    هینشناخت، مثل    د،یپلک زد و خودش رو د  یقت و   ،ی به نقاش
فقط با    یاما پاکش نکرد، لجباز  زد؛یمز بدجور تو چشم مقر   ک یبود. اون مات

 دلش... . 

خودش    نهی آ   یسر انداخت. تو  ی رو زد و شال نازک قرمز رو رو   شی دود  نک یع
تمام    یی با یعمل ز   چ یکم نداشت. بدون ه  یزیرو برانداز کرد، تو چهرش چ 

  ی کی اون رو    شدیم   یصورتش به قاعده بود و اگه غلو نبود به راحت  یاجزا
 . دیسال نام  یبایز  یهااز زن

قدم گذاشت سوسن    یسانت   ۱۰و پاشنه    یورن   یکه با اون کفش ها  اطیح   یتو
 اون:  یشد به قد و باال  رهی آب رو رها کرد و خ لنگیش

 سالم خانم! -



هام دعوتم، پژمان زنگ زد دهنت رو  از دوست  یک یخونه    ام،یمن نهار نم  -
 ها!  یرو بگ  یهمه چ  ی کنیباز نم

 گردن کج کرد و گفت:   سوسن

 چشم خانم.  -

گذر کرد    یداوود  یهاگل  ونی شمرده و هماهنگ از جاده م  ییهابا قدم  دایش
به گوشه کت کوتاهش    ی چفت در رو بکشه دست  نکهیدم در. قبل از ا   د یو رس
هاش در لحظه  در رو گشود. چشم   قی عم  ی د و با نفسو شق و رق ش  د یکش

رو که    یکس  د،یپاش تو کفش پاشنه بلندش لرز  هیمات شد و ناخودآگاه  
 دوهفته زجر آور.   ن یخودش اومده بود، بعد از ا  یبود، با پاها  ی واقع  دیدیم

 **** 

 روان ی: س ازدهم ی  فصل

ناز  یهاعکس  ا یثر   ی وا  - خوشگل    الی جشن  انقدر  ندادم؟  نشون  بهت  رو 
 شده... . 

نشسته بود.    ایکه ثر  یاحرف خودش رو انداخت رو کاناپه  نیبا گفتن ا   صبا
 . رونیب  دیتا عکس کش  ست یپاکت ده ب  ه یبعد هم از تو 

رام   ی هاعکس و  پ   نیخودش  ماه  جشن  دوستان    ی کی بود که    شیتو  از 
مناسبت گودپا  شونیخانوادگ دو  دخترشون    ی پارت  ی به  هر  بودن.  گرفته 

  ن ی. راماومدنیهم به چشم م  ی کرده بودن و حساب  کی و پ   ک یش  ی حساب



با    روانیکرده بود که س  غی رو کامل زده و هفت ت  ششیبار ته ر   ن یاول  یبرا
 :بودگفته   طنتیش

 !خوره یم  ز یچه خبره؟ مورچه ل -

دنباله حرف اون    شدیدست م   شهی هم  روانی با س  طنتیپدرامم که تو ش  عمو 
 رو گرفته بود.

العاده  ی طراح  ها عکس ثر  یافوق    ی عروس  یهاعکس  ادیرو    ا یشده بود و 
کنار    طنتیبود. با ش  روانم ی س  یخانوادگ   یهاخودشون انداخته بود. تو عکس

آهسته رو چهره   یل یشکلک بامزه درآورده بود، خ  هیبود و    ستادهی عموش ا
 لبخند زد و گفت:  و زرنگ  ز یت  ا یکه ثر  دیاون دست کش 

 . شهی االن دلت براش تنگ م یدیعکسش رو د  ،یآخ -

 گفت:  یلب ر ی ها رو هم با دقت نگاه کرد و زعکس  هیبق  ایثر

تلفن  شبید  - ز  م ی صحبت کرد  ی که  نبود، تمام مسابقات    ادیحالش  خوب 
  اد یو ز   نیسنگ   هاشتی شده مسئول  م ی ت  ی مرب  یرو باخته بودن! از وقت   روز ید

  ی بر  شه ینم   ، یبرزخ  هیبرگرده به قول خودش برزخ   یکه وقت  دونم یشده، م 
 طرفش.

چ  ی ساعت   هی همه  از  صبا  ا  ی با  تا  زدن  رو    نی رام   نکهیحرف  اون  و  اومد 
شرکتش رفت    یبه کارها  یدگیرس  یهم برا   ز ی و بابا پرو   رون یباخودش برد ب

 ... . یموند و مامان حور  ایتو اتاق کارش و فقط ثر 



  آوردی. هر وقت که سرش رو باال مکردیم  ی نی سنگ  ای رث  یرو  رش یخ  یهانگاه
ادامه داشت.    یاقهی تا چند دق  ی باز  نیو ا   د یدزدینگاهش رو م  یمامان حور

زود    ی لیخواب هنوز خ  یوقت بود و برا  دن ید   ونی زیمسواک زدن و تلو  یبرا
هم    ی بچگ  از رو ترک کنه.    شی ها صندلبهانه  ن یبه ا   تونستیبود و اون نم

مادرشوهر    گفتیم   شهیبود. مادرش هم   یاسم مادرشوهر براش اسم بزرگ
  یشد  ت یوارد زندگ  ی کن وقت  یمثل مادر خود آدمه، احترامش واجبه، سع

. با ورود به  یباالتر از همه احترام مادرشوهر و پدرشوهرت رو داشته باش
دش  خو  مادر رو درست مثل پدر و    ز یو بابا پرو  یمامان حور  یمتاهل   یزندگ 

 ن یبخاطر ا   روان یس  ل یکه تو فام  یقدر دونست و اونا رو تاج سر کرد طور
مهربان لقب  منش  و  ا  ن یتررفتار  حاال  و  رو گرفت    نیترمهربان  نی عروس 

مادرش   نیکه ع  یمادرشوهر   یداره جلو  لیدلیچرا ب  دونستیعروس نم
  جالتو خ  وقت یب  ی دگی. تپش تند قلبش و سکوت و رنگ پردیلرز یبود م
 رو به حرف اورد:  ی درونش رو لو داد و مامان حور  یهاسلول ی حساب

 !ده؟یچرا انقدر رنگت پر  ا؟ی چت شده ثر -

 و بعد گفت:  دی گر گرفتش کش  یهابه لپ  یدست ایثر

 نگرانم، زنگ نزده.   روانیس  یمامان، برا  ستی ن یزیچ -

 . کنهینم یطونیسرش به ورزشش گرمه، ش نگرانش نباش، -

 رو زود گفت:   د یفهم یزد و خوب منظور مامان حور  ین یریلبخند ش  ایثر

 که مطمئنم.   نویا -



 خوبه.  -

 داد:  ر یی رو تغ نشونیبحث ب  یمامان حور یی هوی  مکث

 هیتو خانواده ما مطمئنًا پ   ی و اومد  یکرد   دایراه پ   روان ی به قلب س   یوقت   -
تک پسره و    روانیکه س   یدونستیتو م   ،یبود  ده یرو به تنت مال   ز ی همه چ
ب  تونهیکه م   یتنها کس براارهیوارث  تنها  اونم نه  کل    یخانواده ما، برا  ی. 

قرار داد.    ار یب  ارث بد، سرنوشت پسر من رو تنها نوه و   ا یخاندان رادپور، خوب  
من، من    نیتو خانواده ما و چهار ساله که...بب   یمداو   ،یتو اومد  قیبه هر طر

  خوامیبچه نم   گهی غازشم که م  ه یصدتا    یهاندارم، به حرف  یکار  روانیبا س
 ... . ایثر  ی کنیاما تو، تو فرق م دم؛ینم  ی تی اهم

با    یمامان حور  یها. تا ته حرفیبغض کرد، تند و ناگهان   ا یثر رو خوند. 
 دهانش رو گرفت تا بغضش نترکه و سر و صدا نکنه.  یدست جلو

 به حال دگرگون اون گفت: توجهیب  یحور

به حساب    م ی زاریسال اول رو م   ،یکرد  یچند سال کوتاه  نیتو ا   ایتو ثر   -
  ره، ید  گهی اما حاال د  د؛یو مزاحم نداشته باش  دیکن   یجوون   د یخواستیم   نکه یا

سقف    م، یآرزوها دار   یل یما خ  د، خوایتنها پسر ماست! پدرش وارث م   روان یس
که دست تو و    تهس   یابلند نباشه حدٔاقل به اندازه  ادیما اگه ز  یآرزوها

ازش    دیبا  ،یکن  یدلبر   دیبا  ،ی زن  هیحرکت به اون برسه. تو    هیبا    روانیس
ا   ،ی بخوا تو  اجازه نده حق مادرستی ن  ی وسط کم حق  ن یحق  ازت    ی.  رو 

. با نفست خفش کن، تمام وجودت  دونمیتبش تنده، من مادرشم م   ره،یبگ



التماسش کن.    ه! بخاطر بچی بخشنده باش  دیبا   ،ی رو بده، همه عشقت رو، زن
و بعد    یپشت گوش بنداز  گهید  یهاکه مثل تمام حرف  گم یرو نم  نایا   ایثر
  تو  ، یایکه تو به خودت ب  گم یرو م   نای ! ا خواد یکه اون نم  یگوشه ُبغ کن   هی

به پاهاش لغزش    ، ی رو شکوند  روان یغرور س   ب یاون سال، تو اون کشور غر
و از    رهیزن بگ  م یکردیهمه وقت که ما التماسش م  نیو بعد از ا   یانداخت
که    هی! چطور ه؟یحاال چطور   ، یکرد  دایبه خونه دلش راه پ  اد یدر ب  ی مجرد

 . یکنیم  یتنبل  ی! داریازش بچه بخوا یتون ینم

اون زل زد، دو کاسه خون شده بود. هنوز    سی خ  ی هاکرد و به چشم   مکث
 . دیکشیدهانش بود و به زور نفس م  یدستش جلو

 دست رو دست اون گذاشت و گفت: یحور

 گفتم!  یجان، مگه من چ  اینکن ثر  هینکن، گر  هیگر  -

 و گفت:   دیرو بوس ی حور یدستها ایثر

 . دیمنو ببخش  کنم یمادر خواهش م  -

تو، همون جا   دیسمت اتاق، در رو باز کرد و چپ  د یرها کرد و دو رو   هادست
 : دیلب نال ر یو ز  نیشل شد رو زم 

 . روانیس روان، ی س روان،یس -

رو تو    روانی پتو، عکس س  ر یز   دیتخت صاف کرد و بعد خز  یرو رو   بالشت
 نگاه کرد و بعد لب زد: شیگوش 



 ؟ ییتو کجا  -

. رو همون شیبود، اتاق مجرد  روانی. تو اتاق سدیبهم زد و تو جاش غلت   پلک
 براشون کاشت. نی ر یخاطره ش ه ی شی بود که چند سال پ ده یدراز کش یتخت 

شب  تازه  و  بودن  برا  ی نامزد کرده  خونه    ن یاول  یبود که  شد  پاگشا  بار 
پا از  بعد  ش  یمهمون   ان ی مادرشوهر.  خواب  وقت  چشم   طنتیو    ی هاتو 

تخت    ه یچون    ن،ی رو زم  کردیملحفه پهن م  ه یداشت    زد،یموج م   روانیس
رو   یجوابگو  تونست ینم  کیبار رو  بالشت  هنوز  باشه.  بزرگ  آدم    یدوتا 

رو هوا بلندش کرد بعد هم خودش کنارش    روان یبود که س  نداخته ی ملحفه ن
شدن،    کیهردو کاماًل بهم نزد نکهیتا ا  د یچی و پ  د یچی . ملحفه رو پدیدراز کش

:  گفتیو م   زدیقهقهه م  روانیاما س   اد؛ی: نفسم باال نم گفتیو م زدیم غیج
  م از ه   تونه ینم  یکس   نکهیهم ا  م، ی خوابیهم هردومون رو تخت م   ی نجوریا

 جدامون کنه. 

  کرد؛یهم با خنده اون رو ساکت م  روانیبود و س  دهیصبح از درد کمر نال  تا
 .رفتینم ایثر  ادی که از   یزیانگشب خاطره

خونه شد تا خودش رو    یراه   ایبرگرده، ثر  روانیکه قرار بود س  یروز  صبح
  ی قزل تا شام خوب  یو چندتا ماه  دی خر  ی نی ریآماده استقبال کنه. گل و ش

  ی . وقتدیهم خر  ی روزنامه ورزش   ه یدستش پر بود؛ اما    نکه یبپزه، با وجود ا 
بود،   شتهاز واحدها در رو باز گذا یکیخونه رو شانس نشسته بود که  دیرس

اون    ی نکرد. انگار  دا یرو پ  د یرو جستجو کرد کل  هاش بیتو ج   ی چرا که هرچ
وارد ساختمان که شد کل بود!  از    دیرو خونه پدرش جا گذاشته  رو  زاپاس 



رو    دها یرفت و بعد با هزار عذر و معذرت وارد خونه شد. خر صاحبخونه گ
  مین   یهاگل  هک  ییرا یدوان اومد تو پذدر رها کرد و دوان  ی همون جا جلو

جلو و    دیافتاد، با تعجب دو   روانیپژمرده رو تو آب بزاره که چشمش به س
 گفت: 

 ؟ یاومد یتو، تو ک   روانیس -

 و گفت:   دیکش  نیی چونه پا ر ی دستش رو از ز روانیس

 !شه یم  ی دو ساعت -

 زم؟ یعز  یپس چرا بهم زنگ نزد -

 گرفت:  روانیو بعد مقابل س   دیکش  یو رز رو دست میمر  یهاگل

 . دییبفرما -

 خمار و خسته زل زد به اون و گفت: یها با چشم  روانیس

 !؟یآورد  تیتسل   یگل برا  -

 : ختیفرو ر  ایثر

 من... .  -

بعد هم رفت سمت اتاق خوابشون   بلند شد و اون رو هل داد کنار،  روانیس
 و گفت: 

 . دیبخوابم، ببخش خوامیرو ندارم، م  ی زیحوصله چ -



که   شدی ها رو از پشت سر بهم قالب کرد. باورش نمتخت و دست  یرو   افتاد
 تجربه کنه:  یجور ن یشکست رو ا

 !؟ یکنیم  یچکار دار ؟یچرا احمق شد بیحب -

زده بود    ادی. از بس فردیرسینم  بیانگار اصاًل به گوش حب   ادشیفر  یصدا
کرده بود پاهاش   نیی . انقدر سر و ته سالن و باال و پاکردیحنجرش درد م

آب رو به دستش    شهی و ش  دیدویها دنبالش ماز بچه  ی ک ی.  کردیگز مگز 
  داشت  یادیبود. هر وقت اضطراب ز   وفتادهی عادت از سرش ن  نیا   داد،یم

 . خوردیآب م یادی ار زبه مقد

خورد که مسببش    ی شکست بخوره؛ اما خورد. شکست سخت  خواست ینم
حق    یمساو   ه یکه تموم شد با وجود دو برد و    بیپوالد بود، مسابقه حب

ها  بچه  ایبزنه    یحرف  یبا کس  نکهیباز شکست خورد. بدون ا  یشده؛ ول   یخور
گرفت و خودش    نیماش  ه یبه فرودگاه    دن یرو سرزنش بکنه به محض رس 

خونه خونه.  به  رسوند  ثر   یارو  بدون  براش  بخاطر    ایکه  اما  بود؛  سرد 
 استقبال اون رو حس کنه و تلخ شد. ی شکستش نتونست گرما

نکرد   ی حرکت  روانیس   دید   یصبر کرد؛ اما وقت  قهیزنگ خورد، چند دق  تلفن
که    یاهفتهبود، تو دو   ی شگی رو برداره. مزاحم هم  یودش گوش مجبور شد خ 

  شد، یو مزاحم م   زد یهر شب زنگ م  ی کیمسابقات رفته بود    یبرا  روانیس
 آخر به زبون اومده بود: یروزها نیاما ا  زد؛یحرف نم ل یاوا

 . امیبگو خودش رو بکشه کنار، من کوتاه نم ت یبه شوهر عوض  -



  غیج   تیکه با عصبان   ایثر   کرد، یا رو تکرار مهباز مزاحم همون حرف  امشبم
  ی رفت سمت تلفن و گوش  د،یمثل برق از جا پر  روانی! سیشو عوض زد خفه

  وار یداد به د  هیتک   شونی پر  یبا حال  ایرو گرفت؛ اما ارتباط قطع شده بود. ثر
 دستگاه گذاشت و گفت:  یرو رو  یگوش  روانیو آب دهانش رو فرو داد، س

 !می مزاحم دار  یبهم نگفته بود -

 جواب داد: عی که از اون دلخور بود سر  ایثر

شام خوردن اخم    یجا  ،ی جواب سالمم اخم کرد  یجا  ؟یتو فرصت داد  -
من    ستی قرار ن  ،ی ها به من و احساسم اخم کردبو کردن گل  ی جا  ، یکرد

تو خونه،    یاریشکستت رو ب  ستیتو باشم! قرار ن  تیبوکس عصبان  سهیک
 . رمیدلگ ازت 

زنگ   هاش حرف دوباره  تلفن  برسه که  به کارهاش  بره  خواست  و  زد  رو 
 : دیرو شن روان ی س ی. صداستادیو درجا ا د یخورد، لرز

 الو... الو...حرف بزن! -

 زد:  ادیفر روانیشد و س  رهیبا ترس به اون خ  ایثر

 الو... .  -

  گه یدفعه د  نیرو پرت کرد رو دستگاه، چند  یگوش   روانیقطع شد و س   ارتباط
س وقت  هر  خورد که  زنگ  تلفن  آخر شب  م  روان ی تا  جوابش    داشت یبر 

  ن یا   دها،یها و تهدالو باز همون حرف  گفتیم   ایسکوت زود و هر وقت ثر



متوال  تیوضع ا  یتا چند شب  تا  داشت  اون  نکهی ادامه  روابط  تٔاث رو    ر یها 
 آخر و گفت: م ی زد به س روانی شب س هیکه   یطور ذاشت، گ

الو    یگی و تو که م  شهیالل م   شنوهیمنو م  یکه تا صدا  یلعنت   نیا  هیک   ه؟یک  -
 شه؟ ینطقش باز م 

 !دونمیبه خدا نم دونم،ینم -

 : ایثر  نهیزد و با انگشت اشاره محکم زد رو س ادی فر روانیس

 ... . یلعنت یدون یم  ،ی دونیم -

هر شب خون   ایشده بود کار هر روزشون، دل ثر  ی و قهر و دلخور ت یعصبان
با گر  و  تصم  هیبألخره    د،یخوابیم   هیبود  د  م ی شب  تلفن  گهیگرفت  ها  به 

 حرف زد: روان ی راه کار به درد خورد و مزاحم با خود س  ن یجواب نده و ا

منو    ی دهایزوده که بخوام صدات رو بشنوم و تو هم تهد   ی ل یخ  کردم یم  فکر 
خانومت    یتو سکوت کنم و برا  یبرا  ن یاز ا   شتر ی اگه ب  دمیاما د  ؛یگوش کن 

  نو ی و من ا  ده یرخ م   یزیچ  ی کشت و کشتار  ،ی حتمًا قتل  ی نطق، اون جور
نمت،  ی نب  ،ی ! نباشنی کنار هم   ی تو خودت رو بکش  خوامیمن فقط م  خوام، ینم

 . خوامیرو م   نیرو نخورم، من فقط هم  یتو هست  نکهی حرص ا

 ؟ یهست  یک   ؟یزنیزنگ م  یتو از طرف ک -

 ادامه داد: روان ی پشت تلفن سکوت کرد و س مخاطب 



بهش   دیبا   ،یبهش بد  غامیپ   هیبهتره   یزنیاگه از طرف پوالد زنگ م  ن،یبب  -
  کشم،یهم پشت به پشت شکست بخورم دست نم   گهی اگه ده بار د  یبگ

و زود    ر یکه موفقم، د  کنم یبهش بگو ثابت م   کشم،یکنار نم  رم،ی عقب نم
 . کنم یبهش ثابت م

 وار به زبون اومد و گفت: پشت تلفن قهقهه یصدا

 پوالد... .  دن، یشکست، کنار نکش ، یروزیپ -

 بلندتر شد:  قهقهش

و زود    ر ید  ستم،یهم ن  یشکیبچه، آدم ه   زنم یمن از طرف خودم زنگ م  -
 . کنم یبهت ثابت م  نو یا

 : دینعره کش یعصبان   روانیس

 ؟ییخوا ینم ماز جو  یهست؟ چ   یتو ک  -

و کوب   یصدا برداشت  رو  تلفن  دستگاه  اومد،  آزاد که  پنجره    دیبوق  تو 
 د،یبا ترس و لرز از خواب پر ایو ثر  نییپا  ختی ر  هاشهیش ،یی را یپذ  یسراسر

و دست    وار یبه د  د یچسب  د،یرو د  روانیس   شونی در رو که باز کرد و حال پر
 رو قلبش گذاشت. 

  یاز مزاحم خبر  گهی گرم و عاشقانه شد، د  ایو ثر  روانیروابط س  دیکه رس   ز ییپا
  ی برا  دیاز سر گرفته شد. همه در تدارک خر   ا یرفتن و برو ب   ی نشد و مهمون

و کمتر وقت م   یعروس  بودن  زندگ   کردنیصبا  ثر   هاشونیبه  و    ایبرسن. 



ا  روان یس از  تقر  ن یهم  نبودن،  دور  م  ه ی  باً ی قاعده  در  پدر    خونه   ونی شب 
مامان    کردن،یکمک م  اومدیکه ازشون بر م  ییاون جابودن و تا    روانیس

  ا یبه ثر   گهی کرده بود و د  دایپ   ی دل مشغول  یبا تدارکات جشن حساب   یحور
 . گفتینم  یزیدرمورد بچه چ

لباس سف   دیاز راه رس  ی روز عروس   بألخره  عروس    شیپف و پف  دیو صبا تو 
ها  از مهمون  ی مفصل  یی را یپذ  باً یبود و تقر   یخوب   یل یشد، شب خ  ن یخونه رام 

و هر    شد یسرو م   ز یسر م   ی دنی. انواع غذاها و دسر و نوشاومدیبه عمل م 
در حد   روانی. اون شب سکردیخوراکش رو انتخاب م   قشیبنا بر سل  یکس 

مجلس    ی با همه دخترها  باً یکرد و تقر   یرو   ادهیز  ی دنیانفجار تو خوردن نوش
پرو   د،یرقص م  کیبه کوچ  ز ی بابا  بزرگ شاباش  بود.    ی و حساب  دادیو  شاد 

تا    اطیتو ح  دیقوا پر   دیتجد   یبرا  جان ی رقص پر ه   ی بألخره بعد از کل  روانیس
بود   کیزد و نزد  جی افتاد گ  هایرنگ  سهی بخوره، نگاهش که به ر  ییهوا  هی

 دستش رو گرفت و گفت:  ر ی ز یک یکه   نیبخوره زم 

 !نجاست یا ی ک   نیبه به به بب  -

مثل هاون شده بود    ین یکه از سنگ   یشده و سر   یباباقور  یهااون چشم   با
هم کنارش    بهیغر  ه یرو شناخت،    شی به دنبال صدا سر چرخوند و پسر دا

 به دست داشت. گار ی بود که س ستادهیا

ناب دانشگاه،    یهااز بچه  د، یکنم، سع   یبزار دوستم رو بهت معرف  روان یس  -
 شاگرد اول کالس!



بار    نیا   ییو پسر دا  دیبه کتش کش  ی ستخودش رو صاف کرد و د  روانیس
 و ادامه داد:  قشیرو کرد به رف

 . روانیبرادر عروس خانوم و پسر عمه بنده، س شونمیا -

 گفت:   مانهیدست جلو برد و صم  دیسع

البته حامد جان نگفت که من همکالس  - صبا هم هستم، ما    ی خوشبختم، 
تحق  داد  یقات یپروژه  باهم  رو  خ  گم، ی م  کیتبر   م،یپارسالمون    ی لیخواهر 

 دعوتم.  شیخوشحالم که امشب تو عروس  ،ی دار یباهوش

  گار یس   یبا لبخند سرتکون داد و با حامد مشغول حرف زدن شد، بو  روانیس
ا  یحساب   دیسع پ  ک یپسر ش   نیوسوسش کرده بود، اصاًل  به    ک یو  رو چه 
 . گهید  ز ی نه چ اومدیم  یدن ینوش وانیل  هی تی ! به اون نهاگار یس

  یرو ترک کرد، تا قبل از اون روز  گار یس  ای بخاطر ورزشش و ثر  شیسال پ  چند
  یک ی  یمادرش روز  ی هاو التماس  یکه به اصرار رستم   د یکش یپاکت م  هی

  دن یاون مقدار رو هم قطع کرد؛ اما حاال با د  ایدوتاش کرد و با اومدن ثر 
  ز ی آم  ه که وسوس  یی هاو پک  زدیم  رونیب  دیکه از دهان سع   یظ یغل  یدودها

امشبش    یهایخوش  اومد یدگرگون شده بود و بدش نم  زدیم  دیبه کنت سف
آتش زده    گار یس  د یرو کامل کنه. بألخره به اصرار و قلقلک حامد و خود سع 

رو    هاشهیتمام ر  ی قیهاش جا داد و با پک عملب  ونی رو از اون گرفت و م
 ... . یاز اون دود خاکستر  پر کرد



شب    تا س   یکیآخر  سع  گهید  گار یدوتا  مهمون  تو   دیهم  متٔاسفانه  و  شد 
تا خواست لب باز    د، یرو پشت سر خودش د  ا یثر  یآخر  لتر یخاموش کردن ف

  روان یصورتش رو برگردوند و به سالن برگشت و س   ایبگه ثر  یزیکنه و چ
فرو   یشده و تو خلسه خاص  یبند  نی آذ  یکرد به درختها  هیهمون جا تک 

 رفت.

 *** 

 یل ی دوازدهم: ل فصل

عکس از اون    ی و رو کرد و هرچ ر یرو ز شیم یعکس قد  یها آلبوم  جان یه   با
  ییاز سه چهارتا شتر ی بود، ب اد یز ی لی. خ دیکش  رونیداشت رو ب ی می قد قیرف

ها در همه داشت، عکس  ی قیرفاقت عم  یل یخ  مانی اون با ا  کرد، یکه تصور م
  شهر پا کردن، کنار شط، سر اون پل معروف خرم   ن یبودن. وقت پوت   ی حالت

تو چادر، همه جا با هم عکس داشتن،    خت، ی آخر جنگ فرو ر  یکه روزها
 نی دورب  هیو    کردیم   یاعزام شده بود. قباًل عکاس  راز یاز بچه ها از ش  یکی

و بر    رفتیکه م  ی مرخص   گرفت، یها عکس مداشت که راه به راه از بچه
 :زدیو داد م   اومدیپاکت پاکت عکس چاپ شده م   گشتیم

 عباس حمله، محسن کله گنده... .  ،ی چی نادر، رضا آرپ -

 مرد آورد!   نیا  بیچه به روزگار غر یاکله گنده  نیکه ا   آخ

سفر    نیها چشم دوخت، اهمون زور نشست و به عکس  یمتوال   یهاساعت
نشون از    هیکرده بود،    داینشون پ  هی اشت، بألخره  د  یبه اهواز براش تازگ 



دنبالش گشت نتونست   ی سخت جنگ هرچ  ی که تو اون روزها  یاون کس
عکس  داشیپ چکنه.  هم  رو کنار  لب  د،ی ها  رو  تمام    مانیا  یها لبخند  تو 

  زد،یباال و لبخند م  آوردیسرش رو م   زدنیبود، تا صداش م  ی اقعها و عکس
لبخند   نی هم رفت ا  یوقت   یهاش نقش بسته بود، حت لبخند رو لب  نیانگار ا

 رو لبش بود. 

 بی که غر  ی! روز به خاک سپردنش، روزمان ی بود روز رفتن ا  یکه چه روز  آخ
شدش به   یکنار هم جمع شد، سر متالش   نشیخون  ی دست و پاها  کسیو ب 

شد لباس آخرتش. کفنش دوسه    دیطرف راست خم شد و چند متر پارچه سف
بار غرق به خون شد، هربار که عوضش کردن باز هم خونابه راه افتاد که 

همون جور به خلک سپردنش. زنش نبود تا ناله کنه، مادرش نرود    سر آخر  
 و رفت.   دیکوله بارش رو به دوش کش  کسی و ب  بیغر  ی لیکنه، خ   هیمو 

  یرو به رو   شی از گر  نیسنگ   یهاتو موهاش زد و پلک  ی محسن چنگ  حاج
خمپاره گرفت، سربازها    یتو کوچه رو صدا  یلت یه  یصدا  یهم فشرد. جا

م  دست  به  زم  ی وقت  هاشوننی پوت  یصدا  دند،یدو یاسلحه    یخاک   نیبه 
... ادیها بود و فررگبار اسلحه  ی صدا  د،ی رسیبه گوش م  قی دق  شدیم   ده یکوب 

. 

ا   هاشچشم  باز کرد  د   مانیرو که  م  د،یرو  از    شد،یازش دور  قطار بشنگ 
تنها بود. صداش زد، التماسش کرد که بمونه؛    د،یدو یبود و م   زونی شونش آو 

ا . پلک که بهم زد همه جا شد دود و خاک و خون، جون  دینشن  مان یاما 
انگار   به پاهاش بسته بودن، درد    ن یوزنه سنگ  هینداشت که حرکت کنه، 



 ی خون فواره زد، ترکش خورده بود، تو   د یبه پاش دست کش  ی داشت، وقت
 : رفتیو جلو م  دیکشیرو م  اشیاه ین دود و س او 

 ... . مانیا مان، یا -

افتاده بود، خونش   یاخرابه وار ید نیی گوشه پا  هیزنده نبود،   گهی د مانی ا اما
ور شونش کج بود، بهش    هیشده بود و سرش مچاله شده    دهیپاش  وار یبه د

هاش رو لمس کرد، پاهاش رو گرفت تو بغل و خودش رو  دست  دیکه رس 
 به اون چسبوند: 

 تو رو خدا جواب بده... .  مانیا مان، یا -

  یاون رو رو  یبرده بود، سر خون ادیجم نخورد، درد خودش رو از  مان ی ا اما
جز استخون جمجمه و پوست    یزیکه از پشتش چ  یشونش گذاشت، سر

 زد:  ادیه بود، فرنموند ی از خون باق سی داغ و خ

 نه، نه، نه... .  -

که سد    یزیبه هر چ   شی ها رو پس و پرو محکم فشرد و دست  هاگوش
 .دی کوبیراهش بود م 

خشکش زد، تمام    یبا ترس در اتاق رو باز کرد و همون جا تو درگاه   ی لیل
  یرو   قه یکه با سل  یی هافرش، پوکه  یتو آلبوم پخش شده بود رو  یهاعکس

گوشه پنجره سر به   هیولو بود. پدرش    نیزم   یهم جمع شده بودن حاال رو 
 صداش زد:   یلی ل د،یکشینفس م  یفشرده بود، داشت به تند وار ید



 ؟ ییبابا، بابا  -

که رفت به طرفش و بازوش رو    یلیاز درون دچار لرزش شده بود، ل   بدنش
 : دیشد و نال شونی گرفت حاج محسن دوباره پر

 بکش عقب.  ی تو رو به عل  د،یس انیرن مدا ان،یدارن م  -

از دستشون    خواستی. مدیشنیرو م  هایتانک عراق  یصدا  د،یاتاق دو  دور 
د و  در  به  بگ  یل یل  خورد،یم  وار یفرار کنه که  رو  اون  مانع    رهیاومد  و 

  یلی و در همش بشه که حاج محسن اون رو هل داد و ل  ج یگ  یهاحرکت
  د، یکوبیم  وار یکنار تخت. حاج محسن خودش رو به د  ز یخورد به م   تعادلیب

 سمت اون:   د یزد و پر غی ج یلی . لوقفهیو ب  محکم 

 بابا! تو رو خدا بابا... .  -

ب  سرش افتاد،  به خون  زم  حال یکه  رو  ولو شد  ناالن  لنی و  زد    یل ی.  زنگ 
شد    یاون شب حاج محسن بستر  مارستان،ی س و پدرش رو رسوند باورژان

 و پزشک مجبور به استفاده از شوک شد.

 ی خاتون نرفت و شب و روز باال  دنیبه د  گهیشدن پدرش د   یبستر  بخاطر 
که پدرش با ذکر   دونستی.خوند، م یعاشورا م   ارتیسر پدرش موند، براش ز

عل  حساب   ای   کیالسالم  م   یاباعبداهلل  روز رهیگ یآروم  آوردنش    ی.  که 
که سوزن سرنگ تو بدنش    یتمام بدنش منقبض شده بود، طور  مارستانیب

چطور    کرد، یم  هیبا سکوت فقط گر  یلی و ل  کردیم   ت ی. دکترش شکارفتینم



تابلو   ه یدر مقابل گذشتش    تونهیمرد بزرگ نم   نی که ا  گفتیبه دکتر م  دیبا
 ورود ممنوع بزاره. 

 *** 

ب   بعد از  اکثر دوست و رفقا و همسنگرهاش به    مارستانیاز مرخص شدن 
  ی به خوب  یسخت ترم آخرش؛ ول   یهابا وجود درس  یلی مالقاتش اومدن، ل 

از دست رفته پدرش برگرده.    هیتا دوباره روح   کردیم   ییرایها پذاز مهمون
و ازش بابت    دیر آغوش کشرو د  ی لیکه برگشت خونه ل   یحاج محسن شب 

 کرد:   یافتاده عذرخواه   تاتفاقا

  فهمم یببخش که نم  زم، ی ریببخش که خونه رو بهم م   ،یی منو ببخش بابا  -
ببخش    لرزه،یم  شهیببخش که دست و دلت هم   شکنم،یرو م  هاشهی و ش

 . ستم ی ن  یخوب یکه بابا

 نگو! ی چینگو بابا، ه   یچی ه -

هفته تلخ و پر استرس بألخره پدرش رو به راه شد و  از گذروندن دو سه بعد
بعد    اوشیبه خاتون بزنه. س   یهم فرصت کرد که سر  یل یبرگشت اداره و ل

 گذشته بود.   خبر یب  خبر یکه ب   یاز دوماه برگشته بود. دوماه

 هیکه    دیفهم یم  دونستینم   امیبود که هر کس   نیخونه انقدر سنگ  یفضا
گرم بکنه،    کیسالم و عل  هینتونست    یحت   اوش ی س  دنی افتاده. با د  یاتفاق

خاتون   رهیخ  یهاهاش قفل شد. از نگاهشده که لب  یزیبپرسه چ  خواستیم
 نی د ایکرد که شا  الی خونه با خودش خ  ن یکه اومد تو ا  یروز اول   د،ی.ترسیم



  یبرا  یبشه؛ اما خاتون حت   یمیمادرش باهاش گرم و صم   یزن بتونه جا
اون که    ی نقش مادرانه گرم  اوشمیس به  راه    هینداشت چه برسه  از  دختر 

ا  به یغر  ده یرس تو  از    ر یدلگ   اوش یاز س  شتر ی ب  ت یموقع  نی بود.  بود که بعد 
  منگاهش ه   ی گوشه کز کرده و حت  هیحاال ساکت    یخبریو ب  یدوماه دور

 خسته شد و گفت: به وجود اومده  ت ی. بألخره از وضعکردینم

 ... . دیدارم که اگه شما اجازه بد  لی مدت دل ن یتو ا ومدنمی ن یمن برا -

 حرف اون رو قطع کرد:   یبلند یو با صدا  دیکوب  نیعصاش رو به زم   خاتون

و    ه یبه عنوان    ی دختره گستاخ! وقت  یبزن   یحرف  ی تو اجازه ندار  - پرستار 
تو    ،ی دیمالیرو به تنت م  ز ی همه چ  هی پ  دیخونه با   نیتو ا  یمراقب پا گذاشت 

  ی ک  یکنیفکر م   ،ی بر  خبر یو بعد هم ب  یایبه دلخواه خودت ب  یحق ندار
رفت و    نجا ی که به ا  یخودش رو داره و تو تا وقت   ن یخونه قوان  ن یا  ؟ یهست

 .یاحترام بزار  نشی به قوان دیبا  یآمد دار

 شد.  ره یخ  اوش یپر از حرص و فشار به س  یلیل

زد و بعد   ی بلند شد و اومد طرف اون، دورش چرخ  شی دل از رو صن  خاتون
 گفت: 

مدت مدام چشمم به در    نیبه مراقبت دارم، تو ا   اجیو احت  رزنم ی پ  ه یمن    -
م رو  انتظارت  و  اومد  دم،یکشیبود  خودت  خواست  به  ازم    یحاال که  تا 

 !یایب  اوشیتا تهش با من و س دیبا  ، یایتا آخرش رو ب   دیبا  یمراقبت کن



واکنش سر تکون داد؛ اما    ه یبود، منتظر    اوشیکه هنوز نگاهش به س   یلیل
 .کیعکس العمل کوچ   هیاز   غیغ…در یدر

به چهره    قینگاه دق  ه یعصاش خم شد،    ی و بعد رو   ستاد ی مقابل اون ا  خاتون 
اعصا  ز یر بندبند  و  انداخت  اون  نگاه کرد.    ینقش  رو  صورت    هیصورتش 

لب    هیو خوش تراش و   ز ی ر  ین یب  هی  با، یو گرد که نه زشت بود نه ز  یمعمول
روزهاش   نیا  یعصب   یگوشش بخاطر فشارها  هیکه    یا جمع و جور و قلوه

آرا  بخالت بدون  روشن که  سبِز  چشم  دوتا  بود.  ز  شی زده  و   بای هم  بود 
 دختره.  ه یاون هنوز  دادینشون م رشی تاج و ز  یرو  یکه موها   ییابروها

که از خم موندن کمرش به درد اومد لب بزرگ و کبودش رو از هم    خاتون
 باز کرد و گفت: 

جا    چیسر ه   رهی! دختر خکنهیگربه به آدم نگاه م   نیچشماش رو نگا، ع  -
 شانس نداره. 

 دهان گشود و گفت:  طاقتیب  یلیل

 گربه!  نیبه من بگ ن یشما حق ندار -

 و گفت:  ی لیبه ل  دیپر   تکون خورد و خواست مداخله کنه که خاتون  اوش یس

 ! ؟ یکن ینگام م  رهیخ  رهی جواب دادن خ  یجا یبهت بگم وقت   دیبا ی پس چ -

 بغض کرد: یلیل



ا   - ب   ر یروزها درگ  ن یمن  رو  پدرم  دانشگاه،   یبستر   مارستانیبودم،  کردم، 
ب   یکارها ن   یمادریخونه،  سخت  تنها  مسئول  ست،یسخته،    ته، ی زجره، 

 . دیدرکم کن   دیپدرم هم دخترم هم همسر، شما با یمن برا  ه،یهمراه

 و گفت:  شی برگشت سمت صندل یبا پوزخند کشدار خاتون

مادرت هم همسر    یجا  ی تونیگفته تو م  یهمسر! ک  ، ی! همراه تیمسئول   -
 گفته؟!  یهم مسئول هم همراه؟ هان! ک   یباش

 اشک تازه نشسته رو گونش رو پس زد و خاتون ادامه داد:  یلیل

خودش رو هم به زور    یخودش رو داره، تازه جا  ی جا  یتو زندگ هر کس    -
 .یبد ادی رو به من  زهایچ ن یا خوادینم  گهید  یوجب  م ی داره، تو ن

خونه برنگرده.    نی به ا  گه ی گرفت د  م یبلند شد و راه افتاد، تصم   ی معطلیب  ی لیل
ها رو  حرف  نیوقت ا  چیکه به گردنش داشت ه  یپدرش با اون همه حق

ا   زد؛ ینم ه   رزن ی پ  ن یاما  مالحظه  چیبدون  و  دلش    یهرچ  یا نسبت  که 
تند و ناهماهنگ سرتاسر سالن رو دنبال   ییها. با قدمگفتیم   خواست یم
نگاه پر از تنفر    هیکرد.    دایپ اوشیس  یگشت و بعد اون رو کنار صندل   فشیک

دور    شتر یم بهنوز چند قد  د،یرو به دوش کش  فشیبه اون انداخت و بعد ک
لب    ر یو بعد ز  دیکم داره، دست به بدنش کش  یزینشده بود که حس کرد چ

 گفت: 

 چادر...چادرم... .  -



کرده و داره    زونیکه چادر رو به نوک عصا آو   دیکه برگردوند خاتون رو د  سر 
دوان جلو رفت و چادر رو چنگ زد،  کار بدش اومد. دوان  نی از ا  اد،یجلو م 

خورد و همراه با خاتون    یکار رو کرد که عصا تکون محکم  نیا  عی انقدر سر
از اون    وتر جل   اوشیس   ن،یو زانو زد زم  دیخورد. رنگ از رخش پر  نیبه زم 

  یبود با دست جلو  دهیترس  یلی که خ  یلیرو گرفت، ل   رزنی پ   یبازو   ر یو ز   دیدو 
 رو گرفت و آروم گفت: دهانش  

 من، من... .  -

 : دیکش  غیج  خاتون

 !رونیاز خونه من برو ب  -

 زد:  ادیهم فر اوشیناباورانه و ترسان درجا خشک شده بود که س  یلیل

 گفت!  یمادرم چ یدیمگه نشن  -

  ی قطع  م ی . تصمرونیدگرگون از خونه زد ب  یرو جمع کرد و با حال  چادرش
که هر دفعش با   یا شده برنگرده، خونه  ن یبه اون خونه نفر  گهیگرفت که د 

 بغض و اشک و آه بدرقه شده بود. 

عموم   ه یبه    د یرس  ی وقت پر   یتلفن  حال  همون  از    شون یبا  شماره گرفت، 
روح شماره  ن  یشانس  خونه  که  گفت  مادرش  همراه   ست ی دراومد.  و 

از   گهی د قطع کرد و شماره چندتا یدوستش رفته کتابخونه، بدون خداحافظ
هم به    یی دوتاشون که هنوز کالس داشتن و چندتا   یکی ها رو گرفت.  بچه

که تو ذهنش شمارش   یپشت تلفن حاضر نشدن، تنها کس  تلفمخ  یهابهانه



بود. همون تنها دختر ساکت و شاگرد اول    انیب یرو از حفظ داشت طوبا غر
دختر    هیرقابت داشتن، اون هم    ستی سر نمره ب  اوشیبا س  شهی کالس که هم

ز   یچادر به  سر  اوا   ر یو  حجاب    لیبود که  خ  شونیک یبخاطر  هم    ی ل یبا 
طوبا به حرف    اوش،یشد سمت س   دهی کش   یل یکه ل  بعدهابودن؛ اما    ی می صم

 اومد و گفت: 

 ی پسره ه نی با ا ستی درست ن ،ی کن  کیتو خودت رو کوچ  ستی درست ن -
 کنن؟ یهاش حجابت رو مسخره م چقدر با دوست ی دیند ، یکل کن کل

 بهش:  دیتوپ  ی لیل نکه یبه زبون آورد تا ا ستیتا درست ن  هزار 

 که بهت ربط نداره دخالت نکن.   یتو به فکر خودت باش و تو کار -

سال آخر    یعن ی ترم    نیاونا از ترم سه تا هم   ییحرف باعث قهر و جدا  نی هم
طوبا به اونا    نهیو ک  یلیاما غرور ل  شون بدن؛  یکردن آشت   یسع   هایلیشد. خ
 دخالت رو نداد.  ن یاجازه ا

اوضاع و    نیحاال با ا   یل یکه باهم حرف نزده بودن؛ اما ل  شدیم  یدوسال  هی
که فقط    یک یحرف بزنه،    یکیداشت که غرور رو کنار بزاره و با    از یاحوال ن

چ و  بده  رو   یز یگوش  بوق صداش  دو  از  بعد  رو که گرفت،  شماره  نگه. 
 شناخت: 

 الو... .  -

 : هیگر  ر ی زد ز  یلیل



با  دیبا  - بزنم،  م   رون،ی ب  زمی بر  دیحرف  دارم عقده  نگه  اگه  نگم،    شه،یاگه 
بهانه است واسه دست رشته    مییتنهام! تنها  ده،یو سکتم م  مونهیقلمبه م 

به گوشم بسپاره و فقط    گوش  ستی ن  یمنو بفهمه، کس   ستین   ی! کس گران ید
  ه یگر   خوامیبهتر از خودم، م   ی کیسرم رو بزارم رو شونه    خوامیبگه بگو! م 

چرا    ؟یبپرسم چرا مادرم رو برد  خوام یکنم و از خدا سٔوال و جواب کنم، م
تلخ و پر دردش چرخ    یهاباشم که همش تو گذشته  یدختر مرد   د یمن با

آدم پر مدعا؟!    هی  یهایفلسفه باز  یانتخاب بشم برا   دیچرا من با  خوره؟ یم
 ... . ی حرفام رو بشنو دی کمکم کن طوبا! با

قطع تماس قرار گرفت و بعد   ی رو   ی هنوز تموم نشده بود که دست  هاش ناله
 گوشش گفت:  خیب یی صدا

 بگو.   گم یو فقط م   سپارمیمن گوش به گوش م -

لرز  یگوش  دستش  تعق  اوشیس  د، یتو  رو  اون  خونه  از  بود    بیکه  کرده 
 دستش رو برداشت و گفت: 

تو چا  ییجا   ه ی  میبر  - قهوه بخورم  ز  ،یی که من  بزارم  چونه   ر ی من دست 
 چطوره؟  ،ی نگاهت کنم، تو هم هر چقدر دلت خواست حرف بزن

دنبالش راه    نکهیبدون ا  اوشیاون رو کنار زد و راه افتاد، س  فشیبا ک  یلیل
 گفت:   فتهیب

 ی وارد فلسفه باز   یخوا یم  ینجوریا  ؟ی ستی روم باروبه  یخوا یم   یجورنیا  -
 ! دن؟ یعقب کش   یخوردن و زود   پایت  ه یبا قهر؟ با ناز! با    ینجوریا  ؟یمن بش 



 : نشی راه افتاد سمت ماش اوشیبار س ن یبرگشت و نگاهش کرد و ا یلیل

  ی لیخ  یدادیو چهارتا جواب م   گفتم یها که سر کالس دوتا ماون وقت  -
 اما حاال... .  ؛یتر بودکله داغ

 ؟ یحاال عوض شدم؟ حاال باورم ندار ؟ یحاال چ -

نگه داشته بود باال برد، رو هوا تکون داد   چیرو که توش سوئ   ی دست  اوش یس
 و بعد گفت: 

ترس  - باور کردم که  م  یدیحاال  باور کردم که کم    یبکش  ییخوایو  عقب، 
 !خته ی کرک و پرت ر  ،یابون یخ یهاآدم نیا  گنیم  یچ  ،یآورد

 زد:   غیج  یلیل

 نه... .  -

نزد، عوضش در جلو رو باز کرد و منتظر    ی شد و حرف  نشیسوار ماش   اوش یس
 شد.

  ی چرم  یاون دمغ شده بود رفت و رو صندل   یهاحرف  دنیهم که از شن  یلیل
 کرد و گفت:   م ی تنظ  ی نی رو رو چشم و ب  شیدود  نکیع   اوشینشست. س

 ... . ای  ییکنار چا  می قهوه بخور  میبر -

 ... . ستم ین  ی ! من آدمگم یم  یچ  نی گوش کن بب  -



تو آدم تحق  - آره    ی هابحث  یگو  که یتو    ،یتو حاضر جواب   ،ی ستین  ر یآره، 
  ، یتنها بود  ،یدیدرد کش  ،یبزرگ شد  مادر یتو ب  ،ی قلمبه سلمبه فلسفه هست

بهتر از دست داد   تی زندگ  یروزها  نی بخاطر پدرت   ، ینکرد  یجوون   ،یرو 
نشد نکرد  ،یعاشق  نشد  ،یسفر  تو    ینخواست  ،یدیند  ،یپخته  نه  به  و 

می بله گفت  تی زندگ م  ؟ینیب ی!  خودت  از  بهتر  دشناسمتیمن  الزم    گهی ! 
بهم معرف  ست ین از تو حرفیکن   یخودت رو  ها و نگاهت  . چهار ساله که 
زندگ   ی رو کجا  خونمیم همراه  نمی بیم   دارم   ، یهست   ی خط  رو    شهیهات 
تو دختر    ،یندار  یفرق  ای دن  یهاکله شق  یلیبا خ   یکه ثابت کن   یکرد  راههیب

باشم که    ی اون کس  خوادیکه منکرش باشه! من دلم م  هی ک  ،ی هست  یایقو
که پشت تلفن    یگوشش شنواست، مطمئن باش احساست رو از اون کس 

 . فهمم یکمکت کنه بهتر م   یکردیبهش التماس م 

  ن، ییرو داد پا   شهی صورت ملتهبش گذاشت و ش   ی ها رو رو کف دست  یلیل
 صورت اون زل زد و بعد گفت:   مرخی به ن یلبخند معمول  هیبا   اوش یس

 قهوه، شام! کدومش؟! ،یی چا -

 . داد ییفرصت پر گو  اوشینزد و اون شب با سکوتش باز به س یحرف یلیل

بار آخره باز مقابلت خلع    گه ید  دم یفعه به خودم قول مچرا هر د  دونمینم  -
 !ره یم  ادم یو قول و قرارم   شم ی سالح م

 . کنهیم  یتو خودم دارم که همه سالح ها رو خنث  یز یچ  هیچون من  -



  یها رو رو هم با لبخند دست اوش یلب نثار اون کرد و س  ر یز   یامزهیب  ی لیل
 جمع کرد.  نهیس

خودش کم آورد و با اون    یو شکم پرست   اوشیشام س  شنهادیهم مقابل پ   باز 
 .زیم  هی نشست پشت 

ذهنش    شی رو که از مدتها پ  یسٔوال   ایاما با خجالت و ح  مقدمه؛یب  یل یخ  یلیل
 کرده بود به زبون آورد:   ر یرو درگ 

 ؟یتو تا حاال عاشق شد -

بده   خواستهیم   شی وقت پ  ی لیسوال رو از خ  نیهم که انگار جواب ا   اوش یس
به    یکم  د،یدر دم لرز  یل یآورد و ل  نیی سرش رو به عالمت مثبت پا  یزود

 رو پلک زد و بعد گفت: باشیروشن و ز یهاجلو خم شد، چشم 

 واقعًا؟! -

 لبخند دندون نما زد و گفت:  اوش یس

عاشق   می . تو زندگیل ینه دوبار، خ  کبار، ی واقعا؛ من عاشق شدم. نه    ، یل یآره ل  -
 م. ها بودکس  یل یو خ   زهایچ  یلیخ

 و گفت:  دیکش  یزیروم ی دست رو  یلیل

 !؟یبود -



خواست عقب    یل یباهم داشتن، ل  یهم به جلو خم شد، فاصله کم   اوش یس
دستش رو کنار دست اون به حرکت درآورد، بعد هم لب   اوشی بکشه که س

 زد:

باشه که آره من عاشق    یخانوادگ  یها عشق  نیاگه منظورت از عشق از ا  -
 یریادگیکه با نبودنشون به من فرصت    یانوادهخانواده نداشتم بودم، خا

عشق    کشه یم  دکی رو دادن. من به خاتون که اسم مادرم رو    زهایچ  یلیخ
 هر روز و هر شب!  ورزم،یم

عاشق    یلیآره خ   هیامروز   یو ننگ  ی رنگ  یهاعشق  ن یمنظورت از عشق، هم  اگه
  انا، یاز همون وقت که بالغ شد در باغ سبز نشونم داد، ساناز، ک یشدم. روح 

از بچه  نیهم  م، ی مر با ه یب ینق  نی نوش   ن،یکالس، نوش  یهادختره  اما   چ ی ! 
ها    نیکدوم از ا   چیکدوم تپش قلب نگرفتم، من با ه   چیبا ه  دم،یکدوم نلرز 

احساس سلول  یلمس  ا  ینشدم،  من  نخورد،  تکون  من    ی عاشق  ینجوریدر 
 کردم. 

که تازه    اوشیس  یرا یو گ  دیخمارش زل زد به صورت سف   یهابا چشم   یلیل
پوستش نوک زده بود، اون رو به خودش    ر یاز ز   لیو سب  شی سبز ر  یهادونه

  اوش یکه س  کردیفقط نگاهش م   یحرف  چ یهی. بکردیحس م  کینزد  یلیخ
 و بعد گفت:   یلی ل یمشک   نی انگشت اشارش رو گذاشت رو انگشتر نگ هو ی

کجا    چیو ه   یوقته دل داد  یل یانگار خ  ، یوقته که عاشق  ی ل یانگار تو خ  یول   -
 درسته؟  ،یدم نزد



اون رو از   شیکه پدرش سالها پ  یشد، انگشتر رهیبه انگشتر خودش خ  یلیل
ل  یل یوسا به  که    یانگشتر  ،یلی که به جونش بسته بود جدا کرد و دادش 

 مراقبش باشه.  ی لیخ  دیو با هی ادگار ی ه ی گفتیم

 جمع کرد و گفت: ز یم  یرو از رو  دستش

 !کس چی! دل ندادم، به هستم ی من، من عاشق ن -

 محکم کرد.  یرو به صندل  شی هم دستاش رو جمع کرد و تک اوش یس

 گفت:   یلیل

  ست؛ین  یپشتش چشم نداره و نشون  یکس   ه،یادگاری  هیانگشتر فقط    نیا  -
 که من بگم عاشق نشدم!  شهینم لیدل ن یاما…اما ا

  ت یلحظه مونده بود، کاًل دخترها دوست دارن سر از عاشق  نیمنتظر ا  یلیخ
 !ی چه خصلت پاک و خوب ارن، یها در بآدم

 !ی پس عاشق -

آرزو    یل یکه ل  یحرف  ا یدن  ه یگفت و گفت،    اوشیداد و س  رون ینفس ب  یلیل
 : گفتیکاش نم   یاکردیم

. من...من عاشقت گذرهیتو دلت م  یچ  خونم یوقته از تو چشمات م   یلیخ  -
همیل یل  ستمین عادت کردم که  عادت کردم،  بهت  فقط  من  داشته    شهی ! 

مخالفت با  عادت کردم  بالعکس. باشمت،  و  موافقت کنم  ظاهر  به  هات 
ن بهشون به ظاهر دل  که م  ینبود  ییاون کسا   هیعاشقت نشدم چون تو شب



  ستم، یرو که از مشتقات عاشق شدنه بلد ن   ق یداشتن عم  دوست.  باختم یم
اجازه ورود    یتونم به کس   یقلبم رو باز کنم، نم  یها  چهیدر  تونمیمن نم 

  ی رو به باز  یبخوام احساس کس   نکهیاز ا  سوزهیدلم م  سوزه، یبدم. دلم م 
که من دلم    یها دارفرصت  یلیو آرزو، خ  دیبا هزار ام   یدختر   هی. تو  رمیبگ
. خواهش  ستادهیهات ا فرصت  یباشم که جلو  یانصافیخواد اون آدم ب ینم
 باورم کن! کنم یم

و    چرخوندیرو هزار بود، داغ کرده سر به چپ و راست م  یل یقلب ل  ضربان
 : آروم باش. کردیبا خودش تکرار م

 :زدیهنوز حرف م اوش یس

 ، یتولد، زندگ   ی! من معن فهممینم  ایدن  ن یرو تو ا  یزیچ  چ یه  یمن معن  -
 . فهمم یرو نم  گهید یزهایچ  یلیعشق، ادامه دادن، مرگ و خ 

و شب    م ی کنیصبح رو شب م  یواسه خاطر چ  ؟یچ  یعنیاصاًل    یزندگ  نیا
که    م یزار یهم م   یو تقدس و احترام برا   م؟ارزشی هست  ی رو صبح! دنبال چ

!  کنن ینم  یخوب بودنه؟! اگر هست پس چرا همه باز  یبشه! مگه باز   یچ
  دونم یسالمه؛ اما نم  ششو ستیبد؟! من ب   یعده انقدر خوبن و باق  ه یچرا  
  ام هیعالمه عالمت سٔوال تو سرمه! تک  هیکردم و    ر یگ  مم،ی طناب زندگ  یاکج

 نکن. ه یبهم تک ستم، یبه باِد، من استوار ن 

زبون باز کنه، اصاًل    دیترس یزنه، محرف ب  تونست یکرده بود، نم  رتیح   یلیل
 داشت بگه؟  ی چ  کردیاگه باز م



عقب، مخالف و ضد و    یدیاومدم جلو نکش   یبه تو عادت کردم چون هرچ  -
نقش زده تو    ی. بهت عادت کردم چون تو مثل دخترهای پابرجا بود  ضینق

باهات   ینبود  م ی زندگ د  هیکه  بزارمت کنار،  بعد  و  بشم    دم یمدت سرگرم 
و من خودخواهانه سوختنت رو تماشا کنم، تو   یمن بسوز  یکه به پا  یفیح

از اون نسل   ی زیکه فصلش تموم شده بود، چ  یبود  یا سوخته  نسل دختر  
و    ی گرفتیپرچم دفاعت رو باال م  یرو داشت  شونیکیاما چون    ؛یدونست ینم

تو فقط  یلی عادت کردم. ل هاتیداریپا نیه همب  ،یفرستادیسربلند درود م 
ه  یشگ یدوست هم   هی  ،یهمراه   هی لنگش  ن   چیکه  نپرس  ستی کجا  ازم   .

 و تا آخرش کنارمه.   هیباشه ازم بپرس همراهم ک  خوادیم  ی ک  و  ه یعشقم ک

  د،یرسیکم از راه مرستوران چشم دوخت، شب کم   یواری به ساعت د  یلیل
  ک یاون رو از نزد  یرایباز صورت گ  یلی به جلو خم شد و ل  ز یم  یباز رو   اوش یس

خ گشود.  لب  و  داد  فرو  رو  شدش  گوله  بغض  کرد،  دلش   ی ل یحس 
کلمه هم که شده حرف بزنه؛ اما انگار لب و دهان قفل    هی   یحت  خواستیم

 نفس هم اجازه عبور نداشت. یشده بود و حت 

 و گفت:  دیگوشه لبش رو آروم گز  اوشیس

از تو ساخته شده لطف کن و    ی سیتو وجود من چه تند  یدیحاال که فهم   -
 . م ی. بزار راهمون رو بر یهمراه   نیفصل تازه نساز از ا هی عاشق نمون،  گهید

ب   ی لعنت  بغض  چقدر  باز کرد،  سر  ا  مالحظهیبألخره  ها که  اشک  ن یبود 
 . شدیم  احساسیآدم ب  هی  یهاحراج چشم   یها و به راحت رو گونه  ختی ریم



  گه ی رو برداشت و چادرش رو جمع و جور کرد، د  فشیک   یحرف   چیه  بدون
هم بلند شد و دنبالش اومد.    اوش یبود. س  ی معنیب  دن یموندن و گفتن و شن

دم   نکهیجواب نداد تا ا   یلیصداش زد ل  یاون رو تا سرکوچه رسوند و هرچ
 عقب و گفت:  دی چرخ شون یدر آهن

دلم   ی ر هضمش کنم، برابزا  دم،یرو با تو فهم  ت یعاشق   یمن امشب معنا   -
 بود.  نی سنگ یلیخ

رفت تو خونه، چادرش    یخداحافظیب   یلیبا جمله اون وا رفت و ل   اوشیس
خاموش بود و    ییرایپذ   یهاشد. کل چراغ  ییرا یرو درآورد و به دو وارد پذ

خورده    م ین   وانی ها و لقرص  یقابلمه غذا دست نخورده رو اجاق بود، جلد خال
  ول مشت قرص با شکم گرسنه خورده شده. خواست ا   هی   دادیآب نشون م 

صدا عوض کنه که  لباس  و  بره  خودش  اتاق  شن  یبه  رو  مثل    د،یپدرش 
  ن یاما ا  کرد؛یگذشته با عکس تنها دوست و همسنگرش درد دل م  یهاشب

ها به دنبالش  که سال  یزن  آورد،یزن رو م   هیهاش اسم  بار مطون درد دل
  ی ل یها رو از نو زنده کرده. لشده و قصه گذشته  داشیکه حاال پ  یده، زن بو

پدرش گر در،  به  و گوش چسبوند  رفت  هاش  ناله  ی . صداکردیم   ه یجلو 
کسشه، در   نیترکی پدر در فراق از دست دادن نزد   هی  یها درست مثل ناله

 .ستادیا  یباز رو هل داد و تو درگاه مهین

  هیچف  ه یعکس به دست داشت،    هیبود و  زانو زده    نیمحسن کف زم  حاج
 : کردیو ناله م د یمالیرنگ و رو رفته رو به صورتش م



نگشتم،    دم،یند  دم،یجنب   ر یکردم، د  یکوتاه   یلیکردم، خ   ی من کوتاه   مان یا  -
ا رفتمی فقط پذ رو به کدومشون بدم؟ چطور  نی! جواب  حاال    ؟یهمه سال 

 بگم؟  ی بگم؟ چطور یچ  خواد،یاومده و جواب م نیآفر

  خواد،یزن که اومده و جواب م   هیاز    گفت،یراز م  هیوا رفت، پدرش از    یلیل
 !نیلب تکرار کرد: آفر ر ینشست و ز  ن یزم یرو 

 *** 

 دای : ش زدهم ی س فصل

که   کنهیم  هیو گال  زنهیم  ادیبلند فر  یهر روز و هر شب وجودم با صدا   -
به    ،ی سرد و دور از هم، زور  یهادست  ن یا  د ینبا  افتاد،یاتفاق م   ن یا  د ینبا

م  قفل  بهم  داشتن  ام  لحظه  هیوجدانم    ی ! صداشدیبهانه عشق و دوست 
نم از گال   زاره، یآرومم  پر  هم  و شب  سرزنش  روز  تمام  سرزنش،   ه، یصبح 

دوست داره    یگرفتم جلوش تا هر کار  یندارم بدم، دلم رو دودست  یجواب
سکوت    ن یاز ا  ستم،ی ن  ر ی و غصش دلگ  یت و ناراح  هی باهاش بکنه. از حرف و کنا

ب   یمعنیب خوش کرده  دل  بهش  زندگ   ن یا  زارم، یکه  شروع  با    یسکوت 
  هاش ها تمام جملهسال  نی جدا نشد، اگه تو ا  تیو   چیمشترکم متولد شد، ه

  ک یو تبر  ی. سالم صبح و خداحافظدیرس یبه صدتا هم نم  دیشا   شمردمیرو م
رو شمردم، خستم    رهایو تحق  هانیتوه  فقط  شکش،ی تولد و سالگرد ازدواج پ

ا  م   ن یاز  م  ی صدا  خوام یسکوت،  بشنوم،  رو    ی صدا  خوام یقشنگش 
  شه ی رو که هم  یاهاش رو بشنوم، حسرت بچهخنده  یرو، صدا  جاناتشی ه

تنها خاطرم    خوام،ینم   گهیساده به دلم گذاشت؛ اما حاال د  خواستیدلم م 



دارا تمام  و  شهر  اون  ش  م ییاز  فقط  خانواده  اون  برام    خوامیم  داست،یاز 
نم شدم    دونم یبمونه،  درخت    ه یچکار کنم؟!  شاخه  رو  تنها که  بوف کور 

دعا، کم آوردم؛    یبازش رو بسته برا   شهیهم  ی هابار چشم   ن ینشسته و ا
 کنم؟   چکار 

ا دیحم تو  پا  نی که  وقته  و  ثابت حرف  ی چند  بود،   یهادرد دلها  پژمان 
راه رفت و    ی . چند قدمشلوارش کرد  ی هابیداد و دست تو ج  رون ی ب  ی نفس

  شیو صدف  ز یر  یها باال نگاه کرد، دندون  اومد یکه م  یبعد به فرغون آجر 
 رو آروم بهم فشرد و بعد گفت: 

 طالقش بده! -

 ادامه داد:  دیو حم د یچرخ د یخورد و به سمت حم یتکون محکم  پژمان 

که دوست داره بکنه، هم خودت نفس بکش هم    یرهاش کن، بزار هر کار  -
به حساب    یپنج سال هم اشتباه کرد  ن یبده، ا   دن یبه اون اجازه نفس کش

  یدیرو د  شیاول که سرد  ی هاهمون سال  ، ینگهش داشت   یو آوارگ   ییتنها 
  د یاز کرد بابچه و اون ن   یاول که گفت  یهاکنار، همون سال  شی ذاشتیم   دیبا

مرد    هی که تو اسم    نهیتر ا اما از اون سخت  دونم؛یسخته م  ،یکردیم  ولش
رو   ؛یبکش  دکیرو   نه  بب  یاما  زندگ   ،ینی خوش  ش   ینه  بچه!  نه  زن    دایو 

  خواد، ینم  تپه،ینم  یکه تو ساخت  یزندگ  نیا   یقلبش برا  ست،یتو ن  یزندگ 
وقت زندگ  ه ی  ی و  تو  ب   شی زن  ه  کسچیه  گهید  ارهینه  جلودارش    ی چی و 

 ست!ین



ا   خیپژمان   انقدر رک و پوست کنده    دیبار بود که حم   نی اول  نیکرده بود، 
 . آوردیهاش رو به زبون محرف

از جدست  دیحم انداخت،    یها شلوار درآورد و دور شونه  بیها رو  پژمان 
 بهش داد و گفت:  ی بعد هم تکون

و صبح تا شب ممنون   ره ی هات رو بگدست  دایش   یبه جا  گه ی زن د  ه ی  ی وقت  -
 داره! ی چه لذت  ی زندگ یفهم یباشه تازه م  هاتیخوب

 نه، نه... .  -

رو از    هات یتمام خستگ   هاشیها و دلگرمزن با حرف  هی   یچرا...چرا وقت   -
 ... . یفهمیتازه م  رهیتنت بگ

 عقب رفت: انداخت و عقب نیی اون رو از شونش پا  یهادست پژمان 

حم  - نم   د، ینه  من  زندگ  دایش   تونم ینه،  همه  اون  رها کنم،  منه،    ی رو 
 دا یتنم با لبخند ش  یها یخستگ  خوادیجاش باشه! من دلم م   ی کس  خوامینم

هام  اون ممنونم باشه و خواسته  ره، یهامو بگ دست  دا یش  خوام یدر بره، من م 
 شم!ازش دست بک تونمیرو براورده کنه، نم 

 و ادامه داد:  نشیرو س  دیراه نفسش رو بند آورد، مشت کوب   بغض

 یولش کنم وقت   یچطور  زنه،یخونه با نبض نگاه اون م   نی ضربان و نبض ا   -
 جا داره؟! نجایهنوز ا  یطالقش بدم وقت  یهنوز دوستش دارم؟ چطور

 شد:  یهم کالفه و عصب   دیحم



  ییخوا یبه زور م  ست،یدلش با تو ن   یوقت   ی نگهش دار  یخواه یم   ی چطور  -
 ؟ یعاشقش کن

 ادامه داد:  دیو حم   دیدور خودش چرخ پژمان 

م  - بها  یریاز دست  زورک   نیا  یپژمان،  داشتن    ی زندگ   نه،یسنگ   یدوست 
  ت یزندگ   یکجا  چیه   دای. ش هیشدن   یرو شروع کن، اولش سخته؛ ول  یاتازه

 ! نفس بکش بزار اون هم نفس بکشه. ست ین

شد. تو صورت خودش و    ز ید، اون رو هل داد، باهاش گالوز   اد یفر  پژمان 
رو    دیبودن حم   دهیپور و کارگرها به موقع نرسزد که اگه ناصر   یل یس  دیحم

گردنش    یرگها  سوخت،یم  ادی. حنجرش از فرنییپا  کردیاز اون باال پرت م
  آزادچنان    یفرار از حس خفگ  ی رو برا  قشیزده بود،    رونیمتورم شده و ب

  دیکرد که دوسه تا دکمه اولش کنده شد. ناصرپور براش آب قند آورد و حم 
لرزونش    یهادست  ون ی سرش رو م  کالمیب   نش،یرفت سمت ماش   یبه تلخ

 داد. رون یتندش رو ب  یهافشرد و نفس

لحظه   ک ی  ینداشت، حت   ییبراش معنا   یزندگ  گهید  شدیجدا م   دا یاز ش  اگه
بود که بتونه اون رو عوض    ی راه  هی رو نکرد، فقط دنبال    یی هم فکر جدا 

  ن یو تنهاتر  ن یبهتر  د یشد، حم  مون یشدنش افتاد و پش  قهی دست به    اد یکنه.  
دانشگاه مهندس تو  باهم  بود،  الکترون   یدوستش  اون  بودن.  ک  یآشنا شده 

وقت ازش سر در    چیکه پژمان ه   یلی و پژمان عمران، اون به دال  خوندیم
رو خط    لیدور تحص   گهیترم سه از دانشگاه اخراج شد و بعد از اون د  اوردین

تو    ر یحقوق بخور و نم   هی با    یکار معمول   هیخودش    یزود برا  یل ی. خدیکش



به   قتکرد و سرش رو کرد تو الک خودش، از اون و   دای شرکت معتبر پ   هی
از    تر کیاون ها قطع نشد و هر روز که گذشت بهم نزد   ی دوست  گهیبعد د

 شدند.  شیپ

 *** 

کنه و    یعذرخواه  خواست یتلفن زد، م  د یشب بعد از اون اتفاق به حم  چند
نکرد، نه خونه    دایرو فراموش کنه؛ اما هر کجا زنگ زد اون رو پ   ز یهمه چ

  ن یاول   ن یهفت هشت سال رفاقت ا  ن ی. تو اشی خودش بود نه خونه پدر
 نی ن رو سنگشوبود که رابطه  یشدن  قه یدست به    نینبود؛ اما اول  یدلخور

بود، صاحب  یحت  دی. حمکرد نرفته  آپارتمانش هم  که   دینالیخونش مبه 
کم نگران شده  ماه قبلش رو نداده و حاال هم گم و گور شده! پژمان کم   ه یکرا

  کی  دیفهم  یدنبالش، وقت  نیبره قزو  خبر یروز مجبور شد ب   هی  ی بود و حت
که به    دیبه فکرش رس   ی و حت  دیترس  هویماهه خونه پدرش هم سر نزده  

 خبر بده.  س یپل

سرش    گهیتازه شرکت که مطرح شد د   یشنهادهایکار ساختمان و پ  کم کم 
ساختمان    یکارها  ی برد. برا  ادیرو از    دی حم   باً ی رو فرو کرد تو الک کارش و تقر

ها،  . راه پلهرفتیذرو پ   ییهابخش  هی که در دست گرفته بودن فقط    دیجد
اون اتفاق    ز که بعد ا  انی بی! مهندس حب ه یسقف، راهروها و کانال تهو   ر ی نورگ

 یو سرد شده بود باهاش همکار   ن یرابطش کاماًل با پژمان سنگ  ر یو بحث اخ 
که    متیسهم پژمان رو به هر ق  خوادیپروژه گفت که م   سی نکرد و به رئ

کنه.    یگذار  هیساختمان سرما  یرو   یی حاضر باشه بخره و خودش به تنها



راض  خ   یبرا  شد،ینم  ی پژمان  هر    به بود،    ده یزحمت کش  ی لیساختمان 
به ستوه اومده بودند    انیبی مهندس حب  یهایکارگرها رو که از بدقلق  یابهانه

نم  بود.  داشته  وقت  تونستینگه  اما  و    دیدست کش   انیب یحب  یقبول کنه؛ 
  رون؛ یب  د یپژمانم پاش رو از پروژه کش  کنمیکار نم   تی وضع ن یگفت من با ا
تا حرفش رو به    دحسرت خورد که چرا با لجاجت تالش نکر   یل یاما بعدها خ

کار    ره،ی بپذ  یشتری ب   ی طراح  ی کرد کارها  یسع   ق یبنشونه. به هر طر  ی کرس
پالن و شرح    دن یو کش  وتر ی با کامپ  یبود، طراح  تر فی و ظر  رتر ی وقت گ  یطراح
 بود.  ششی کار هم  ییو مقوا   یتی ونولی  یهانقشه و ساختن ماکت اتیجزئ

بود گاه  نکهیا   از  رها کرده  رو  مال  شد،یم  مون یپش  ی کار ساختمان    ی ضرر 
اون  دهید نه  اما  زندگبود؛  ز  شیقدرکه  ب  ر ی رو  رو کنه.  ا   شتر یو    نکه یبابت 

رو تحمل کنه خسته بود،    دایشسرد    ی هامجبور بود تو خونه کار کنه و نگاه
قرار داد تازه ببنده. قرار بود پروژه    گهی شرکت د   هیگرفت با    میتصم   نیبنابرا 

ب  هی رو شروع کنه،    ستی برج  تجار  هی طبقه  خاص،    یمعمار  هی با    یبرج 
طرح م   ه یاول  یهاداشت  آماده  دفتر   کردیرو  خورد.  زنگ  تلفنش  که 

نه؟ بهانه آورد و    ایکارش رو شروع کرده    نهیبب   خواستیانتشارات بود، م
رو که سرجاش    ناز امشب شروع کنه! تلف   خوادیو بعد گفت که م  لی هزار دل

 کورنته چشم دوخت: جنون.   دیگذاشت به کتاب جد

به   م ی دتو دستش رو پشت گوش گذاشت و بعد کتاب رو ورق زد. ) تق  مداد
 اند( هم زنده  عشقیآنان که ب

 هنوز زندم.  دایرو بست، آره من بدون عشق ش  کتاب



 *** 

حواسش رو پرت کرد، رفت سمت پنجره    اط یباز و بسته شدن در ح   یصدا
  ی نگاه کرد، از غروب   شیبه ساعت مچ   عیبود! سر   دایو پرده رو جمع کرد. ش

ب بود  قرار  مهمون  یلیخ  ادیکه  بود،  اخو  یهایگذشته  دکتر،  خانم    نینه 
ش  تازه  با    یتموم  دایدوست  هر شب  با    هینداشت.  و  لباس  جور    هیمدل 

برگشت  ش، یآرا و  بود.    ی حساب  وقت یب  ی هارفت  رو کالفه کرده  پژمان 
  تونست ینم  گهیسکوت کرد و سکوت؛ اما امشب د  شیپ  یهاروزها و هفته

به    یوقت   کرد،یرو مشخص م  فشیتکل   د یبود و با  ی کنه. عصبان  یخوددار
که از هم جدا   شدیم   یامکث کرد، چند هفته  دیدم در اتاق خوابشون رس

با    دایدر رو باز کرد، ش  یااجازه  چیبرد و بدون ه   رهیبودن. دست به دستگ
 ن ییساتن از سرش سر خورد پا   یکه روسر  یشتاب سر برگردوند عقب، طور

سرتاپاش رو خوب برانداز کرد،  کرد. پژمان    انیشدش رو نما  وی و   یو موها
 قهیسه رب و    نیآست  یهابه تن داشت که لبه  یامخمل سرمه  راهنیپ   هی

پاشنه دارش گوشه در بود    یها. کفشزدیبراق چشمک م  یهانیدلبرش نگ
 زده بود.  یارهیهاش رنگ تو به ناخن

 رو پشت گوش انداخت و گفت: شانشیپر  یموها دایش

تحص  - با   ،یاکرده  لی تو که  اجازه   یبدون   دیتو که خوب  و  زدن  در  بدون 
 گرفتن... . 

از    پژمان  زد،  اون چرخ  و دور  اتاق رو بست  بو  شی متر   ه یدر  عطر    یهم 
رو گرفت    راهنشیگوشه پ  دهیکه معلوم بود ترس  دای. شاومد یم  شیورساچ 



دست اون    ر ی ز  عیجهش سر  هیان با  و خواست به سمت تختش بره که پژم
 رو گرفت و گفت: 

وقت   چیکه ه   یراهت جدا شده، غذات جدا شده، تختت جدا شده، عشق  -
  نا ی...اما...اما ا یطالق عاطف  گنیجدا شده و رفته، بهش م   ینکرد  شی بهم هد

و رقص و بزن    یو دم نزنم، مهمون  نم ی من بب  ،ی ایو ب  یکه تو بر  شهی نم  لیدل
 ... . هایلیها، جمعه، تعط دوشبه، اونم آخر هفته  ی کیو بکوب واسه  

 زد:  ادیفر  هوی فشردیکه دست اون رو محکم م  نطور ی هم

 وقت هاست نه مال شب اول ماه رمضون!  نیجشن مال ا  -

 هاش رو بست و گفت: چشم  دایش

 سر من داد نزن.  -

 !زنمیهر چقدر دلم بخواد داد م  زنم،یداد م -

ب   دایش اون  از دست  و بعد رفت سمت    دیکش  رونیبه زور مچ دستش رو 
  مه ی ن  ی خنک روزها  میتراس، پرده بلندش رو کنار زد و درش رو گشود. نس 

هاش رو  موهاش، دست  اه ی خرمن س  ون ی م  دیچ یو پ   دیدور بدنش چرخ  ز ییپا
بزرگ چشم دوخت،    اطیبه حتراس و از همون جا    یسنگ  وارهی گذاشت لبه د

نبود.    ی و سرخ خال  یداوود  یکجاش از گلها  چیکه ه  ییبای و ز  گ بزر   اط یح
زرد    وار یبه د   ده یکش  یهاچکی هنوز سبز بودن؛ اما تمام پ  ا یاقاق  یهادرخت

بودن، خ  د  ی لیو خشک شده  بود که  ها  زود گنجشک  یها صبح  گهیوقت 
بود؛    ز یی ها هوا سرد بود و باد تند و پر سوز ارمغان پا. صبحشدینم   داشونیپ



رو پرواز    یاهاش هر جنبندهدلچسب بود، خنک  یعصرها هنوز هوا کم   اام
 نبود.  گهی د یهاهم جدا از جنبنده  دایاز خونه و ش  رون یبه ب دادیم

شده    یمی باهم صم  یحساب   گهیکه حاال د  شیدکتر و منش   یهایمهمون   به
لباس و جواهرات و سرو وضعش خانم دکتر رو به   زد،ید نم بودن دست ر 

  ها یزن ثروتمنده. ناباورانه تو تمام مهمون  هی  دایباور رسونده بود که ش  نیا
  خانم  نیکه اگه خانم دکتر سر نرسه و نگه که ا  شهیم   یدوست  شنهادیبهش پ 

تو    یهااز اکثر زن  باً ی بده. تقر  دیبا   یکه چه جواب   مونهیمتاهله خودش م
لباس  باتر ی ز  ی مهمون واسه خاطر هم و خوش  و    ی مرد جنتلمن  چیه   نیتره 

فخر و پشت چشم نازک کردن.    نیاز ا  شهی نم  ر یس   داره،یازش چشم بر نم 
 . کنهیها رو حسود م و زن  رونی مردها رو ح

از اون مرد   ی کی  یدن ینوش  ه یبود که بعد از خوردن   شیچند ساعت پ نی هم
 اومد سراغش و شروع کرد به حرف زدن:  ها جنتلمن

اگه بخوام نسبتم رو با خانم    م،ی اسمم فرزاِد، سال دوم رشته دندون پزشک  -
 خانم دکتر.   یپسِر دختر خالِه مادر  شم ی من م   نیبب   ه، یکم طوالن  ه یدکتر بگم  

و    کنه یقهقهه زده بود و پسر جوان هم از فرصت استفاده م  لیدلیب  دایش
و آخر سر    کنه یم  ی وراج  شیدرباره زندگ   یو حساب   ادیجلو و جلوتر م   ی ه

و پر    ز یانگ   جانی ه  ی لیخ   کیکم باهم برقصن. موز   هیکه    دهیم   شنهادی هم پ
پسر جوان دورش   یها بخوره، هنوز دست  یتکون   ادیبدش نم  دایکشِش و ش 
 : رسهیود که باز خانم دکتر سر م رو نگرفته ب



 ها کارت دارن.دنبالت گشتم، اون طرف بچه  ی لیخ   ؟یینجایِا فرزاد جان تو ا   -

به خودش    هوی  لرزه،یبه خودش م  دای ش  شهی چشمک دور م  هیکه با    فرزاد
و   پوشهی. کتش رو م ستی ن  نجا یکه جاش ا  زنهیم  بیبهش نه   یکی   اد، یم

 : کنهیگوشش وز وز م  خیو ب   ادیتا دم در هم فرزاد دنبالش م   شه،یم  ی راه

باهم آشنا    شتر یب  خوامیم   گم،ی م  یچ  ن یگوش کن بب  قهیدق  هیقشنگ من،    -
 شماره منو داشته باش! ن یا ا یازت خوشم اومده، ب م، ی بش

 کت بلندش بود.   بیاون پسر جوان تو ج  شماره

و زود توبش رو    ر ی که د  ونهد ینره؛ اما م  ی مهمون  گهیتوبه کنه و د  خوادیم
نگاه کنه؛ اما به پژمانم در باغ سبز نشون    ی اگهیبه مرد د تونه ینم   شکنه، یم

 . دهینم

 ... . تاِب یاست و دلش ب ختهیبهم ر خواد؟یم  یکه چ  دونهینم  اصالً 

ها راه افتاد و از همون  به سمت راه پله  دایش   تفاوتیاز رفتار ب   نیغمگ   پژمان 
 یرو  دیسف  ز ی ر  یهابا گل  یانگاه کرد، فرش سورمه  نییباال به کف سالن پا 

دو  رو  آرزوهاش  خونه  بود.  پهن  ه پارکت  تموم  دوباره   دیکوب   یسال  و 
و طبقه باال    دکر   یمادر و پدرش طراح   یرو برا  نییطبقه پا  یهاساخت، اتاق

پدر و مادرش و ازدواج    یاما مرگ ناگهان   ندش؛ی آ خودش و همسر    یرو برا
 آرزوهاش رو مدفون کرد.  دایخودش و ش ی اعجله

تو خودش    یصندل  هیرو    االتی رو گذاشت غرق فکر و خ  یگوش  نکهی از ا  بعد
وقت شد،  تصم  ی جمع  رفت  و  کرد  قهر  خونه  اهواز،    می از  بره  نداشت 



  یاز اقوام دورشون بمونه، سر  ی کی  شی کرمان پ   یفقط چند روز  خواست یم
اون رو به تکون انداخت و   یی ندا  هیخاک بزنه و بعد برگرده؛ اما  رانیبه اس

  رفتیم  دیع  یهادمبار، اون هم دم  ک یکرد جنوب. هر سال فقط    شی اهر 
  د یخودش رو نگه داره، با   تونستینم  گهی اهواز؛ اما حاال که دل گرفته بود د

 مان، ی صبورتر از ا  یو چه کس   زدیها رو م و حرف  دیدیسنگ صبورش رو م
بود.    دهرها کر   ایدن  نی ا  ونی اون رو تنها م  شی سال پ  وپنجستی که ب  یمان یا

خالصه  شیزندگ   یدریح برارو  بود    فی تعر  نیآفر  یوار  بود، گفته  کرده 
از    کنه، یم  یوقته از دست داده و با تنها دخترش زندگ   ی لیهمسرش رو خ 

  ی خوب   یها از خاطرات جبهه و روزهانگفته بود؛ اما تا ساعت  یزیچ   شیمار یب
کنار سنگ    و ها هر دداشت حرف زده بود. تو تمام اون ساعت  مانیکه با ا

  مان یدرد دل کرده بودن. حاج محسن که اسم ا  ینشسته و حساب  مانی قبر ا
. تو همون جا آدرس  هی گر  ر یز   زدیو آروم م   کردیبغض م  نیآفر  آورد یرو م

ها داره  حرف  یلیخ گفتیرو گرفتن، حاج محسن م   گهیره تلفن همد و شما
  شیببرتش پ   کهکه بزنه و حاال تلفن زده بود و باهاش قرار گذاشته بود  

  مان ی خاطره از ا  هینشونه و    هی  دنیبا د  نی . آفرمانیا  یها چندتا از همرزم
 سپرد.  یتجربه کرده بود به فراموش   شیها پ رو که مدت یهمه اتفاقات 

** ** 

 روان ی چهاردهم: س  فصل

پاکت داد، کارش بعد    هیخودش رو به    ی جا  واش یواشیسه چهار نخ    ی روز
 شه یش   هیکردن    یتند و خال  ییآدامس نعنا  هی   دنیجو  دن،یکش  گار یاز هر س 



خوشبو و خوش لباس    یوقت  کردیم  الیهاش بود. خکوچک ادکلن رو لباس
ز ی شامه ت  شد یاما مگه م  فهمه؛ینم   یزی چ  ا ینعنا بده ثر   یباشه و دهنش بو 

 داد! بیفر زها ی چ نی زن رو با ا

  یهادندون  زدیباهاش حرف م  یبدن اون شده بود، وقت  یمتوجه کرخت   ایثر
رو پشت پنجره    گار ی ته س  لتر یبار خاکستر و ف  نیبود، چند  دهیزرد شدش رو د

  ی و حرف  شد یبود؛ اما ساکت و مغموم تو خودش مچاله م   دهید  یی دستشو 
مدت انقدر سرش    ن یتو ا   داد، یهاش گوش نمبه حرف  روانی. اصاًل سزدینم

آمادگ  و  باشگاه  الک  جد   ی برا  یتو  شب  دیمسابقات  اکثر  د بود که    ر یها 
 . رونیب  زدیاز خونه م  ای شدن ثر دار یو صبح هم قبل ب  اومدیم

مدت کم بود که اون   ه یتنها نگاه چشم تو چشمشون    دش،یدینم   اد یز  ا یثر
اون    ی هااز دست  ل یمثل اون اوا   گه ید   ا ی. ثربستیچشم به روش م   ا یهم ثر 

و خودش    کردیم  ی رنگ و سرد بهش دهن کج احساسش کم   شد،یگرم نم
سالگرد ازدواج و تکرار    ندی شده؟ اتفاِق خوشا  ینجوری چرا ا  دونست یهم نم 
 نداد! یا نکرد و دکتر هم جواب تازه یامعجزه  چیبعد ه  دفعات

ثر   هی تصم  ایشب  خودش  آدرس    م ی با  عوض کنه،  رو  دکترش   ه یگرفت 
تعر   کین یکل بود،  دوستش گرفته  از  رو  بدش    فشیخوب  و  بود  جا  همه 
بهانه به  هم باشه. با هزار ترفند و نقشه و    گه ی پزشک د  ه ینظر    ر ی ز  اومد ینم
آخر و    میزد به س   روان یس   کردیکه فکر م  یزیگفت، بر خالف اون چ  روانیس

رو بهم    یزد و همه چ   ها وونهی به طالق کرد، مثل د  دیکرد و تهد  ادیداد و فر 
ثر   ختیر نفهم  چیه   ایو  دل  دیوقت  بعد   ه؟یکاراش چ نیا  لیکه  روز  چند 



  د یبا   کرد،یم  تر یها رو قواتمام حجت  دیرفت به مطب دکترشون، با  روانیس
آب    ومنصرف کنه    گهی دکتر د  هی   شیرو از رفتن پ   ایکه ثر  گفتیبه دکتر م 

اصاًل خوب نبود،    شی روح  یبرا  یواه  د یام  نی. ا زهیرو رو دستش بر  یپاک 
  یبلند شد و رفت به سمت در، درست تو درگاه   ینوبتش که شد از رو صندل

  یمطب سوارش کرد، لبها  نیهم   کینزد   شی ها پرو شد که مدتروبه  یبا زن
به    اشت،بود که از اون تو ذهن د  یزیتنها چ   اه ی لخت و س  یو موها  ی اقلوه

 : دیاون رو شن  یشد زنگ صدا رهی هاش که خچشم 

 من آدامس دوست ندارم.  -

 گشود و گفت:   لب

 تو... .  -

 از کنارش گذشت و اون وارد شد.  تفاوت یب زن

که براش آشنا اومده زود تو دستش    ی از خروج از اتاق دکتر، رزومه زن   بعد
 بود، دکتر گفته بود:

 ؟ ییباهاش آشنا  -

 نه. -

 پس... .  -

 ه؟ یبدونم اسمش چ خوام یفقط م -

 کنه؟ یم   یاسم چه کمک  -



دسته چکش رو درآورد و    شناخت یرو خوب م   ی زن پولک  ن یکه ا   روانیس
 غنچه و سرخش رو گشود:   یهاخانم دکتر لب

 ... . ی ازین  دایش  دا،یش -

ثابت    یو ساده. پا  با ی زن ثروتمند و ز  هی پزشک مشاورش هستم،    هاست سال
آه حواسم نبود انقدر خورده    ش؟یدیند  یقبل   یچطور تو مهمون  هامه،یمهمون

 که... .   یبود

 حرف نگفته.   ایدن ه یزن پر از حرف بود،   نیا  نگاه

شد؛    دا ینبود دوباره سر و کلش پ   یخبر  چ یازش ه  ی مدت  ه یکه    یتلفن  مزاحم 
و   ب یعج ی زهایباشه. چ  یاون طرف خط ک  کردینم یبار براش فرق نیاما ا 
به   ییجورا   هی  کرد، یبه پوالد شک نم   گهید  روانی. سگفتیاز قبل م  تر بیغر

ا که  بود  افتاده  ا  بهیغر   نی دلش  زن  ییجورا  هیها  حرف  نیبا    یدگبا 
رو    ییتنها  زد، یحرف نم  یتو فکر، با کس   رفتیارتباط داره. م  شیخانوادگ

 ... . گاری پشت س گار ی و س  دیطلب یم

  دا یصبا و پسر خالش پ   یهمکالس   د،ی با سع  ی کینزد   یلیارتباط خ   یتازگ   به
به مشورت    از یجاها که ن  ی لیو خ  کردیجاها کمکش م   یلی خ   دیکرده بود، سع

هم حواس جمع    ی ل یحال خ  ن یبه حرف زدن؛ اما در ع  کردیداشت شروع م
و    خونهاز    اینداره    یحال رو به راه   ادیز  روان یس   دیدیم  یبود و نگران، وقت 

که نفس داشت با   ییو تا اون جا  یمهمون   بردش یم  رهیدلگ   ایاز دست ثر 



م   یدن ینوش   ذاشتیمتفاوت م   گار ی س  ه یو بعد هم در حالت    کردیخفش 
 :گفتیگوشه لبش و م 

 . یکن یفراموش م  -

و    کردیبگو مگو م   ایخونه انقدر آشفته و داغون بود که با ثر دیرسیم  یوقت
  ت یزده بود. با عصبان   یل یهاش تو صورتش سدادن  ر ی دوسه بار بخاطر گ  یحت

به غلط    افتادیم   گشت یبر م   ی مونیبا پش   ی و وقت  رون ی ب  رفتیاز خونه م 
فقط بخاطر حرمت دوست داشتنشون بود که    ایو ثر  یکردن و عذرخواه 

 .دادیخوش به اون نشون م یدوباره رو 

تلفن    یشگی شب مزاحم هم  هیدو هفته به مسابقات مونده بود که    درست
  نروای! س نتشیدور از شهر بب   یی جا   هی  خواد یگفت که م   روانیکرد و به س 

دور از شهر مالقات داشته    یی جا   هی  بهیغر   ه یقرار بود با    نکهیاما از ا   د؛یترسینم
بهش گفت نرو؛ اما نتونست قبول   ایکرده بود. ثر  دایهراس پ  یکم   هیباشه  

 خواد؟ یم   ی چ  شیاز جون زندگ   به یغر  نیکه ا   دیشنیو م  رفتیم  دینکنه، با 

کرده بود حاضر شد، از    نیی تع بهی که غر  ییقرار ساعت ده صبح اون جا  طبق
  باً یبود و تقر  ابون ی شد و به دور و بر چشم دوخت، همه جا ب   ادهیپ  نشی ماش

نم   یاجنبنده چشم  طرف  ابونیب   هی.  خوردیبه  باد   یهابرهوت  قرچک، 
انتظار    از   شد، یم   لی و تو هوا گردباد تشک  کردیجا مها رو جابهخاک یزییپا

که    کردیدود م  گار ی و س  ن یداده بود به کاپوت ماش  هیخسته شده بود، تک 
 گفت:   ییصدا



دور و برش    یهاآدم  دن یواسه نفس کش   ی به اون مرد کله گنده که حت  -
م  نم   رهیهم خرش خوب  رو خلق کرده    یشاهکار  نیهمچ   هیکه    ادیاصاًل 

 باشه. 

  د ینه ساله رو د  هشتو ستیمرد ب   هیسربرگردوند و مقابل خودش    روانیس
  شیلباس آب  یهم رو   ی ُاورکت چرم مشک  هی به پا داشت و    نیکه شلوار ج 

  یباالتر بود، موها  روانیسرو گردن از س   هی  باً یبود و تقر   ی کل یبود. ه  دهیپوش 
  ظر داشت، به ن  ینقص یرو به زور از پشت جمع کرده و صورت ب  شیفرفر
پک بهش زده بود    ه یتو دستش رو که فقط    گار یس  روان ی! س اومد یشکار مورز 
 انداخت و گفت: ن یزم

همون  ی لیخ  - ندارم،  م  یوقت  م   یگ ی که  مِن  کله گنده  ره،یخرش  و  ست 
معطل کنم، فقط اومدم   اد یز  تونم یشاهکار رو خلق کرده احضارم کرده، نم

 ه؟یبشنوم، بشنوم که حرف حسابت چ

  ی سر  د،یدست کش  شه ینشست و بعد به بدنه و ش نیکاپوت ماش  یرو  مرد
 تکون داد و گفت: 

 ده؟ یخر ین یماش  نی همچ  ه یاز تو واسه کدوم بچش  ر یغ -

 نزد و مرد در جواب خودش گفت: یحرف روانیس

تِو    - پدر    هیتموم گذاشته، آخه    دونه فقط سنگ  هی  ی کیخب حتمًا واسه 
نم  ز   ین یماش  ن یهمچ  هی  ادیعاقل که  بندازه  اونم ک  ر یرو  داماد،    ؟ یدست 

 ... . یبا اون همه بر و رو و قشنگ  چارهیب  ی! من موندم صبان یرام



  دیچسب  یدست رو دو   قشی  هیاز ثان   یبه اون، در کسر  دیداغ کرد و پر  روانیس
 زد:  ادیو فر

  ی که افتاد  یهست  یک  ؟یهست   ی تو ک  ار،یآشغال اسم خواهر منو به زبونت ن  -
 ؟ یلعنت ی هست ی ک  ،یزیریرو به هم م   یهمه چ یمن؟ دار   یتو زندگ 

 جدا کرد و بعد گفت: قشیرو با قدرت تمام از    روانیدست س  مرد

 . یبه قصم گوش کن دیاما اول با م؛ی من ک یفهم یبه وقتش م -

کاپوت خوابوندش بعد هم    یرو   نبار یو ا   دیون رو چسبا  قه یدوباره    روانیس
 زد:  ادیبرد و فر کیخم شد روش، صورتش رو نزد

 . ستم ی قصه بشنوم، هالو هم ن  ومدمین  نجایمن ا  -

رو صاف    قشیرو هل داد عقب و بعد    روانیس   ز ی حرکت تند و ت  ه یبا    مرد
 و گفت:   دیکرد، تندتند نفس کش

گوش کن، فقط    کنه،یرو روشن م  زهایچ   یلیخ  ست،ین   یقصم قصه بد  -
 خوب گوش کن. 

اون رو   یسرتاپا  د،یچرخ   روانی دور س  کردیکه لباسش رو مرتب م   نطور ی هم
 برانداز کرد و بعد گفت:

تو    یها که حت زمستون سرد. از اون زمستون  هیبود،    شی ها پسال  ی لیخ  -
ز و  بخار  ی کرس  ر یخونه  بغل  قند  یو  آدم  بخت    هی   بنده،یم  لیهم  دختر 

هم    یو برا  دنیچپ  یکرس   ر یکه ز  نطور یبرگشته همراه سه تا خواهراش هم 



 ماق قلچ  ه یو باباشون با    شه ی در خونه باز م  نن ی بیم  هو ی   گنی از آرزوهاشون م
از    یف ی. کثکنهیو دخترها رو برانداز م  زنه یتو خونه، قلچماق لبخند م   ادیم

  ی و بچه هاش رو معرف اده سی گوشه وا  هیدخترها   یبابا  باره، یسرو روش م 
 : کنهیم

بق  جدهی است، ه  یکبر نیا  - از  و    شتر ی ب  هیسالشه،    یکم  هیدرس خونده 
 تره. عاقل

  ی لیتا قلچماق اون رو انتخاب کنه؛ اما نگاه قلچماق خ  کنهیم   ف یتوص  انقدر 
 : کنهیوقته که از اون رفته، بابا دوباره شروع م

فقط ده سالشه، فکر نکنم به    ،ی ته تغار  کمه،ی است، دختر کوچ  ه یراض  نیا  -
 .ادی کارتون ب

 : گهیم  اد، یو جلو م ده یبه خودش جرأت م قلچماق

 !ستیبدم ن  ن یهمچ -

رو از دست بده دختر رو    شی جوره ته تغار  چیه  خوادیکه انگار نم   باباهه
 : کنهیم  یرو معرف  لیو راح  کشهیعقب م 

  تونهینم  گهید  یخوندنه؛ اما از سر فقر و ندار سالشه، عاشق درس    زدهیس  -
 . ترهیاحساسات هیبخونه، از بق 

اول هم دنبالش   یاز دخترها مونده، همون  یکی  فقط از  که چشم قلچماق 
 پونزده ساله، قشنگ و بور.  ا،یمی بوده، ک



که    ده یخوب فهم  کشه،یدختر خجالت م  شه، ی قلچماق ازش برداشته نم  نگاه 
رو    شی روسر  ، یکرس  ر ی ز  ره ی بشه، م  م ی قا  خوادیدفعه خودشه، م   ن یطعمه ا
م  پشت کبر  کشهیجلو  م  یو  د   شه؛یپنهان  حاال  و   گهی اما  شده  انتخاب 

م  یحرف  تونهینم رختشو  یکلفت  یبرا  خوانیبزنه.  باال   ییو  اون  ببرنش 
اع  ها،باال هم کار    گشید  یخواهرها   ره، یگیم  شی گر  ها،نی نش  ون ی خونه 

  یهابه خونه  رنیدوبار م   ی کی   یانه اون باالها، هرکدوم هفتهاما    کنن؛یم
ده ساله که قدش هنوز به    هی تا لباس و رخت چرک بشورن. راض  ه یهمسا

رو    هیمجبوره آب حوِض خونه همسا  دهیقد حوض خونه خودشون هم نرس
  ار ی کلفت تمام ع  یو کبر   ندازه یها رو برق مساله خونه  زدهیس   لیاح بکشه، ر 

از خود    یخور که انقدر تو وقت مدهوش یدن ینوش یارمن   هی  ه،یارمن  هیخونه  
اما تو خونه خودشون   ا؛یم ی. کدهیرو از دست م  ارش یکه اخت  شهی م  خودیب

  ره، یگ یسفارش م   ها یاط یاز خ  کنه،یم   یها رو پس دوزلباس  کنه،یکار م
سوزن.    رو نخ و پارچه و   ذارهیو چشماش رو شب و روز م  کنه یم  یگلدوز

آنچنان درآمد  اما  بهتره؛  همه  از  دخترها   یکارش  برگشته    ینداره!  بخت 
و حساب آخه ک  ی خواستگار درست  رو    ی نفت  ی آب   یدخترها  اد یم  یندارن، 

با  ی انقدر مفنگ  گهیکه حاال د  یایآب  ره؟یبگ   ال شده به زور دماغش رو هم 
بر اسب سف  کشه،یم و منتظر شاهزاده سوار    ستن ی ن  د یتو خونه نشستن 

 . شهی نم داشیها پکه اون شاهزاده طرف خونه اون  دوننیچون خوب م

  ایم یانتخاب خودش رو کرده و چنان انگشت اشارش رو به سمت ک  قلچماق
نم  انگار  ت  خوادیگرفته که  از  رو  دختر گر  ررس یاون  دور کنه.    هی نگاهش 



بقچه،    ه ی  کنه یکهنه دخترش رو م  یها رخت و لباس  رحم یب  ی و بابا  کنهیم
  یس ک  زنن،یموادش، خواهرها ضجه م  یبرا  خوادیبره! باباهه پول م   دیبا
پا  یدخالت   ستین و  دست  به  دختر  م   یبکنه،  باباهه    افته؛یباباش  اما 

درآورده و    بشی که قلچماق از ج  هییها! باباهه چشمش دنبال پولنشی بینم
 . شمارهیداره م

از خواهراش دور م  گذرهینم  یادی ز  زمان ها رو  باباش پول  شه،ی که دختر 
راضکنهیم  ه یاما گر  شماره؛یم دلش  ن  ی.  دختر  رفتن  خب    ست؛ی به  اما 

 و بره پول خرج کنه.   ادیکه قراره ب  فشینفس کث  یمجبوره، مجبوره برا 

رو گر  شه،یم  نیسوار ماش   دختر  راه  دلدار  کنه، یم   هیتمام  اهل    ی قلچماق 
تو صورتش    شه یآروم نم  نهیب یو بعد که م  ده یمدام فحشش م   ست، ی دادن ن

  ستی کنه. معلوم ن  تیدختر رو اذ  خوادیم  یکه ه  فهیانقدر کث  زنه،یم  یلیس
به    ادی زشروع شده و دختر که    هاییسرباال   اد،یسر دختر ب  ییقراره چه بال 

  ی . وقتزنهیعق م  ی و ه  رون یداده ب   شه یعادت نداره سرش رو از ش   ن یماش
با    یو جلو  رسنیم م   ه یصاحبخونه  نزار  م  سته ی ایحال    گه ید  فهمهیتازه 

تموم شده. صاحبخونه که دوسه تا بچه داره از قلچماق راجع به    ز ی همه چ
ا  ته باغ رو بدن بهش و از فرد  یانبار  شه یو بعد قرار م   کنه یدختر سٔوال م

بد تقد  ه؛ یکارش رو شروع کنه. سرنوشت  عنوان  به  رو    ده یکوب  ر ی اما  شده 
 . شی شونیپ

  ه یکه    شهیغرق م  هاش اشیراننده خانواده است، انقدر تو گندکار  قلچماق 
. واسه  ارهیو دختر رو از چنگش در م   رسهیشب پسر بزرگ صاحبخونه سر م 



پسر شاهزاده سوار بر اسبه! خوشگل و    ن یو آرزو، ا  د یدختر پونزده ساله با ام
به مشام    یو از موهاش عطر و ادکلن فرانسو  دهیم  اسی  یبو  په،یخوش ت 

نم  بازه؛ی. دختر قصه دل مرسه یم با   دونهیم  ره،یاما جلو  که فاصله اون 
از فرداشهیپر نم   یچی پسر صاحبخونه با ه قلچماق پسر    یاون روز جا  ی. 

ها  شب  یبه گلها، حت   یدگیزخونه، وقت رسهمش دنبالشه، تو سالن، تو آشپ
کنه؛ اما پسر    ور اون رو د خوادیم  هاشیته باغ! دختر با کم محل   یدم انبار

شب که خونه خلوته    هیشدن به اون داره.    کیدر نزد  یو سع  کنهینم  ییاعتنا
به سالن و شروع    کشونه یدختر رو با هزار ترفند م   ستنی و پدر و مادرش ن 

عشق گف   کنهیم ماز  دختر  دست  لرزه، یتن.  م پسر  رو  دختر    ره،یگ یهاش 
و چشم    ادیده. شرمش م یند  ی رو اونطور  ی تا به حال مرد  کنه، یالتماس م 

 : زنهیپسر رو صدا م کی اسم کوچ بنده، یم

 تو رو خدا ولم کن، من آبرو دارم.  ؟یخوایاز جونم م یچ ز یپرو -

پسر از چموش   ره، ی فرار کنه؛ اما بدجور اس  خواد یفهمه. م یاما آبرو نم  پسر؛
و    کنهیرامش م   یو با قول و قرار خواستگار   ادیم   ف یسرک  شتر ی ب  هاش یباز

نبا  یزیآن چ م  د یکه  ا  افتاد،یاتفاق  به شوهرش    نو ی افتاد!  زن صاحبخونه 
  ییدختر تو دستشو   یهاعق زدن  یچند وقت بعد اون شب صدا  یوقت   گه،یم

  تونهینم   یلباس گل و گشاد  چیومدش رو با کمک هشکم باال ا  شه،ی تموم نم
ر بهم  رو    ه یو قض  اره یم  ر یجا گ   ه یو آشفته است، پسر رو    ختهی بپوشونه. 

  بره، ینم   شیاز پ   یکار   دیو ناله و تهد  ه یگر  ندازهیاما پسر شونه باال م  گه؛ یم
  خبر یشب ب   هیباال اومده.    یکه چه گند  دنیهمه خانواده پسر فهم   باً یتقر



تو صندوق    ندازنشیو م  بندن یدختر بخت برگشته رو دست و پاش رو م
ببره    ن،یماش  ه یعقب   قلچماق  ن   هی قراره  به  آبرو  ستشیجا سر    ی کنه که 

و بعد هم    یپرتگاه   ه یلب    برش یشب م   یک یبزرگ خانواده رادپور نره. تو تار 
ولش  رو    گناهیپا به ماِه ب  زن  ه ی  یراحت   ن ی. آره، به همنییپا   ده یهلش م 

 سگ ها.  ونیم  ابونیتو برو ب   کننیم

  نکه یا   الیبه خ  زخانیسال، پرو   کی  شهی ماه م   کیماه و    کی   شهی هفته م  کی
انگشت   نه یگذشته مزاحمش رو به چشم بب   تونهینم  گهیاون دختر مرده و د

  نیکه ا  یمرد  شه،ی م  گهید  ی کیو مرد خونه    زاره یاز اقوام م   یک یرو دختر  
 نمرده بود! ای میدختر ساده داده بود. ک هیقول رو قباًل به  

  شی آورده بود و بعد هم راه  ا ینجاتش داده بود، بچش رو به دن  رزنیپ  هی
 ز یاما پرو  ز؛یسراغ پرو  رهیبرگرده، م   شی به خونه پدر   شهیکرده بود. روش نم 

ن ن  ست،ی اونجا  هم  پدرش  و  و    ستن،ی مادر  خسته  رفتن،  اونجا  از  همه 
نم  و  با   دونهیتنهاست  شرمسار  دیچکار  با  م  یبکنه.  خونه    گرده یبر 

خواهر    ودشون،خ و  بزرگش شوهر کرده  خواهر  داده،  دست  از  رو  پدرش 
  نن یب ی. خواهرها که بچه رو تو بغلش مشهیم  یهم داره با بزرگه جار  ی دوم

م  بر  دردش    شن ینم   ی راض  گردونن، یرو  پر  دل  مااز  خواهر   هی بشنون. 
  ی حق ندار  گه یکه د  زنن یو سرش داد م  کننیم   رون یننگشون رو از خونه ب

  کنه یشهر بزرگ روزش رو شب م  نیبچه تو ا   ه ی! تک و تنها با  یای ب  فا طر   نیا
خودش   شهی م  یکه نجاتش داده بوده راض  یرزنیو شبش رو صبح، همون پ

 و بچش رو نگه داره. 



 شه یکه م   یابچه مدرسه  اد،یتا بچه از آب و گل در ب   زنهیسوزن م   سالهفت
  ا یمی ک  ده،یم  ییو آخر سر آشنا  پلکهیم   ا یمی . دور و بر کشهی م  داشیقلچماق پ

تا    کنهیو سر و صدا م   دادی. داد و بدونه یم  هاشیاونو مقصر تمام بدبخت
بگ   ز یآدرس پرو  با    رهیرو  به   آدرس  شهی شرط حاضر م  هیکه قلچماق  بده، 

  ی قبول کنه؛ اما مجبوره، مجبوره برا  خواد یزنش بشه. نم  ا یمیک   نکهیشرط ا 
اما  خواد؛ینم دیجد  ی ازدواج تن بده. بچه بابا ن یبه ا ز یانتقام گرفتن از پرو

دم و دستگاه    ز ی انتقام مجبوره بابا داشته باشه. پرو   یمادرش بهش گفته برا
بره جلو؛ اما   خوادیخوبه، م   یل یخ  شی دگبهم زده، دوتا بچه داره و زن  یبزرگ

خوشبخته؛ اما    دیشوهر داره، بچه داره، شا   کنه،ینگاه م  شی دو دله! به زندگ
  مونشی کم پشو کم   زنه یباهاش حرف م  رزنی. پ رهیانتقام بگ   خواد یهنوز م 

 . کنهیم

تا    نجا ی که از قصد تو رو انداختم ا  گهیم   ا یمی قلچماق به ک  ی سال بعد وقت  چند
  شهی هم  یو برا  زارهیکنم، چشم رو هم م  ینم و باهات عروسک  داتیبعدًا پ 
 . رهیم  ا یاز دن

با  فهمه یپسر بزرگ شده و خوب م  حاال پدرش نون آور خونه    یجا  دیکه 
.  زارهیو خانوادش ب  ز یاز پرو  ده، یمادرش رو هزار بار شن  یبشه، قصه تلخ زندگ 

بگ  خوادیمادرش م   یجا زائ  ره،یانتقام  با فقر    دهیهم خودش هم مادرش 
بزاره بچش با    خوادیاون پسر نم  گهیشدن و با فقر بزرگ شدن؛ اما حاال د

ا بشه،  بزرگ  بزرگش کم سهم  نی فقر  پدر  امالک  از    ست، ی ن  ی نوه سهمش 
 پول.   ؟یفهمیم   نه،یتا زبون باز نکرده پول بب  خوادیم



و    برد یه عقب نمسست شد و تلوتلو خورد، اگه دست ب   روان یس  یزانوها
. بدنش شروع کرد به  شدیم   نی حتمًا نقش زم  دیدیرو نم  نیکاپوت ماش

  ی هافرار کنه، حرف  خواستیو اضطراب افتاد به جونش، دلش م  دن یلرز
  ی هاش رو براهضمش کنه. چشم   تونستیبود و نم   نیسنگ   ی مرد مدع  نیا

  ح یهل تفرپدرش رو همون پسِر ا   تونهیهم گذاشت، نم   یرو   تاه کو  یلحظات
 تصور کنه. 

  کنه، یها رو باز مو چشم   ادیبه خودش م  زارهیکه دست رو شونش م  مرد
قفل شده،    دیداد و خواست لب باز کنه و بگه دروغه که د  رونی نفسش رو ب

رو    ن یداد و در ماش   ن یی. دست مرد رو از شونش پا دیشنیرو م  قت یحق   دیبا
 حرف زد:  نه یبار پر ک  نیو ا   دیباز کرد. مرد دوباره بازوش رو چسب 

خودم رو برادر تو و پسِر   ستم، ی رادپور من همنام خانواده بزرگت ن  روانیس  -
م   دونم؛ینم   یاون شارالتان عوض  بگ   خوام یاما  رو  حق    خوامیم   رم، یحقم 

راحت سر    یل یخ  به اون نامرد هم بگو، بگو اگه تاحاال  نویا   رم،یمادرم رو بگ 
راحت    تونه ینم   گهیبه بعد د  ن یاز ا  دهیکش یو نفس م  ذاشتهیبه بالشت م 
زنده است، بگو    ایم ی رو بده! بگو که ک  غاممیراحت باشه، پ   زارم یباشه، من نم

 . سادهی حقش وا یاگه اون هم بخواد از حق خودش بگذره پسرش پا

رو    چیلرزون سوئ  ی هابا دست  ن،یتو ماش  دیاون رو هل داد و پر  روانیس
 آورد تو:  شهی چرخوند که مرد سرش رو از ش

سال تحمل کردم و به   ونهستیبره، ب   ن ییآب خوش از گلوتون پا  ذارم ینم  -
سال   نه و ستیخاطر اون زن بخت برگشته انتقامم رو امروز و فردا کردم، ب 



حاال    د،یکه تو و صبا توش غوطه ور بود  یحسرت رفاه  دم،یفقط حسرت کش 
 از صبا.  شتر ی از تو، ب شتر یب  یزیاومدم به حقم برسم، چ راثه، یوقت ارث و م

تو    دیرو کش   نیزد و به سرعت ماش  قیدور عم  هی  یتو جاده خاک  روانیس
 بود و ذهنش پر از سوال! نی جاده، سرش سنگ

 : دیکوب یفرمون م یرو رو   مشتش

 نکرده، نه، نه.  یکار نادرست   چیه  ز ی ممکنه، بابا پرو  ر یغ -

تحر   چراغ رو  اعصابش  شد:    کیقرمز  شروع  معکوس  شمارش  کرد، 
 .ودوستی ب وسه، ستیب  چهار،و ستیب

 فرمون گذاشت.  یرو رو  سرش

ن  هی مادرش  و  پدر  و  خلوته  ترفند    ستن،ی شب که خونه  با هزار  رو  دختر 
 به سالن. کشونهیم

موم شدن چراغ مونده،  ت  انیفرمون بلند کرد، پنج شماره تا پا  ی رو از رو   سرش
پدرش رو    دیبا  ندازه،یرو به حرکت م  نی و ماش  کنهیدنده عوض م  طاقتیب

 حرف بزنه. دیبا نه،یبب

همه از جمله خدمتکار خونه    یبرا یاونم تنگ غروب یبه خونه پدر اومدنش
آوره، مثل همه غروب پا  یتکرار  یهاتعجب  با دوستاش    یمادرش  تلفن 
و کت پدرش حساب  و  م  یها ابسرگرمه  رو  وقتکنهیپولش  رو   ی.  پدرش 

حرف بزنه، خدمتکار که    تونهینم  شه،ی هاش جمع م اشک تو چشم   نهی بیم



با   وان یاما اون بدون دست زدن به ل   اره؛یبراش آب م  نهی بیم   وحال بدش ر 
با پدرش حرف بزنه.    خوادیکه م   گهیو م   سته ی ایبلند وسط سالن م   یصدا

.  افتهیاز دستش م  ز یو دسته چک بابا پرو  شه یقطع م   ی تلفن مامان حور
حرف    ی ل یبه خودش اجازه داده صداش باال بره، خ  روان یباره که س   ن یاول

و بعد از    اطیبه ح  د یصبر کنه. اون روز پدرش رو کش  تونهینم   گه یدداره و  
و    دینالیکرد، م   فی تعربود  دهیرو که شن یدست کردن قصه تلخدست یکل
کنجکاو بود از َسر و ِسر پدر    یدروغه، مامان حور  نا یکه بابا بگو ا   زدی م  ادیفر

و    روان یس   تیعصبان   تونست یاما از پشت پنجره فقط م   اره؛یو پسر سر در ب
 . نهیهمسرش رو بب  ی هاسر تکون دادن

اون مرد    شنوه،یرو از زبون باباش م   قت یهمه حق  روان ی ساعت بعد س   کی
  کنهیشروع م   ز ی مو به مو راست گفته. بابا پرو   نداخته،یرو جا ن   یزیچ  چیه

 به حرف زدن: 

گورش    دمیبهش م  ی پول  ه ینشده،    یزی کردم، حاال که چ  یجوون بودم، خام   -
و    یساده است؛ اما اگه مامان حور  ز ی به ظاهر همه چ   ره؛یو م  کنهیرو گم م 

 ن... . صبا بفهم

اصرارش    یهرچ   یمامان حور  رون،یب  زنه یاز خونه م  یخداحافظیب روانیس
بگه عشق    تونهیچطور م  کنه، یکه حرف بزنه و بگه چشه زبون باز نم   کنهیم

 . خوادیشوهرت حاال برگشته، برگشته و حقش رو م ی جوون یو خرابکار

خونه. سٔوال پشت سٔوال، اصرار پشت اصرار،    رسه یداره که م  دیشد  سردرد
 : گهی م ا یثر  رهی که م  ییتو دستشو



 وقت؟!  ن یتا ا یکجا بود  -

 . سته ی ایجلوش م ایثر  کنهیرو که روشن م   ونی زیتلو 

 !؟یزن یچته؟ چرا حرف نم  روانیس -

حرف بزنه، حوصله نداره،    خوادینم   شه،یها تکرار م اتاق خواب هم سٔوال  تو
جمله    نیآخر   یگوشش آزار دهنده است، وقت  خیوزوز زنبور ب  مثل   ا یثر  یصدا

 اومد:  ا یبه زبون ثر

 ؟ یدیساعت رو د ؟ی بدونم تو امشب کجا بود  دیمن نبا -

به   زنه، یبه جون اون و تا نفس داره کتکش م افته یم  یعصبان  هو ی روان یس
 ... . هیهاش خوندست نه یبیم   ادیخودش که م

بدن اون رو    یوقت  اد، یسرخ شده و دماغش داره خون م   ی لیاز س  ایثر  صورت
که کرده سخت    یاست. از کار  شهی سردتر از هم  کنهیحس م  رهیگ یتو بغل م 

 . کنهیرو عوض نم یزینداره و چ   یادهیفا  گهید ی مونیاما پش مونه؛ی پش

رو   ایشب که ثر   مهی . نشهیاورژانس و بعد هم خودش آماده م   زنهیم  زنگ
پک   ن یاما هنوز اول  زنه؛یم  شیآت   گار یشت در اورژانس سپ   کنن، یم   ی بستر

 مارستان یباز ب   یوارد فصا  ی. وقت دنی رو نزده دکتر و پرستار بهش تذکر م
  کنه ی. زانوهاش رو بغل م زنهیو روش چمباتمه م  ارهی م  ر ی گ  مکتین   هی  شهیم

  کنهی. تلفن م نهیوضع و حال بب   ن یرو تو ا  ا یطاقت نداره ثر  زه، یر یو اشک م
  ای. سر صبح که خانواده خودش و پدر و مادر ثر گهی رو م  ز یبه صبا و همه چ 

رو    ضشون ی اما اونا اصرار دارن که مر  ست؛ یوقت مالقات ن   مارستان یب  انیم



دستش    هیتکون بده،    و بدنش ر   تونهینم  ادیبه هوش اومده؛ اما ز  نن،یبب
  ادیو پاهاش رو ز   اههی چشمش س  ر ی . زده ید  بیشکسته و دماغش هم آس 

بچه  روانیجمع کنه، س  تونهینم م  کنهیم  هیها گر مثل  تا    هی  رهیو  گوشه 
 به ناله کردن:  کنهیشروع م ای مادر ثر  نه،یهاش رو نباشک یکس 

قرار  نیا  - با من و پدرش گذاشت   یبود قول و    کنم، یم  ؟خوشبختشیکه 
 !گم؟ینم تر از گل بهش خار به پاش بره، نازک زارمینم

تر از  مرد شکسته  ن ی ا  گه، ینم  یزیو چ  کوبه یم   وار ی سرش رو به د  روان یس
 بخواد با حرف خردش کنه.  یکه کس   نهیا

 *** 

دوان اومد  باشگاه دوان  دار یخارج نشده که سرا  یاصل   اطیهنوز از ح  اتوبوس
رو نگه داشت،    نینگاه کرد و آهسته ماش   نه ی به در، راننده از تو آ   د یجلو و کوب

و سرا  زد  رو  بازکن درب  پله  دار یدکمه  نفس  یآهن   یهااز  باال،  نفس  اومد 
زود جلوش    ی لیخ  روان یس   گشت،یم  روانیهاش دنبال سو با چشم   زد یم

 قد علم کرد و گفت:

 م؟ ی جا گذاشت یزیچ ؟یشده نماد یچ -

اون    یبازو   رفتیو م  اومدیبه زور م  گه ی د  شی ریپ یکه نفس روزها  ینماد
 رو گرفت و گفت: 

 رادپور تلفن...تلفن با شما کار داره.  یآقا -



 نکرد؟  ی خودش رو معرف ه؟یک  -

 بعد هم گفت: نیی پا دش یدست اون رو گرفت و کش ینماد

 فکر کنم پدرتونه.  -

پدرش رو شده   یهاگذشته  هیکه قض   یپا تند کرد سمت سالن، از وقت   روان یس
راه    ه ی  گشتن، یراه حل م  هیبه دنبال    زدن، یباهم حرف م  ی بود هرشب تلفن

و پسرش رو از سر راه کنار بزنه. تلفن رو جواب داد،    ا یمی که راحت بتونه ک 
حساب  م  دهیترس  یپدرش  و کمک  ه   هی  گفتیم  خواست،یبود    یکل یمرد 

ر بهم  رو  شرکت  و  پسر ک  گفتیم   خته،ی اومده  حتمًا  مرد    است،یمی اون 
بره    دیگفت که با   روان ی . سنهیرو بب  روانیکه هست س  یهر جور   خواستیم

اما ترس و التماس پدرش مجبورش کرد    ه؛یسمنان، گفت مسابقات انتخاب
 بمونه. 

چشم   در  بچه  یها مقابل  رئ ناباور  و  سرمرب   س یها  و  رو    یسبک  ساکش 
 برداشت و گفت: 

 متأسفم.  -

  ی دربست گرفت به آدرس شرکت پدرش، تو  ی تاکس  هیشگاه  با  ابونیخ   سر 
 . کردینم  یفکر چیبود، ه یخال یراه ذهنش خال

  یولو شده رو   یها داشت کاغذ  یشرکت گرد و خاک شده بود، منش  همه
م   ن یزم جمع  داشت ککردیرو  شرکت  حسابدار  رو که    وتر ی کامپ  بوردی . 

  وان یل   هی  که یحالدر   یو آبدارچ  دیکشیخرد شده بود دست م   هاشیشاس



م رو هم  قند  رئ  زدیآب  اتاق  بدون هرفتیم   سی به سمت  و    چ ی.  سٔوال 
وارونه شده بود، در گاوصندوق    یدر اتاق رو گشود. دوسه تا صندل  ی جواب

قدم جلو    روانیس  ن،ی باز بود و چند دسته اسکناس پخش شده رود کف زم
ها رو برداشت، بعد  از تراول  ی کیخم شد و    د، یها رو دگذاشت و اسکناس

 چرخانش افتاده بود گفت: یهم رو به پدرش که رو صندل

 ؟یباج بد یخواست یم -

 ُگر گرفت و نعره زد:   هویگرفته بود    یرو از آبدارچ وان ی که تازه ل  ز یپرو

  م ی زندگ  خوادیدهنش رو ببنده، م  خوادینم  خواد،یپول نم  خواد،یباج نم   -
 نابودم کنه.  خوادیم  زه،یرو بهم بر

  ز یم   ی آب قند رو رو   وانیل   ز ی اسکناس رو تو مشتش مچاله کرد و پرو   روان یس
 . دیکوب 

 ولو شد:   یرو صندل  روانیس

 خواد؟ یم   یچ  گه؟یم  یچ -

 بعد هم گفت:  د، یرو محکم گرفت و چرخ  شیصندل یهادسته ز یپرو

م   ایم یخواد ک  یم  - علم کنه،  زندگ  خوادیرو  تو  بشه    خوادیم   م،ی شاخ 
 سالم! کیبه نام نوم کنم، نوه   یرو دو دست میعمر زحمت کش  ه ی یهاپول

 . افتادیاتفاق م  نیا  دینبا -

 تر از قبل گفت: رو نگه داشت و محکم  یصندل   ز یپرو



ا  - افتاده، حاال  افتاده، نم   نیاما حاال   گذره، یتو سرش م   یچ   دونم یاتفاق 
د  ادیب  ایم یاگه ک   روانیس مادرت  بده  نشون  رو  خودش  و   شم ی پ  گه یجلو 
 ی که بهش دادم وفادار  یتنها قول  یروز اول عروس  شناسمش، یم  مونه،ینم

 بود؛ حاال اگه بفهمه... . 

 هاش رو بست. فشرد و چشم  ی صندل  ی رو به پشت سرش

 شه ی ترک بزرگ رو ش  هی  هیقض   نیو مادرش عاشق هم بودن، رو شدن ا  پدر 
 بود. شونی زالل زندگ

بلند شد،    یکه پدرش از رو صندل  کردیها رو دنبال مهاش اسکناسچشم   اب
نشست،    روانیس  ی کرد و بعد روبرو   یطول و عرض اتاق رو ط  یچند قدم

 دستاش رو تو هم قالب کرد و گفت: 

 !ی دار بشبچه د یتو با  روانیس -

 بابا! -

 داد زد: ز یپرو

  ، یتا اسم خانواده رو نگه دار  ی دار بشبچه  دیساکت، فقط گوش کن. با  -
  ییزها یاز اون چ ر ی رو غ م ی تمام سرما  خوامیم  خوام،یکردم، م  یفکر ه یمن 

مادرت و صبا گذاشتم همه رو به نام بچت بزنم، نه به نام تو و نه    یکه برا
 فقط به نام بچه تو! ا،یمیبه نام پسر ک 

 تازه کرد و گفت:  ی نفس روانیس



بابا، فقط    کنهیم  شتر ی رو ب هانهی ک  شی قط آتف کنه؟یرو عوض م  یچ  نیا -
 ؟ یبکن یخوا یچه کار م کنه،یرو که پنهانه آشکار م   ییزهایاون چ

جلو    یخوب فکر کنه کم   تونستینم  باً یداغ کرده بود و تقر  یکه حساب   ز یپرو
 رو تو دست گرفت و فشرد، بعد هم گفت:  روانی س  یعضالن   یاومد، ساعدها

  ی کارها رو جور کنم و اسناد رو به نام بزنم کارها  نیکه تمام ا  یتا وقت  -
  د ییا یبا ما ب  نیتو و صبا هم اگه خواست  کنم،یاقامتمون رو تو کانادا درست م

  ا یمی رو به دور از پسر ک  تون یجا زندگ   ن یاگر نه که سهمتون سر جاشه، هم
ادیبساز ه  ینجوری .  قض  یچی مادرت  هم    فهمهینم  هیاز  قلچماق  اون  و 

 . شهیهممون راحت م الیکنه، خ   راثیارث و م یادعا تونه ینم

 پدرش رو عقب زد و گفت:   یهادست روانیس

نه    نینه ماه گذشته، تو ا   ادی ب  ای! تا بچه من بخواد به دنی سادگ  نیبه هم   -
 ؟ یگنده بک رو ببند  نیدهن ا یخوایم  یماه چه جور

 . یبه صندل دی دوباره چسب  ز یپرو

به فرض که    افتاد،یو به فکر بچه م   کردیزود اقدام م  روانیفرض که س  به
آ  ا  شد، یم   روان یس  ندهیتمام اسناد و ممالک به اسم بچه    نی اون وقت تو 

کوتاه خون به    یلحظات  یبرا  کرد؟یمرد رو ساکت م  نیا   دیمدت چه جور با
 هم افتاد. ی شد و چشماش رو  نیسرش سنگ  د،یمغزش نرس

 هاش رو درهم کرد و گفت:پنجه  روانیس



بابا، درسته من تنها پسرتم، تنها    ی بکن  یخوایکار رو م   ن یچرا ا  فهممینم   -
داشته باشم زنده نگه دارم؛    ی ااسم رادپور رو اگه بچه  تونمیکه م   امیکس 

  کس چیکه ه  یزیچ   ه یبگم،    ی زیچ  هی  دی...بابا من...من با   دونم یاما واقعا نم 
 ازش خبر نداره. 

 سرش رو بلند کنه و پدرش رو صدا بزنه:  روان یباعث شد س ز یپرو سکوت

 گم؟ یم  یچ  یشنویم  ز یبابا؟ بابا پرو -

بازو   روانیس  د، یشنینم  یزیچ  ز یپرو به  پدرش    ی دست  اما  اون گرفت؛ 
زد و کمک خواست و چند    ادی فر  روانیس  ،یولو شد رو دسته صندل   تعادلیب

 و بعد گفت:  ز یپرو  نهی سرش رو گذاشت رو س ی کیتو اتاق،  ختن ی نفر ر

 .دی اورژانس خبر کن  -

 شده بود.  ره یپدرش خ  رنگیکرده و مغموم فقط به چهره ب   خی  روانیس

 *** 

 ی لیپانزدهم: ل  فصل

 ی ل یسر ساعت شش شروع کرد به زنگ زدن، ل  ونی زیتلو   یرو   یکوک  ساعت
برداره، به سمت ساعت رفت و   نماز کوکش رو  از  بعد  فراموش کرده بود 

آ  تو  از  بعد  و  بست  رو  دکمه کوکش  پشت  از  داشت.    یواری د  نهی برش 
به شلوار    یبود که حساب   دهیپوش   یاُاور کت قهوه  ه ی  د؛یروش پدرش رو دروبه
  هیبه    شی بیخوش حالتش رو با شونه ج مجعد و    یموها  اومد،یم  شیکرم 



 قشیکنار شق   دیسف  یتار مو  هیخم شد،    نهی آ   یو بعد جلو  دیور برس کش
 کرد و بعد با خنده گفت:   دایپ

هم    گهی دوتا تار د  یکی مطمئنم تا هفته بعد    گه،ی د  یکی  نم ی خانوم ا  یلیل  -
 . شه یاضافه م

روزها پدر اصال   نیگذاشت و فقط لبخند زد. ا  ونیز یتلو یساعت رو رو یلیل
لحظه    ه ی  گه ید  شدیم   ک یکه نزد  یبازنشستگ  یمال خودش نبود، به روزها

  یهاعکس  یاشغال بود، شبانه روز پا  شهیهم تو خونه بند نبود، تلفن هم 
.  افتادیخاطراتش م  ادی و بعد    دیچی. اونا رو کنار هم م نشست یم   قشیرف

 .کردیقرص و دواها هم افاقه نم  یکه حت  شدیانقدر حالش بد م یگاه 

  دنیخاطراتش، از د  یآور  ادیمنع کرده بود: از    ز ی اون رو از همه چ  پزشکش
مرده هم براش خوب    دنیجنازه و د  ع ییگفته بود تش   یجنگ، حت  یهاعکس

د  یعصب   کیتحر  ست،ین کنه،  بدتر  رو  حالش   ن یغمگ   لم یف  دنیممکنه 
پدرش    شدیباعث م  نا یغدقن بود، تمام ا   شیوقت پ   ی لیهم که از خ  ون ی زیتلو 

اما   زه؛ی رو بهم بر  یلی و روح و روان ل  ی بشه و بعد تمام خونه و زندگ  یعصب
سکوت کرده بود    ی ضی پدرش مر  یزن به زندگ  ه یچند وقته با ورود    نیتو ا 

که اسمش    یآرامش رو تجربه کنه، زن   یکم   دادیو به حاج محسن فرصت م
به خواب    دیشن یحاج محسن رو نم  ی بود و انگار اگه هر شب صدا  نیرآف
 . رفتینم

که    یرو برداشت هرچ   یگوش   یلیزنگ زد و ل  ن یآفر  یوقت   شی شب پ  چند
 دلش خواست گفت:



زندگ  ی ! چن؟ی هست  ی شما ک  - من جوون    یبابا  ن؟ یخوایم   مون یاز جون 
 . گهید یک یپول هم نداره، دست از سرش بردار، برو دنبال   ست،ین

  ی لینگرفت. ل   یتماس  چیهفته ه   ک یتا    ن یبود؛ اما آفر  دهی نفهم   ی زیچ  پدرش
نداشت که    کردیم  الیخ خبر  اما  برداشته؛  پدرش  سر  از  دست  زن  اون 

د  ی تلفن  ی هاصحبت به  شده  موکول  حاال  داشت    ، یحضور  ی دارهایاونا 
بود: ازدواج    دیاز پدرش بع  ز ی. همه چ زدیدم نم   یکسو به    شدیم   وونهید

 اون... .  ییبه روح همسرش، تنها   ینامرد  ،دوباره

کرد. بلند و پرصدا، بعد هم رفت و افتاد رو تختش    هیاز رفتن پدرش گر  بعد
شد. شب شده بود که چشم باز    هوشیب  یچند ساعت   هی و از زور درد و گر

  د، یدیرو دوتا م   لی وحشتناک، تمام وسا  ِی قاط  جه یسردرد و سرگ  هی کرد با  
د رو که  پر   الیسر   ادیاول    د یساعت  افتاد.  عالقش  پذ  دیمورد  و    یی را یتو 

کاناپه    یو رو   دیتموم شده بود، َاه کش  الی رو روشن کرد؛ اما سر  ون ی زیتلو 
 سر بهم قالب کرد:  یها رو از باالو دست هم گذاشت  یها رو رو افتاد، چشم 

  ی راست یپادشاه رو از مرگ نجات داده، اگه پادشاه راست   انگوم یحاال حتمًا    -
 عاشقش بشه... . 

 لب گفت: ر یرو با هراس باز کرد و ز   هاشچشم 

 بشه! نیاگه، اگه بابا عاشق آفر -

 بلند گفت:  یو با صدا  دیچرم کاناپه کوب یرو  یرو محکم و ناگهان  هادست

 ! اول اونو بعد خودم رو. کشم یم -



  شون،ی اومده بود تو زندگ  ییهویو    یواشک ی   نکهی از ا  اومد،یزن بدش م   ن یا  از 
  نهی با حرص شروع کرد به راه رفتن، تو آ   کرد؛یپدرش رو ازش دور م  نکهیاز ا 
ماه رمضون وزن کم کرده بود. غم و    ن یتو ا  یحساب  د،ی خودش رو د  یقد
به قاب عکس    اهبغض کرد و بعد با نگ  یبر علت بود، ناگهان   دیها هم مز صهغ

 مادرش گفت: 

 . ذارمیمامان، نم  رهیجات رو بگ یکس   ذارمینم -

 *** 

خودم رو    ی لیباالتر بود، خ   یل یدوست و همسنگر خ  ه یمن از    یبرا  مان یا  -
  یجاها دستم رو گرفت که مطمئن بودم حت  یل یخ  دونم، یم   ون ی بهش مد

  کردیکرده که اگه نم  هاحتی نص  یلی ! خ کردیکار رو نم   نیاگر پدرمم بود ا 
حرف    شیم از من دوسال کوچکتر بود؛ اما معل  نکهیحاال برباد رفته بودم! با ا 

 . مونم یم   یباق ونیو تا ابد مد ونمی نداشت، مد

آفر  قفل از چند  نیسکوت  ا  ی حضور  دار یجلسه د  نیبعد  حرف حاج    نیبا 
سنگ صبور بکر و دست نخورده    ه یکه    یمحسن شکست و درست مثل آدم

 کرده باشه گفت:  دایپ

هم    یینبود بلکه روزها   مانی که ا  ییداشتم، نه تنها روزها   یسخت  یروزها  -
  گهی د  یهامثل تمام زن  کردم یکه بعد از شهادتش اومد سخت بود. فکر م

  شم ی و م  دم یخوش نشون م  یتق در خونم رو زده رو که تق  یایبه خوشبخت
  ل یتکم م اومد و موند و با بچه تو راه  مان یبا ا  یاز ما بهترون. خوشبخت  یکی



کم رنگ  کم   م یطوفان جنگ و کشمکش اوج گرفت خوشبخت   کهنیشد؛ اما هم 
 خودش رو نشون داد. گهی جور د ه یباخت و 

پرت شد به اون روزها...    شون یپر   یرو بهم فشرد و با حال  شیاشک  یهاچشم 
. 

  ه یرفت، رفت و من جا موندم با    مان ی گذشته بود که ا  مونی سال از عروس  هی
رو چند ماه بعد که برگشت بهش دادم، شوکه    م ی حال دگرگون، خبر باردار

ام  نموند. مد  اد یاما ز  د؛یبهم رس  یاگهی از هر وقت د  شتر ینشد، بال درآورد و ب 
م  رفتن  قبل گواه   یرفتن   گفت، یاز  از  دلم  ر   یکه  . دادیم  و برنگشتنش 

دل بسته   مانیتنها بمونم، من بعد از مرگ پدر و مادرم فقط به ا   خواستم ینم
بزاره که هم من کنارش باشم    ایپا به دن  یبچم زمان  خواستیبودم، دلم م 
 هم پدرش. 

و پسغام    غامی هاش پهمرزم  ق یکردم از طر  یسع   ینامه نوشتم، هرچ   ی هرچ
جنوب    یزد به سرم وراه   یطاقت یصبح بألخره ب  هیبفرستم، نشد که نشد.  

نداشتم. درست نه ماهه بودم و هر آن امکان داشت    یخوب   ت یشدم، وضع
ناله و    دیدیتو اتوبوس م   ای هرکس که منو تو خرمشهر    اد،یب   ایبچم به دن

م   فغان با   دادیسر  شدم.    یی جاها   نیهمچ   هی  یراه   تمیوضع   ن یاکه چرا 
  خواستمیهر جور که بود م  گشتم، یم   مانیفقط دنبال ا   دم،یشنینم  یزیچ
 خودم نگهش دارم.  شیلحظه پ  نیکنم و تا آخر  داشیپ

دار و  مغازه  یو حت   جیارتش، سپاه، بس  گرفتم،یهمه کس سراغش رو م  از 
عصر    دم یشن  ی جیپرس و جوها از زبون چندتا بس   نی نانوا، که بألخره تو هم



رس  ییفردا تازه  بچه  نیماش  ه یبودم    دهیکه  م مزاد که  رو  جلو،   برهیها 
م  دونمینم حس  جلو  مانی ا  کردم یچرا  جبهه  اونا    ییهمون  هست که 
م  فشحر  تصمزدن یرو  ماش  م ی .  اون  با  بودم هرجور که هست    ن یگرفته 
م، پر از اضطراب بودم، اضطراب از  بشم. تا صبح چشم رو هم نذاشت  ی راه

  مانی کردن ا  دایگشتن و پ  یوقت نتونم همراه اونا برم و تالشم برا  ه ی  نکه یا
  ت و مهما   لی بار زدن وسا  ی برا  نیو ماش  د یصبح رس  یبمونه؛ اما وقت  ثمر یب

 . دیبکر مثل برق از کلم پر  هیاومد 

مهمات    یهاجعبه  ون یاستفاده کردم و خودمو م   ییفرصت ناب و طال  هی  از 
کردم، کاماًل مچاله شدم تو خودم و چادرم    م ی و پتو قا  یخوراک  ی هاسهیو ک 

بار شد، درست مثل    دمیرو هم کش  مهمات که  بدنم.    وار ی د  هیرو سرتاسر 
تار  جا  همه  رفت.  باال  م  کیجلوم  رو  صداها  من  اما  بود؛    دم،یشنیشده 

م  ییهاجوون م  خواستنیکه  تندتند  خط  م   اومدنیبرن  سوار    شدن، یو 
  ه یتا بلکه از    نم یرو بب  شونی کی  یکی ها  جعبه  یاز البال  کردمیم   ی سع  یهرچ

 و من موفق نبودم.  شدن ینم  دهید شد،ی نم رمیرو بگ  مانم ی چهره آشنا سراغ ا

فرمانده وارد شد و شروع کرد    هیکه راه افتاد همه صلوات فرستادن،    نیماش
  یشوخ   یشد سربازها بنا  اده یه پوسط جاد   ییجاها  ه یبه حرف زدن، بعد هم  

  ی چه ساعت  دونم یهام رو هم افتاد، درست نم کم چشم گذاشتن و من کم 
و    چیهام رو باز کردم. هر پ بود و چه قدر زمان گذشته بود که با درد چشم 

م  یتاب ب  خوردمیکه  م  شتر ی درد  سراغم  رو   یصدا  اومد،یبه  سربازها 
و    کردیهنوز حرکت م   نی. ماش خوندنیم  یکه باهم سرود انقالب  دمیشن یم



ها که رد  ها و کلوخاز رو قلوه سنگ  ن یماش   اومد،یخمپاره م   یصدا  یگاه 
رو    مونم داشتم و درد ا  یحال بد  خورد،یمهمات تکون م   یها. جعبهشدیم
  جیبلند نشه، گ   غم ی ج   یدهنم گرفته بودم تا صدا  یبود. دستم رو جلو  دهیبر
. جام تنگ بود و زانوهام رو که بغل کرده  رفتیم  یاه یهام س ودم و چشم ب

و خواستم    دمیها کشآورد، دست به جعبه  یبودم محکم به شکمم فشار م
نشد. ک اما  بدم؛  زدم، گرم   ها یخوراک   سهی تکونشون  عقب  بود،    م رو  شده 

سرود سربازها پر    ی اومدن بچه است. صدا  ایبودم که وقت به دن  دهیفهم
  غ ی که شدم ج  طاقتیب  دم، یشن یدرست نم   گه یتو گوشم؛ اما من د  شد یم

 و تند... .   وقفهیبار، دوبار، سه بار، ب  کیزدم: 

و من چهره   رهیداره عقب م  هاسهیها و کبودم که متوجه شدم جعبه  حالیب
 . فقط صداهاشون تو گوشم بود: نمیب یترسان و متعجب سربازها رو م

 د؟ یکن یچکار م  نجایواهر شما ا خ -

 د؟یاومد ی دنبال ک -

 !؟ییخوایم  یوضع وسط توپ و تانک و معرکه چ  نیآخه با ا  -

بود، ماش   م ی حالیب نگه داشت و همه دورم رو گرفتن،    نیجواب همشون 
  ی ها و اعتراضاتشون تموم. حرفگرفتم یو با چادر رو م  دم یکش یخجالت م

  کنه یداره عقب گرد م  نیکه ماش   دمیفهم   یحال   ینداشت! بتو همون حالت ب
زدن و سربازها همه دست پشت    نیماش   کیخمپاره نزد  هی  گرده،یو بر م

ماش  دنیخواب سر   ج  ن،یکف  رو    دمیکش  غی من  خوردم  محکم  از    یکی و 



  کمیاز سربازها که نزد  ی کی کردم،    یشد و ناله سوزان   شتر ی ها، دردم بجعبه
 زد:  ادیبود فر

 . ارهیوگرنه دووم نم دینگه دار هاییصحرا  مارستان یب  نیاز هم  ی کی -

دووم    گفت، یم  راستم  داشتم  بود که خودمم شک  اومده  فشار  بهم  انقدر 
دکتر،    ه یکردن و سپردن دست    ادهیکه منو کجا پ  ستین  ادمی . درست  ارمیب

کردن و تا به خودم    یتخت برام خال  هیحادتر از من    یها ضی با وجود مر
صداهوشم یب   دمید  دم یجنب م  ی.  ناله   یصدا   اومد،یتوپ  بود،  خمپاره 
 خون، دکتر گفت:  یبو ها،ضیمر

 چشمات رو باز کن.  ؟ یخوب -

  ی و باز صدا  دمیدیم  یدیآروم خورد و پلک زدم، فقط سف  یل یصورتم س  تو
 دکتر: 

 چشمات رو باز کن.   دارشویب  دارشو،یب -

بشم، کرخت و سست بودم. چشم که باز کردم دکتر   ار دی ب خواست ینم دلم 
سر اتاق به اون سرش    نیروپوشش آلوده به خون بود و مدام از ا  دم،یرو د

  ی نداشت و معلوم بود کم آورده. تو  ار ی. دستدیرسیو به سربازها م  رفتیم
رو    یاگوشه از پرده  ه یسربازها بود.    ی هانبود، فقط ناله  یابچه  یاتاق صدا

از تخت بق  که    یکنار زدم و سرباز  کردیجدا م  هاضی مر  هیکه تخت منو 
چشمه    ه یپاش قطع شده بود و خون مثل    دم،ید  کردیسوزناک م   یهاناله

کردم و دکتر رو صدا    دای. حالت تهوع پ دیجوش یم  یقطع شدگ  یریاز سراز 



وقت  غمگ   یزدم،  سراغم  م  نیاومد  دلم  ته  ظرم  منت  ادی زدکتر    د، یلرز یبود، 
نجات    اینذاشت، گفت که بچم رو از دست دادم، گفت فقط دو راه داشته  

 نجات اون بچه.  ای من 

بهم وارد    یفشار بد  دم، ینفهم   یزیچ  گهی شدم اون روز، د  یکه چه حال  آخ
توپ و تانک    یاز صدا  گهی د  دمیکردم و به خودم که اومدم د  یزیشد و خونر

بزرگ    مارستان یب  ه ی. تو  دمیناله سربازها رو نشن   ی صدا  گه ی د  ست، ی ن  یخبر
  کردمیم  هیکه منتقلم کردن، گر  دمیبخش متفاوت. فهم  ه یو شلوغ بودم، تو  

ازش بهم بده. دست به دامن    ینبود که خبر  کس چیه   خواستم، یو بچم رو م
 .کردیم  یاطالع یاظهار ب شدمیکه م  یهر پرستار

 بزرگ عشقم رو... .  ادگار ی داده بودم، بچه به ثمر ننشستم رو از دست   آره، 

رو داد و بعد    مان ی ماه بعد برادرشوهرم اومد تهران دنبالم، خبر شهادت ا   چند
پ برد کرمان  ا  شی منو  شدم.  تنها  خودشون؛  همون    مانی اقوام  درست  رو 

از دست داده بودم، چهار ماه بعدش هم بچش رو،    یخی تار بود  که رفته 
رو    زش به بعد رقم خورد، گفته بودن جنا  خیتار تلخ و تنهام از همون   یزندگ 

که   یخاک   یبرا  دنش،ید  یبرا  دیکشیقراره منتقل کنن؛ اما نکردن. دلم پر م 
اما نرس   هی بود؛  بر گرفته  اون روز  چی. هدیگوشش بچم رو در  که    یوقت 

 . دینرس ادیجنازه اون به شهرم ب

خرمشهر شدم و بألخره بعد از چند    یراه   ته یکه تموم شد از طرف کم   جنگ
 کردم.   هی که نفس داشتم گر  ییسال سر به خاکش گذاشتم و تا اون جا



سرد و سخت گذشت. خانواده و اقوام   یلیخ   مانیمن بدون ا   یزندگ   یروزها
اما هنوز هم    یلیسرشون جا دادن و خ  یمنو رو   مانیا بهم محبت کردن؛ 

 برام پر کنه. و بچم رو   مانیا  یخال ینتونسته جا   یچی ه

  دیانداخت و رفت تو فکر، شام که رس  نیی سر پا  کرد،ینم  هیگر  گهید  نیآفر
طر هر  به  اما  بود؛  رفته  لقمه  قیاشتها  از    یاچند  بعد  و  خوردن  هم  کنار 

 هاشون پرواز کردن. هر کدوم به سمت خونه یخداحافظ

بگو   یگذاشت و کل  یلیسر ل خونه، سربه  دیرس   یشب حاج محسن وقت   اون
  م ی به زبون آورد که پدرش زد به س  ییها با زهرخند حرف  یل یبخند کرد؛ اما ل

ل  و  باال گرفت  بحث  و  جر  جا  غیج  ی لیآخر.  بخواد  زن  اون  اگه    ی زد که 
  ی لیل   یبار رو   نیاول  ی. حاج محسن براکشهیخودش رو م   رهیمادرش رو بگ 

سرش    وار ید  ی رو بلند کرد و صورتش رو سرخ کرد، ناله کرد و بعد روبه  دست
زد و باز حالش بهم    ی لینه دوبار، به صورت خودش س   کبار ی نه    د،یرو کوب

ل ختیر و  اومد  اورژانس  ب   که یدرحال   ی لی.  م   شی نیاز    ی راه  اومد یخون 
 رشپد  نهی تو آمبوالنس رو س  کرد، یم   ه یبود و گر  مون یشد. پش   مارستانیب

به محض    کرد،یرو عوض نم  یزیچ   نایاما ا   خواست؛یو معذرت م   شدیولو م
 . ختیفرو ر  ی لیشد دکتر دستور شک داد و ل  یپدرش بستر  نکه یا

گرفت به خاتون    م ی تصم  یمدت دور  هی زمستون بود که بعد از    ل یاوا  درست
  دنشیبه محض د  اوشیبه تن نداشت که س  یادیسر بزنه، لباس ز  اوشیو س

درآورد و رو شونه اون انداخت، با لذت نگاش کرد    یژاکت خودش رو تند
براش آغوش    ی لیل  دنیتر شده بود و به محض دو ممنونش شد. خاتون گرم



که فراتر از همه    یدختر عادت کرده بود، عادت   ن یبه ا  یی جورا  ه یاونم    کرد،باز  
 بود.  ز یچ

هم ساکت  اوش یس از  احت  شه یتر  انگار  تا  داشت ک   اج یبود،  بخوره  جرقه  ه 
راحت سر حرف رو باز کنه    یل یخاتون خ  یجلو  تونستینم   ی لیروشن بشه. ل

اشاره از جا بلند شد و گفت   ه یبا    نیبگه چته، بنابرا   اوشیبه س  م ی و مستق
م ح  رهیکه  ل  ی تا کم  اط ی تو  و  براندازش کرد  خوب  خاتون  بزنه.    یل یقدم 

س   حرفیب شد.  خارج  سالن  با  دست  اوشیاز  رو  اضطرابش  دست کرد، 
و فکش    کردیور نگاه مو اون  ور نی. به ادادیحرکات ممتد پاهاش نشون م

که خاتون عصاش رو بلند کرد    دیطول نکش  اد یز  داد، یرو با دست ورزش م
 اون بعد هم گفت:  یو چسبوند به پا

با چشم و ابرو    فهمم ینکن که من احمقم، م   الیوقت با خودت خ  چیه  -
 باشه... .  ادت یواسه خلوت؛ اما   ن یکنیرو نشون م  ط ایح

 گفت:  یاون گرفت و محکم و جد یدست به عصا اوش یس

 !؟ ینداره، پس چرا نگران ییمن معنا  یخلوت برا یدون یتو که م  -

 . شناسم یزِن، نگرانم چون جنس اون رو م هی نگرانم چون اون  -

به جلو خم شد بعد هم    یخاتون رو از دستش درآورد و کم   یعصا  اوش یس
 گفت: 

رو که باهاشون    ییدخترها  هیبق  یو طناز و ساناز و دلبر  ی عشوه روح  یلیل  -
 . کنهیفکرم رو مشغول نم یل یل  زه،یر یبه همم نم یل یبودم نداره، ل



 : دیو غر  دیعصاش رو محکم کش   خاتون

مثل سر    کنه،یرو دگرگون م  ت یدگو زود زن  ر ی د  یل یل  ، یگی آره، تو درست م  -
 و مغزت که بعد از اومدنش دگرگون مونده!

  رهیدستگ  نکهی برداشت سمت در و قبل از ا  ز یخ   یاز رو صندل  حرفیب  اوشیس
 و گفت:  دیبده حرفاش رو سنج ن ییرو پا

به چه    دونمیرو که نم   ی و اضطراب  شیتشو   ا یدن  ه ی!  کنهیآرومم م   ی لیل  -
ب   یلیدل از  پر کرده  رو  من    ایدن  هینگاهش    بره،یم   نیوجودم  حرفه که 
برا  خوامیم اون  با  خلوت  خاتون  آرزوها  یبزنم،  خلوت    ی پسرها  یمن 

نزار شک    ست،یخلوت با اون عشق و طلب کردن ن  ست،یهمسن و سالم ن
 به حرف دلم شک کنم.  ر کنم! نزا

گرفته بود    که محکم عصا رو  ییهاو چونش رو به دست  دیآه کش  خاتون
 فشرد.

بند اومده   گهیشروع شده بود حاال د  یتند و شالق  یلیقبل خ  یقیکه دقا  بارون
بدون لباس گرم   یل یدرست کرده بود. ل  بایکمان ز  نیرنگ  ه یو وسط آسمون 

ها رو محکم بغل زده بود، فکرش به همه  و دست  ستادهی کنار تاب ا   اطیتو ح 
و کالس دانشگاه  بود،  غ   یهاجا  روزهابتشیپر  و  پدرش    انتظار در    ی. 

 که خواب و خوراک و قرار رو ازش گرفته بود.   یزن  ن،ی و آفر  یبازنشستگ 



  یاتکون داد و جلو رفت، همون ژاکت سورمه  یاون سر  دنیبا د  اوش یس
رو  انداخت و بعد درحال   ی خودش رو  رنگ  که یدوشش    رهیکمون خ   نیبه 

 شده بود گردن کج کرد و گفت: 

 به پا شد؟  ی بخاطر عدد هفت چه جنجال  یاد الهوتسر کالس است ادتهی -

 و گفت:   دیبه طرف اون چرخ یلیل

 . ادمهی -

 عدده!  هیهفت هم   گفت یم  ی الهوت -

 گفت:   ین یریبا خنده ش  یلیل

 . ه ینه، هفت عدد مهم ی اما تو گفت -

 سبِز روشنش نگاه کرد:  ی هاهم به سمت اون برگشت و به چشم  اوش یس

 نبود... .  آره، هفت مهمه، اگه مهم  -

 جهان هفت تا نبود. بیعجا  -

 اگه مهم نبود... .  -

 هفته هفت روز نبود.  -

هفت مهمه چون آسمون هفت طبقه است. دردستش رو به سمت آسمون    -
 کمون رو نشون داد و گفت:   نیبلند کرد، رنگ 



رنگ  - دلبر  نیاون  داره  .    کنهیم  یکمونم که  رنگه...  از    یکی  ادمهیهفت 
بار با من همراه شد    نیاول   یبود! برا  ان یب یکالس، فکر کنم طوبا غر   یهابچه

 و گفت: 

ها هفت بار دور خونه خدا هفت نه تنها مهمه بلکه مقدسه، گفت مسلمون  -
اصحاب کهف هم هفت   ی گفت طبقات جهنمم هفت تاست، حت   چرخن،یم

  ی که گفت   یو بودت  ؛یجنجال به پا کرد، تو بود  ینفر بودن. اون روز هفت کل 
  ی . تو گفتم ی اکوچه  هیعطار هم هفت شهر عشق رو گشت و ما هنوز اندر خم  

بگم.    و  از هفت  تموم شد وگرنه داشتم که  ساعت کالس گذشت و بحث 
ام   تونستم یم استاد  از کالس  بار  هفت  با    ی نیبگم  بارم  هر  و  شدم  اخراج 

و لبخند زدم    دمیبگم هبت تا دختر رو د  تونستم یها برگشتم، موساطت بچه
از هفت بار نماز خوندن تو    تونستمیو پوچ ولشون کردم، م   چ یو بخاطر ه

بار خودکش   د یبگم، و شا  میطول زندگ   مام ت از هفت  نافرجام   ییایهم  که 
هفت رو نگه ندارم و بگم؛ اما بخاطر شعر تو    تونستم یم   گفتم، یمونده بود م 

 رهاش کردم. 

 د و بعد گفت: اون رو نگاه کر  ر یمات و متح  یلیل

 ! چرا...آخه چرا؟!؟یکرد  یتو، تو هفت بار خودکش -

آرمان  - جامعه  هم  ی دنبال  نبود،    نه یمد  ن یبودم،  خودمون، گشتم  فاضله 
.  خواستم یکه م  یز یاون چ   ومد ی و نبود، نبود و ن  ست یها گفتن نگرد، نبچه

خواب و  خوردم  چشم   دم،یقرص  باز  زود  رو صبح  به  که    یاجامعه  یهام 
  ی جهان معن   گفتیکرده بود، م  وونم ی هگل د  یهاباز بود، کتاب  خواستمینم



دلم خواست خودمو رها    شتر یب   ست،ی ن   دار یپا   زشیچ  چیو مفهوم نداره و ه 
ارزش چه  هدف  بدون  بودنم  اصاًل  اما    یکنم،  خوردم؛  قرص  بازم  داشت؟ 

 دوباره... . 

از    هی ن  خاتو  یسال  هی تلخ   هیبرام گفت،    یزندگ   هیقصه  و    یقصه که 
  ی افکر کردم که هر موجود زنده  نیمنو به خودم برگردوند، به ا  شین یریش

با داره  رو دوست  باشه.    ی برا  د یمثل من که خودش  قائل  ارزش  جونش 
تازه  کردمیم  دایپ   ی داشتم به خودم حس خوب تو    ی اکه دوباره تشنجات 

تحق   تفاقا  می زندگ بخاطر  نم  ییرهایافتاد،  بودم  شده  آروم    تونستمیکه 
دستم رحم نکردم، کاش خاتون نجاتم    یبمونم، نوزده سالم بود که به رگها

عالمه افکار ضد و    ه یتب داغ و کله پر باد و  هی. سال اول دانشگاه و  دادینم
 م حل یی رو تو چا  انور یس  یوقت  ،ی کرد به خودکش  کمی تحر  انم یاز اطراف  ضینق
 اومد:  ادمی  گرفتم یم  ادیرو که تازه داشتم  ییزهایهمه چ  کردمیم

) خاستگاه فلسفه عشق و دوست داشتن است و مقصد آن دانش و معرفت(  
نتونستم مثل  و من  ختیرو خاتون زد و ر   انور یتو عالم خودم بودم که س

  یوفادار  یو برونوها برا  دنیها که در راه فلسفه جام شوکران نوشسقراط
آت  بهش تو  زنده  فروغ   شیزنده  بدم.  جون  استادها  یسوختن  تمام    ی رو 

من و تو پامون   نکهیاستاد فلسفه بود. چند سال قبل از ا   شناختن،یم  اهدانشگ
باز بشه خ ها هم جسته   ی لیطرفدارش بودن، خ  دهیند  ها یل یبه دانشگاه 

تو    طانیکه ش  ییهاو اون رو جزو آدم  دونستن یاعتقاداتش رو م   ختهی گر
  یتیفعال   گهی . اخراج شده بود و داوردنیوجودشون رخنه کرده به حساب م 



زبونش    ر ی چند سال تالشش رو از ز  نی کردم و حرف ا  داشینداشت؛ اما من پ
 . دمیکش  رونیب

م  دهرگرا فقط  بود،  ازل  گفتیشده  زمان  ابد  یزمان!  همه   گفتیم  ،ِی و 
بود که   نی ته حرفش ا  ره،ی گیفقط از زمان سرچشمه م  هاهدیها و پد اتفاق
  بره یجهان رو فقط زمان داره جلو م   نی باشه، ا  مون نندهیکه آفر  م ی ندار   ییخدا

سوت کش   یو کس  نداره.  وجود  خدا  اسم  مغزم،    دیبه  بعد    تههف  هیتمام 
که    یانندهی همون آفر  دم،ید  ی امالک  ه یبه در مغازه    دهی رو چسب  شیاعالم

 ه ی خونه    دم یرس  یمنکرش بود راحتش کرده بود، دوباره آشفته شدم و وقت
. خسته بودم، مغزم کشش دمیکردم و بساط دار چ   دایپ   نی زم  ر یطناب از تو ز

  انداختمرو نداشت، طناب رو که    ید یحرف و فلسفه جد  چیه   شی و گنجا
اما م بود؛  به زبونم  که بخاطر  بار بود    نیاول  دم،یلرز یدور گردنم اسم خدا 

از کارم افتادم    مون یکردم و پش   هی! خاتون که اومد گردمی ترسیم  م ی خودکش
تازگ   هی ادعا ه   ها یگوشه،    یاگهید  ز یچ   چیحس کرده بودم که درونم جز 
 . خدا، خدا، خدا... . ستین

صبح و    شدم،یم  وونه یبود برام. داشتم د   نحلیال   یک یزیمسئله متاف   هی  مثل
بودم و خونده    دهیکه د  ییزهایتا در مقابل چ  گشتم یم   یجواب   ه یشب دنبال  

آوردم    ر یگ   یتفنگ شکار  هی.  شدیاما نم  رم؛یکم آروم بگ   هی بودم بزارم تا بلکه  
  یشناس   یکه هست  ییشد، تو   داتیو خواستم خودم رو راحت کنم که تو پ

ان  ،یمطلق رو که تنها مال خدا بود نشونم داد سان رو تو روحش  اصالت 
ماسو  یدونست یم انقدر  رخم کش  یو  به  هرچ تا کم   یدیاهلل  ب   یکم    یکه 



ر  مغزم  تو  بود  رفته  فهمرونی ب  خت یحساب  و   دمی.  نبود سرآغاز  خدا  اگه 
و آخرت    ای! در مورد دنکردیم  یو راه  نوشتیم   یسرنوشت انسان رو ک 

  ش، یدستم رو گرفت  دم یلغزیو هرجا که داشتم م  یکتاب خوندم ، کمکم کرد
  خواستمشیرو که داشتمش و م  ییمثل تو؛ اما خدا   یکی نخواستم و نشدم  

 از دست ندادم. 

و    مز یج   گهید  ستم،یآدم اون روزها ن   گهیاز اون روزها گذشته، د  یل یخ  حاال
کنم،   سهی هاشون رو مقاهم و فلسفه  یروروبه  زارم یاسپنسر و دکارت رو نم

  نکه یا   لیکه هست و وجود داره! دل  یزیهر چ  لی دل  لم،ی حاال فقط دنبال دل
تمام وجود من   الحا  کنم؟یتحمل م  نم، یب یچرا م  دم؟یچرا زندم؟ چرا ادامه م 

 خالصه شد تو چرا؟ 

زمستون بلکه    یانی م  یشکن روزها  خی   یکرده بود، نه فقط از سرما  خی  یلیل
 که انگار هنوز فراموش نشده بود.   اوشیاز تمام افکار و اعتقادات گذشته س

 *** 

 دای شانزدهم: ش فصل

ب   زمستون  از همون روزها  یرحم یسرد و    ز ی ر  ک یاول هم آسمون    ی بود، 
  ی هاپوش بود. رو سرشاخه  د یسف  اطیبارون، تگرگ، برف، تمام ح   د، یبار یم

 یکه به زرد  اطیح  ی هاچمن  ی خشک، رو   یهابرگ   یالها، البهنازک درخت
که پژمان از پشتش    یاو لب پنجره بلند بخار کرده  یلبه تراس سنگ  زد،یم

 نشسته بود.  یبرف بلور ف ی رد ه ی کردیرو نگاه م رون یداشت ب



براش سردتر شد، چند وقت    دیحم   یشگ ی سرد زمستون با رفتن هم  یروزها
و کل  ه یبا    شیپ اومد  بزرگ  م   یچمدون  زد،  از   ی کی با    خواست یحرف 

ترک بره  حم   یزندگ   ه ی  خواست یم  ه،ی دوستاش  شروع کنه،  رو  که    دیتازه 
هاش رو هم  ثابت درد دل  ی رفت، پژمان تنها شد و همون هم صحبت و پا

ماهه به   کیرو به کارش گرم کرد و رمان آخرش رو    سرشاز دست داد.  
طرح  ان یپا تمام  داش  یی هارسوند،  ذهن  تو  چسب  د یت کشرو که  به    د یو 

 . کنواختشی  یزندگ 

نقش نداشت، درست پنج شش    شی تو زندگ   گه یوقت بود که د  ی لیخ   دایش
نبود    دا یبار که ش  ه یماه بود که اصاًل به اتاق مشترکشون نرفته بود، فقط  

اون رو برداشت.    یهااز لباس خواب  ی کیها و  رفت سر کشو لباس  یواشکی
رو به اتاق خودش برد، از اون شب   عطر مخصوصش رو زد به لباس و اون

  گرفت یها اون رو به بغل مبه بعد، تنها اون لباس خواب همدمش بود، شب
 تا خوابش ببره. 

به    یچندش آلود  افهیبود، ق  دهیاون رو لباس به بغل د  دایروز صبح ش  هی
 عقب رفت بعد هم گفت: خودش گرفت و عقب

  هیبه    شهی هم  ، ینداشت  از یوقت به من ن  چیتو ه   ، یماریتو ب   مار، یب  مار، یب  -
 ... . یماری تو ب ، ی لباس و برداشت هی   ،یدیبالشت چسب 

بود و پژمان با تنفر و حرص    ده یو در اتاق رو محکم بهم کوب   ده یکش   غیج
بود و فقط داشت    نیها براش سنگ کرده بود، حرف  کهیتکهیتمام لباس رو ت

 . کردیتحمل م



  د،ی رو شن  اط یدر ح   یکارش برگرده که صدا   ز ی پرده رو بندازه و سر م  خواست
ش پشت  چ   شهی از  نم  یزیبخار گرفته  ش   د،ید یرو  به  رو    شه یکف دستش 

از شر بخار خالص شده بود که    شهینصف ش   باً یتقر   س،ی بود و خ  خی  د،یمال
خز    هاشنی و سر آست  قهیبه تن داشت که    دیسف  یپالتو  هی  د،یرو د  دایش
  یموها ی شلوار چسبش محکم بود و رو   ی رو  ز ی چکمه بلند و نوک ت  ه ی  ود، ب

  دهیانداخته بود. صورتش مثل چند روز گذشته رنگ پر   اه ی شال س   شیدم اسب 
بهانه سرما خوردگ  شی ساعت پ  کیبود،    شیو بدون آرا    شی رفت پ  ی به 

  ی اصرار کرد، هرچ  نیآفر  یهرچ   اد،ی همراهش ب  یدکترش، اجازه نداد کس
 رد گفت:ک  تماسسوسن ال 

 تنها برم.   خوامینه، م -

م  به رس  یداوود  یهاگل  ونی جاده  ا   هی  دیکه  و    ستاد،یلحظه  بود  مردد 
. به  دیمالیهاش رو که بدون دستکش از سوز سرما سرخ بود به هم م دست
ش  کوتاه راه اومده  یلحظات   یرو از چهرش خوند، برا  ینگران   شد یم  ی راحت

رو برگشت؛ اما بعد دوباره به سمت ساختمان اومد. پژمان از پنجره دور شد  
برگشت، نقشه لوله شده رو باز کرد، طرحش کامل بود؛   زشی و به سمت م

با مداد شماره   گهید کبار یها رو تمام نقطه شیو نگران  شی رفع تشو   ی اما برا
مشغول شده بود و نگران رنگ    کرد و بعد نقشه رو لول کرد، فکرش  یگذار

  مونی باز پش  اما زد و تا دم اتاقش رفت؛    ا یبار دل به در  نیبود، چند   شیدگیپر
 . گرفتینم  هاشینگران یبرا یپاسخ درست چیشد و برگشت، مطمئنًا ه 

 *** 



سفره باهم    ه یامشب دور    خوادیدلم م   ن، یسفره بنداز رو زم   ه یسوسن    -
 . م یشام بخور 

 لب با خودش گفت:  ر یهم ز بعد

 ... . زیکه مامان بود، بابا، پرهام، آقاجون، حاج عمو، عز  ییروزها   ادیبه  -

رو آورد    ز ی شده رو م  ده یچ   لیاطاعت کرد و با آوردن سفره تمام وسا   سوسن
با د   نیتو سفره، آفر   هیو  ذوق زده شد    نیسفره پهن رو زم   دن یکه اومد 

درحال بعد  و  نشست  به    هی   کهیگوشه  و  چشمش  بود  چشم   هیسوسن 
 به پژمان با لبخند گفت:  گشید

 ه؟ یچ  هیقض -

دادن و پژمان به راه پله چشم دوخت، انتظار    حیشروع کرد به توض  سوسن
ها بزاره؛  در اتاقش رو باز کنه و قدم تو راه پله  دایو زود ش   ر ی که د  دیکشیم

. سوسن طبق عادت  ومدی قاشق و چنگال و بشقاب دراومد و اون ن  یاما صدا
س روزه  م  ینی هر  آماده  رو  رو    یبرا  کردیغذا  جلوش  پژمان  ببره که  اون 

 خاص گفت:  یگرفت، چشم تو چشم که شدن پژمان با حالت

ندار   گه ید  - دار  یببررو    دا یش  ی غذا  یاجازه  ما همه  اتاقش،  باهم    می تو 
  می رو دوست دار گهیهمه همد  م،یاخانواده هی  یهمه اعضا م، ی کنیم  یزندگ 

باش  د ینبا ا  م،یاز هم جدا    نی برو صداش کن، من دوست دارم امشب سر 
 . م ی هم باش   شی سفره همه پ

 هم ذوق زده هم ترسان گفت:   سوسن



 چشم آقا. -

 گفت:  نیآفر دایرفت به دنبال ش  یوقت

 . ادیشروع کن، نم کنه،یمن بهش گفتم، سرش درد م  اد، ینم -

 گفت:   پژمان

 . ادیب د یامشب با -

تند بلند    ز یخ   هیبود که پژمان به    ده یها رسپله  ن ییتازه پا  دایبدون ش   سوسن 
 وار گفت: اون رو تو چنگ گرفت و التماس یزود بازو   یلی خ نیشد. آفر

 خاک مادرت قسم... .  تو رو به -

 قسمم نده زن عمو! -

پا  نیآفر د   ن ییسر  باال،  طبقه  رفت  دو  به  پژمان  و    ی اضطراب   گه یانداخت 
  یداره برا  دا یش  دی داد د  ن ییرو که پا   رهینداشت، دست دست نکرد دستگ 

هاش  بود و داشت چکمه  ده ی. تازه موهاش رو برس کششهیخواب آماده م 
 نگاش کنه گفت:   نکهی پژمان بدون ا کرد، یم ی رو تو کمد جاساز

من و تو و زن    م، ی دور هم باش  خوام یم  م، ی منتطر تو هست  ن ییما همه پا   -
 عمو، درست مثل اون وقت ها. 

 سر و گردنش رو تو هوا چرخوند و بعد گفت:  دایش

 من اشتها ندارم.  -



 ن و تو و زن عمو. م  م،یدور هم باش خوامیم -

 در کمد رو محکم بهم زد و گفت:  دایش

 ؟یزار یگفتم اشتها ندارم، چرا تنهام نم   -

 هو یدستش رو گرفت و   ر یحرف بر آشفت و به طرفش رفت، ز  نی با ا پژمان 
  کردیم   ی آخ گفت و ابروهاش رو تو هم گره داد، سع  دایاز جا بلندش کرد. ش 

به    زدیکه خون توش موج م  ییا هبکشه، پژمان با چشم   رونیدستش رو ب 
 شد و بعد گفت: رهیاون خ

  ، یکش یو تو خونه من نفس م  یایو م   یریم   ی وقت  ،یتو خونه من   ی وقت  -
 .یو غذا بخور  ین یکه من نشستم بنش   یاسر همون سفره دیبا

بگه که پژمان اجازه نداد و دست اون رو به    یزیاومد لب باز کنه و چ  دایش
تا  پله  د،ی دنبال خودش کش  و چند جا یکی ها رو دوسه  باعث شد    ییکرد 

 بخوره، سر سفره دست اون رو رها کرد و گفت:  چیپاش پ  دایش

 سوسن غذا رو بکش.  -

 .کردیها نگاه مهاج و واج به اون نیآفر

 ان گفت:همونطور به سفره چشم دوخته بود که پژم  دایش

 !ن یبش -

 محل نداد و صورتش رو قهرآلود برگردوند.  دایش



 زد: ادیزن عمو باال برد و فر ی بار صداش رو جلو نیاول   یبرا پژمان 

 !نی گفتم بش  -

سست شد و دوزانو افتاد کنار سفره.    یناگهان  د،یاز ترس پاهاش لرز  دایش
افتاد، همه غذاشون رو    یهاش هم به لرز افتاد و قلبش به تپش تنددست

پژمان قاشق و چنگالش رو به صدا    اد یهم از ترس فر  دایشروع کردن و ش
لقمه زور  به  و  بود  فرو م   ی هادرآورد. بغض کرده  رو    کس چیه   داد، یغذا 

به    ن یریش   نی کنار سفره رو زم  یخاطره باز  باً یحالش رو به راه نبود و تقر 
نم زاومدینظر  زمان  ش  یادی.  حال  بود که  اول    داینگذشته  شد،  دگرگون 

خواست خودش رو کنترل کنه، گلوش رو گرفت و فشرد، زن عمو متوجه 
کرده    ر یتو گلوش گ  یزیچ   نکهیا   الی. سوسن به خ ختی شد و براش آب ر 

رها شد تو بشقاب و پژمان    دا یش  آروم زد به پشتش، قاشق و چنگال از دست
دست اون    ر یز   دهیو ترس   د یُعق زد. سوسن از جا پر  هوی  دایتا سربلند کرد، ش 
 .ییسمت دستشو  د یاون رو هل داد عقب و دو   طاقتیب  دایرو گرفت؛ اما ش 

 و گفت:  د یدست از غذا کش پژمان 

 شد؟! یچ -

 که خودش هم نگران شده بود با ترس و لرز گفت:   نیآفر

 خورده مسموم شده.  رونیب یزیحتمًا چ ست، ی گفتم که حالش خوب ن  -



برداشت    ز ی حرف از جا بلند شد، پژمان؛ اما زودتر از اون خ  نیبا ا   متعاقب
در قفله شروع    دید  ی و باال کرد، وقت  ن ییرو پا   ره یو دستگ   ییسمت دستشو

 کرد به صدا زدن: 

 در رو باز کن! ؟یخورد ی چت شده؟ چ دایش  دا،یش -

رو که از صبح خورده و نخورده   یزیهر اون چ  ییروشو  یو تو   زدیزار م   دایش
ها رو  چشم   د،یلرزیهاش مبود و دست  دهی. رنگش کاماًل پر آوردیبود باال م

نبود. به صورت    بایز  گهینبود، د  بای. زدیخودش رو د  نهی آرم پلک زد و تو آ 
  ی صدا  وار،یبه د  دیناله کرد و چسب   ست،ی. گر دیخودش مشت مشت آب پاش

 :اومدیپژمان هنوز م

 تو رو خدا در رو باز کن.  دایش -

 .ییزانوهاش ولو شد کف دستشو  یسست شد و رو  پاهاش 

 *** 

شده بود کار   ییبه سمت دستشو   دنی زدن و باال آوردن و راه به راه دو  ُعق
غذا دگرگونش   یبو  کرد،یعطر حالش رو بد م  یساعتش. بو  هر روز و هر 

کل خونه بو    کردیاحساس م   شد،یو رو م   ر یز   خوردیکه م   یچا  کرد،یم
 ... . دهیم

  خورد، یقهوه م  وانیل  هیها هم قبل خواب شب یقهوه شده بود و حت  عاشق
سرش که بخونه؛ اما هنوز صفحه باز    ی باال  ذاشت ی. کتاب م شدیم   خواب یب
بود. تو    دهیخودش قفل کرده و از همه بر  یتو فکر، در رو رو   رفتیکرده م ن



  پشت خودش حصار ساخته بود و صبح تا شبش رو    یبرا  یواری اون چهار د
م ب  گذروند،یپنجره  مزه  س  شتر ی از  و  بود  شده  متنفر  دست    ینیغذاها  رو 

رو فقط از پشت    نی . رفت و آمد پژمان و سوسن و آفرگردوندینخورده بر م
و خودخواهانه    شدیحالش هر روز بدتر از روز قبل م  د،ی دیپنجره اتاقش م

 .زدیدست کمک همه رو پس م

م  یهاحالت  پژمان رو  مناله  یصدا  د،یدیاون  رو  اما جرأت   د؛یشن یهاش 
ن هم به  سوس  یشده بود که حت   احساسیو ب   خیحرف زدن نداشت. چنان  

 : اومدیزبون م 

خانوم اصاًل    دایش  د؟ یستی ! شما چرا نگران ند یبکن  یکار  ه یآقا تو رو خدا    -
ن خوب  چ  ست،ی حالشون  دارن،  تهوع  حالت  همش  شب  و   ی زیصبح 

 . خورنینم

 مکث کرده و با دل و جرأت تمام گفته بود:   هیهم   بعد

 نکنه حاملن؟  -

شک و    ن یبهش انداخته بود؛ اما بعد از دوروز ا  نینگاه سرد و سنگ   هی  پژمان 
رو تو ذهنش    دایش  یبه جون خودش هم افتاده بود، تمام رفتارها  ی دو دل

 خودش نبود.  یسرجا یز یچ چیها، ه ها، آغوشمرور کرد، بوسه

پزشک    ه یزنگ زد    مقدمه یشب پژمان ب   ه یتهوع ها ادامه داشت که    حالت
  دایراحت بشه که ش  یز بابت حاملگ ا   الشی خ  خواست یاومد خونه، فقط م 



ب   غی با ج ب  یی ابرویو هوار و  اتاقش  از  به    یکرد و هرچ  رونیدکتر رو  که 
 . واریبه در و د  دی کوب  دیدستش رس

کرد و از خونه    دای نثار ش   یاوانهی رو برداشت و د  فشیبا اخم و تخم ک  دکتر 
ها  و پنجرهدر اتاقش رو سه قفله کرد، در    د، یاون شب نخواب   دا ی. ش رونیزد ب

پرده و  محکم کرد  رو کشرو  رو   ی. هرچدیها  نداد،  جواب  زدن    یصداش 
که    ناز پژما  یبه عکس  یک یتختش نشست و زانوهاش رو بغل کرد، تو تار 

  شیزندگ   یروزها  نیکنار تخت بود چشم دوخت. اون عکس مال اول   ز ی رو م
گرفت   شیگر  کرد،یم   یکه به ظاهرًا احساس خوشبخت  ییبود، همون روزها

م زانوهاش  برگردوند.  رو  عکس  حرص  با  و    کیبار   یهادست  د، یلرز یو 
 .دیلرزیم   ادی ز  هیهاش از زور گر پلک  ی شده و حت   فی ضع  ی هاالغرش، آرواره

تمام شب  یکه صدا دینکش  یطول به  یهاپژمان مثل  در  از پشت  گذشته 
 : دیگوشش رس

باهات    خوامیندارم فقط م   تیدر رو، کار   ن یباز کن ا...زمی عز  ادیش  دا، یش  -
 !کنمیخواهش م  ز، یبه همم نر   دایحرف بزنم، ش

زانوهاش رو محکمتر بغل کرد، لبش    د، یچک یداغ م گونه داغ  یرو   هاش اشک
هنوزم باال و    رشی رو به زانوها چسبوند و بعد به در چشم دوخت. دستگ

 : رفتیم ن ییپا

 نکن، فقط جواب بده! تم یتو رو خدا، چت شده؟ اذ  دایش -



سر تکون    د،ینتپ  گهیرو به سر زانوها فشرد و پلک زد، قلبش د  هاشدندون
  گه یفنجون قهوش سرد شده بود و د  چرخه،یم   ز ی داد که حس کرد همه چ

 به خوردنش نداشت. ی لیم

 :کردیالتماس م پژمان 

 خستم! ؟یشنویصدامو م  دایخستم، ش -

 و گفت:   دیکش   یرو به در چوب   حسشیلرزان و ب دست

 صدات رو بشنوم، در رو باز کن نفسم.   خوامیم -

نم  یزیچ  گهی د  دایش  د،یشن ینم تودیشنیرو  تختش    ی سطل   ی.  که کنار 
رنگ به رو نداشت و   کرد،یم   ی معدش رو خال  ات یگذاشته بود تمام محتو

 . دیشنینم  یچی ه  گه یتخت ولو شده بود، د یوار رو مرده

 *** 

  ی کمتر شده بود و همون مواقع  نیحاج محسن و آفر گاهیگاه و ب   یدارهاید
د. حاج  ها بوخالصه بچه  هاشونینگرانتمام دل  دنیدیرو م  گر یهم که همد 

  نکهی ا  زد، یحرف م   اوش یبه اسم س  یمحسن نگران دخترش بود و از جوان 
  شون ی و نه سالمتش تو زندگ  داست یپ  تشیقارچ که نه مسموم  هیمثل    یی هو ی

چ  دخترش هوس  داره  امکان  آن  هر  و  آفر  دن یدراومده  بکنه.  رو   ن ی اون 
افتاد    ادشی  هوی بده که با اون دختر مادرانه حرف بزنه؛ اما    شنهادی خواست پ

و گرفتار دغدغه پژمان و ش   یهایها  و  از    تر نیروزها سنگ  ن یا  دا یخودش 
 مشکالت دختر حاج محسنه. 



موهاش رو دوسه    یو گاه  دیرس یبه ظاهرش نم  گهیبود، د  ختهی بهم ر  دایش
  نیبه شک افتاده بودن از ا   نی. سوسن و آفرکردیبار هم شونه نم  هیروز  

ساعت تو    میکه هر روز ن   یاز اون دختر  و پژمان متعجب بود،  ر یی همه تغ
 ه و بعد ک  دیخواب یو شامپو بدن داشت م   نده ی مواد شو  یوان حمام که کل

نبود.    ی خبر  گه ید  کرد یتمام اندامش رو غرق پودر و عطر م   اومدیم  رون یب
کاماًل به خودش    کردیفراموش م  یو گاه  رفتیحمام م   یاحاال فقط هفته
  د یخندیاما بعد به تعجب خودش م   کرد؛یو تعجب م   د ید یبرسه پژمان م

 : گفتیم  ی رلبیو ز 

افسون شدن تو بود؛ اما    ی بود، فقط برا  یی با یو ز   ی زیها اگه تماون وقت  -
 ... . گهیحاال د

نقشه    یجا  د یدیم  اومدیبه خودش م   ی که وقت  شدیانقدر دلتنگ اون م  گاه 
  یدرشت و ابروها  یهاچشم   ده،یرو کش  دایچهره از صورت ش  م ی ن  هی  یاصل
رو چنگ میکمون  شهی هم ورق  رو   زدی.  کاغذ   یرو   نداخت،یم  نیزم   یو 
عشق    ، یکس یب  ،ییتنها  گه ید  ی و رو کاغذها  نوشت یرو م   دایاسم ش   یبعد

 و... . 

که توشون    دیدیرو م د یسف  یاز کاغذها ی انبوه کرد ینگاه م  ن یبه زم ی وقت
جمله با مداد پر رنگ بود. تمرکز نداشت و حواسش به    هی   ایکلمه    هیفقط  

  کرد یبود و اون فکر م   دهیرمان تازه به دستش نرس   کرد،یهمه جا پرواز م 
باهاش    شتر یمک کورنته ب   یهاغرق شدن تو ترجمه نوشته  ت یموقع  ن یتو ا

 . یو نقشه کش  ی ساختمون  یسازگاره تا کارها



 *** 

بود    ده یونه براقش، پژمان تازه رس رو گ   د یاز سجده که برداشت اشک چک   سر 
ا  رو   ستاده یو پشتش  انگشت  رو که حس کرد،  ها  اشک  ی بود. حضورش 

 و گفت:  د یکش

 اگه من بد کردم منو ببخش.  -

 که... .   یزن عمو صدام کرد -

بود رو باال برد و    دهیرنگ دور انگشتاش چرخ   ی آب  ح یکه تسب  یدست  نیآفر
 گفت: 

ش   ی لیخ  دونم یم  - و  تو  راه  م   دایوقته که  شده،  جدا    گه ید  دونمیاز هم 
رو من    دایش  یروزها  نیکنه. حال ا   تر کیکه تو رو به اون نزد  ستین  یبستر

  ی. تو ساده بودکننیها دارن و تجربش ماز زن  یلی داشتم، مادرت داشته، خ
  ی شک  کرد،  نیاشتباه سنگ  ه یو    دیتو خند  یبه سادگ   دایو ش  یکرد  یو سادگ

حجم از    ن یا  دم، یاون رو د  دم، ی. من تو رو دست یبه دلم ن   ی و شک  ندارم
ب  یهارابطه احساسات  نبود  و  د  نتونیسرد  ندارم!    یشک  گهید  دمیرو 

بهانهنبودن  دا، یش   یهاییتنها  برا  یاهاش همه  برا  یبود  تو،    ی دک کردن 
 من  گفت،یدرست م  شهیخودش. هم   یهایدادن من و خود خواه  یفرار

همون روز که بهش گفتم پژمان و گفت نه، همون روز که    دم، یاحمق نفهم
تو   یکه زن زندگ   دمیفهمیم  دیبا  تونم یمشترک و گفت نم  ی زندگ  ه یگفتم  
 نبود. 



 !؟یچ  ی عنی حرفا  نیشده زن عمو؟ ا یچ -

  یضربان قلبش تند شده بود و حال دگرگون   د،یکشیتندتند نفس م   نیآفر
 داشت:

هم که به دنبالش    ییچه درست چه غلط، به روزها  ،یریگ که ب  یم یهر تصم  -
 خوب فکر کن.  ادیم

زانوهاش نشست، صورت   یرو   نیآفر یرو چند قدم جلو اومد و روبه  پژمان 
. نفس تندش  کردیرو بررمال م   یراز بزرگ  هیاز اشک زن عمو    س یگلگون و خ 

 داد: رون یرو ب 

 شده؟  یچ -

رو    ز یزن عمو همه چ  یهااون رو گرفت، پژمان از تو چشم   ی هادست  نیآفر
 گفت:   زدیهق م  که یدرحال  نی. بألخره هم آفر کردیاما لب باز نم   خوند؛یم

دست بکش پژمان، رهاش    ده یننگ م  ی بو  گهی عشق که د  نیرها کن، از ا   -
 کن. 

 *** 

 روان یهفدهم: س   فصل

لحظه کوتاه ذهن    ه یدر  که    یگرفته نشد، بر خالف تمام تفکرات   یمی تصم  چیه
طاقت    گهی د  ز ی و پرو   ختی بهم ر  ز یآن همه چ  هیکرد، در    ر ی پدر و پسر رو درگ

از    یهر کار  ی کرد. کادر پزشک  مارستانی ب  ی اون رو راه  یو سکته مغز  اوردین



پرو اما  دادن؛  انجام  براومد  خواب   ز یدستشون  به    یاز  براش  رو  آرامش  که 
 . دیدست نکش  آوردیارمغان م

ناباورانه روز و شبش    یشوک شدن، حور  یاتفاق ناگهان  ن یخانواده از ا   تمام
و هر وقت    کردیم   ی.تابی. بگذروندیم  ICUورود ممنوع    شهیرو پشت ش 

 چرا؟! گفتیفقط م  شدیم  روان یچشم تو چشم س

  شی برادر ناتن  یدهایو از تهد   کردینداشت بگه، اگه لب باز م  یزیچ  روانیس
  گفت یپدرش م   یاگه از گذشته و بوالهوس   خت،ی ریمادرش بهم م  گفتیم

بغض آلود   یو فقط با نگاه   زدینم  ی. به ناچار حرف ختی ریبازم مادر بهم م 
 .کردیمادر رو به سکوت دعوت م 

ر  ز ی چ  همه  م   ختهی بهم  روز  هر  بود  پدرش  دردونه  صبا که    اومد یبود، 
م موندیم  ی ساعت  ه ی  مارستان، یب ناله  م  کردی.  اشک  بعد    خت ی ریو  و 
راض رفتیم زندگ   یبرا  شدینم   ی.  رام  یادامه  عسلو  نیبا  مدام    ه،یبره 
گوشه    هیاون رو کشوند    روان یشب س  ه یبعد.    ادیبزار بابا به هوش ب  گفتیم

ممکنه پدرشون    اره،یدر ن  یباشک باز  م یخودش قا  یگفت با زندگ  هشو ب
و رو    ر ی رو هم ز  شونیتر زندگ اتفاق تلخ  هیممکنه    ی و حت  ادی هرگز از کما در ن

 ن ینشد که بره و رام   یها صبا لجوجانه موند و راضصحبت  نیکنه. با تمام ا 
 ناچارًا تنها رفت!

مدت  هر  باردار  ی چند  بخاطر  شد  مجبور  حال   یبعد  و  صبا  هنگام  نابه 
  گفتیصبا ناخواسته بود و مدام به مادرش م   یدگرگونش برگرده. حاملگ 



افتاده    شون ی بچه رو نداره، انقدر اتفاقات جورواجور تو زندگ  ی که حاال آمادگ
 برده بود. ادیرو از    ا یبود که به کل ثر

. همون  دادیها هم جواب نمبه تلفن  یشب به خونه نرفت و حت  نیچند
خونه    اومدیو عوض کردن لباس م  یرفع خستگ   یرو هم که برا  یچند شب

ها  خوابش و زود چشم تو رخت  دیغلطیانقدر تو خودش غرق بود که فقط م
به    روانیس   دیدیم  هوی شروع کنه به حرف زدن    اومد یم  ا ی تا ثر  بست، یرو م
م  اب خو خاموش  رو  چراغ  اونم  و  م  کردیرفته  پتو. صورت    ر یز  دی خزیو 

 . ختیریو آروم اشک م   روانی به پشت س چسبوندیخودش رو م

شده بود، دو هفته پر    یادیز  راتییاتفاق دست خوش تغ  نیبا ا  شونی زندگ
  دی. دکترها قطع ام زیاز به هوش اومدن بابا پرو  غی استرس گذشت؛ اما در

 کننده نبود.   دوار یاصاًل هم ام تیوضع  نینکردن؛ اما ا 

بعد که    رهی هم نگفت کجا م  ایبه ثر  ی گم و گور شد و حت  یمدت   هی   روانیس
که با    شدیناچار م  ایها شروع شد و ثر ها و مزاحمتتلفن  برگشت دوباره

 .ادی کنار ب  ینق زدن چی ه یتحوالت ب  نیا

مر   یحور  مامان و  و    ضیالغر  پدرش  غصه  و  غم  بخاطر  صبا  بود،  شده 
خونش    یهاشب ناغافل از راه پله  هی حاد مادرش    یهایافسردگ  نطور ی هم

با صبا    ید. مامان حوربچش رو از دست دا  ی و تو دوماهگ  ن ییغلت خورد پا 
با    ه یحدٔاقل    شی عوض شدن روح  ی کرد برا  شی حرف زد و راض مدت رو 

بتونه کم   ه یلو بره عس  ن یرام اتا  با  ناراحت   نیکم  از  ب  هاشیحجم  .  ادیکنار 



که خشک نشده بود    یو اشک  یناراض   ی اسفند ماه صبا با دل  ل یبألخره هم اوا
 شد.  شیمدت چمدون بست و رهسپار سرنوشت تازه زندگ   نیتو ا 

حساب   ن یا   روان یس  اما  مدام    یروزها  بود،  شده  پدرش   ادی عوض  حرف 
  نطور ی اونا ا  ر ی تقد  دیکه چرا با   زدیسرکوفت م  ای . روز و شب به ثرافتادیم

  د،ینبود که بشه راحت ازش چشم پوش  یزیباشه! ثروت هنگفت پدرش چ
م   هی دلش    ی زندگ   ر ی تقد  تونستیبچه  هم  خودش  عوض کنه.  رو  اون 

  شدنیکنه؛ اما تنها که م  یخال   ایناحق رو بر سر ثر   یادهایفر   نیا   خواستینم
  ا یهم که ثر  های. تازگدیفهمیاز حق و ناحق نم   یزیچ  گه ید  شد یو داغ م

 . کردیم  یکشف کرده بود و بهانه تراش  یاگهید ی زهایچ

بو  هی شامش  بود،  ادکلن    یزن  و  د  هیعطر  تشخ  گهی زن  !  دادیم  صیرو 
و مشکوک و مدام تو فکر فرو    یواشکی  یهاپشت سر هم، تلفن  یگارهایس

  یپاش رو به زندگ   گه یزن د  هی که    دادیخوب نشون م   روان ی س  ی هارفتن
 اون باز کرده. 

  ، یماری افتاد تو بستر ب  نکهی کرد تا ا  یافکار شب و روزش رو سپر   نیبا ا   انقدر 
بردنش خونه خودشون، مادرش   یمادر و پدرش اومدن دنبالش و چند روز

اون  گفتیم بود، حق    ده یپاش  ی ضی ها گرد مر خونه  نگران دخترش  شده. 
.  نبود  ی اگهیبچش تو فکر د  یو صالح و سالمت   ر ی مادر بود و جز خ  ه یداشت،  

.  کردیبدتر آزردش م   روانیس  یی هم آروم نبود، فکر تنها   شیخونه پدر   ا یثر
م تلفن  روز  پدر  زد یهر  ه  روان،یس   یخونه  نبود. خدمتکار    چینبود.  وقت 



تکرار    نی فکش به ا  گه ید  مارستانه یباشگاهه، ب   ست،ی خونه از بس گفته بود ن
 عادت کرده بود. 

 ه یتلخ بود که از    یروزها   ن یو مسبب ا  یهمون برادر ناتن  ی شگی هم  مزاحم 
 روان یو باهاش حرف بزنه، س ندش یبب  د یبا نکه ی از ا گفت، یم  ییهویاتفاقات 

بب  خواستینم دوباره  رو  ا  نه؛یاون  فکر کرد  با خودش  اصاًل    نیاما  روزها 
ه حرف  یکرد و خودخواهانه فقط رو    یکه بشه جفتک پرون   ستی ن  ییروزها

وارد کرده بود که خوب و بد    شی شوک به زندگ  هی  شهیمرد هم  نی. استادیا
 رتباط داشت و حاال هم... .ا شی به زندگ

 *** 

  یاگهیکس د  د،ینفر رو شن  ه ی  یهاقدم  یکرده بود که صدا  شیآت   گار یس  تازه 
رو انداخت و سر برگردوند،    گارش یس  ع یباشه. سر   تونست یاز برادرش نم  ر یغ

  ه یاز برادرش جا خورد،   ر ی غ  گهیآدم د هی  دنیهنوز لب باز نکرده بود که از د
بود!   تقر   هیزن    ر یز   یهانیچ  و وپنج ساله که صورت شکسته  چهل  باً یزن 

سرش    یچادر گل برجسته رو   هی.  دادینشون م   نیاز ا   ر ی غ  یزیچشمش چ
زل زده بود    روانی بالش رو به گوشه دندون داشت، به س  هیانداخته بود و  

نگاه م    یب یسوختش برق عج   یاقهوه  یها. تو چشم کردیو سرتا پاش رو 
اون رو برانداز    ی ن. مدت طوالشدیم  یبغض باال اومده ناش   هی ز  که ا  یبود، برق
جلو رفت تا کمک   روانیس  د،یکم لغز   هی پاهاش سست شد و    نکهیکرد تا ا 

که چادر رو به دندان داشت باال آورد و مانع شد،    یکنه؛ اما زن همون دست
کبودش    یهارو از لب  ی درجا خشکش زد. زن نفس گرم و بخار شکل  روان یس



اون   ادینشسته بود،    فداد و به دور و برش چشم دوخت، همه جا بر   رونیب
از آرزوهاشون    یکرس  ر ی که با خواهراش ز  یشب شوم افتاده بود، اون شب

  یکه در خونه با شتاب باز شد و قلچماق اومد تو، شب   یگفتن. اون شب   یم
گرفت    نیبراش رقم خورد، دست به کاپوت ماش  گه یجور د  ه یکه از فرداش  

  روان یمات و مبهوت س   هرهبه چ  گهیبار د  هیکرد خودش رو نگه داره.    یسع و  
 تلخ زد. شخند ی ن  هیزل زد و بعد 

با   ی مکث طوالن  هیتلخ نشست و بعد از    ی ابه قهقهه  شخندشی ن  آروم آروم
 گرفته و آروم گفت:   ییصدا

 ! یشد هشیشب  یلیخ -

که از زور    ابونی و تو اون ب دادیسر تکون م  شناخت، یزن رو نم  نیا  روانیس
.  گشتیم  شی دنبال برادر ناتن  زدیپرنده هم تو آسمونش پر نم  یسرما حت 

 ی که زن بغض تو گلوش رو به آرام   دی چرخیهنوزم چشماش به اطرافش م
 داد و دوباره گفت: رونیب

اون   ه یخام و از دست رفته، شب  ی اون جوون  هیشب   ،یشد  هشیشب   ی لیخ  -
 که... .   یاحساس  یآدم ب

داد و به اون زل  نیی آب گلوش رو پا روان ی. سستیانداخت و گر  ن ییپا سر 
ب  و    ی هایقرار  ی زد،  سوزوند  دل  بود.  آشفتش کرده  جلو    ه یزن  به  قدم 

 و گفت:   د یکش  نشی کاپوت ماش  یبرداشت، بعد هم دستش رو رو 

 بپرسم؟  ی زیچ هی  تونم یم  دیببخش -



بپرس که    ن، یزم   ی مرد رو   نیوفاتر یب   یبپرس پسر باوفا  ز،یبپرس پسر پرو   -
اومدم!    ی ابپرس از چه گذشته  شناسم، ی! بپرس پدرت رو از کجا مامیمن ک

 بپرس! بپرس.  ه،ی حرفم چ خوام، یم  یچ

سخت    روان یچنان سوزناک بود که با ادا کردن هر جملش قلب س  هاش ناله
د  د، یکش یم  ر یت م   نی ا  گهیحاال  خوب  رو  رنج کششناختیزن  عشق    دهی. 

کنار رفت،    یکه با هوس اشتباه شد و به آروم   یبود، عشق  شی پ  سال یس
خودش رو از    زون ی اندام شل و آو   کردیم  یحاال زن آرومتر شده بود و سع

 جمع کنه.  نی اشم  یرو 

 گفت:   یمحکم و جد روان یکه س   کردیسر مرتب م  یچادرش رو رو  داشت

 ن یرو تحمل کرد  یچه زجر   دونم یم  ن، یهست   یشما ک   دونم یم   گهیحاال د  -
  دم یرو فهم  نایمن ا  ن، ید یبه دوش کش  سال یس  نیرو تو ا   ی و چه بار ننگ بزرگ 

تلخ  وجود  با  ول   یو  دارم؛  فراموششون کنم.    کنم یم  یسع   ی باورشون  که 
 هی روز و روزگار    شی پ   سالیازشون گذشته، س   سالیفراموش کنم چون س

و شکسته نبود، تو انقدر   ر یپ   ز یبودن، پرو  گهیجور د   هیها  بود، آدم گهیطور د
و رو    ر ی رو ز  ی اشتباه همه چ  ه یو خام،   د یدوتا جوون بود ، یخار و تنها نبود

اشتباه    هیاجازه بدم حاال دوباره    خوامیکرد، خوب و بد گذشت؛ اما من نم
و رو کنه. من بزرگ شدم، پسر شما بزرگ شده،    ر یهاتون رو ز بچه  یزندگ 
  جهتیو ب  خودیبزرگ رو ب   یهاآدم  نی و احمقانه ا  یمی قد  نه یک  هی  دینزار

انتقام از    د یفراموش کن  د،یو بر  د یریرو بگ  تونی بندازه به جون هم. راه زندگ
 رو.  شی پ سالیاون مرد نادم س 



 بر آشفت؛ اما خودش رو کنترل کرد و با همون لحن بغض آلود گفت:  زن

 مرد نادم؟! -

 اون شد و زن ادامه داد: یهاتو چشم  رهیخ  روانیس

با حرف  - نادم  مرد  اون  منو خواست،  مرگ  نادم  مرد  دختر    هیهاش  اون 
 پانزده ساله خام رو گول زد، کجاش نادم؟

ناچارًا سکوت کرد و    شهی م  شی بر عل  ی بزنه همه چ   یاگه حرف  دید   روانیس
 سر چپ و راست کرد و گفت:  یزن چادرش رو رو

رو    میو تمام زندگ   تیمن آبرو و زن   ز ی کنار، بخاطر پرو   کشم یخودم رو نم  -
با هزار حرف کس و    ک یکوچ  یروستا  نیدادم، خواهرام ولم کردن و تو ا

دم.  سوختم، ساختم و بچم رو بزرگ کر   دم، یناکس خم شدم و دم نزدم، شن
  ز ی وپر   یمثل امروز َعلمش کنم جلو  یروز   هیبزرگش کردم تا نشونش کنم، تا  

  نیهم   یمن رضا رو برا  ست،ین   یرقمه پاک شدن  چیو بگم که ننگ گذشتت ه 
دادم و بزرگش کردم وگرنه من اون آدم    رشیش  نی هم  ینگه داشتم، برا

  ز ی نگه دارم. پرو   ادگار یاز عشق نبودم که بخوام    ن یگوش سنگ  شهی عاشق پ
 که در حق من کرد.   یایتقاص پس بده، تقاص نامرد دیبا

از قبل شده بود   تر روحیمدت ب  نیصورت پدرش که تو ا  یادآوریبا  روانیس
 و زن ادامه داد:  دیچهره در هم کش 



پرو   - به  نم  ز ی برو  من کنار  نم  یجلو  کشم،یبگو  رو  عش  مان  رم،یگ یرضا 
پا  شم،ینم با  بگو که  پا پس    یبهش  حاال حاالها هم  و  اومدم جلو  خودم 
 . کشم ینم

 زد:  اد یفر هوی و  اوردی طاقت ن روانیکه بره؛ اما س  دی راهش رو کش زن

و    امی و پسرت رو واسه انت  ی جلوش قد علم کن  ییخوا یکه م   یاون مرد  -
ب  یبنداز  یزجر کش  و  از هم  دستیجلوش حاال مغموم  پاتر  است،    شهی و 

 بخاطر تو، بخاطر پسرت! مارستانه،یسکته کرده و ب  ز یپرو

فرود آورد،    نیسقف ماش  یمشتش رو رو   روانی در جا خشک شد و س  زن
باحرف  نیا بألخره  م   دیها  زبون  با  اومدیبه  و  سربرگردوند  آهسته  زن   .

در رها شد  رو برانداز کرد، دستش از پره چا  روان یآشفته س   ینگاهش سرتا پا
  وترک خوردش رو از هم باز کرد    یها و باد سرد چادر رو از سرش کند، لب

 گفت:   رلبیز

 ... . زیپرو -

عقب رفت و بعد نشست پشت فرمون و با تکون دادن سر عقب  روان یس
  ی رانندگ   یخلوت با سرعت سرسام آور  یهارو از جا کند، تو جاده  ن یماش

 : زدیرو فرمون و داد م   دیکوبیمشتش رو محکم م   یو گاه کردیم

 ... . یلعنت ، یلعنت  -

با چشماش صندل   یاگوشه  هیاز    لشیآهنگ موبا  ز یزو یو  یصدا   ی دراومد، 
اورکت و شلوارش رو هم گشت بعد    بیدست ج  هیشاگرد رو نگاه کرد. با  



شدن اون رو تو داشبورد    ادهیآورد که قبل از پ   ادیبه    هوینکرد    دایپ  یزیکه چ
  ی ش مزاحم گفتگوش با برادرش نشه، درش رو باز کرد و گو  یگذاشت که کس

 دکمه سبز رو فشرد و زودتر از مخاطبش حرف زد: افت، یرو  

تو رو هم به    یهایکه بخوام نگران   ستم ین  یطیگوش کن! من االن تو شرا  -
  کی، اصال عل هه...حاال به فرض که سالم  ؟یمشکالت خودم اضافه کنم...چ 

 منو به حال خودم بزار... .  نیعوض شد؟ بب   یسالم، حاال چ

 : دیکش  ادیفر

فعاًل منو به حال خودم بزار.    گم یدارم م   ز؟ یرو بهم بر  ز یمگه گفتم همه چ   -
 . زنمیخب داد نم  یل یخب...خ یلیخ

 تر آورد:  ن ییرو پا صداش

اگه   گم یزنم... باشه تو هم آروم باش، اگه الزم شد...گوش کن! م  یداد نم  -
  د یحرف زدم، با  ایهم با ثر   دی! شایچه اسم  دونم یاسم...چه م  هیالزم شد.  

کن م   ا ی...امشب  یصبر  حرف  باهاش  زنگ   زنم، یفردا  بهت  خودم 
نه...نه...  ی لی...خ زنم یم بزن،  زنگ  خودت  نگران    ست،ین  م یز یچ خب 

 داحافظ.نباش...باشه، خ

تا خونه   دیاورش. به جاده که نگاه کرد د بیرو سر داد تو ج لی موبا یگوش 
گرفت که    م ی کرد و تصم  شتر ینمونده، سرعتش رو ب   شتر ی ب   ابونیدوسه تا خ 

که    دونستیشرح بده. م  ا یثر  یرو برا  ه یکه شده قض  یق یامشب به هر طر 
خونه    دیرس  ی اما وقت  ر؛یتفاس  نیبا تمام ا   کنه،ینم  یعاقله و فکر اشتباه  ایثر



افتاده و    ی اتفاق  دی فهم  ی گره شده مامان حور  یهاخدمتکار و اخم   افهی از ق
 نبود.  مشیشرح دادن تصم  ی ایفضا مح کردیاونجور هم که فکر م

 داد:  یم  یدرهم و برهم حاتیدنبالش راه افتاده بود و توض  خدمتکار 

ار شروع کردن از بچه گفتن، خانم سر نه  ای ثر  هویخوب بودها،    ی آقا همه چ  -
  ا یخالصه انقدر گفتن و گفتن تا ثر  د،یبجنب  دیوقته با   ر یخانم بزرگم گفتن د

گر به  شروع  ثر  هیخانوم  که  راسته  راسته؟  آقا  بچه  ایکردن؛  دار  خانوم 
 شن؟ینم

 اخم به اون کرد و گفت:   هی روان یدر سالن س  یجلو

 . هایکنیم  یکه بهت ربط نداره فضول   یاهیبارت باشه تو قض  نیآخر -

 زد:  ادیفر روانیانداخت و س ن ییسر پا خدمتکار 

 کارت!  یبرو پ -

گرم خونه انگار    یوارد سالن شد، فضا   روانی و س  اطیفرار کرد ته ح خدمتکار 
چوب  پارکت  رو  اولش  قدم  زنده کرد،  رو  مردش  خ  یروح  جا    یس یرد  به 

با صدا  تو    عیمادرش سر  یهاصندل  یگذاشت که  رو  اون  و  سربرگردوند 
د  یدرگاه دو دیآشپزخونه  تمام صورتش خون  تو  نفس    دهی.  بود، سخت 

ط  دیکشیم م  لبکار و  نظر  و    هی با    روانیس  اومد،یبه  که    خیسالم خشک 
 موند شروع کرد به صدا زدن:  جوابیب

 !ا ی! ثر ا یثر -



 دنبالش نگرد.  خودیرفت، ب  ایثر -

 رفت؟! کجا رفت؟  -

 . شیزندگ   یپ -

برداشت سمت مادرش، جلوش قد    یتند   ز ی گشاد شد و خ  روانی س  یهاچشم 
 : دیکج شده نال  ی علم کرد و با دهان 

 ؟ یرفت و شما هم جلوش رو نگرفت  ایثر -

 رم؟ یجلوش رو بگ  دیچرا با  -

 زد:  ادیداد و فر رونینفس ب  روانیس

 بره؟ دیبزار  دیچرا با  -

  روان یخوابوند تو صورت اون و تا س  یلی س  هیبا حرص تمام    یحور  مامان
لحن    که یاما لب باز کرد و درحال   د؛یسر بلند کرد رنگ از رخ خودش زودتر پر

 کالمش سرد و لرزاننده بود گفت: 

  یچهار سال الپوشون   م،ی نگفت  یچی ه  یداد  یچهار سال من و بابات رو باز  -
 اما حاال... .  م؛ینگفت یزیبازم چ  یزنت رو داشته باش نکهیبه حساب ا  یکرد

ب   روانیس داد  با ضرب  رو  سرکشش  و  نهادش    رونینفس خسته  از  آه  و 
 براومد. 

 . یزیما رو بهم بر  ینجوریو ا   یدروغ بگ یحق نداشت  -



 لب گفت: ر ی سر تکون داد و ز شون یپر  ی حال با

 معرفت!  یب -

نوه    ی که برا  ییهااز خودش گفت، از دلش، از آرزوها و نقشه  یحور  مامان 
م  کردیم  هی شت، گردا  ندشیآ  س  قهی.  دی نالیو  مشتش    روانیاوور  تو  رو 

 !شه؟یبچش نم  ایثر  یچرا؟ چرا نگفت  گفتیو م  زدیچنگ م 

 : گفتیلب م ر ی اما سرد و منجمد فقط ز روانیس

 معرفت!  یب -

  ی از هر احساس   یداشت جز مادرش، خال   ی لیو س   ر یانتظار تحق  یهرکس   از 
چمدون    ایکه ثر   دادیبود و نشون م   ختهی بهم ر  یرهسپار اتاقش شد، اتاق کم

به    یبسته. رو  و پلک رو هم گذاشت و صبح رو  ولو شد  آورد،    ادیتخت 
رو بعد از    ای تخت آغوش گرم ثر  نیامروز بود که رو ا   ز ی انگصبح دل  نی هم

اش  وقت تنه  چیتجربه کرد و قول داد که ه  شون یتو زندگ   یریها درگ مدت
 و قلبش مچاله شد، ناله کرد:  دیدست کش  یبالشت کنار ینزاره. رو 

 حقت بود! حقت بود دروغگو، حقت بود دغلباز.  یلیس  نیا -

 زد: ادیفر

 حقت بود.  -

 *** 



بار به سمت    نی. چنددادینم   ی جواب  کس چیبود و به ه  شیخونه پدر   ایثر
س   دهیتلفن کش  با  خواست  و  نتونست    روانیشد  اما  بزنه؛  از  حرف  ترس 

  اغراقیب  شدیم   یعصب  یوقت  انیژ   ر یاون رو داشت، اون ش  یبرخورد عصبان
  هنبود که بتون  ییاصاًل تو حال و هوا   ا یو ثر   شدیم  یکنترل و وحش  رقابلیغ

  ای که ثر  یراز حدٔاقل تا وقت  نی. قرار بود ا ارهی بلند رو تاب ب  یصدا  هی  یحت
نتونسته بود تو    گهید   ایبمونه؛ اما ثر   ی خودشون دوتا باق  نی دار بشه ببچه

همه   نیکرده بود. از ا   ز ی بمونه، کاسه صبرش بألخره لبر  ک یشر   یرازدار  نیا
متنفر   شهی فاش م  ی زرو   ه یبألخره    گفتیهم م شهی که هم  حسابیدروغ ب 

  گه ی و د  رفتیپذیو چرا م   چونیب  دیبود، با  شیزندگ   قتی بود. نبود بچه حق
 . دنیفهمیو زود همه م   ر ی کنن، د  یباشک باز میالزم نبود قا 

  ی حت   گذروند،یروزهاش رو م   ییبرگشته بود خونه خودش و تو تنها  روانیس
ثر   امیسراغ م  ایاز  تلفن  بود. صبا  م   زدینگرفته  باهاش حرف    خواستیو 

  ی . مامان حوردادینم  یو جواب   دیشنیم  ر ی گ  غامیبزنه؛ اما صداش رو رو پ
از    رحمانه یدر رو باز کنه، ب   شدیدم خونش؛ اما حاضر نم   اومد یروز م هر  

انتظار کش  داره    شد یو بعد که مطمئن م  دیدیاون رو م   دن یپشت پنجره 
 رو کاناپه.  شدیو ولو م   گشتیبر م  رهیم

 گفت:  دیکار رو کرد که سع   نیهم   امروزم

 ؟ یخودت درست کرد  یبرا  هیچه وضع  نی معلوم هست چت شده؟ ا  چیه  -
تون خدمتکار گفت  نه مادرت، رفتم خونه  ینه تو هست  دمید  مارستانیرفتم ب 

 خونه خودت.  یو اومد یکرد  دایبا زنت مشکل پ



نثارش کرد، بعد    ی فحش  لب ر یخدمتکار حرص خورد و ز   یاز فضول   روان یس
داد و    ن ییرو به باال و پا  گارش یدود س   دیکرد. سع   شیآت گه ید  گار یس   هی هم  

 فت: گ

  کنه، یغلط رو درست م  کنه، یجمع و جور م   کنه، یم  سی زن راست و ر  -
بد رو    کنه،یرو حالِل حالل برطرف م  از ی عالمه ن  هی  ندازه، یرو م   ت یعصبان

  ی و مهربون  یبت خوب  ن یبا ا  یچه کرد  شکنه،یسکوت رو م   کنه،یخوب م
 که گذاشته رفته؟ 

 همه باز بشه.  شی پ شیاسرار زندگ  خواست ینزد؛ دلش نم  یحرف روانیس

 ادامه داد:  دیسع

 ؟یبرد اد یرو از   شی شده که خوب یخوبه، چ   ایثر -

رو    شیشون ی دست گوشه پ  ه یزد و بعد با    گارشیبه س  یپک محکم   روانیس
بلند شد و    دی. سعکنهیرو کنترل م   تشیفشرد، معلوم بود که داره عصبان 

نشست،   اون  پشت کمر   هیاومد کنار  رو  دست  دستش  با  و  ش گذاشت 
از لب  گار ی س  گشید برداشت، س  یهارو  تند  روانیاون  و    یبه  نگاش کرد 

 گفت: 

 چکار... .  -

  ی گاریکرد، س  م یخودش رو تقد  گار یفرصت حرف زدن به اون نداد و س  دیسع
رو بندازه    دیسع  گار یکرد، خواست س   دا یپ  گهیحال د  هیکه تا پک اول رو زد  

 ادامه داد:  د یمالیکه پشت اون رو م  نطور یکه اون مانعش شد و هم 



  دایپ   گهی رو، چه خوب چه بد لنگش د ایمثل ثر   ی زنت رو رها نکن، اونم زن  -
 . شهینم

  ایبود، به ثر   یب یگرم شده بود و تو خلسه عج  روانیاما س  زد؛یحرف م  دیسع
 . ستیکجا ن   چیلنگش ه  نکهیبه خوب بودنش، به ا کرد،یفکر م 

 جمع شد.  روان یاز پشت س  دیباز شد و دست سع  دیخونه با کل در 

  د یشد سع  یی رایوارد پذ  که نیبار هم خودش برگشته بود، هم  ن یبود، ا  ا یثر
فشرد.    یگاریس   ر یز   یرو تو  گارشیهم س  روانیبلند شد و آروم سالم داد و س 

با چشم   ایثر رو  ز اتاق  ه  ر یهاش  جا  ی چی نظر گرفت،  نبود،   یسر  خودش 
 پر   یحاضر  ی کمد تا نصفه باز بودن و آشپزخونه با کارتن غذاها  ی کشوها

  یلترهایچپه شده بود و ف  ستال ی گلدون کر  ییرای وسط پذ  ز ی م  یشده بود، رو 
بود. دوسه تا    ختهی ر  رونیب   یگاریس  ر یاز ز  یادیاز فرط ز  گار ی دود شده س

  ا یبود. ثر   گار یاتاق آلوده از دود س یوارونه بود و هوا  یدن ینوش ی خال یبطر
شروع کرد    د رو انداخت و رفت سمت پنجره، همه رو باز کرد و بع  فشیک

 به حرف زدن: 

دست از سر خوب    ، یکرده بود که تو دانشگاهم نمونه بود  فیصبا برام تعر   -
و چه به روز    ی کنیگفته بود که چه کار م  ،یداشت یو بد دانشجوها بر نم

 . یاری خودت م

 و بعد ادامه داد:  ستادیا  نهی پنجره دست به س یجلو



سراسر وجودت رو گند    گه ید   کردمیم  ال یخ  کرد یم   ف یکه اون تعر  نجور یا  -
 ؟ ییشده که هنوز سرپا  ی گرفته، چ

د دیسع قم  د یکه  رو کاناپه کنار  یواشیر در عقربه  اوضاع  از  رو    ی پالتوش 
 برداشت و گفت: 

 . شم ی مزاحمتون نم گه یمن، من د -

 چند قدم به طرف اون برداشت و گفت:  ایثر

 . یمزاحم بش  دینبا  گه یآره، د -

 گفت:   روانیس

 آروم باش! ایثر -

 زد:   غیو ج   دیکش  یدستش رو به سمت در خروج ایثر

 . یمزاحم بش  یحق ندار گهید -

رو    ا یثر  غ یسمت در، هنوز در رو کاماًل نبسته بود که ج  دی با عجله دو   د یسع
هم با ناله و بغض آشپزخونه    ای و ثر  د یدو یتو راه پله م  د ی. سعدیدوباره شن

 : زدیو حرف م کردیرو مرتب م 

ز   ی خوشبخت  - ز   ر یزده  انقدر  دار  اد یدلت،    ، ی شی م  دهیبه کثافط کش  یکه 
 بچه آورده بودم... .  هی  منه، اگه  ر ی تقص

 زد:  ادی فر روانیس



چه مرگت بود    ،ینذاشت   مونی زندگ  یصبح و شب برا   وونه،یبسه، بسه د  -
که    نیهم   ؟یخواست یرو م  ییتنها   نی هم  ،ی که دهن واموندت رو باز کرد

 رون؟ یمن بندازه ب ی تو رو از زندگ  یمامان حور

 وسط آشپزخونه و گفت:   دیرو کوب  تزا یکارتن پ   ایثر

  ن یا   خورد،یحالم از تظاهر بهم م  اومد،یخسته شده بودم، از دروغ بدم م   -
 !ی چون تو مشکل نداشت یدی فهم یرو نم زها یچ

 به حرف اومد و گفت:  یبا همون لحن محکم و عصبان  روانیس

 ... . خوردیم  یبه توق یتق  موند،ینم  ینجوریبألخره تا آخر عمر ا -

توق  یتق  چیه  - م   خورد،ینم  یبه  نازا  هم  ابد  تا  هم    موندمیمن  تو  و 
ا  یخواست یم بد  یباز  نی به  ادامه  نمیمسخرت    تونستمینم  تونستم،ی. 

 . ارمیطاقت ب

گذاشت،    ز یم  یفقط سرش رو تو هوا چرخوند و بعد پاهاش رو رو   روان یس
 گه ینگاه د  ه ی  ستاد، ی روش او بعد روبه  دیدور اون چرخ   ، ییرایاومد تو پذ   ا یثر

 گفت:   کردیم  هیگر   کهیانداخت و بعد درحال  خته ی بهم ر ز ی به م

کمتر    ،یرو کنار گذاشته بود  گار ی ! تو بخاطر من سیکارها نبود  نیتو آدم ا   -
 .یشدیم  یکمتر عصبان   ،یخورد یم  یدن ینوش

 ادامه داد: ایو ثر نه یرو نب  ا یثر یها روش رو برگردوند تا اشک  روانیس



ها دل  آت و آشغال  نیتو حاال عوض ا   ارمیبرات بچه ب   تونستمیاگه، اگه م  -
حق داره با لبخند و التماس    یحق داره، مامان حور  ، یکردیبه بچت خوش م 
 !رون یبرم ب تی ازم بخواد از زندگ 

چند    د، یرو وارونه کرد و نعره کش   ز یگدش م و با ل  اورد یطاقت ن  گه ید  روان یس
چشم دوخت و بعد رفت سمت در.    ا یاز اشک ثر   س ی به صورت خ  یاقهیدق
و    نیآور خونه رو تحمل کنه، هوا براش سنگ جو خفقان  تونستینم   گهید

دستگ به  بود. هنوز دستش  جلو  ایثر  دهینرس  ره یگرفته  رو  اون    یخودش 
 کرد:   وار ید

قا  - دروغ گفتم،  به خاطرت چهار سال  داشتم،  آدم   م ی من دوستت  کردم، 
 خدا نشستم؛ اما حاال... . ر یتقد  یشدم و به پا تیقصه ساز 

 داد و گفت:  رونیب ی نفس روانیس

 برو کنار! -

 : دینال  ایثر

 ی من زندگ  ترکه،یدلم داره م   ن یِچمه! به خدا ا  ی نیبب   د یبا  ،ی بشنو  د یبا  -
 من... من... .  خواستم،یرو نم  ی نطوریا

 !ایبرو کنار ثر  -

 اون گرفت، گردنش رو مظلومانه کج کرد و گفت:  یدست به بازو ایثر

 . مونم ینم  یشگیمنتظر هم  گهید  یاگه بر -



 هم گردن کج کرد و با ادا گفت:  روانیس

  ،ی! وقت مشکل نبودیکرد  یرو خوب باز  یشگ یاالن رل منتظر هم   نکهینه ا  -
  ،یکه باش   دیو با  شهی بهت مربوط م  یهمه چ   یوقت   ، یتو خودت  ییوقت تنها 

 ... . یرفت   ،ی ستی ن ،یقهر

 تر از قبل داد زد: داد و محکم   نیی رو پا رهیدستگ

 گمشو کنار!  -

 زد: ادیاونو و فر نهی تو س  دیمشت کوب  ایثر

 ؟ی کنیآوارم م  یچته تو؟ چته که دار -

رو پرت   ایثر  طاقتیخودش رو کنترل کرده بود ب   یلیخ  گهیکه د  روانیس
 زد: ادیطرف و فر ه یکرد 

 خستم، ازت خسته شدم.  -

هم همون جا که افتاده    ا یراه پله گم شد، ثر  ی ک یخونه رو باز کرد و تو تار  در 
 رو صدا زد.  روان یلب اسم س  ر ی و ز دیبود نال 

  یهافرو رفته بود و از پنجره  ی بیخونه تو سکوت عج   یساعت بعد وقت   کی
نبود که    یتلفن خونه زنگ خورد، کس   کردیباز سوز و سرما به داخل نفوذ م

فرش افتاده بود و از سرما بدنش خشک    ی و ناالن رو   حالیب   ای بده. ثر  ی جواب
  ی با نگران  یزن  یصدا  فون،یبود، تلفن بعد از سه بار زنگ خوردن رفت رو آ 

 :ییرای پخش شد تو پذ



دارم،    یرو بردار، باهات کار مهم   یگوش  یااگه خونه  روان، ی! الو سوان ر یس  -
  نی شده که هم  یچ   ، یس یتا آخرش وا   یروزها، تو قول داد  ن یچت شده ا

 کنار؟ به فکر منم باش! الو...الو...  یکش یم  یهاش داراول

و سرش دنگ    خوردیهاش زنگ مچشم باز کرد، گوش  ایقطع شد و ثر   فون یآ 
هنوزم    روانی س  یادهایخودش و پژواک فر  یادهایفر  یدا . صکردیدنگ م

با وزش باد    ی و تور د یسف  ی ها. پردهنه یتو گوشش بود، به زور تونست بنش
پر بود و همه    گار ی س  لتر یاز خاکستر و ف  نیزم   رون، ی سرد جمع شده بودن ب

  ی صدا  هیپف کردش رو پلک زد    یهاچشم   ی آشفته و درهم بود. وقت   ز یچ
با    ز یر هماهنگ  رس  ه یاز    با یز   تم ی ر  هیو  به گوشش  رو    د، یگوشه  سرش 

صدا ا  روانیس   لیموبا   یبرگردوند،  خودش  برا  نیبود.  رو  زنگ    یآهنگ 
  ر ی اون رو ز  نکهیهاش همه جا رو دور زد تا اگذاشته بود، با چشم   لشیموبا 

نمافتیکاناپه   خ   خواستی.  ناخودآگاه  اما  بده؛  سمت    ز یجواب  برداشت 
به    تیبا عصبان   نبار ی همون زن ا  یرو فشرد، صدا  لیو دکمه سبز موبا کاناپه  

 : دیگوشش رس

نداره. بچه که   بیخب، ع  یلی! خ فتنی ها دنبالت راه ب آدم ادیانگار بدت نم  -
تو    یرفت یکه پذ  یحرف خودت بود، وقت   ن یا  شه، یدرست م   یهمه چ   ادیب

 . یباباش

 *** 

 یل یهجدهم: ل  فصل



ها  حاال که از شر اون اداره و اون پرونده  ز،یعز   یدریخب حاج محسن ح  -
 د؟ یدار ی چه حس  دیو اون شغل پر کشش خالص شد

 خنده گفت:   ونی تکون داد و لبخند زد و بعد هم م  ی محسن سر  حاج

سراغم، البته مال    اد یم  یداشته باشم؟! حاال با زن نشستگ   د یبا  یچه حس   -
 !ه یشستگمن استثنا دارن، با دختر ن 

  یی را یآماده وارد پذ  یچا  ینی نشوند رو ل..*باش و با س  یظیلبخند غل  یلیل
 و گفت:  د یشد، کنار پدرش نشست. دست به بازوش کش

  ، یپرونده آخر  نیمخصوصًا از شر ا  ن،یشما خالص شد   شهی هنوزم باورم نم  -
 . یبود گم و گور شده بود؟ آهان! کرمان یک

  ی اکله گنده  دار هیسرما  یآورد، کرمان   اد یمحسن پرونده آخرش رو به    حاج
  کشیاز شهر پنهان شده بود تا شر  رون ی ب  ی مرغدون  ه یدوسال تو    کیکه نزد

 رو بکشه باال.  شون یرو بندازه جلو و خودش تمام مال و اموال شراکت 

 سر به شونه پدرش گذاشت و گفت: یلیل

 تنگه.   نیدکه نبو  ییدلم به قد تمام روزها  -

بگه که   ی زیمحسن هم سرش رو به سر اون چسبوند و خواست چ  حاج 
  یل یرو برداشت. الو که گفت ل  یگوش   نهیآفر  نکهی ا  الیتلفن زنگ خورد، به خ

  ی پر انرژ  یتر صحبت کنه؛ اما حاج محسن صداازش فاصله گرفت تا راحت
شن   ی جوان فهم   دیرو  اول  جمله  همون  تو  ا اوشهیس   دیکه  وجود  با   نکهی! 



اما حاج محسن    کرد؛یم   یپرساحوال  مانه یصم   یلیخ  یگوش  شتمخاطب پ
جور جواب دادن پدرش متوجه شد که    ن یاز ا  یل یو ل  دادیجواب م   یبا خشک 

که به   ی. گوش ستی ن  یشون زنگ بزنه راض به خونه  اوشیس  نکهیاصاًل از ا
و در مقابل پدرش    سته ی لنگه پا با  هیسمتش گرفته شد نتونست همون جا  

رو برداشت    م ی سیب   یگوش   یخوش و بش کنه، با عذر خواه   وون پسر ج   ه یبا  
رو    ی دوان رفت تو اتاقش. در رو قفل کرد و از شدت اضطراب گوشو دوان

و هنوز دست   رفتیم   نیی باال و پا  نشیقلبش گذاشت، قفسه تنگ س   یرو 
که به    یزیو هر چ   اوش ی از صدا و وجود و اسم س  ها ی. تازگ دیلرز یم هاش

پاو  ربط  م   ی حس  ن یچن  کردیم   دا ین  بألخره    یگوش   داد،یبهش دست  رو 
 رو تختش:   دیچسبوند به گوشش و پر

  ، یدیرسیزودتر از االنت م  ر ی تأخ  قهیبا چند دق  یسر قله قاف هم که بود  -
جواب    یی خوا یبا اکراه م  گهی که د  یانقدر خوش   ی نی بی! نکنه ما رو نمنم یبب

 هان؟! ،یهامون رو بد تلفن

احساسات پر شد،    ان یو از غل  دیقلبش فشرد، لب گز  ی رو رو   ی بازم گوش   ی لیل
برا بود. صدا  ن یا  دن یشن  ی دلش  الو گفتن  ی صدا تنگ شده  اسم  الو  و  ها 

 خودش از زبون اون: 

 ... . الو ؟یشنویصدامو م  ی لیل  ..یلیل -

 گرم گفت:   یو با لحن  دیکش   آه

 ... . اوشیس اوش، یس  اوش،یس -



 مات و متعجب گفت:  اوش یس

 تو؟! ی خوب -

 و حرف زد:   دیبألخره خند  یلیل

 دلم تنگ شده بود! خاتون چطوره؟  -

 تنگ شده بود!  یک  ای یچ  یدلت برا ی خاتون خوبه؛ اما نگفت -

 گفت:  طنتیبا ش یلیل

هات  آمار رفتن  گهید  ؟یبرگشت یک  نم یسٔوال باشه طلبت، بگو بب  نیجواب ا   -
رفته، گاه  در  دستم  نم   یاز  م  یدار  کنمیحس  خارج  فکر    ، ی شی از کشور 

 . یایتا کرج و م  یریم  کنم یم

 قهقهه زد و گفت:  اوش یس

  ، یمدت بهش سر نزد  نیبرگشتم، خاتون گفت تو ا   شهیم  یعجب! دو روز  -
 اومده بود؟ شی برات پ ینگرانت شدم، مشکل 

 رو تخت و گفت:   دیدراز کش یلیل

 . کردمیم یدار مهمون  یکم   هیمشکل که نه؛ اما   -

 ! چه خبر بوده دور و برت؟ یقصه جالب شد، مهمون دار -

 .اومدنیمبارک باد م  یبازنشسته شد و همکارهاش برا  شی هفته پ  هی بابا    -



برسم    ی نیر یو تناول ش  کیعرض تبر  یمبارک باشه، پس واجب شد منم برا   -
 خدمتتشون. 

 گفت:  ی با لحن خاص یلیل

هم فکر    یاگهید  ز ی از شکم به چ  ر یغ  ت یزندگ   یتو تو  نم یشکم پرست، بب   -
 ؟ یکنیم

 زد و گفت:  یسر به شوخ اوش یس

  م ی بعدش، به ول کردن رژ   ی اهیگ  یهام ی و اضافه وزن، به رژ  ی آره، به چاق  -
چاق بشم    ی به نظرت وقت  کنم، یچند سال بعدش هم فکر م  ی و دوبرابر چاق

 !شم؟ ی م  ختی ریب

زبونش    دیکه د   ین یو دلنش  با یمن ز   ی خواست بگه تو همه جوره برا  یلیل
 . چرخهینم

 از خونه.  ر ی غ  ییجا  ندش،یبب  خوادیدراومد و گفت که م  یاز شوخ  اوش یس

داد    شنهادیپ   اوشیموافقت کرد و چند جا رو اسم برد و آخر سر خود س   یلیل
  مشیقد  یهایبه همکالس  یدو نشون بزنه و سر  ر یت  هی برن دانشگاه، تابا  

 بزنه. 

چهارشنبه  تونستینم بگه،  دروغ  پدرش  ه به  تو  یکالس   چیها    ینداشت. 
رو به نوک    م ی سیب   ی اتاق شروع کرد به راه رفتن و فکر کردن، آنتن گوش

بود و فکر مدندون رو   ی اکه چه قصه  کردیها گرفته  اتاق  ببافه؟ سرتاسر 



  بهبود که    اطیانگار پدرش تو ح  د، یزنگ خونه رو شن  یبود که صدا   موده یپ
و گل   ین یر یش بود با عمش، یدر باز شد، پرده رو کنار زد. غزال دینکش قهیدق

 به دست... . 

 رو با حرص انداخت:  پرده

 !ریو و  ر ی ه  نیچه وقت مهمون بود تو ا  -

 رو پرت کرد رو تخت و گفت: یدسته گل گوش  یادآوری با

 . دارهیپسر دست بر نم  نیچرا ا  ا یخدا ا، یخدا -

رو کوب  پدرش اتاق  در  ل  دیکه  دار  یلیو گفت  مهمون  بم یجان    طاقت ی. 
  قه یلباس مناسب گشت؛ اما به دق  هیکمد و دنبال    یجلو  دیخودش رو کش

و عمش    یغزال  یبرا   ستی شد و با خودش گفت قرار ن  مون یکه پش  دینکش
فکر خودش رو قانع کرد    نی. با اهیمهمونن مثل بق هیهم   نایمتفاوت باشم، ا

سر    یرو هم رو   یاس یگل    یسر کرد. خواست چادر رنگ   یروسر  هی  طو فق
  د یو فهم  دیدر رو شن   یصدا  ی خونه خاتون افتاد، وقتاون روز    ادیبندازه که  

 سمت چادرش که خاتون گفت: دیپر  اوشهیس

 ؟یکن یم  ی چکار دار -

 : دیسر مرتب کرد که خاتون بهش خند یرو رو  چادرش

 !؟یپوشون یخودتو م ینجور یکه ا   م یدار بهی غر  نجایمگه ما ا  -



ها رو از هم گشود و  ش رو درهم کرد، دست  افهی هم که اومد تو ق  اوش یس
 گفت: 

قصه انقدر    یزورو   دونستمینم   د،یتو خونه شنل سف  اه،یتو دانشگاه شنل س  -
 به شنلش وفا داره. 

اونا چادر سر نکرد.    یجلو  گهیاون روز د  یحرف بدش اومد و از فردا  نیا  از 
سوال   ر یزرو نداشت، ناخودآگاه تمام اعتقاداتش رو برد    ی احترامیطاقت ب

 مابانه به خودش گفت:   لسوفیو ف

دل  - م  ییاون کسا   یداره جلو  یل یچه  رو    نمشونیب یکه همه روزه  خودم 
 . ستیانقدر بپوشونم! تازه، من که لباسام باز ن

  شی رو گرفت، دست به دوپره روسر  مشیکه دوباره صداش زد، تصم   پدرش
 . ییرایگرفت و رفت تو پذ 

شد، پدرش با    دهیها به طرفش کش گاهمحض وارد شدن به اتاق همه ن  به
خجالت زده سر    ی. غزال کردیاز حدقه دراومده فقط براندازش م  یهاچشم 

فرار از    یبرا  ی لیل  د، یگز یانداخته بود و عمه خانم گوشه لبش رو م   ن ییپا
  ی پرس احوال  یخشک و رسم  یلیمعذبش کرده بود خ  یکه حساب   ییهانگاه

  خواست یرو آماده کنه. دلش م  یی رای و رفت تو آشپزخونه تا بساط پذ  ردک
و    یچا  یجمع بشه تا بتونه به قرارش برسه. وقت  یبساط مهمون   نیزودتر ا

 یها دنیبرد برگشت و تو آشپزخونه بس نشست، متوجه سرک کش  وهی م
  ی با کم محل  خواستی. م دادینم  یتی عمه خانم به آشپزخونه بود؛ اما اهم



ساعت به سرعت زمان   یهابفهمونه که وجودشون مزاحمه، عقربه  نااو به  
م م  خوردنیرو  قرار  وقت  از  حاج  گذشتنیو  پاسخ خاص  و  تلفن  زنگ   .

  دونست ینم   اوشه، یکرد که پشت خط س   نیق یبه    لیمحسن شکش رو تبد
بهانه ل   یبرا  اره یب   د یبا  یاچه  نموندن،  قرار  و  قول  داشت    گه ید  ی لیسر 

ناخن مشدیم  طاقتیب از زور استرس  عمه    یهاو اصاًل به حرف  دیجوی. 
اونا زودتر    خواست یفقط دلش م   کرد،یگوش نم   یدرمان  ی خانم در باب انرژ

که بألخره    شکستیدستش رو م  یهابرن چشم به ساعت داشت و انگشت
 و گفت:  یمجتب یعمه خانوم آهسته زد به پا

 ... . یعل  ای -

اونا رو بدرقه هم نکرد. به سرعت برق و    یت داد و ح  رون ینفسش رو ب  یلیل
روش سبز شد.  در رو بست روبه  یپدرش وقت  اط،ی تو ح  دی باد حاضر شد و دو

ا   ه ی  ی لیل از  قبل  و  به    ی پدرش سٔوال   نکهیقدم عقب رفت  بکنه شروع کرد 
 دادن:  حیتوض

 دم؛یرس یم   دیاومده، ساعت چهار با   شی کار مهم برام پ  هیبرم دانشگاه،    دیبا  -
بدقول شدم، ازم    ی از اون زمان گذشته و من حساب  م ی ساعت و ن  کیاالن    اما

با ک   هیکارم چ نینپرس بد هیو  اجازه  فقط  رو    ز یبرگشتم همه چ   ی وقت  نی! 
 بدم.   حیبراتون توض

سرکوچه    رون، یحاج محسن از خونه زد ب  ر یمتح  یهاهم در مقابل چشم   بعد
. بدقول و دیرس یدربست گرفت و به ساعتش نگاه کرد، شش م  یتاکس   هی
رو درآورد،    شی بیج   نه یشانس بد لعنت فرستاد و آ   نی. تو دلش به اوقتیب



انداخته    ختی از ر  ی حساب  شی شونیجوش قرمز وسط پ  هی بود و    دهیرنگ پر
  خته یبهم ر   نیچننی ا  خواستینم   د،ید یهفته مرو بعد از دو   اوشی. سشبود

ماش باشه. کر  تو  و  درآورد  رو  پودر  وقت  نیم  شد،  رنگ    هی  یمشغول  کم 
 چشم دوخت.  رون یو به ب  د یکش  یرفع شد نفس راحت شیدگیپر

قدم  ایتر   کینزد  یهاسنگفرش  رو  از    ییهابا  چندتا  با  رفت،  جلو  آهسته 
  یپچ کنان در گوشو پچ  کردن یرو شد. همه نگاهش مروبه  هاش یهمکالس
م  آدم  زدن،یحرف  تر   ج یگ  یهامثل  به سمت  فقط  منگ  که    رفتیم  ایو 

رو  به    هی  ونی م  نی زم   ینگاهش  شده  جمع  برف  افتاد.   هیُکپه  سرخ  گل 
  گشتیداشت و به دور و برش نگاه کرد، دنبال صاحب م   برش  یمعطلیب

  یانداخته باال  هیکنار درخت چنار سا  نبار یکه جلو رفت ا  گهی براش، چند قدم د
کرد، با خنده اون رو هم برداشت. هر دوشاخه    دایپ   گهیگل د   هی  ایسقف تر 

فشرد و    نهیتر و تازه و شاداب بودن، با شوق و ذوق دو شاخه گل رو به س
 نداشت! ی ها تمومگل  نی جلو گذاشت؛ اما انگار رد ا  گه ید یدمق

دار، از  و نقش  یچسبونده شده بود به در چوب ی دوتا شاخه هم ضربدر ی کی
در رو هم کند و به    یرو   ی هاگل  ادینشد بلکه با عالقه ز   خسته  ی باز  نیا

فرار    یداد، برا  لیلبخند مضحک تحو   هی  گذشتن یکه از کنارش م  ییدخترها 
. به  شتقدم به داخل گذا  کردنیتصورش م   وونه یاز نگاه اونا که مطمئنًا د

و آواز تولدت    تار یدلنواز گ   ی و صدا  دی محض وارد شدن چندتا بادکنک ترک
 ها و دوستانش رو شناخت، گوشش رو نوازش داد، بچهمبارک  



که    اوشیاز دوستان تازه س   یکیو    وسفی   ،ی عی کامران شف  نا،یطناز، م   ،ی روح
  ها م یرو به بغل گرفته بود و پنجه رو س   تارشیبود و چنان گ  یقیرشتش موس

همه شکوه و    نی. از ا انداختیرو به لرزه م  یل یکه جسم و روح ل  دیکشیم
  اوش ی به وجد اومده بود و اشک تو چشماش حلقه زده بود که س یریغافلگ

دراومد،   اون  پشت  چوب   هیاز  رو گرفت نقش  یجعبه  خورده  روبان  و  دار 
 و گفت:   یل یسمت ل

 تولدت مبارک.  -

مات و مبهوت و    یل یسوت زد و ل  وسفی و    دن یکش  یخوشحال  غ ی ج  دخترها 
داد و    یجاخال  اوشیاما س  ره؛یوش رو بگخجالت زده دست جلو برد تا کاد

  ز یها هم همه دور م بود، بچه  یو بستن   کیکه روش ک   یزیسمت م   دیدو 
ل ا  یل ینشستن.  به  ناباورانه  داشت که س  ن یهنوزم  به    اوشیبساط چشم 

 خودش اشاره کرد و گفت:   دستکنار   یصندل

 . گهید  ای ! تولدتم که هست؛ ِد بی! ناز که داریکه کرد  ر یها! د  شماست  یجا  -

نشست نگاهش    ی ت یو  ز، یبه طرفش اومدن و کشوندنش سر م  نا ی و م  ی روح
همه روش    دید  یو وقت  دیآن لرز   هیبود.    اوشیکرد س  یکه تالق  یبا تنها نگاه

 زوم کردن نگاهش رو جمع کرد و تو خودش مچاله شد. 

کادو باز کرد و از    یو بستن   ک یاز شمع فوت کردن و آرزو و خوردن ک  بعد
ذوق زده    ی حساب  یعروسک   ی روفرش  ییعطر و عروسک و شال و دمپا  دنید

 رو تو خلوت باز کنه.  اوشیس  یگرفت کادو   م ی شد و تصم



  طنتیبعد دخترها به بهانه کالس داشتن رفتن و پسرها هم با ش   قهیدق  ده
معذب    یلی خلوت شده بود و ل  ای رو تنها گذاشتن. تر  اون دوتا  ی پرون  کهیو ت 

  د یسرخ کش   یهابه گل  یدست   نشونی فرار از سکوت ب  یبرا  د،یرسیبه نظر م 
 و بعد گفت: 

 ممنون.   ز ی بخاطر همه چ -

نگاه    ه یهاش رو تو هم فرو کرد،  گذاشت، پنجه  ز یم  یآرنجش رو رو   اوش یس
 انداخت و بعد گفت: یل یو آشنا به چهره معصومانه ل ره یخ

 ؟ یخوب -

  اد ینبوده، تازه به    یماه   کیسفر بوده،    اوشیافتاد که س  ادشیتازه    یلیل
 تلنگر به خودش زد و گفت: ه ی هو یآورد که خوشامد نگفته.  

 !؟ یرفته بود، تو خوب ادم یپاک  -

از اون بابت   ی سابخنده ح  ونی هم به خنده افتاد و م  یلی و ل   دیخند  اوش یس
س  ی ریغافلگ  نیا و  برا  اوشم ی تشکر کرد  ا   نیبهتر  ی گفت که    ن یدوستش 

  خواست یدلش نم  ها یکلمه دوست، تازگ  دنیکاره. منزجر شد از شن  نیکمتر 
باشه دلش م و...حت   خواست یدوست  ن   ی همراه و همدل  فکرشم    ومدیتو 

 ! دی ترسیم  نعشق چو 

 داد:  یرو فرار شی ایخول یافکار مال  اوش یگرم س  یصدا



  یحال   ه یتو فکر حتمًا    ره یم  ینجورینابغه مثل تو تو روز تولدش ا  هی   ی وقت  -
 . خبرنیو دورش همه ب کیداره که خوب و بد و نزد 

 نابغه؟! اسطوره... . -

نابغه  - نه  اما  نابغه؛  ن  یاآره  ن  چهی مثل  و  پاسکال  و  موپاسان  که  وتونی و 
  هی  د،یو کافکا و فرو   ی وفسکی استا  مثل د  ینابغه روان   هی جنون داشتن، نه  

 سوخت.  شیاحساس زنده زنده تو آت  هینابغه مثل ژاندارک که بخاطر  

 گفت:  اوش ی شد و س ره یبه دوران افتاده به اون خ یبا سر یلیل

احساس که هنوزم    هیتاپ بخاطر  که داره تاپ  شنومیدلت رو م  ی دارم صدا  -
 .کوبهیم  نه یبه س هیاز کجا ناش  دم ینفهم

بودش، خواست چشماش رو از   ده یمرد چقدر زود فهم  نی ا   خت،یفرو ر   یلیل
 رو شده. شیهمه چ   دیکه د  رهی اون بگ

نگه داشت که بتونه راحت صورت    یگردن کج کرد و سرش رو طور  اوشیس
 خاص گفت:  یبعد هم با لحن  نهی رو بب  یلیل

  ، یبسوز  خشکونهیرو م   هاتشهیاحساس که داره ر   هیبخاطر    خوام ینم  -
ژاندارک و   ه ی. تو شبیباش  خوامیکه من ازت م   یزیاز اون چ  ر یغ  خوامینم

ن اون  شب  ، یست ی احساس  واسه  یل یل  ی ستین   کسچیه  هی تو  زده  لک  دلم   !
اون موقعمون! دلم تنگ شده واسه اختالف نظرها و    یهاها و بحثکلکل
ش، به زور  با  یلیکره بزرگ. همون ل  نی خوب و بد ا  یهاتو از آدم  اتیاعدف
قبوله، چشمات    گم یکه من م  یاعتقادات منو، به زور تحمل نکن هرچ   ر ینپذ



م داد  راست  ن   زنهیرو  قبول  م   ست،یکه  تظاهر  اتفاق ؟یکن یچرا  چه    ی! 
 ؟یای کوتاه م  یدرونت افتاده که دار

 آخر:  م ی شد و زد به س پروا یب  یلیل

 دلم تکون خورده! -

زد، سرتکون داد و انگشت شستش رو    شخند ین  هیاز ثان  یدر کسر  اوش یس
 .د یبه گوشه لب کش

 سرپا شد و ادامه داد:  یلیل

چه برسه به من    افته، یها هم از کار م مغز نابغه  خورهیدل تکون م   یوقت  -
 که... . 

اعتراف سنگ   یو سع  دیلب گز   اوشیس قلبش شده    بینص  ینیکرد نشنوه، 
 بود. 

 طوبا؟  -

  یسر برگردوند، کس   یواشیکرد و    یه مکث کوتا  ستاد،یچادر به سر ا   دختر 
سال اول دانشکده بود، همون که تا    ق یشف  ق یکه صداش زده بود همون رف

 انداخت حرف گوش کرد و رفت. ن ییبهش گفت برو، سرپا

که باهاش همراه شده بود کرد و گفت فردا حتمًا جزوه   یرو به دختر  طوبا
انگار جرأت نداشت    بود،   ستادهیهنوز مردد سرجاش ا  یل ی. لارهیرو براش م 

  ده یچسب   نیبه زم  شهیدرخت سخت ر   هی به جلو برداره. خشک مثل    یقدم



بخاطر وزش تند باداز دستش رها شد و نگاه    ی طرف چادرش ناگهان  هی بود.  
ل  یهاطوبا به گل افتاد،  پا  یل یسرخ  اون    ن ییسر  انداخت و طوبا به طرف 

ح همون  تو  م  نیاومد.  جلو  بچه  اومدیکه  کنارش    ییهابا  از  که  هم 
 :زدیحرف م   گذشتنیم

 . گهیباشه، باشه قول دادم د -

 . دشیاریفکر کنم کتابم دست شماست، خواهشًا فردا برام ب  یمیکر  یآقا -

  ی نه کتاب  گهی وقت بود که د  یل یخ  کرد،یاونا حسادت م  یبه گفتگوها  ی لیل
کرده بود، انگار    یس ی رونو  یایقرض داده و نه از رو جزوه همکالس   ی به کس
  یی پر کشش دانشجو  یایپشتش، از دن   ِی و دلسرد  یترم مشروط  هیعلنًا با  

 کرده بود.  یخداحافظ

با لبخند  طوبا که    یکه مقابلش قرار گرفت، سرتا پاش رو نگاه کرد و بعد 
 بود گفت:  هاامیپ  ن یبهتر یحاو 

 سالم! -

تلخ تو دانشگاه و    یهایمحل یو ب  یدرپ یپ  ی دارهایبعد از سه سال د  ی لیل
برد و طوبا خ  ها یچشم همکالس  یجلو باال  رو    یل یدست  رو  اون  زود سر 

 و گفت:  ختی و با لبخند اشک ر صدا یآروم و ب  رفت،ی شونش پذ

 دلم برات تنگ شده بود.  یلیخ -



  ن یرنگ، طوبا کالسور پر کاغذش رو ماب   یآب   مکتیمحض نشستن رو ن  به
بهش انداخت و    ی نگاه  م ی دراورد. ن  فشیشکالت از ک  هیخودشون گذاشت،  

 گفت: 

  دیبا  فم یک  یهاشکالت  میکرد   یامروز که ما باهم آشت  نی ! هم یچه شانس   -
 تموم بشه. 

شد و لبخند زد و طوبا شکالت رو به سمت   ره یصورت اون خ   مرخیبه ن   یلیل
 گرفت و گفت:   یلیل

 ! قسمت تو شد.ایب -

ب  یلیل لفافش جدا کرد.    یحرف  چیهیشکالت رو  از  و  نگاه بهش    هیگرفت 
رو به سمت طوبا گرفت    مشین   هیکرد،    مشیانداخت و بعد از وسط به دو ن 

 و گفت: 

 . تونمینم  گهی اگر هم بخوام د -

 انداخت:  نییپا  سر 

که تو دلم    یرو که دارم، هر چقدر احساس  یزیقسمت کنم! هر چ   خوامیم  -
 دلم رو هم قسمت کنم.  خوامیم  ی...حت یداره، همه رو، حت  شهیر

اون رو که شکالت توش بودتو دست گرفت،    طوبا به    رهیدا  مین   هیدست 
 و بعد گفت:  د یطرفش چرخ



که طرف    نهی اون اتر از  کنه؛ اما خوب  م ی خوبه که آدم بتونه دلش رو تقس  -
 .رو داشته باشه  اقتشیل

 انداخت و گفت: ن ییبا خجالت سر پا یلیل

 . رو داره  اقتشیل  اوشیداره! س -

کرد؛ اما تونست    خ یدستاش    د، یو مهتاب گون طوبا پر   د یاز چهره سف   رنگ
  یکرد که انگار از همه چ   یراحت به خودش مسلط بشه، لحنش رو طور

 : خبرهیب

 ؟ یسهراب  اوشی! س اوش؟ یس -

تر از جمله آروم  اورد،ی رو ن  یطاقِت ناباور  گه یسر تکون داد و طوبا د  یلیل
 گفت:   شیقبل

  گهیمتفاوت دانشکده، تو ذهنش دنبال القاب د   ی! دانشجویکسر  اوشیس  -
 گشت. 

ل   - لجباِز  جفِت  اول کالس،  معروف  ی دریح  یلیشاگرد  شعار  با   !stabo 
معنا  ینی الت  یا)کلمه م  یبه  م   ستم،ی ا یمن  پا  اون    ادمهی(،  فشارم یمن 
که انتخاب    گفتم یهم م   شهی معروف رو، مخ فلسفه بود و من هم  یپراگما

 .ادمهی... ادمهیبوده،   ر ینظ یانتخاب ب هیرشته  نیا  یاون برا

 فرصت حرف زدن داد: ی لیاون به ل  سکوت



در درونم به جوشش    یزیچ   هی   کنه یم   کیاتفاق ما رو بهم نزد   ه یهر وقت    -
که اگه   یدیعقا  دش،یعقا  رفتن یبه پذ   کنه یم   ب یمنو ترغ   یی صدا   ه ی  اد، یدر م

واقع  مخالف  باشم  موافقشون  ن  ینخوام  م  ستم،ی هم  نم  ارمیکم    دونم یو 
همراه    اونو  گهیراه د  هی از    گه،یجور د  ه یگرفتم    م ی جواب بدم! تصم  دیچطور با

 ... . خوامیو همدلم کنم، م 

لبها   ی و رو   ین یب   غهی صورت و ت  ی لرزانش رو رو   ی هاتکون داد و انگشت  سر 
ها تو دلش پنهان کرده بود سخت به  حرفها که تا مدت  نیاعتراف ا   د،یکش

  ی چمباتمه زد، نفس  مکتی ن  یرو   باً یبه جلو خم شد و تقر  یلی. لاومدینظر م
 داد و گفت:  رونیب

 !ه یانتطاراتش چ ه، ی! چه جور هی ک  نم ی بب  خوامیم -

 پر سٔوال به طوبا انداخت و بعد در ادامه گفت:  ینگاه 

 ... . نی هم -

 اون رو برانداز کرد و بعد گفت:  نقصیصورت ب   یبا لبخند پر رمز و راز  طوبا

  ی چ گهی د ،ی شناسیتازه تو که بهتر از همه ما اونو م ،یخواینم  ی زیکم چ  -
 !؟یازش بدون  یخوایم

 سرخ رو نگاه کرد و گفت: یهاگل  یلیل

 . بشناسمش  خوام یم  گهیجور د  ه ی گه،یجور د  هی -



چادرش رو    ن یمنطور اون رو گرفت؛ اما نخواست زود بروز بده، بنابرا  طوبا
 و گفت:   دیچ یمحکم دور خودش پ

 سرده! امروز چندم اسفنده؟   یلیخ -

دو دست    ونی به سمت اون برگشت، بازوهاش رو م  جان ی با شتاب و ه  یلیل
 گرفت، تکونش داد و گفت: 

  ،یته من بودخواهر نداش  شه ی طوبا، تو هم  ی هست   ی تو آدم شناس خوب  -
بد، حاال    یخوبه چ   ی چ  یگفت یم  شهیهم   ، یبود  هام ییتنها  یراهنما  شهی هم

قصه است! طوبا    ن یا   یکجا  اوشیهم بگو، حاال هم زبون باز کن و بگو س
ها رو تو ذهنش طبقه  داشت جمله  کرد،یمکث کرد. انگار داشت خوب فکر م 

  دونست یدلسرد کنه چون م  خواستینم ذاشت،یم تی و الو  کردیم یدبن
 . ده ییفقط دنبال تا یلیبا احساس تازه ل  یآدم

 نازک و قرمز شده از فرط سرما رو باز کرد و گفت: یهالب

پاهاش    ست،ی ساده من و تو ن  یایدن  ه یشب  اشیدن  ست؛ین   نجای بلند پروازه، ا  -
زم  هم   نه؛یرو  فکرش  رازه،   شه یاما  از  پر  وجودش  تمام  پروازه،  حال  در 
  ت یوقت از رضا  چی هاش هو لب  زنهیاش حکم و قانون رو پس مهدست

قصه است و نه آدم بد،    هینه آدم خوب    اوشیس  ه،یناراض  شهی. هم گهینم
 یترحم و همراه   قی ال  دیشا   دش، یفهم  شه ی است که نم  یخنث   ِی خاکستر  هی

 باشه؛ اما... . 

 ؟ یاما چ  -



 !ستی کردن ن  م یتقس   قیاما ال  -

لب  یلیل رو  آروم  رو  لرزانش  و شمرده    ی هاشکست، دست  طوبا گذاشت 
 شمرده گفت: 

 نگو طوبا، نگو... . نوی حرف رو نزن، ا  نی.نه...نه طوبا ا نه.. -

 گونش چسبوند و گفت:   دبهیلرزیدست اون رو که هنوزم م طوبا

خشک و جون داره که    زمی ه  هیبشه، اون    م ی نشو دلت با اون تقس  ی راض  -
خاکستر    ،یاریطاقت نم  کنه،یور م رو شعله  اقیاشت  نیا   شیت آ  دشیبا عقا 

 . یش یم

 پلک زد و گفت:  یلیل

 نباشم. من...من بهش عالقمند شدم.  ی راض تونم ینم  تونم، ینم -

 *** 

 دا ینوزدهم: ش  فصل

اما تو اون خونه بزرگ که    د؛یشکن زمستون تموم شد. بهار رس  خی  یسرما
  یاومد، نه بو  د یع  ی بودن نه بو  دهیتوش پاش  ی تفاوتیو ب  یگرد تلخ   یانگار

  نیا  یننگ استشمام شد و نفس از تنگ   یسفره. بو  یپا  یسبزه نه عطر سمنو 
 عطر تلخ گرفت. 

تو سالن، نفسش    یها چشماش رو ُزل کرده بود به کنسول چوبجن زده  مثل
  لرزه، یکه داره م  شدیم  دهیست بود و به وضوح د. پاهاش ساومدیدر نم 



بدنش    یهاتک سلول. ناباور بود و تکزدینفرت تو تمام وجودش موج م
 ممکنه.   ر ی : غزدنیم  ادیباهم فر

بکشوندش که    نیآفر به سمت کاناپه  خواست  و  بازوش گرفت  به  دست 
به سمت اتاقش،    دش یاون رو چنگ زد و کش  ف ینح   یبازو  ی پژمان ناگهان

 بلند شد: نیآفر یصدا

 ! با توام پسر! پژمان، پژمان نبند. ؟ یکنیم  یپژمان، پژمان چکار دار -

 : دیکش  غیج

 نبند در اتاق رو...پژمان... .  -

زن عمو رو به زور انداخت تو اتاقش و در رو روش قفل کرد به سمت    یوقت
در سالن رفت و در اون رو هم چفت و بست کرد. نفس تند و خشم آلودش  

رمق تو سالن چرخ زد،    ی سست و ب  یها و با همون قدم رون یرو فوت کرد ب
به ذهن داشت   شهی هم  دا یکه از ش  یری تنها تصو  د، ینگاهش به طبقه باال کش 

در سالن به گوش   یکرد و سر پر دردش رو فشرد. صدا   یادآور یتو ذهن  رو  
 : دیرس

 . دیشده؟ آقا در رو باز کن یآقا! آقا چ -

و سوسن دلش رو نلرزونه. با    نیالتماس آفر  یرو گرفت تا صدا  هاشگوش
باز  و ناهماهنگ قدم رو پله  عیحرکت سر   هی ها گذاشت و دم اتاق خواب 

 زن عمو تو گوشش تکرار شد: یهاشد، حرف جونیپاهاش ب



 دست بکش پژمان... .  ده یننگ م  یبو گهیعشق که د  نی از ا -

 :دیرو شن  دیحم  یصدا

 . ستی ن  یزندگ   نیزن ا  دایطالقش بده، ش  -

 زنگ خطر گوشش شد:  نی بود که آخر  دایخود ش یصدا  پژواک

 . یکه ولم کن  خوامیم -

  یهااز هم گشوده شد، دست  حسشیخشک و ب  یهارفت و لب  جیگ  سرش
جرأت کرد    نکه ی رفت و برگشت تا ا رهیبار به سمت دستگ   ن یپر لرزشش چند

 ثابت بمونه.  نیی همون پا

رو پر نکرد،   ه یهاش رنشد، با حس نفس ج یگ  دایاتاق که شد از عطر ش  وارد
باور   داینشد. ش  قرار یب   اهشیس   یموها  دن یبا د نتونست  که سربرگردوند 

  ده یخم  یچه جور  کردیآوار م   ر یروش تحق  یکه هرچ  ی کوه سنگ  نیکنه ا 
 شده از درد. 

تخت    یکه رو   نیسوخته بود، هم  یخواب نبود، تمام شب تو تب نگران  دایش
شباهت داشت که فقط    ی شد پژمان به طرفش رفت. به آتشفشان  ز یخ  مین

قدم به عقب برداشت که    هیو آماده فورانه، با ترس و لرز    کشه یتنوره م
 افتاد وسط تخت.  هوایب

و اون رو با لباس خوابش چنگ    دینفس تند کش  هیشد    کتر یکه نزد  پژمان 
 . نیی پا د یزد و از تخت کش 



بار به خودش    نی راه چند  یشد، تو  ی راه نفس زنان دنبال اون  نفس  دایش
 جرأت داد و گفت: 

 !م؟ یر یم  م ی کجا دار  ؟یکن یم  ی چکار دار -

پژمان    د،یها رو چسب نگرفت مقاومت کرد و نرده  ی جواب  ی ها وقتراه پله  دم
 : دیکش  غیج  دایو ش دش یتر کشمحکم 

 ؟یکن یبسه...چکار م -

 : دیو تحمل نعره کش  تابیب پژمان 

 خفه شو! -

  ی اون رو چنگ زد، وقت   یدر اثر کشاکش پاره شد و پژمان بازو   دایش  لباس
ه  دیرس بدون  و  محکم  سالن  لباس کهنه    ه یمثل    ی امالحظه  چیبه  بقچه 

 پرتش کرد وسط سالن.

فقط پهلوش رو    اومد،یپهن شد، صداش در نم  نیزم   یو رو   دیآخ کش  دایش
پارکت چسب  تند  دهی کف  و  پزود  و  باال  اون  رفتیم   ن ییا تند  دور  پژمان   .

کرده    یباز  شی و الغر رو که با زندگ  فی نح   کل یه  نیو نگاش کرد، ا  دیچرخ
  یفتو لباس پ  دایافتاد، اون شبم ش  شونیشب عروس   ادیبود خوب نگاه کرد،  

که کمکش کرد لباس عوض کنه بازم    یبغ کرده و مچاله بود. وقت  شیعروس 
تو خودش مچاله بود    نیثل جنوقت خواب سردشون هم م  یمچاله بود، حت

 : دینال یو م



 نه...نه...نه... .  -

  شونشی و پر  اه یس  یبه موها  ستاد، یسر اون ا  یگوشه درست باال  هی  بألخره 
 نی کرد بغض نکنه، چقدر ا   یشد و سع   رهیرو نقش داده بود خ  نی که زم
آگ  یموها عطر  و  م  نینرم  دست  بهشون که  داشت.  دوست    د یکشیرو 
سر فرو کردن تو   یبرا   مردیم  کرد،یرو لمس م   یشم یپارچه ابر  هی  یانگار

 اون ها... .  تار تار به 

متوجه   هویبه زور خودش رو بلند کرد و دور و برش رو نگاه کرد که    دایش
باال پژمان  انقدر سر   یشد  پژمان    عیسرشه،  نگاه  لحظه    هیسربرگردوند که 

نفس  انداخت. هنوز نفس  نییشرمزده سرش رو پا   دا یکوتاه به اون افتاد و ش
 زل زد تو صورت اون و گفت:  شونیپر  یکه پژمان با حال  زدیم

  ی ننگ و کثافت  نمی بزار بسوزم و نباشم، نباشم تا نب  رم، یبزار تو حسرت بم   -
 . یخونم آورد یرو که تو تو

 . هیگر   ر ی انداخت و زد ز ر یسر به ز  دایش

دستش فشرد، صورتش   ن یخم شد و چونه اون رو محکم ب   رحمانه یب   پژمان 
 و تو صورتش گفت:   دیرو باال کش

 . خوامینم  هی خفته، گر یبای ز  خوامینم  هیگر  -

 .ست یتر گر تلخ دایش



کم بلندش  کم   فشردیچونه اون رو م ر یکه با دست محکم ز   نطور یهم  پژمان 
ها رو بهم  هاش رو باز کرد. پلکدست داد و لب ی لت خفگحا دا یکرد، به ش

 زد: ادی پژمان فر د،یها رو سائفشرد و دندان

لعنت  - بزن  میحرف  بزن  ترکم ی...دارم  کثافت...حرف  بزن  ...حرف 
 ... . بی...حرف بزن نانجمعرفتیب

خودش رو    ی و گلو  رهیاون رو بگ  یها دست و پا زد، خواست دست  دایش
چنان چونه اون رو پرت کرد   عیجهش سر  هی آزاد کنه که پژمان نذاشت و با  

 . نیدوباره پرت شد رو زم دایکه ش 

 بلند شد:  نیالتماس زن عمو آفر یصدا

  کنم یخواهش م  نجور، ینکن ا   رون،یب   ام یپژمان جان تو رو به خدا بزار ب  -
 پسرم!

م  یصدا  پژمان رو  به کر   دیشن یالتماس  رو  خودش  سخت    زد،یم  یو 
 و منتظر بود.  دیلرز یم

 . زدیچنگ م  نیو دستاش رو رو زم   کرد یم  ه یگر  دایش

  بای بت ز  نی دور ا  زد، یدوباره شروع کرد به راه رفتن، دور اون چرخ م  پژمان 
اما    ستاد؛ی و رنجور، روبروش ا  ف یبدن نح   نینبود، دور ا   با یبراش ز گهی که د

 !کرد؟یم نگاش نکرد، اصاًل چه



د  دایش پشت  به    دگان یاز  دوخت،  چشم  عمو  زن  اتاق  به  اشکش  از  تار 
اون رو    انیژ  ر یش  ن یکه ا  کردیها، راه پله، به کجا فرار مآشپزخونه، کاناپه

 پارکت سرد گذاشت.  ی و سر به رو   ستی گر  تر قیندره؟ عم

 : یشم یابر  اهیو باز چشم دوخت به خرمن س ستاد ی سر اون ا ی باال پژمان 

بهم، شب و روز حالت تهوع    ی ختیر   ییهویبود که تو    شی ماه پ   ک یفکر کنم    -
  ، یو هممون رو نگران کرده بود  اومد یغذاها بدت م  شتر ی ب  یاز بو  ، یداشت
و دکتر و پرستار رو پس    یرو نخواست   گهید   کسچیمن و زن عمو و ه  ی نگران

.  دمینفهم  خنگعالئم؛ اما منه    نیتابلو بود ا   ی لی مل. ختحمل کردم و تح  ،یزد
گفتم آدم    ی! هشهی با خودم گفتم چهار ماهه بهش دست نزدم مگه م  یه

 !شه؟ یبشه، م  شهیکه نم   یچ یبدون ه 

 و ادامه داد:   دیکش   یبه سمت در خروج دست

 سوسن به من گفت که ممکنه... . نیا -

 و ناله زد:  شیشون ی رو پ دیکوب   محکم 

 ِا ِا ِا من، من چرا باور نکردم؟! -

 سر اون برد:  کیشد رو زانوهاش و صورتش رو نزد خم 

ماه مردم و زنده شدم با حال و هوات، چکار    کی  دا؟یش   یچطور تونست   -
 تو؟! یکرد



  د، یخودش د  یسر بلند کرد و صورت پژمان رو تو چند سانت  یبه آروم   دایش
 شد. ز ی خم ی ن  ین گرفت و کمورم دارش رو از او  یهاچشم 

بعد    پژمان  و  نگاش کرد  و  چشم   هویخوب  ثابت شد رو شکم تخت  هاش 
 که از لرزش و اضطراب کاماًل عوض شده بود گفت:   یبا لحن دش،یسف

 !؟ی! با ک دا؟ یش ی ! با ک؟ یاما از ک ؛یمنو برآورده کرد  یآرزو  -

دودست گرفت و    ون ی اون رو م  یهاانداخت و پژمان شونه  نییسر پا   دایش
 گفت: 

 چرا؟ دا؟یبرات کم گذاشتم؟ چرا ش  یچ -

 :دینال  دایش

 گفتم ولم کن.   -

تکون  ی هاشونه  پژمان  رو  با صدااون  و  داد  بود    یی تکون  دورگه شده  که 
 گفت: 

 چرا؟! -

 تحملت کنم!  تونم یگفتم نم  -

 چرا؟! -

 نبودم.  تیمن زن زندگ  -

 نعره زد:  ن پژما



 با من؟  یچرا...چرا...چرا با من؟ چکار کرد -

 زد:   غیاز تو اتاق ج   نیو آفر دینال  دایرو که تو صورت اون زد ش یل یس ن یاول

 پژمان تو رو خدا، تو رو به روح پدر و مادرت... .  -

  کرد، یو مکث نم آوردیپر قدرت رو تو صورت اون فرود م یهایل یس پژمان 
و پژمان   کردیهق مسرخ شده فقط لباس اون رو چنگ زده بود و هق دایش
  زد یتو صورتش، به بدنش، چنگ م   ،ی لیپشت س   یل ی. سد یکوبیم  رحمانهیب

 : زدیم  ادیاون و فر یتو کمر و پهلو

 با من؟ یجز به جز وجودت، تو چکار کرد یمردم برا  یم -

محال    اومدینم   رونیو ب   کردیبا هزار مشقت در اتاقش رو باز نم  نیآفر  اگه
جلو    دیپژمان جون سالم به در ببره، پر   ن یسنگ   یهادست  ر ی از ز  دا یبود که ش

 کرد و التماس کنان گفت:   دایو خودش رو حصار ش

 پژمان تو رو به روح... .  -

رو   دایو کبود ش  فی زود بدن نح  یلیخ   نی و آفر  دیدور خودش چرخ  پژمان 
 و رفت باال.   دیبه آغوش کش

  ستم ی س  ، ینقاش   یها، تابلوهابه دور و برش چشم دوخت. کمد و بوفه  پژمان 
در سالن که سوسن با تقال تونسته بود  یو حت  یخاکستر ی هاو مبل ی صوت

  یاری   گه ی. پاهاش ددیچرخ یبود دور سرش م  ستاده یبازش کنه و تو درگاه ا
 ... . هانگه داشتنش رو نداشت، سست شد و بألخره دوزانو افتاد رو پارکت 



بهار به داخل   لیخنک اوا  یسمت باال، هوا  دیاز کنارش رد شد و دو   سوسن
آشفتش، سرش رو باال برد، باال و    یموها   یال  دیچی سالن هجوم آورد و پ

  د،یچرخیتر م . لوس باش یز   یشد به گچ کار  ره ی و خ  د یباالتر تا به سقف بلند رس
رو پلک زد، آوار زلزله مادر و پدر و برادرش    سشی خ  ی ها. چشم وقفهیتند و ب

 ننگ عشقش رو، لب گشود و گفت:  نی رو گرفت و آوار ا 

 بود؟! ن یحق من ا -

 زد:   ادیو فر  نیبه کف زم  دیها رو چند باره کوب دست کف

 خدا...خدا...خدا... . -

کدوم    چیاما خواب به چشم ه  د؛یزود به صبح رس  یلیبود که خ  یتلخ   شب
 . ومدیاون خونه ن ی از اعضا

خورد. چند شب    ییجواب داد و نه غذا  ی حرف زد، نه تلفن  ینه با کس  پژمان 
پدر و    یادگاریتو اتاقش و فقط پشت پنجره نشست، عکس    دیچپ   یمتوال

از دست رفته تو دلش زار زد.   یهاگذشته  ادیمادرش رو تو بغل گرفت و به  
به    ا تنه  اد، یقراره به سراغش ب  یک   یکه خوشبخت   کردیفکر نم   ن یبه ا  گهید

 . جانی هیکشش ب  نیوجود پر وسوسه و ا   نیا  یِی رها   کرد،یفکر م ییرها 

تو روزها   دایش  دن یو تحمل د  تاب   یاساس   ر یی تغ  هیبا    یکه به زود  ییرو 
خودش رو    یعمر آرزو   هی  نهی بب  تتونسیرو نداشت، نم   شدیجلوش ظاهر م 

ها خودش رو دور از همه قرار داد. تا مدت  دایکه در حال سوختنه؛ اما ش 
متصل    وارشیاز اون اتاق که د  د،یترسیاز اون جا م  موند،یتو اتاقش نم  ادیز



 یهانفس  یصدا  کردیها حس م. شبدیترسیبه اتاق پژمان بود سخت م
م رو  م نعره  ی صدا  شنوه، یتندش  رو  آفرشنوهیهاش  به    ن ی. چشمش که 

م  افتادیم زده  ح   رفتیخجالت  م  اط،یتو  که  رو  بر    دیدیسوسن  رو 
 هیبود،    یباغبون  لیاتاقک وسا   شیتنها   یها پناه روزها. تا مدتگردوندیم

.  رفتیسوسک و مارمولک باال م  شیآجر  یوارهایسرد و نمور که از د  اتاقک
 ها لچهیو ب  لیب  نیهمون جا ب  شیشگ یهم   یاه شب از ترس کابوس  هی  یحت

  رونیبهش اجازه نداد از اتاقش ب  گهی د  دیفهم  نیآفر  یخوابش برد که وقت 
 . ادیب

  ی سالمت   ه، یرو داشت و مراقبش بود، براش مهم نبود پدر اون بچه ک   هواش 
 تر بود. براش از همه واجب دایش

و    ختهی. بهم ر رونی هفته طاقت فرسا بألخره پژمان از اتاقش زد ب  ه یاز    بعد
  یی و چشماش گود رفته بود، از زور کم غذا   شی از ر  اهیآشفته بود، صورتش س

ب   یهاو ضعف تمام رگ بو   رونیدستش  . دادیم   ی موندگ  یزده و بدنش 
 . یقل یص یهاسنگ ی شد و ُسر خورد رو  حالیب د،ی ها رسدم پله یوقت

نگران  غی جبا    سوسن بگ  د یپر  یو  رو  و خواست جلوش  که    رهیبه سمتش 
پا  تر عی پژمان سر  کل یه به  اون  ت   نیی از شتاب  لبه  با    ز یقل خورد و سرش 

زود به اورژانس زنگ    یل یخ  نیپله برخورد کرد و شکاف برداشت. آفر  نیآخر
تخت خودش بود، بهش سرم وصل   یساعت بعد دوباره پژمان رو  می زد و ن
شد و به خواب    خودیکم از خود بدادن تا کم   یتی تقو  یچند تا دارو   و کردن  
 رفت.



نم  دیدیم   دایش دم  بود،  زدیو  مقصر  ال  هی.  نگاه    ق یمقصر گناهکار که  هر 
سرزنش  ز یرآم یتحق از  پر  هر کالم  م   ی و  تلفن  م   زد، یبود.    کرد، یالتماس 

که پشت خط بود از اون بدتر    یاون کس   یهوااما حال و    کرد؛یخواهش م
به    دهوارانه چه سا  د یگرفت حرفاش رو چه تهد  م ی روز تصم  ه یبود. بألخره  

 نگران و مضطرب فقط حرف زد: فونی. تلفن که رفت رو آ ارهی زبون ب

  ن یدارم، چت شده ا  ی رو بردار، باهات کار مهم  ی گوش  یااگه خونه  روان یس  -
 ... . ی س یتا آخرش وا یروزها؟ تو قول داد 

 بود.  یاولش؟! تازه اول باز ا یآخرش بود   نیا  و 

قدم جلو گذاشت    از یبه بهانه ن  روان یشده بودن. س  ی باز  نی دو باهم وارد ا   هر 
 خراب شده پشت سرش.  یها از پل ییرها ،یی به بهانه رها دایو ش 

  فشردیبالش م  یو رو و سر پر فکرش ر   دیکش یها تو تختش دراز مشب  یوقت
  یی اعتنا یب   هیبزرگ،    ییوفایب  ه ی.  افتادیکه تجربه کرده بود م  یاتفاقات  ادی

  د یکشیکه عشق نشد، به تن خودش که دست م   یبه عشق  یو دهن کج 
 . سیسرد و خ  خت، ی ریعرق م 

گذاشتن، گرم و پر    کیتولد بود. دهن هم ک   ز،یشب خوب و خاطره انگ  هی
از گذشته هم دست به دست دادن، آغوش    یحرف  چیهیب   دن، یرقص  جانی ه

 .یحس یب نِ یزم نی و باهم اوج گرفتن از ا  دن یبه آغوش کش

  نه یدرونش بود، نه انتقام، نه ک   از یهوس تمام ن  قرار،یبود و ب   دایش   دا،یش
 عاشق، تنها و تنها هوس... .   شهی قلب هم کیو نه سوزش   یدار



 *** 

از خواب بلند شد کاغذ    دایش   یوقتماه بود که    نیفرورد  پنجم و ستی ب  صبح
 ی چون و چرا  یب   م ی و از تصم  دیکنار تختش د  ز ی م  یدادگاه رو رو   هیاحضار 

 حاصل کرد.  نانی پژمان اطم

هر    ن یاوج فاجعه، آفر  دایش   یبود و برا  ییرها   لیپژمان تنها دل  یبرا  طالق
تا    شتر ی منصرف کنه و حاال دو روز ب  مشیکرد نتونست اون رو از تصم  یکار
نداشت،    دنینبود. جرأت نفس کش  یباق   شتر یو هجران ب   ییرها  ن یا  خیتار

د و جرقه  یپر   ی ه  شیرفت و عجز و البه کرد. مثل اسفند رو آت   ن ییباال و پا
 عوض نشد. ی زیاما چ  د؛یخورد، بندبند وجودش لرز

تار   شب از  وقت  ن یمع  خیقبل  دادگاه  خا   ی شده  چراغ  پژمان  از  اتاق  موِش 
برداشت و بدون در زدن و اجازه گرفتن   ز یخ   نیمطمئن شد به سمت اتاق آفر

س  رو  دست  شد.  بگ  نه یوارد  آروم  تندش  نفس  تا  تپشش گذاشت    ره،ی پر 
م  نیآفر قرآن  آ   خوندیداشت  به  چشم  د  هاهیو  با  حال    دن یداشت که 
ش  دا یش   شون یپر کرد،  بلند  زد.   د یدو   دا یسر  زانو  جلوش  و  سمتش  به 

قرآن رو    یزود  نی . آفرهیگر   ر یزد ز  ی لرزانش رو جلو آورد و پق   یهادست
 سرد و لرزان اون رو گرفت.  یهاگذاشت و دست  نیزم

 ناله زد:  دایش

 نزار، تو رو خدا نزار زن عمو.  -



  نه ی حالت رقت بار اون به حالش دل سوزاند و سرش رو به س  دنیبا د  نیآفر
 فشرد:

 . زمیروم باش! آروم باش عز آ  -

 زن عمو، زن عمو من چکار کنم؟ چکار کنم؟! -

 گفت:   دایش خت، ی و اشک ر د یاون رو بوس یموها ی رو  نیآفر

 . شمی من...من...اگه، اگه طالقم بده...تنها م -

صداش بلند نشه    نکه ی ا  یبرا  د،یپریهاش م صدا دارش شونه  یهاهقهق  با
رو  دودست  آفر  یبا  و  زد  ناله  و  فشرد  رو  رو    کهیدرحال  نی دهانش  اون 

 داشت آرومش کنه گفت:  یو سع  کردینوازش م

تلخ کرد  تیزندگ  - بدبخت    یرو  مرد  اون  به حق  بزرگ    نیتوه   هیقبول، 
باد داد  یکرد به  ا   یو آرزوهاش رو  اما  ن  نیقبول؛    ی که بخوا  ستیقبول 

 . یبمون  تی قبل یباره سرجادو  یتاوان  چیه یب

 طلبکارانه گفت:   هیخون شده از گر   یهازود سر بلند کرد و با چشم  دایش

 پس همه دنبال تاوانن، از جمله تو... . -

از رو    دا یاشک ش  یدیسر تکون داد و با دو انگشت قطره مروار   نیآفر رو 
 گونش گرفت و گفت:

دادگاه    ، یاحاملهداده بشه تو    صیتشخ   یقانون  یپزشک  شی اگه تو آزما  -
 ... . کنهیاومدن بچه موکول م  ایطالقتون رو به بعد از به دن 



 تلخ گفت:  یجانیو با ه   دیحرف رو از تو دهان اون دزد دایش

 !گه؟یهفت ماه د  یعن ی -

 خاص گفت:  ینگاه سرد به شکم اون انداخت و با لحن  م ی ن  هی نیآفر

 ؟ یادو ماهه -

دماغش به سوزش افتاد و روش رو از شرم برگردوند. هفت    د،یلب گز  دایش
صرف نظر    یبرا  تونستیم   یهفت ماه چه کار  نیماه بعد رو تصور کرد، تو ا 

 کردن پژمان بکنه؟ 

 با خودش گفت: یلب  ر ی تکون داد و ز سر 

 کار.   چیه -

 بود:   ادشی به سکانس اون روز رو  سکانس 

 سر کرد و گفت:  یمشک  یروسر

و رفت و   دیلرز یتو سالن دادگاه به خودش م رم،یرو بگ میگ زند   یعزا دیبا -
بود    ی پتک  هیها شب سنگفرش  ی رو   نشونیسنگ   ی هاها و قدماومد تمام آدم

اون کوب احساس  رو  قاضشدیم  ده یکه  نم  ی .  نگاش  متهم  اما    کرد؛یمثل 
قًا  یاون و کنار پژمان محکوم به نشستن شد دق  یرو روبه  یرو صندل  یوقت

  ی هاسٔوال  دا یفقط انکار کنه. ش  خواستیبود که دلش م  یاول   ف یمتهم رد
نم  یقاض جواب  د؛یشنیرو  م   یهااما  بر  از  رو  پژمان  قاض شدیکوبنده    ی. 

 رو ابراز کرد: نشونی و سخت تر دی کش  یتکرار یهابألخره دست از سٔوال



 د؟ی همسرتون جدا بشاز   دیخوا یچرا م  -

 دوستش ندارم! گهیچون د -

 رو نگاه کرد.  رخشم ی سرش رو چرخوند سمت اون و ن خت، ی فرو ر دایش

 . شهی نم لیدوست نداشتن که دل -

وقته هم    یلیکه خ   یبا نفس  تونمینم  گه ی ! من دی جناب قاض  شه یم   شه، ی م  -
 . دیتمومش کن   کنم یبمونم، خواهش م یسقف باق  ه ی  ر ینفسش رفته ز 

  شی جواب آزما  دنی بعد از رس  گهیجلسه د  هیطالق به    نی تصورات آفر  طبق
 موکول شد.  دایش

م   دنیرس   یوقت فکر  به معجزه  ناراحت.  نه  بود  نه خوشحال    کرد،یخونه، 
ممکن    ر یغ   ن یاز بچه نباشه! تو خودش جمع شد، ا   یاثر  شی تو آزما  نکه یا

  خواستش، یوماهه گفته بود، نمد  نیجن   هیتمام از  تیبود. دکترش با قاطع
 و گفت: ستادیجلوش ا  روانیبه فکر انداختن بود که سر بزنگاه س

 . خوامشیمن م -

نشد،    یرخ نداد و اشتباه   یممکن  ر یغ  چیسال گذشت، ه  هیهفته براش    هی
اومدن بچه و مدِت    ایپرونده رو تا بعد از دن  یقاض  یبا جواب مثبت باردار

از حال رفت و پژمان با    ن یتو بغل آفر  دا یمعلوم شده مختومه اعالم کرد. ش
سنگ  یکاغذها  شون،یپر   یحال دستش  تو  رو که  دادگاه  خورده   ی ن یمهر 



تازش رو   م ی تصم رون یاز دادگاه زد ب  ی وقت  د،یپاره کرد و به هوا پاش  کردیم
 . موندینم گهیکرد، د   یقطع

م  گفتیم  مای هواپ  رنگ   یآب   یهاطیبل ا  خوادیکه  و  برا  نیبره    یدردش 
تنها   دایش ب   ییاز  آوارگ  یکسیو  انتقام سخت   یو  بود، چه  ازش    یبدتر  رو 
 پژمان.  گرفتیم

نم   نیآفر اما گفت که  منصرفش کنه؛  با  تونم،یتالش کرد  تا    دیگفت  برم 
  یزندگ  شه یتر از هم چند ماه تلخ  نیا  خوامیفراموش کنم، گفت نم   د یبا  نم، ینب

 کنم. 

تو    کرد یو سرش رو م   زدیسر م  دیبه توح  گرفت، یم  ونی ُرم، پانس  رفت یم
که انگار   یهم تنها نباشه، مرد  دیتا توح   رفتی. م شی ها و کار و زندگکتاب
 کنه.   یها زندگ گرفته بود تو کتاب  م ی تصم

  ن یو آفر  رهین رو بگاو  یکه جلو  کردیالتماس م  نیبا نگاهش به آفر  دایش
 : کردیهاش رو متالش نیآخر

 م؟ ی باهم حرف بزن -

 نه! -

بار رو    ن یاول  یو پژمان برا  ستادیکاناپه رو دور زد و اومد مقابلش ا   نیآفر
 زن تلخ شد: ن یا یدر رو 



آخر فقط بو بکشم    یهاساعت  ن یا  خوامیحرف بزنم زن عمو، م  خوامینم  -
وقت بود که   یلیخونه خ  ن یآرامش رو حس کنم، ا  خوامیو حس کنم، م 

 انقدر آروم نبود. 

 دیدر رس   یجلو  یبه سمت اتاقش و وقت  دیراهش رو کش  جهینت یب  نیآفر
 پژمان گفت: 

بانک  - حساب  ر  ی تو  پول  هم    یاز کارگرها   ی کی به    ختم، ی تون  ساختمونم 
براتون    ن یداشت  یتون سر بزنه تا اگه کار بار به   هیسفارش کردم چند وقت  

رو    ونم یو تلفن پانس   زنم یزنگ م   دمیرس  یوقت  ،ِی م یکر  شی لی انجام بده. فام
تو    ودمخ   یخونه رو برا  نی از اتفاقات ا  یزیهر چند...دوست ندارم چ  دم،یم

 ذهن تصور کنم. 

و خودش رو تا وقت رفتن پژمان تو اتاق حبس کرد.    ستیآروم گر   نیآفر
  ی بألخر هشت غروب پژمان آماده رفتن شد و سوسن آب و قران آورد. وقت

 رد شد رو به سوسن گفت:  رشیو از ز ی قران رو بوس

 . زیپشت سرم آب نر  -

 کاسه به دست ماتش برد و پژمان گفت:   سوسن

 ... . یدیباشه، ام یعشقباشه،  یا زهیکه انگ  شهیآرزو م یبرگشتن وقت  -

 گفت:  یلب  ر یز نیآفر

 مراقب خودت باش. -



 هستم! -

مرد. چه معلم پر    ن یا  بردیها رو به کار م واژه  نیتر  نی و سنگ  نیتر سخت
  ر یی مدت کوتاه حرف زدنش رو تغ  نی که تو هم   ییوفایب   نیبود ا  یاتجربه

 آموزش... .  نیداده بود، مرحبا بر ا 

دو   دایش بمونه.  آروم  ناگهان   د ینتونست  اما  در؛    ی صداها  ستاد، ی ا  ی سمت 
م  یخداحافظ م   یصدا  د،یشنیرو  رو  در    د،یشن یدر  جونش  داشت  انگار 

صدااومدیم رو   ی هاچرخ  ی .  حرکتش  و  چمدون  صداپارکت  یته    یها، 
 شکستن قلب خودش... .  یرفتن، دور شدن، صدا

داشت  دیدو  زد.  رو کنار  پرده  و  پنجره    شه ی که هم یمرد  رفت،یم  سمت 
  ی عروس  یهاکه تو تمام عکس  یمرد  رفت،یم  عشقیعاشقش بود داشت ب

مرد بود!  زده  لبخند  اون  خالف  محبت   یبر  و  عشق  ازش  التماس  با  که 
 . رفتیم  نشیهاش داشت با چمدون سنگ خواسته بود! مرد عاطفه

جونش رفت، حواسش رفت، در تراس رو گشود   شد،یداشت کنده م  دلش
پر نرده  دیو  فر  خواستیم   ، یسنگ   ی هاسمت  و  کنه  بزنه،    اد یالتماس 

 بگه نرو، بمون؛ اما... .  خواستیم

  ن یهاش سست بود و مردد؛ اما ا رو بلند کرد، قدم  نشیچمدون سنگ   دسته
ا  کرد،یموندن و نرفتن. اشتباه نم   نیب  دیترد  یبرا  شدی نم  لیدل   نی زمزمه 

خ ناله م  یلیها  تکرار  تو گوشش  بود که  و    یوقت  شد،یوقت  زد  بهم  پلک 
 : دیرو شن  دا یش ادی چمدون محکم کرد فر رهیدستگ ی دستش رو رو 



 پژمان...پژمان... .  -

از افتادنش پلک زد،   ترس یب  دگانش، ید   یاهینشست وسط س   یاشک   قطره
 یهلش نداد، فقط آروم پشت دست رو رو  ینرفت عقب، بر نگشت. کس 

 . رونیو از خونه زد ب د یصورت کش

زانوهاش رو بغل کرد و بازوش    ن،یهمون جا کف تراس ولو شد رو زم  دایش
حاال بدون طالق تنها بود! بدون مرگ همسر تنها    د،یدندون کش  شیرو به ن 

 تمام وجودش تنها بود.   ییوفایبود! حاال به جرم ب 

 *** 

 ا ی: ثرستم ی ب فصل

که    یاانداخت، فاصله  روان یو س   ا یثر  نی ب  ق یفاصله عم  هی   موقع یتلفن ب   اون 
  لشیو جمع کردن وسا   ایبار ثر  نی. قهِر اشدیبا بهانه و التماس پر نم   گهید

ام به  نبود، حرف  یآشت  دِ یقهر  و    گار یس   ،یمامان حور  دار شی ن  یهادوباره 
 بود.  ا یثر  یغزل خداحافظ  گه،یزن د ه یحاال 

ند   وانر یس رو  اون  با نشونه  د؛یرفتن  م اما  بود،  آشنا  ا  دونستیها    نیکه 
به    تونهینذاشتن فقط م  یباق  یزیاز خود چ  باً یچمدون بزرگ بستن و تقر 

و    ختی ر  ل یها و وسا کوه لباس  نیو ب  دادیباشه. سر تکون م  یی جدا   یمعن 
  ه ی  دنبال.  کردیرو پراکنده م  ز یبا پاهاش همه چ  زد،یپاش تو اتاق قدم م 

اون   ایتوش زده شده باشه؛ اما ثر   یآخر  یهانامه بود که حرف  ای کاغذ    کهیت
 بود.  ده یدوخط نوشته هم ند  ق یال ی رو حت



و    زدیحرف م  یمامان حور   فون،یخونه زنگ خورد و زود رفت رو آ   تلفن
ثر م   ا یسراغ  م   مارستان یب   گرفت،یرو  و  پرو   گفت، یبود  بابا  تکون   ز یپلک 

. دستگاه تلفن رو  خواستینم  روان یاما س   نن؛یرو بب   گهی همد  د یخورده و با
. موند گوشش هم سالم ن  هی  یکه حت   دیکوب  وار یچنان از جا بلند کرد و به د

  د، یکشیو نعره م  وار ی به در و د  دیکوب یرو م   اومدیکه دم دستش م   یهرچ
ساعت همساتا  صدا  هاشونهی ها  فقط  آپارتمانش  عربده    یشکستن  یاز  و 

 جلو بزاره.  یقدم کردیجرأت نم  یکس   یول  دن؛یشن یم

اون    یبرا  دیبا   ا،یآروم شد رفت خونه پدر ثر  یکم  هی  یروز بعد وقت   دوسه
ش   دادیم  حیتوض نقش  زندگ  دایکه  ن  شی تو  رنگ  پر  .  ستی انقدرها 

نبود،    ای ر باشه؛ اما ثرمنتظر اتفاقات بهت  ندهی آ   ی بگه که تو روزها خواستیم
 بود:   ی ناراض روان یو از س   کردیم  ه ینبود که بشنوه، مادرش گر

من و پدرش رو   یکجاست که حت   ،یآوارش کن  نجور یمن دختر ندادم که ا -
 هم محرم ندونسته؟! 

  ه یاونم ازش خبر نداشت، درست مثل    ی زده به خواهرش ثمن؛ اما حت  تلفن
نبود که دنبالش نگشته باشه، هر شب    یی گم بود. جا   ن ی زم  ر یقطره آب ز

  ی مامان حور   یهاکال  سی پر از م  لشی خونه، موبا  د یرسیخسته و افسرده م 
ب  رو  همه  اما  هپل ذاشتیم  جوابیبود؛  انقدر  حمام    ی.  نه  بود که  شده 

م  رفتیم اصالح  آت  شی آت  کرد، ینه  م   گار ی س  شیبه  ز  کردیدود    ر ی و 
 از دست رفته بود.  ا یبعد از ثر روان یچشماش گود رفته بود، س 



که مطمئنًا    روانیفرار از س  یپدر و مادرش، برا  یهاحتیفرار از نص   یبرا  ایثر
م  اونجا  تصم   اومد یاول  اع  میسراغش  آباد. خونه  بره سعادت    ی انی گرفت 
آقا و  وقت   انیسورچ  یخانم  ثمن خ  یکه  و  و   کیکوچ  یل یاون  پدر  بودن، 

سرا  م   ی داریمادرش  رو  آقاکردنیاونجا  و  خانم    یفرزند  انی سورچ  ی. 
ا  نداشتن دخترها  نیو  مثل  رو  زانوها  یدوخواهر  رو  پر    یآرزوهاشون 

  یکس   ز یوقت تو اون خونه بزرگ و خاطره انگ   چیمهرشون بزرگ کردن، ه
تاج    یشون رو رو خونه  دار ینکرد. اون زن و مرد پر عاطفه سرا  ز ی احساس تما

م هم  ذاشتنیسر  هم   شه ی و  و  ثرهمراه  بودن.  با   ا یدلشون  هم  ثمن  و 
درس    انی سورچ  یآقا  یهاقیتشو بود،  اعصاب  و  مغز  متخصص  دکتر  که 

بود که    انی سورچ  یآقا  نیهم  یکردن. حت  یرو ط  یترق  یهاخوندن و پله
  ی جور کرد و بعد فرستادش تا برا  ایتالی ثمن رو تو ا  لیاقامت و تحص   یکارها

کس هم   ی خودش  م   شه یبشه،  رو  دوتا  و    هیرو    نشوند یاون  کاناپه 
که    گفتیو بعد م   نشستی. خودش هم م ذاشتیم  ی روشون صندلروبه

 . دیچه کاره بش  دیخوایم  خونم یهاتون مدارم از تو چشم 

ثمن بخاطر سر و زبون خوبش   گفتیم   زد،یرو درست حدس م  یچ  همه
بخاطر منطق و    ایو ثر  شه ی که داره تو رشته حقوق موفق م  ییهوش باال   و 

. همه رو درست گفته رهیکه درونش هست دنبال اجتماع م   یایسر زندگ
  ل یوک   هیرو تو رشته حقوق تموم کرد و دوسال بعد    التشی بود، ثمن تحص

  روانی خوند؛ اما کار نکرد، س  یهم تو دانشگاه جامعه شناس   ایثر زبده شد و  



  ی مددکاِر جستجوگر مدام سرش تو زندگ  هیدوست نداشت زنش به عنوان  
 .رفتیو چرا فقط بخاطر عشق پذ   چونیب  ایو اون باشه و ثر  نیا

شبانش تو    یهاهی چمدون بزرگش و گر   ا،یثر  ِی روح  یختگیحاال در هم ر   و 
بچگ  یاتاق تنها   هاشیکه  آقا  هاشییمأمن  و  خانم  به    انیسورچ  یبود 

گفت. به اونا گفت    ایخورده و ثر  یتکون اساس  هی  ،ی زندگ  نیا   که  فهموندیم
  هزن تاز   ه یمثل قبل دوستش نداره، گفت ازش خسته شده، از    گهی د  روانیس

شب هم   هیکرد.    هی گر   انیگفت و بعد هم تو بغل خانم سورچ   شیتو زندگ 
کرد بعد هم گفت که چه    فیرو تعر  ز یو همه چ   شیتلفن کرد خونه پدر

 گرفته.   شیزندگ  یبرا یم یتصم

  گهی اما اون د  ؛ یشیم   مون یناله کرد و گفت خوب فکرات رو بکن، پش   مادرش 
  ی هرکار  انشینباشه، اطراف  گهی بره و د  خواستیبه فکر نداشت فقط م  از ین

  ماشیهواپ   طی همه کارهاش رو کرد. بل  یاهفته  هیکردن اون منصرف نشد و  
  زششکرد. مادرش نوا  هیگر  ر ی کرد و روز موعود تو بغل مادرش س  یرو اوک

 کرد و گفت: 

 اون زن... .  دیشده، شا  یاشتباه دیصبر کن، باهاش حرف بزن، شا  -

رو    کشیاسم کوچ  زنه،یاز من به شوهرم زنگ م   ر ی غ  گهیزن د  هی  یوقت  -
م م  زنه،یصدا  م  شه،ی نگرانش  بچش  پدر    ی شک  یجا  گهید  گرده، یدنبال 

مدت هم    نی. تو ارفتم یم  رونیب  شی از زندگ   نای زودتر از ا  دیمن با   ست،ین
  ، برم  دیترحم و کمکه. با   ق یآدم مظلوم که ال  هیکردم، نقش    یفقط نقش باز

 برم تا فراموش کنم.



بدرقه همراهش    یاجازه نداد برا   یساعت معطل بود، به کس  کیفرودگاه    تو
اونم    بودن،  یکه از خودشون هم فرار  ییهاآدم  کرد،یها نگاه مبه آدم  اد،یب

رو از پشت   موندهیباق   یهاها. لحظهاز اون آدم  یک یبود، درست مثل    یفرار
به    ران یا   رگشتب  روانیکه به خاطر س   یاون روز  د،یکشیانتظار م  هاشهیش
 د یدیم  یدر کار باشه؛ اما حاال وقت  یا که برگشت دوباره  کردیفکر نم  نیا

 شد یتو خودش مچاله م  یمک یقا   یکالم و توقع  چیه یب  ستی ن  یاگهی چاره د
رو    یشگ ی هم  ی رنگ و بو  گه یکه د  یاز عشق  کرد، یعشق گذرا فرار م  ن یو از ا

 نداشت.

 خوش آمد گفت: مهماندار 

 .دی سالم خوش آمد -

 رو نشون داد:   شی تکون داد و مهماندار صندل سر 

 چپ.  فی شماره هفده، رد -

 ساله ستیجوان ب   هی   شی کنار  یهایاز صندل  یکیسرجاش نشست، رو    یوقت
تو   یمرد جا افتاده و کامل که حساب   هیکنار پنجره   ینشسته بود و رو صندل

نگاه  اصاًل  و  بود  شده  نم   یخودش جمع  اطرافش  با چشم کردیبه   یها . 
ها رو بهم  دست  یقو   ی هاو پنجه  رونیو شفافش زل زده بود به ب  رمق یب
خلبان صحبت    د، یبعد اعالم شد که کمربندها رو ببند  قهی. ده دقفشردیم

و نفس    د یچسب  شی به صندل  ا یبلند شد. ثر  نیاز زم   مایکرد و بألخره هواپ 
 . دیکش   قیعم



ناخودآگاه نگاهش به اون افتاد و    ایشفافش رو پلک زد، ثر   یهاچشم   مرد
روان شدن رو گونش.    وقفهیاشک صاف و ب   یهاقطره  دی در کمال تعجب د

ثرک  هی ز   ایم که گذشت  و  شد  د  یرک یز  ر یخم  حاال  نگاه کرد،  رو    گهی مرد 
خجالت   ایثر   کرد،یم  سیاون بدون ترس و خجالت صورتش رو خ  یهاهیگر
ا   یحرف  د یکشیم ترس  اما    نیبزنه،  بشه؛  خطاب  فضول  داشت که  رو 
رو    اومدیکه به نظرش عاقالنه م  یباشه! تنها کار تونست یهم نم تفاوت یب

دراورد و به سمت   فشیاز ک یخوشبو و عطر  یدستمال کاغد هیانجام داد،  
 مرد گرفت: 

 . دییبفرما -

بزرگ    یماه گرفتگ   ه ی  ا یبرگشت، ثر  ای سرش رو باال آورد و به سمت ثر  مرد
و دستش رو جلوتر برد و مرد با تشکر دستمال   دیرو سمت چپ صورت اون د

رو باز گذاشته بود، مرد    یی سفرش دِر باغ آشناخودش بود، هم رو گرفت.  
 پژمان بود. نیغمگ 

 *** 

 ی لی: ل کم یو ستی ب فصل

رو    شه ی پعاشق    ی لیکدوم ل   چیه  دیسال جد  ک یها و تبرو عطر شکوفه  بهار 
خودش    یبود و ساده برا  دهیدگرگون نکرد. همونطور که ساده به عشق رس

  ی کرده بود، همونطور هم ساده اون رو تو دل پنهان کرد. نذاشت کس  ر ی تفس
 کنه!  دایاطالع پ  ی جوشش ناگهان نی از خودش از ا  ر یغ



تبر   طوبا از  د  ک یبعد  نو  تماس  گه یسال  دلش    یباهاش  بود،  نکرده  برقرار 
اون کس   خواستیم با  بزنه،  حرف  اون  از    یبا  و  شده  همراه  دلش  با  که 

لحظه   هی   د یع  یلیروز تعط  زدهیتو تمام س  اوش ی بود. فکر س  دهیعشقش شن
 ی تو مهمون  د،یدیاون رو م  گذاشت یهم رهاش نکرده بود. هر جا که پا م 

که    دونست یمقابلش بود، م  یصندل  هیرو    شهی هم  اوشیپدرش س   ستاندو 
افکار رو از خودش    ن یکوتاه ا  یالحظه  یحت   تونست یاما نم   اله؛ یفکر و خ  نا یا

آج به  نزدن  پاتک  بادوم  دیع  یهالیدور کنه.  غارت  حاج   یهند  یهاو 
ا بود. شک  انداخته  به شک  رو  به چه    یلیل   نکهیمحسن  امسال  دردونش 

اقوام    یهایو مهمون  هایدن ید  دیشروع کرده، تو ع  گهیجور د  هیرو    دیع  ی تین
از حد، صورتش   شی ب  یدختر تک و تنها که الغر  ن یدور تمام حواسش به ا

ر از  م  ختی رو  بود  م رفتیانداخته  پذ  دشیدی.  از  بعد  تو    رهیم  ییرا یکه 
د و  ید  یتموم بشه. خاله باز  ها یخاله باز  نی تا ا  نه یشیآشپزخونه و بس م 

دن و خوردن  بود، فقط خور   اشیاز مزا  شتر ی ب  بشیپس دادن که معا   دیبازد
از دل دخترش زودتر از دل خودش با    هایو خوردن... . حاج محسن تازگ

برنداشته بود؛ اما اون    یقدم   نانیاطمیگاه ب  چیه  شی. تو زندگشدیخبر م
 د یشندستگاه تلفن    یوار دخترش رو پابغض آلود و التماس  یشب که صدا

شب رو    مهی ساعت ن  یهارو به دست آورد. عقربه  نانشیسست شد و اطم 
  ی تاپ رو  هیبا    یل یروشن بود. ل  مهیباز و ن  مهی و در اتاق اون ن  دادینشون م 

و گوش بود  نشسته  رو    ی تختش  در  خواست  حاج محسن  بود،  دست  به 
التماس    یبه ک  یلیتنش رو به تکون انداخت، ل   ها هیگر  یمحکم کنه که صدا 

به ک کرد؟یم از ک  گفتیم   ی!  رو کنار    هاشییتنها  خواست یم  یبرگرد؟! 



سرش    ی لینگاه به داخل اتاق انداخت. ل  م ی ن   هیکنه؟!    مشی بذاره و با اون تقس
سبز و    یهاچشم   زد،یفشرده بود و تو موهاش چنگ م   شیبازوها  یرو رو 
لب  شی جنگل بود،  خورده  بارون  محاال  م   دیلرزیهاش  التماس   کرد، یو 

  ده یمدت ازش ترس  ن یرو که حاج محسن تو تمام طول ا   یالتماس همون کس 
 بود. 

دارم باهات حرف بزنم...شعار نده من گوشم    اج یاحت   اوش،یفقط برگرد س  -
التماسم اهم   ارم، یپر،...آره...آره دارم کم م    ت یفقط تو رو خدا برگرد و به 

 بده، فقط برگرد. 

 شی پسر سر از زندگ  نیخره او همون جا خشکش زد، باالٔ   دیمحسن لرز  حاج
رو به اون    نیراحت تونست دخترش رو از ا  گهیاعتقاد د  هی درآورد، باألخره  

نگفت،    یل یبه ل  یزی بعد از فردا هم چ  ی نگفت، فردا و روزها  یزیرو کنه. چ
  ییروزها  ن یاتو تمام    ی ل یجز خدا دم نزد. ل  ی تو دلش و به کس   خت یهمه رو ر 

و    نشست یتلفن م  یپا  آوردیم   ر یتا وقت گ  بود  خبر یکه از حال پدرش ب 
 ی عوض شده بود، لحن حرف زدنش، اون التماسش و حت  یل ی. خزدیحرف م

 یهاتو وجودش نبود. قبض  گهید  زدیکه لحظه به لحظه ازش دم م  یغرور
طوبا    دنی. هر روز به دشدیخارج سرسام آور م   یهاتلفن به علت تماس

  پ یهم ت   ی هاو چندتا از بچه  ی روح  ی به مهمون  کرد، یو درد دل م  رفت یم
کنه. چند دست لباس مد روز    دایپ   ییتا خوب با قشر اونا آشنا   رفتیاون م

نه از   -که:    دیاز پدرش درمورد اونا سٔوال کرد فقط جواب شن  ی که وقت  دیخر



همشون    یبپوش  ییخوایو نه از مدلشون؛ اما چون تو م  ادیرنگشون خوشم م
 قشنگن. 

که باعث بشه    یلی ل  ه یتازه باشه،    یلی ل   هی   اوش ی س  ی بار برا  ن یا  ست خوایم
 که هست.   ینگهش داره، هر جور خواستیبه سفر نره، م  گهی مجنونش د

  ه ی  کردیبار به پاش م   نیاول   یکه برا  نیچسب و شلوار ج  ی شمی  یمانتو
هاش به سر کرد  شال سبز هم به رنگ چشم   ه یخاص بهش داده بود،    پ یت

  ی صورت روح  هو یکم نداشت،    یزیچ  گهی و باز خودش رو نگاه کرد. حاال د
  شه ی هم یهاو سرخ، چشم   یاقلوه  یلبها   ،ی طونیش  یآورد. ابروها  ادیرو به 

  یخورده نقاش   هیچرا، کم داشت.  از کرم پودر.    یبرف  یهاکرده و گونه  شیاآر 
دا روغن کم  و  رنگ  ن و  ناش  یساعت  میشت.  بود،  چشم    انهیمشغول  خط 

از حد پررنگ بود و گونه   شیهاش ب بود، لب  اه یهاش س بود و پلک  دهیکش
بود. به خودش نگاه کرد،    ی مصنوع  ی ل یکرم پودر ماسک شده خ  ر یهاش ز 

  یرفت و اومد و وقت   یه  ییرا یاتاق خودش و سالن پذ  نهی ن بار تو آ یچند
  ی هاشد. با کفش  یعوض شده راه  ی کم نداره و حساب  یزیمطمئن شد چ 

خودش رو حائل   نی بود بخوره زم   کی چرخ زد و بعد که نزد  هیپاشنه بلند  
  ی لیشد همون ل  دی چادرش رو پوش   یبعد وقت   قهیکرد. پنج دق  ونیز یتلو  ز یم

  اهیشنل س  نیا  اوشیبه قول س   تونستینم   کردیادا. هر کار م  یب معصوم و  
  ی. وقت دادیو آرامش م   تی چادر بهش امن  نیدور کنه، ا   زورو رو از خودش

صورتش    ظی غل  شی انداخت از آرا  نهیبه آ   گهینگاه د   هیشد و    نی سوار ماش



خودشون   نیکم خجالت زده شد. نتونسته بود با ماش   هیحجاب   نی اونم با ا
 !خوردیاستقبال، حرص م یبرا فرودگاهبره 

از مدت  پدرش ها پشت فرمون نشسته بود تا طبق معمول بره دنبال  بعد 
پدرش متنفر بود،    یسر  رانه ی از عشق پ  رون، یخانم و بعد با هم برن ب  نیآفر

  خورد یفقط حرص م  دیدیها رو از پشت تلفن ماون  تی میهر وقت که صم 
  اوش،یس  گفت،ی. مالک عشق شده بود و فقط م گرفتیو لب به دندان م

 . کردیکه لمسش م  یق معنا دار و جدعش ا تنه

ماش  ه ی  اوش یس به  صندل  ن ینگاه خاص  و  داشبورد  بعد    هایو  و  انداخت 
آروم چرخوند، ش  شهی چرخونک ش پا  سر یب  شه یرو  اومد   ه ی و    ن ییو صدا 

بلند موهاش که ولو شد    ی پخش شد تو صورتش، چتر  ی خنک بهار  می نس
پ   شی با دو انگشت کنارشون زد و به راننده چشم دوخت. ر  شیشونی رو 

مرتب   دستکی موها  هاونهگ  ی و  بود،  پر کرده  رو  چونش  جو    با یتقر  یو 
  اسیعطر    یرنگش بو  یشدش به بغل شونه شده بود و از لباس آب   یگندم 

بود،    دهیکالم هم از اون نشن   هی  یکه سوار شده بود حت  ی. از وقتاومدیم
  ده یرو محکم چسب   ن یهاش فرمون ماشو دست  خورد یله م پنجاه سا  باً یتقر

سکوت خسته شده بود نگاهش رو از    ن یاز ا  ی حساب  گهی که د  اوشیبود. س 
تو جاده رو درست    ن یماش  نی بزرگ جلو به جاده انداخت؛ اما هنوز اول  شهیش

فشنگ که ماهرانه   ه یشد.    یافشنگ نقره  هی نداده بود که متوجه    ص یتشخ
شکل بود، با هر حرکت    یلیمستط   نهیحائل آ   اه یبند س   هی  یسوراخ شده و تو

م  ونم ا  ن یماش  یناگهان  تکون  م   افتادیبه  غلت  جلو  و  عقب  به  .  خوردیو 



  ن یبه راننده و سر و لباسش نگاه کرد و بعد مطمئن شد ب  گهید  کبار ی  اوش یس
 جنگ.   یبه روزها  گرده یر مهست که ب  یامانهی فشنگ ارتباط صم  نیاون و ا 

شد و تنش رو چرخوند به سمت راننده،    لیما  یو بدون مقدمه کم  ناخودآگاه
 گفت:  مانهیبعد هم صم 

 از شما بپرسم؟  یسٔوال  هی تونمیپدر جان، من م  دیببخش -

تازه کرد. دست    یکرد، نفس   بیراننده اون رو به ادامه حرفش ترغ   سکوت
 فت:به فشنگ در حال حرکت گرفت و گ

از   گه یامروز د  اد، یجنگ تموم شده، نفس مردم تازه داره در م  سالهستیب  -
 نیهاش هست؟ چرا ا چرا؟! چرا نشونه  ست، ی ن  یتوپ و تانک و خمپاره خبر

 باشه؟!  جوابیسٔوال ب  هیمن و امثال من    ی برا  دیشما با   ن یماش   یفشنگ تو

تکون داد   یزد و دنده عوض کرد، سرعتش کمتر که شد سر  شخند ین  راننده
 فشنگ رو رها کرد و گفت:  اوش ی. سنییطرف خودش رو داد پا  شهیو ش 

هاست،    ینسل   نی لبخند پر رمز و راز که تنها جواب شما به ما ا  هیلبخند!    -
  د یشما خودتون خواست  نکهیشک ا   کنم،یشک م  شتر ی ب  رمی گیجواب نم  ی وقت

بکشدیخراب کن ه   د ی.  بخاطر  با    چیو  پوچ  خودتون جدل    هیشب   ی کیو  به 
خراب  سالهستی ب   د،یبکن   حسابیب اون  اون    یاز  و کشتار گذشته  و کشت 

هاست.  متفاوت از اون سال  یزینسل ما چ دیببر  ادیاز  دی خوایشما نم وقت
 فاصله و تفاوت... .  ینشونه، ه ی حرف، ه یه



وقت  یسر و  داد  تک  جوابیب  ی تکون  صندل   شی موند  به  داد  محکم    ، یرو 
 چ یو اون ه کردیهاش گذر مچشم  یتند از جلو گوشه جاده تند  یهادرخت

نم رو  راننده شناختیکدوم  انگشت اشارش رو به دندون گرفته بود که   .
از   با    کیبعد  اومد،  بودن و سکوت مطلق به حرف  راه  تو  لحن    ه یساعت 

 گفت:  اوشیس به خاص رو 

 بپرسم؟  ی سٔوال هیاز تو   تونم یپسرم، منم م -

 گفت:   شخندیانگشتش رو درآورد و با ن  اوش یس

. نسل ما  دینداره، بپرس  بیاما ع  ؛یهر چند، شما جواب سٔوال من رو نداد  -
 ها قاطعانه جواب بده. گرفته به همه سٔوال  ادی

و بعد    رونینگاه به ب  هی  اوشی گوشه ترمز کرد، س  هیتکون داد و    یسر  راننده
 به مرد راننده انداخت و گفت: 

 د؟ یچرا، چرا نگه داشت -

بهم جفت    نهیس  یهاش رو روداد، دست  یرو محکم به صندل  شی تک  راننده
 داد و بعد آروم گفت:  رونیب ی کرد، نفس

  ی زندگ  هی  یو شور ما برا  یجنگ و تمام جوان  یاز اون روزها  سالستیب  -
  ست یبمونه، اون ب   ی آروم باق  یهاروز   نیرفت، رفت تا ا   دغدغه یآروم و ب 

زنده    یآروم فکر کنه. هر کس با خاطرات  ندهی آ   یسال رفت تا نسل امروز برا
ذهن و    ی وخاطره ت  هی با    ی کی گذشته،    یعکس از روزها  ه یبا    ی ک ی،  است

 زنده است؟!  ینشونه. نسل شما با چ هیهم مثل من با   یکی



 جواب داد: اوش یس

  ی هایو درشت قشنگ  ز یبا همه متفاوت با ر   دیمن که شا   ر ی نسل من، غ  -
نم   ایدن است،  هر کس  ، یچ  دونم یزنده  دلخوش  ی برا  ی چون  و    ی خودش 

حق   ی ایقشنگ من...من  اما  نفس    یچ   ی برا  دونم ینم  قتاً یداره؛  از  زندم، 
  کنمیرو حس م  شی و من فقط گرم  اد یو م  رهیکه صبح و شب م   یاهودهیب

 یزیچ  نا یبه ا   هیشب  یزیپدر، مادر، خانواده و چ   ندارم. از   یوش دل خ  چیه
در مقابل همه   یتفاوت یبه ب  م یزندگ   یحس نکردم، من تو   یزیو چ  دمیند
به    دنیرس   ینفس گرم عادت کردم، چون برا  نی عادت کردم، فقط به ا  ز یچ

زنده و مرده    ای اش  ی کنه واقع  نکهیبه ا   دن یرس  ی داشتم، برا  ازش یحقيقت ن 
امثال من    ی هاکه جنگ تموم شد، چشم   شی پ  سال ستی . بهیچ  ن یزم   ی رو 

رو  به  ا   ا یدن  یتازه  بود.  شده  ا   نیباز  به  معترض  معترض،  همه    نینسل 
 نباشه. تونست یکه م   ی کشمکش و دشمن 

 کننده زد و بعد ادامه داد:  یعصب  شخندیداد و ن رون یب  ینفس

زمان    - اون  مطم  ه یاگه  مادرم،  آغوش  تو  نبودم  پنج شش ساله  ئنم  بچه 
مسلمون    نیشروع بشه و دوتا سرزم   یجنگ   نکه یقبل از ا   خوردم،یم  یتکون 

ب هم  جون  م  فتنیبه  سر  رو  صلح  شعار  ادادمیمن  آره...آره،    کاش، ی. 
برخواستن    تونستینبودم، کاش برخاستن من م  کیاون زمان کوچ  کاشیا

  ستی ن  ی زیچ  ی همه خاطره که حتم دارم جز تلخ نی حاال ا  دی. شا شههمه با
شيميايي گوشه گوشه    ی وضع، جانبازها  نی ! معترضم به اموند یشما نم  یبرا

نفس بکشن تا حرفاشون رو به زبون    تونن ینم   ی هاشون افتادن و حتخونه



نخاع ارنیب قطع  خورده  ها،ی.  بترکش  بچه  و  زن  همه  اون  و    گناهیها، 
معترضم! بزار معترض    ده؟یم  یرو ک  نایجواب ا شده تو سردشت!    ییا یمیش

گره گره شد؛ اما حاال...حاال    نهی سن حرف تو س  یباشم. اون زمان به اقتضا
 رون یب  دیباز بشه، با   نم یتو س  یهاگره  دی که به قول شما فقط نشونه مونده با

تنها و    ، . من جنگ رو باور نکردم، نه فقط بخاطر سنم که بچگانه بودزمیبر
که عاشق کشت و کشتار بودن    یمشت آدم  ه یجنگ رو    نکه ی طر اتنها بخا

که عرب زبانن و   ییهاخودم و هم آدم  نیسرزم   یهاشروع کردن. هم آدم
  یران یدرک نکرد توپ و تانک و و   کس چی من اعتقاد دارن، ه  ن یبه قرآن سرزم

  شد یانجام م   قتسر و   دیبا   یصلح لعنت  نیو کشتار و پر کردن گلزار شهدا رو! ا 
ا از  بعد  من    نینه  بده،  رو  امروز  معترض  نسل  غم. جواب  و  فاجعه  همه 

 دار و خاطره جمع کن، جوابم رو بده!! مرد نشونهامیشاک

ا   تونستینم  راننده ا طیشرا   نیتو  اعتراض  نبود جواب  اصاًل جاش    ن یکه 
  یکه هنوز حرف برا  اوشیبود؛ اما س   یاگهیاش حرف دنسل رو بده، حرف  

 گفتن داشت ادامه داد:

فقط  - بپذ   چونیب  دیگرفت ادی شماها  مثل همون    د،یو عمل کن  دیریو چرا 
اعالم کردن، تفنگ دادن    یعموم   جیو بس  وار یروزها که کاغذ زدن رو در و د 

االنم فقط    د،یو عمل کرد  دیرفتی. پذیروز ی بهتون و گفتن، جنگ جنگ تا پ
فا  د، یریپذ یو به ظاهر م   د یشنویم ا  دهی! چه فادهیآخ...آخ...که چه    ن یاز 

به خدا که    خوره؟یبر م   الیخ یب  یایدن   نیا   یبه کجا  ،یهمه حرف و دلخور 
 کجاش.   چیبه ه 



  شتر یکرد و باز انگشت اشاره رو به دندون گرفت، راننده سرعتش رو ب   سکوت
 شد، یم   ی نیسنگ   کی تراف  کبار ی   قهیها شلوغ بود و هر پنج دقکرده بود. جاده

بعد بارون    قهیبود که نمناک شد. چند دق  شهیاز ش  رونیب  اوشیس  یهادست
ماش و  پاک کن  هانیتندتر شد  ترافبرف  رو زدن،  و    تر که سبک کیها  شد 

به سر و    قیو دق رهینگاه خ  ه یسمت راننده،   د یچرخ  اوشی رفتن س  ها نیماش
 صورت اون کرد و بعد بحث رو عوض کرد: 

از روز    ست،ین   کسچیبه ه   ه یمن هست که شب  یزندگ   ی تو  یدختر  ه ی  -
منو    اتشی . دفاعدمیکه لب به اعتراض باز کردم اون رو مقابل خودم د  یاول
زدن،    کردیم   بیترغ  حرف  روزها  یپدر   ه یبه  بازمانده  جنگه،    یداره که 

بگم اون دختر    خوامیکه جانباز باشه. م  ادیما به نظر م ا  دونم؛یدرست نم
توپ و تانک و مسلسل رو    یهافقط خاطره  ده،یفقط عکس د  ده،یفقط شن

گفتن نداره؛ اما    یبرا   نای از ا  شیب  یزی نوار تو مغزش ضبط کرده، چ  ه یمثل  
  ده یکه م   ییها اون با جواب  شم یهر وقت که من به اون روزها معترض م 

  ن او   ی. من براکنم یاما سکوت م  شم؛ی نم  یراض   بنده،یقاطعانه دهنم رو م 
معترض بدتر از    هی نبود    ی که هم نسلمه و مطمئنم اگه پدرش جانباز جنگ

خوام، من مرد خود   ی گفتن ندارم. من پدرش رو م  یبرا  ی خود من بود حرف
که    یکه مثل شما نشونه داشته باشه، مرد  یمرد  خوام،یاون روزها رو م

روش  روبه  نمش، یبب   خوادیدلم م  یلیتوپ بده، خ   یهاش هنوزم صداگوش
حرف  ستم یبا حاال  بگم  بعد  دختر    یهاو  اون  از  کن.  تکرار  رو  دخترت 
و    زنم یم  یمن اگه حرف  ترسم،یم  کنهیکه داره بهم م  یاز اعتماد   ترسم،ینم



ر بخاطر  اما اون دخت  برم؛ یرو م   هایتمام دلخور   ل یبا دل  کنم یم   ی اعتراض
  ترض مع   لشیداره برخالف م  کنه،یم  ی کیهاش رو با من  دلش داره حرف

م حرف  شهیپدرش  تمام  پشت  م  یها و  در    گه یمن  هست  تو  با  حق  آره 
نشون بده با منه داره   نکه ینبود. فقط بخاطر ا   شیها پ که تا مدت  یصورت

  اد، یجلو ب   دیپدرش با  فته، یاتفاق ب  نی ا  خوامیاما من نم   کنه؛یکار رو م   نیا
 . ادیبخاطر دخترش جلو ب دیبا

سست شده باشه به زور   هو ی که   یکرد، مثل کس  دایپ  یحالت دگرگون راننده 
مطمئن    یداشت خودش رو نگه داره، وقت  یاما سع   چرخوند؛یفرمون رو م 

نگاه    اوشیبه س  نکه ی و بدون ا  نییرو داد پا  ششی شد بارون بند اومده ش
 کنه گفت: 

 ؟ یگ یبهش م یتو چ  اد، یر اون دختر جلو باگه پد -

و کم آوردن دخترش به زبون   ه یهام رو بخاطر گرحرف  یل یخ   زها،یچ  ی لیخ  -
است،    نده ی نما  هیاون    ارم، یبه زبون ب   خوام یم   نمشیبب  یاما وقت   اوردم؛ین

زنده    ندهیاما نما   اندازن؛ یخاک فقط حسرت به دل آدم م  ر یز   یهاندهینما
 . خوره یبه درد آدم م شتر یب

تکون    یرو نگه نداشت، سر  ن یباز هم سرعتش رو کمتر کرد؛ اما ماش  راننده 
 خاص گفت: یداد و با لحن

بود که به من    یینای هم  یبزن   ییخوایکه به پدر اون دختر م   ییهاحرف  -
 ؟ یگفت



 شد و راننده گفت:   رهی به اون خ ر یمات و متح اوش یس

ازش    یشتریب  ز یبود که من گفتم، چ  ی اهچند کلم  نی هم  ی لیجواب پدر ل  -
 !یکسر  اوشیس یجناب آقا یشنوینم

 *** 

 روان ی: سدومو ستی ب فصل

 

چونش رو خاروند و بعد پشت دستش رو به دندون    ر یکاغذ تو دستش ز  با
داشت، پس    قیتطب  تیبا واقع   ز یگرفت، آروم نشد و کاغذ رو باز کرد، همه چ

 کرد؟! ی چرا باور نم

 ... . یدادگاه، مهر طالق و ناباور ،یعدالت، قاض   یخوانده، ترازو  خواهان،

 و گفت:  ز یرو پرت کرد رو م کاغذ 

و بعد باور    فم یا کاغذ رو جمع کنم بزارم تو کچهار ت   نیمن ا   د یانتظار دار  -
 کنم زنم ازم جدا شده؟!

سخت متعجب بود سر تکون   یاقدام ناگهان   ن یکه خودش هم از ا   ایثر   مادر 
 داد و گفت: 

اقدام کرده بود،   شی وقت پ   ی لیخ   ایثر  م، ی خبر نداشت  یزیبه خدا ما هم از چ   -
بس نشسته بود، از همون وقت    انی که رفته بود خونه سورچ  یاز اون وقت 

 واسه طالق اقدام کرد.



وار تنهش رو شل و ول کرد رو کاناپه و سرش  خنده، قهقهه  ر یزد ز   روانیس
  حرکت یکاناپه، سقف ب  یرو که از زور درد در حال انفجار بود فشرد به پشت

هاش قطع نشده  خنده  ی. هنوز صداچرخه یلوستر م  کردیبود؛ اما حس م
نگاه    ه یو   ایر نگاه به اسم ث هیبرداشت،    ز یم یکاغذ رو از رو   ایثربود که مادر 

 انداخت، بعد هم بغض کنان گفت:  روانیبه اسم س

رو داشت    یزیتحمل هر چ   کرد، یرو دوست داشت، تحمل م   شیزندگ   ا یثر  -
 که تو... .   یکار  گه،یزن د ه یجز وجود  ، ییوفایجز ب

 زد:  ادی فر روانیس

 نکردم. ییوفا یمن ب  -

تلفن اسم تو رو صدا زده    ی پس اون زن که پا  ؟یکن یانکار م   یچرا دار  -
 که بخاطرش دخترم... .   هیک  ه،یک

 انگشت اشارش رو باال برد و گفت:  دوار یتهد  روانیس

  یبرا  دایمن رو بشنوه، ش  یهابچه رفتار کرد، صبر نکرد حرف  هیمثل    ایثر  -
ها  مثل احمق  نکهینه ا   شد،یم  م ی و هم باز  کردیصبر م   دیبا   ای ثر  ه،یباز   هیمن  

اونور طالق غ   شی وار پشت پا به زندگحسادت رو    شی ابیبزنه و بعد برگه 
 خوشبختش کنم... .  خواستم ی! من مرهیبگ

درست تو    ،یرو چزوند  ای تو ثر  ،یاما نکرد  ؛یخوشبختش کن  ی خواستیم  -
 داشت.  از ی که بهت ن  یالحظه



. از  دیکشیاخت؛ اما سر بر نگردند، خجالت م رو شن   ا یپدر ثر  یصدا  روانیس
و گفته بود دخترش    ده یدستش رو پدرانه بوس   یمرد که تو روز عروس   نیا

م خوشبخت  م  کنه؛یرو  خجالت  بود سخت  نکرده  رو  دیکشیاما  . سرش 
دورش چرخ زد و بعد کنارش نشست، به همسرش    ایانداخت. پدر ثر  ن ییپا

 گفت:  روانینشسته بود چشم دوخت و خطاب به س   ییرو روبه  کاناپهکه رو  

 م،ی بود، من و مادرش تو بهش نگفت  یدختر حساس و زود رنج   یاز بچگ   ایثر  -
آقا و  خانم  لطف  وقت  انیسورچ  یبه  شد.  بزرگ  قو  پر  عروس   یتو    ی شب 

 ندشیو آرامش آ   یتنها آرزوم خوشبخت   ذاشتم یدستش رو تو دست تو م
  زهایچ   یلیبود! دختر صبورم خ   یکه به ظاهر خوشبخت  یایبود، خوشبخت

 ت ی دست بزن تو رو تحمل کرد چون دوستت داشت، عصبان   کرد، رو تحمل  
ظاهر نداشتن  دوست  زندگ  یو  چون  تحمل کرد  رو  دوست    شی بچه  رو 

مادر    یهاقت زخم زبونرو نداشت، طا  یی وفایب   نیطاقت ا  گهیداشت؛ اما د 
 یکه تو راه انداخته بود  یایاز باز  ایخسته بود، ثر   ایشوهر رو نداشت. ثر

راه   بود،  دار  ی کی   گه ید  شماخسته  تو  م   ه یپدر    ینبود،  ثر یش یبچه    ا ی که 
تو    گهید  ا یبه بعد ثر  ن یباشه از ا  ادتی  نده،یپس پدر آ   اره،ینتونست برات ب

  ایوارث که اگه ثر   هی دارن،  از ینداره. پدر و مادر تو به وارث ن  یی جا  تی زندگ
نم  موند یم ابد هم  تقد   تونستیتا  رو  برو س  مشیاون    وبرو    روان،یکنه. 

  گه ی برگشتنش د  شناسم،یافتاده، دخترم رو خوب م   ی فراموش کن چه اتفاقات
ندم  ب   گهیکه بشکنه د  یو قسم برگرده. دل  د یمحاله، محاله با التماس و تهد

 برو.  نجایاز ا  روان،ی برو س شه،یزده نم 



نگه.    یزیبلند شد، به زور خودش رو کنترل کرد تا چ  عیو سر   اوردین  طاقت
تا دم در اون رو   ایمادر ثر  د،یلرزیو دست و پاهاش م   اومدینفسش باال نم 

کفشش رو به پا    یوقت روان یبدرقه کرد. کاغذ طالق هنوز تو دستش بود، س 
بعد    رون،یب  د یکاغذ رو از دست اون کش  تیداد و با عصبان   رونی ب  یکرد نفس 
 گفت:  اومدیو صداش به زور در م  دیلرزیم  کهیهم درحال

من شوهر    نبود  ی؟! همون که از اولم راضبود؟ ثمن  یطالق ک  نیپشت ا  -
کرده و قد بلندش رو به من    لیخواهرش بشم؟ همون که برادر شوهر تحص

 آره؟!  داد؟یم  حیترج

 گفت:   یبا پوزخند تلخ  روان ینزد و س   یحرف ا یثر  مادر 

ا  - من  باشه  م   یطالق کاغذ  نیباشه،  ا   رم،یپذ یرو  رو    نیمن  ننگ  داغ 
اگه...اگه بفهمم و خبردار    دیبهش بگ   د، یبگ   اما به ثمن  نم؛ی به س   چسبوندمیم

که    یکس  نیاول   ایبچه خراب شده رو احساسات ثر   هیبشم برادر شوهرش با  
 منم.  کنه یخونش رو خراب م 

 زد:  ادیتو صورت اون فر  روانیلب زد و دست جلو برد؛ اما س ا یثر  مادر 

 .دیبهش بگ  نویفقط ا -

و    کردیزخم خورده فقط غرش م   ر یش  هیو رفت، مثل    دی رو که بهم کوب  در 
 رو فرمون:   دیکوبیبا مشتش محکم م 

من    یتو همه زندگ   ، یتو زن من بود  ، یکار رو بکن   نیا  یحق نداشت   ا یثر  -
 ... . یبود



 :کردیم  ت یشکا دای و از ش کرد یم  ناله

اومد  - زندگ  یچرا  شد  م؟ی تو  خراب  شد  یچرا  خراب  چرا  سرم!  رو    یرو 
 هام، چرا؟! چرا؟!نداشته

 ی نی سنگ  یبچه رو به بها  هیکه خواسته بود    یدست خودش بود، خود  جواب
 . شی وسط معرکه زندگ  ارهیب

 *** 

  ی بود مامان حور  یشگ یهم   تیپدرش که هنوز تو همون وضع  دنیاز د  بعد
رو سوار کرد تا به اتفاق هم برن خونه، به محض نشستن، کاغذ طالق رو  

 درش گذاشت و گفت: ما یپاها  یرو 

ها که هفته    هیاون احظار  کردمیم  ال ی. خیاب یطالق گرفته، طالق غ  ایثر  -
م فقط    ادیبه هفته  خونم  نم  ده؛ی تهد  هیدر  باورم  نم   شد،یاما    شد یباورم 

 ... . ایثر

کاغذ رو تا آخر خوند و سر تکون    یگرفت و بغض کرد، مامان حور  صداش
 با حرص گفت: روانی داد و س

اون خواهر عوض   - وم   شه،یکار  و زود  ره،یاون  بلده پرونده بسازه    یخوب 
بره،    نییآب خوش از گلوش پا  زارمینم   زارم،یاما نم   ره؛یرو بگ   شیاب یطالق غ

رو بر    ا یمن ثر  تش،یخاص یرو بندازه تو چنگ اون برادر شوهر ب  ا یثر  زارمینم
 . گردونم یو برش م  م گ یرو بهش م ی باألخره همه چ گردونم، یم



 داشبورد و گفت:  یکاغذ رو انداخت رو   یحور مامان

 ی باز   نیا  دونستم یمن نم   رفت،یم  دی با   ای! ثر روان یحرفشم نزن س  گهید  -
انداخت ا  یعالقه نداشتن به بچه رو تو راه  از   مون ی از زندگ  نای وگرنه زودتر 

من حق دارم نوم رو بغل کنم،    ،ی که پدر بش  ی. تو حق دارکردمیم  رونشیب
ندش رو یخور آ   راث ی اون گوشت لمس افتاده رو تخت هم حق داره م  یحت
قبول کن که   رفت،یآرزوها بر باد م   نیدار بشه، ا بچه  تونستینم  ای. ثر نهیبب

 . گه ید یک یسراغ  یکه رفت   یباور داشت نویخودت هم ا 

و سر تکون داد و    ختی تمام اعصابش بهم ر  دایآوردن ش   ادی با به    روانیس
پر از    یی در راه بود، روزها   ی بیعج   ینزد. روزها  یحرف  گهی هم د  یمامان حور

 داشتند.  یکه هر کدوم سر دراز  یو پر از اتفاقات  تکرار یلحظات ب

 *** 

شکوه از رونق افتاده    نی خانواده رادپور ا  ینبود، حدٔاقل برا  یبا شکوه   بهار 
  ینخورد و حت  ی تکون  کبار یبعد از اون    بگه   ز یبود. پلک رو هم افتاده بابا پرو

واکنش    ن یهم اون لحظه به اذن خدا آخر  دیکه شا   دیبه نظر دکترها رس 
حرکت  ی عیطب بوده،  خداحافظ  یبدنش  جز  مفهوم    یمعن  یکه    ی اگهیدو 

حور مامان  نم  یهاحرف  ینداشته.  رو  تو   رفت،یپذیدکتر  رو  صداش 
م   مارستانیب فر  بردیباال  ا  زدیم  ادیو  اگه    ی براش کار  دیتون   ینم   نجایکه 

کنار و تو گوشش    د یکشیم   روان یکه س  گهی د  مارستانیب  هی من ببرمش    دیبکن
به بدن و    وصل   یها لنگیها و لوله و ش دستگاه  نیاز ا   یک یکه اگه    خوندیم



  گهی از پدرش جدا بشه د  قهیدو دق  یکی   یبغل تختش برا  ژنیدهنش و اکس 
 . مونهیزنده نم

حور  ن یا   روانیس   یوقت مامان  زد  رو  همون    یحرف  تو  و  رفت  حال  از 
س   ر یز  دیخواب  مارستانیب ب   روانیسرم.  تو  تنها  و  و    یمارستان یتک  پدر  که 

  نیو به ا   زدیقدم م  یتخت افتاده بودن به سخت   هی  یکی مادرش هر دو رو  
  یزندگ  نی ا  ی سرتاپا  ی چه کس  نیکار اشتباه بوده! نفر  یکه کجا   دیشیاند یم

  ا، ی مینفر از همه پررنگ تر بود و اون ک   ه ینقش    هاش شهی ؟ تو اندگرفت  رو 
گرفتن حق   یکه برا  یو ضربه خورده از عشق پدرش بود. زن  ده یزن رنج کش 

 . رهیانتقام بگ  قیطر  نیاز ا خواستیپسرش قدم به جلو گذاشته و م

شماره تلفن   چیرو بشه. هبا مادرش روبه  ایم یخودش فکر کرد که وقتشه ک  با
شد    نشی رضا نداشت، به ناچار سوار ماش شی برادر ناتن  ایاز اون   ی آدرس  ا یو 

آدرس  همون  درست  قرچک،  رفت  هم   یو  م  شه یکه  بهش    ر یز   داد،یرضا 
جاده دو طرفه که    ه یبرهوت و    ابون ی ب   هیبس نشست.    ی شگی همون پل هم

  ایم یبه اسم ک  ی دنبال زن  دیاطرافش با   یاهاز خونه  ی کی تو کدوم    دونست یمن
تماس از طرف خود اونا    ه یتا    موند یمنتظر م  دیبه نام رضا بگرده. با   یو مرد

 و بعد دنبالشون بره.   رهی صورت بگ

رو نداشت که از    ییشد و برگشت تهران، جا  نشیدوباره سوار ماش   هدف یب
.  کردیزجر کشش م   ا یثر  یخال  یبود، جا  زار یبزنه، از خونه خودش ب  شیتنها 

پدر پاش  شیخونه  مرگ  انگار گرد  قدم    دهیهم که  هر گوشش که  بودن، 
ناله و گر  یصدا  ذاشتیم و    غامیپ   گهی ها دتلفن  د،یرسیبه گوش م   ه یآه 



خسته بودن. جواب    یتکرار  ی هم از سٔوال و پرس و جو  ل یو فام  نداشت
 . تو حال خودش باشه کردیم  یو سع  دادیصبا رو نم  یهالیمیا

  ی شدن گوش   ادهیرو نگه داشت؛ اما عوض پ  نیماش  شیدم خونه پدر  درست
 ی رو درآورد و شماره گرفت، نه به ساعت نگاه کرد و نه به هوا  لشیموبا 
 پشت خط گفت: یصدا  نکه یکوچه، منتظر موند تا ا   کیتار

 الو؟  -

 چشمان خستش رو بست و بعد گفت :  ،ی صندل  یرو فشرد به پشت  سرش

 . نمتیبب خوامیم-

 *** 

 ... .دای. شدای. شدایش

ش  بعد پژمان  رفتن  و کس   دایاز  شکست  درون  رو    یصدا   یاز  شکستنش 
  ندهیآ   شی کرد با اتفاقات در پ  یو سع  رفت یتلخ و تازش رو پذ   ی زندگ  د، ینشن

خسته بود، با    حاصلیو ب   یتکرار یهاخودش رو سرگرم کنه. از روز و شب
م  یصدا بدنش  چهار ستون  تلفن  نداشت،    ی. کسدیلرز یزنگ  باهاش کار 
بگه:    ای نبود تا از پشت خط، از اون سر دن  ی صداش نبود، کس  تنگدل  یکس 

  خواستیاز خودش هم خسته و دلسرد بود، م  ی خفته من! حت  ی بایسالم ز 
 نباشه.  یخاک ن یرو زم گه یکه نباشه، د



که    یبود. بهار  ییوفا یو ب   یکسیو ب   یی نبود. بهار تنها   یبهار، بهار قشنگ   نیا
  ب یقرمز داشت، نه سبزه روبان خورده و نه س ینه ماه نشی سفره هفت س

تو اتاقش تنها نشست، سفره دلش رو باز    دایبهار ش   نی و سکه و سنجد. ا 
رو که داشت و نداشت. سکوت و سراب و    یزیچهر اون    دیکرد و توش چ 

رو هم اضافه   ییسرود تلخ جدا  نایبه ا  ی کنار سماجت و سفر و سخت   یسرد
بهار    ن یدلش سال رو نو کرد و چه ناباورانه بود ا   اه ی س  نی کرد و با هفت س 

 آغاز.  نیو ا 

رو   سشی خ  شه ی هم یهااتاقش بود که سوسن در زد و اومد تو، دست  یتو
 بعد گفت:و  د یبهم مال

خانم رو آماده کردم. هر چند، گفتن ممکنه    نیشام آفر  رم،یخانم من دارم م  -
  ی لیپختم، براتون خ   چهی تازه با ماه  یغذا   هیشما هم    یبرا   ان،یشام ن  یبرا

 ... . ی...برایبرا ه،یخوبه، مقو

حرفش    ی خورد و نتونست باق  دا یگرفت، نگاهش به شکم برآمده ش   زبونش
 تکون داد و در ادامه گفت: ی رو بزنه. سر

 خواهرم رو ببرم دکتر، اگه...اگه... .   دیراستش با ام،یم  رتر یفردا د -

 آروم از رو تختش بلند شد و گفت: دایش

 برو به خواهرت برس و تا هر وقت الزم بود کنارش بمون.  -

 نی حاال ا  خواهر دلسوز داشتم  ه یاگه منم    دیبا خودش گفت شا  رلبیبعد ز   و 
خونه بزرگ،    نیتو ا  دایآنقدر تنها نبودم. آره تنها بود، ش   یتلخ   نیروزها با ا



هم سوسن    یتنها بود و وقت   یتنها  هاچکی پ  ون یکاخ محصور شده م   نیتو ا
 احساس کرد.  شتر ی رو ب یی تنها ن یچادرش رو سر کرد و رفت ا

کم    یزیصورتش چ  ییبا یرو تماشا کرد، از ز   و خودش  ستادیا   نهی آ   یرو روبه
نشده بود؛ اما شکم قلمبه و پشتش که ورم کرده بود ظاهر اندامش رو بهم  

بلند و نامرتبش رو پشت گوش جمع کرد و بعد دستش رو    یزده بود. موها
فقط تو تصورات خودش   کرد،یحس نم   یادی ز  ز یشکمش گذاشت. چ  یرو 

لحظه ذوق زده شد؛ اما بعد    هی.  کردیصور مچشم و گوش و سر بچه رو ت 
بچه،    نیشکمش فشرد. از خودش بدش اومد، از ا   یدو دستش رو محکم رو 

 از پدرش... . 

و محکم   شکمش تو چشم رو فشرد، محکم  فرتر، اشک  زد،    ادیهاش حلقه 
 داشت:  یتلخ   نیپژمان تو گوشش طن

انگشتات داره ناله    بندبند  زنه،یم  ادیحال و هوات فر   زنه،ینگاهت داد م  -
 !دا؟ یش ی چطور تونست کنه،یم

از فشار  دتر یشد  هاشهیگر و درد  وارد م  یشد   کردیکه به شکم خودش 
و تو خودش مچاله شد.    نیزانوهاش سست شد و افتاد زم   د،یآمدنش رو بر

 ... . گهی د یکی  ی پژمان رو بر باد داد؛ اما آرزو   یآرزو 

شد، دلش    یو راه   دیلباس پوش   شی باطن  لیخالف م   روانیزنگ تلفن س  با
بشه و امروز خوشحال   روان ی اون با س یدارهایمتوجه د   ن یآفر خواست ینم

  ی هابود که نه اون و نه سوسن هستن که متوجه رفتنش بشن و بعد با نگاه



  ن بود و هر آن امکا  شی کل روز و شبش رو تلخ کنن. هوا گرگ و م  ز یرآم یتحق
و به   دیکشیرو جلو م   نشی سنگ  کلیتند ه   یهابا قدم  ره،یداشت بارون بگ 

 . چرخوندیچشماش رو م   نیدنبال ماش

هم   هاابونیخ بود،  شنبه  شه یشلوغ  خپنج  تراف  هاابونی ها  پر  و    کیشلوغ 
رو    روانیکه س  یا بود! مثل پنج شنبه  شی که عروس  یا. مثل پنج شنبهشدیم

و اون    د یرسیم   ر یکه پژمان د   ییهامثل تمام پنج شنبه  د، یبار د   ن یاول  یبرا
 چه حال! چه خبر! دی پرسیازش نم یحت

مداد  ن یماش  ی وقت خ  روان یس   ینوک  اون سر  زد سر    ابون یاز  براش چراغ 
به چپ و راستش نگاه کرد و بعد قدم به   اطی شد، با احت  ی تکون داد و راه

رو    اه یدر شنل س  ده یزن پوش   ن یا   کرد،ینگاش م  روان یگذاشت. س   ابونیخ
ها رو  . چشم کردیخوب نگاه م  د یپائیکه با ترس و لرز چپ و راستش رو م 

همه   ی من؟! چطور  ی تو زندگ   یاومد  یکرد و با خودش گفت: تو چطور   ز یر
 !؟ ی! چطور؟ی ختی رو بهم ر یچ

رو بهم    شونشیشد افکار پر  جادیا  دای ش   ییهو ی که با نشستن    نیماش  تکون
ا  بدون  احوال  نکه یزد.  و  بگ  نشون ی ب  یپرس سالم  از    رهیصورت  دو  هر 

  یزل زدن. افکار هر دو از هم دور و فرار  رونیطرف خودشون به ب  یهاشهیش
ماش  روان یبود، س سرعت   ن یباألخره  با  و  درآورد  به حرکت  نه چندان    یرو 
رس  دون یم  ی معمول با  زد،  دور  جاده  دن یرو  اشبا  ی هابه  و  س خلوت    اه یح 

 . دنیپارک رس   هیکه به    دیفهم دا یش  ،ی آهن یهامکتیدرختان بلند و ن 



فهم  خوب دقت کرد  پارک  د یکه  رو    هیهمون  به گفتمان    مکتشی ن  ه یکه 
به   دا ی. شدنینقشه کش   ندش یبچه و آ   ن یا   ینشستن، مذاکره کردن و برا

تمام وجودش رو در بر    کبارهی به    یو سراسر  یناگهان   یارتعاش  د،یخودش لرز 
  ی لحظات   ی و برا  د یکش   یقیبرد، نفس عم  ره یگرفت. دست به سمت دستگ 

 رو بهم فشرد.   هاشکوتاه پلک

نگاه به اون انداخت، متوجه لرزش   م ی ن  هیرو نگه داشت و    نیماش   روانیس
خونسردانه به    ،یرو داد به صندل   شی تک  تفاوتیبدن و ترس اون شد؛ اما ب

 زل زد و گفت: رونیب

 !ش؟ی نیب یاون درخت افراست، م ر یهمون که ز  ؟ین یبیرو م   مکتی اون ن -

 نجا؟ ی ا یمنو کشوند ی چ یبرا -

 .یبزن   ی! حرف هم بلدیپس الل نشد -

صورتش زل زد، تازه متوجه شد    مرخ ی به ن  ق یدق  د، یبه سمت اون چرخ  دایش
مرد  روان یکه س  اون  برا  یبا  د  نیاول  یکه  فرق کرده.   یبودش کل  ده یبار 
که    دیرس  دایبه نظر ش  یهاش کبودتر شده بود، حتهاش آب شده و لبگونه

  زنه ب  خواستیرو که م  ی دراومده. حرف  دیتازه سف   یاون موها  یهاقهیرو شق
 و دلسوزانه گفت:  مقدمه یبرد؛ اما عوضش ب ادی از 

 !یالغر شد -

 مکتیون ن نگاهش رو از ا  یحت  ای حالتش رو عوض کنه    نکه یبدون ا   روانیس
 تلخ و افسرده حال گفت:  رهیبگ



  نه یتو رو بب   نه،یرو گرفت و رفت، نموند که منو بب   شی ابیرفت، طالق غ   ا یثر  -
 . نهیو حرفات رو بشنوه. نموند تا...تا...بچه مون رو بب 

  ن یا  دیبا خبر بود، به نظرش رس   ایبه ثر  روان یاز عشق س  خت، ی فرو ر  دایش
شد و در    شتر یاول از همه به اون ضربه بزنه. لرزش بدنش ب  تونهیفاجعه م

شدن    اده یهاش مانع از پ با ادامه حرف  روانیباز کرد؛ اما س   مهی رو تا ن  ن یماش
 اون شد: 

  ی اومد  یی هو ی  یکه تو چطور  کنم یهر روز و هر شب دارم با خودم فکر م  -
  می ختضامن خوشب  دیبچه که شا  هیشد که اومدنت با    ی ! چطورمیتو زندگ 

تو    ؟یداشت  ی . واقعًا چم ی زندگ  ییو رو   ر ی و ز  یشد عامل تمام بدبخت   هو یبود،  
چ ا  یداشت   یچنتت  مجذوب  منو  نبودم،    ؟یکرد  یباز  نیکه  اگه 

 آخ تو...تو... . ...رفتم یپذ ینم

م  دایش و گردن  اما س  شیتا کالفگ  چرخوند یسر  تازه داغ    روانیرفع بشه؛ 
  هیبهم قالب کرد.    نه ی س  ی ها رو رو . دستدیکش  قینفس عم  هیشده بود،  

 که از هزار زهرخند هم بدتر بود گفت:   ییلبخند تلخ، از همون لبخندها 

  ام یتمام دن  کردم،یم   یبا هر نفسش زندگ   دم،یپرستیبودم! م   ایمن عاشق ثر -
ازم گرفت، عشق   ییهویرو    زش یخالصه شده بود تو لبخندش، رفت! همه چ

  اهیتم کرد، تلخم کرد، روزگارم رو ناباورانه س و نفس و لبخندش رو. بدبخ 
 شد؟ هان! یبود؟ ک یکرد، مقصرش ک 



بهش انداخت و با لحن    یی نگاه گذرا  روان،یروش رو برگردوند سمت س  دایش
 گفت:   یخاص

تو!    یخودم هم تو زندگ   یآره من مقصر بودم، مقصر هستم، هم تو زندگ  -
خودت   ،ی . تو خودت خواستستی ن  چیه   ا یوسط کمتر از من    نی تو ا  ر یاما تقص

 . ی رفتیپذ

 زد:  ادی فر روانیس

تو بود وگرنه    شنهادی پ  شنهاد،ی نرفته که پ  ادتی  ی آره خودم، خودم. د لعنت  -
 من... . 

که    ییبا آرزو   بچه، یب  ، یاما به تلخ   ؛یکردیرو م  ت یزندگ  یآره تو داشت   -
واسه زنت،   بود هم  تو محال  واسه  التماس  ادت یهم  رو؟ درفته  ارم  هات 

که    ینبرد  اد یاز    نوی افتادم، حتمًا ا  ر یگ   خواد،یپدرم وارث م  شم، یبدبخت م 
و    یدیمالرو به تنت    ز یهمه چ  هی. پیتا آخرش باهام باش  یرفتیراحت پذ 
برده    ادیرو از   یزی ! محاله...محاله چادمه ی رو خوب   نای من که ا  ، یجلو اومد

با هم نذاشت  ، یباش با قهر و ک  م یقول و قرار بچگانه  تو    م، یکن   فسخ  نهی که 
 . یس یپاش وا   دیمردونه هم با ،ی مردونه جلو اومد

عوض    یناگهان  ز یاون رو نگاه کرد، عوض شده بود. همه چ  یسرتا پا  روانیس
پر    ی با اندام  ینبود، حاال زن   بایاون زن جوون با ظاهر ز  دا یشده بود، حاال ش

بود که بچهبرآ   یو شکم  م  یامده  رو کردیرو حمل  نگاهش  اون   ی .  شکم 
 شد گفت: یکم از اشک تار م نگاهش کم  کهیحالثابت موند، بغض کرد و در 



 اون، اون بچه خوبه؟ -

ش  یهادست انگشت  یرو   دایلرزان  با  شد،  جمع   دش یکش  یهاشکمش 
بغضش رو خورد   روان ینگفت و س یز یوسواس گونه مانتو رو چنگ زد و چ

 شکم اون برداره ادامه داد: یبرآمدگ ینگاهش رو از رو  نکهیبدون او 

چاق و تپل بشه، فکر کنم    نطور ی ا  ایثر  کردمیچهار سال آرزو م  ن یتمام ا  -
برااومد یبهش م   یحاملگ  م  ی ! من    یهامن خنده  رم، یمیبغل کردن بچه 

  پرستم، یبچه رو تو خواب م   یهانفس  یرو دوست دارم، صدا  کیبچه کوچ 
  بلرو دوست داشتم. ق  ا یچون ثر   زدم، یاما دم نم   سوختم؛یو م   مردم یمن م

حتمًا   بردن یم   ه یقض  ن یاز ا   یی اگه مادر و پدرم بو   مردم،یاز بچه واسه اون م 
. خستم، تنهام،  شدمیم  یباز نی وارد ا  دی. ناچار بودم، من با کردنیم  یکار

 . دونم یبکنم، نم  دیار باچک  دونم ینم  ختم،ی بهم ر 

به صندل   دایش بدبخت  یسر  سر  یزندگ   یفشرد،  اقدام  نبود،    عی خودش کم 
بچه مانع نعمت    ن یبود، وجود ا  یجی هفته مرگ تدر  کی طالق    یپژمان برا

 شده بود وگرنه تا حاال... .  یدار

و    یندارم، تلخ  یمن حرف  یادامه بد  ی خوایاگه م  ؟یبکن  ییخوایچکار م  -
 فردا... .  نی هم  ییخوایشده؛ اما اگه نم نیوقته عج   یلیباهام خ   ییتنها 

شالش گرفت،    یتا  هیبرداشت و دست به    ز یبه طرف اون خ   هوی  روانیس
که    ییها برد، با چشم   کیو بعد صورت خودش رو نزد   دیاون رو جلو کش 

 و بعد گفت:   دایش ی هازل زد به چشم  زدیخون توش موج م 



من تموم   ی زندگ  متیبچه به ق  ن یو نه حرفش رو بزن، ا نه بهش فکر کن  -
  خوام یاومدنش م  ایرو ازم گرفت؛ اما با به دن   ز ی شد. وجودش به اسم همه چ

  یبچه دلخوش   نیبچه سند زنده پدرمه. ا  ن یهام رو برگردونم، ااز دست رفته
قرار. صدمه    قبمونه، طبق قول، طب  دیبچه با  نیا   است،یمن و ثر  کینزد  نده یآ 

 باشه.  ادتی نو ی به اون صدمه به تو، ا

شالش   روان یکه از ترس چهارتا شده بود به اون زل زد، س  ییهابا چشم   دایش
رو کنار    شی شونیافتاده رو پ   یبا ترس و لرز چند تار مو  دا یرو رها کرد و ش

 ند. مو  ره یبه صورت اون خ  ر یزد، نگاهش رو نگرفت و تا آخر مس 

 گفت:   روانی شون سخونه کیشدن نزد  ادهیپ  وقت

 وقت ازم دلخور نشو.   چیاز حرفم دلخور نشو، ه -

 و گفت:   دیرو کوب  نیدر ماش  دایش

 ازتون متنفرم، از جنس زورگو همتون متنفرم.  -

سر در خونه    یهاچراغ  ییها تنها با روشنا و کوچه  ک یهوا کاماًل تار  گه ید  حاال
کشان به سمت خونش  و کشان  وار یگرفته بود، دست به د  شی . گرنما داشت

شروع شد و   ی خودش. بارون رگبار  دی پژمان و شا   ی . خونه آرزوهارفتیم
  مچاله کرد، رها شدن و در خود    سی که سرتا پاش رو خ   دینکش  قهیبه دق

رحم دردهاش  سال م  وپنجستیب   نیبعد از ا  د یشا  ی اون بارون بهار  ر یشدن ز 
و گوشه د زم  وار ی بود. دم خونه  زد  نما  نیزانو  به    یو سرش رو چسبوند 

 پژمان گفت:  ،ی سنگ



بود  - قصه  بده  آدم  نم  یاگه  طرفت  بود  اومدم،یمن  سرد    یوقت   یاگه 
م   احساس یب بغلم  نم  یاومدیتو  ه   شدم،یگرم  از  تو    ،یدینبر   کسچی تو 

  ی جا  ه یدستت تو دستم باشه؛ اما حال و هوات    یوقت   یحت   ی هست  شهی هم
 ... . گهید

  ن یماش  ه یرو چسبوند به پشت دستش و زار زد. از سر کوچه چراغ    هاش لب
  کلیه   روان یس  یهانور باال زد و برف پاک کنش به حرکت دراومد. چشم 

ش  فی نح شده  مچاله  د  دایو  العمل  د؛یرو  عکس  ساعت    یاما  نداد،  نشون 
که زنگ خورد هنوز نگاهش به اون    لشی. موبازدیا م نه درج  ی رو   نشی ماش

  داد ینم  روانیسبک بود، فرصت حرف زدن به س سی طرف خط رئ اون بود، 
 : کردیم  ه یفقط گال

. شکست مسابقات  خوامینم  ینجوریعقبه، من ا   هانیکار عقب افتاده، تمر-
فم،  متٔاس  م،ی جبران ندار  یزد، ما وقت برا  ونی و فدراس  م ی به ت  ی ضربه بزرگ

 . ستین  یازیبه وجودتون ن گه یاومده، د یاگهی شما کس د یجا

سال از    انیم   یرو خاموش کرد و آن لختش رو داشبورد. زن  لیموبا   یگوش 
و خسته رو کشوند    سی رو گرفت و اون تن خ  دایبغل ش   ر ی خونه دراومد و ز

داشت، کاخ بزرگ و با    ی بیحال غر   رون، یزد ب  نیاز ماش  روانیتو خونه. س 
  وان یبلند، ا   ی هادرخت  د، یسنگ سف  یشکوه پژمان تو اون کوچه تک بود. نما 

 ... . یی با یو ز   هاچکیپ  ،ی سنگ  ی هاو ستون

 شلوارش کرد:  ی هابیو دست تو ج ن یداد به کاپوت ماش ه یتک



  ی اتا لحظه  ، یتا راه فرار نداشته باش   کشم یم  ک یکاخ کش  نی تا آخرش دم ا-
تا باهاش    ایدنبال ثر   رمیم   رم،یم   نجایعقب، با بچم از ا   کشم یکه زندم پا نم

 رو بسازم.  می زندگ

  ی. کسکردیم   سی اما خاکستر شده از احساس اون رو خ   ؛یتن قو  بارون
خاکستر احساساتش رو هم بشوره و   خواستیبارون م  دیشا   دونست،ینم

 ببره. 

 *** 

 : پژمان سومو ستی ب فصل

ناباورانه. شهر    یچند هزار ساله با قدمت  خ یبود، همون تار  خی. همون تار رم
ساختمانمقبره شکوه،  با  معابد  و  حکا   ییهاها  قرون    کنندیم  تیکه  از 
  هاشون که با ضربه  ییساها یبا شکوه عصر رنسانس و کل   ی. قصرهایوسط

  بای بود، ملکه ز  نا یبه دوران حکومت باروک. رم شهر مسال   کشونن یآدم رو م
  ی هاو تو کوچه پس کوچه  د یپوشیهمون که لباس مبدل م   ، یالدی قرن اول م

شهر    نجای. ا شدیو با اراذل و اوباش همراه م  ذاشت یشهر قدم م  نیپست ا 
 بود. یو اون جنگ پر اسم و رسم ترو   دییو ان  ینچیو داو اتورها یگالد

ذهنش جلوه    یتو  شتر یخودش ب   رانی از ا  د یکه شا  نیسرزم  ن یا  خیتار  تکرار 
تازگ براش  بود  شده  خ  یگر  تو  پس کوچه  هاابونیداشت،    یهاو کوچه 
بود که از    یی ها ساختمان  ره یچشماش خ   گذاشت یسنگفرش شده که قدم م 

از گذشته ها   یزیچ  باً ی و تقر  دیرس یبه نظر م ر ی نظیو سبک ب ی لحاظ معمار



باز آدم  یها و حت ها، خونهکم نداشت. مغازه اما  ها با وجود مدرن شدن؛ 
 . دادنیقرن هشت و نه رو م  یهایو زمان امپراطور  ی قرون وسط یبو

ج  دست جنس گاوارد  بی تو  ا  نشیشلوار  تو  و  بود    ی هاابونیخ  نیکرده 
بود    جانی پر از شوق و ه  هاستیتور   هینگاهش نه شب   زد،یپرخاطره قدم م

ب   کردیو آروم. فقط به مردم نگاه م   تفاوتیو نه ب   ن یسرزم  نیتا تفاوت 
  ا هنگاه  یرو بهتر درک کنه و چقدر لبخندها، احساسات و حت  نجایخودش و ا 

 گذشت، یآدم از کنارش م  یتی بود. از هر مل  تر بانهیکشور براش غر  نیا  یتو
حت   ی ونان ی  ، یس یانگل  ، یآلمان بادوم   یهایژاپن  ی و  فصلیچشم  فصِل    . 
او گردشگر   ها ستیتور  و  بود  رستوران  ن یها  و  با هتل  و    ک یش  ی هاشهر 

 عصر پنج شنبه بود. م ی ها بود. هوا مطبوع و مال اون ار یسبک دارش در اخت 

. با التماس  کردینم  ر ییتغ   ی زیآورد، چ  اد یخونه خودش رو به    یهاشنبه  پنج
بشن و از اون شهر پر دود و دم    نیسوار ماش  یی که دوتا   خواستیم  دایاز ش 

بود،    ض یمر   شه یخسته بود، هم  شه ی. هم رفتیپذینم  دای اما ش  رون؛یبزنن ب 
خسته از    یو وقت   د یکش  یقیاز پژمان بود. نفس عم   یو فرار  یمنزو   شهی هم

خواست  ساختمان  دنید دلش  سمت    .ارهی ب   ر ی خلوت گ  یجا  هیها  رفت 
  ه یتونست    خلوت نبود؛ اما باز م  ادیدرسته که اون جا هم ز  ر، ییرودخانه ت
 کنه.   دایخودش پ   ی برا یگوشه دنج 

سنگ  کهیدرحال م رو  قدم  دست  گذاشتیها  هنوز  جو  تو  رو   بی هاش 
.  کردیرو هم با اون همه شکوه تماشا م  کانیوات   ینما  چرخوندیشلوارش م 

  ، یرنگ به رنگ، کوله پشت  ی هاکاله  خوردن،یهمه جا به چشم م   ها ستیتور 



و راهنما به دست    ن یدورب   ه ی  ی کیچسب و    ی هاشرت  یت   ، ی آفتاب  ی هانکیع
از   کانیدور بک گراند وات  یاز نما  ایبردن    یبه سمت رودخانه هجوم م  ای

 .گرفتنیهاشون عکس مخودشون و همراه

اما به قلب خودش که رجوع    آورد؛یم  به دست   ی ها شوق زندگنگاه به اون  با
 . کردینم دای و شوق و ادامه دادن پ زه یبه نام انگ  ی زیچ گه ید کردیم

ساحل   یو رو  ایکنار در  دیرس  یطوالن  ی رو  ادهیپ  هیشده بود که بعد از  شب
ها رو از پا در آورد و زانوها رو تو بغل جمع کرد، آرامش  ولو شد. کفش  یشن
تو اون ساحل خلوت حکم فرما بود که اصاًل دلش    یریو وصف ناپذ  بیعج 
چراغ کشت  خواست ینم بشه.  جدا  ساحل   ها یازش  رستوران    کمکم   هایو 

.  به دور بود  هاییروشنا  نیکه اون نشسته بود از ا   ییاما جا  شد؛یروشن م
موها  دیوز یم   م ی نس ر  یو  پ   ختشی بهم  به  تختش    یشان یرو  و  بلند 

به عشق، به دوست داشتن و موندن، به همه   ، ی به زندگ دا ی. ش چسبوندیم
 که بهش داشتن.  نانیهمه اطم   نیبه ا  یپشت کرد، حت   ز یچ

  ی ارو از فاصله  ی بیعج   یور بود که سر و صداهاافکار آزار دهندش غوطه  تو
آب، از جا بلند    یمثل دست و پا زدن تو  یی . سر و صدادی نه چندان دور شن

ز  صداها  تار  ادم یشد،  تو  اما  نبود؛  از    یبد  ص یتشخ  شدینم   ی کیدور  که 
 چشم دوخت. اه یس یا ی کجاست، چند قدم جلو رفت و به در

صدا  ر ی غ  ییصدا   چیه تو  یاز  زدن  پا  و  نم  یدست  به گوش    د، یرسیآب 
آب    ا، یآب درحال غرق شدنه. پا گذاشت تو در   یتو  یکیمطمئن شده بود که  

که از    دینکش  ی. طولشدیم  یپاش لحظه به لحظه داشت خال  ر ی سرد بود، ز



رو    کردیها و آب جدل مدو جفت دست رو که با موج  یدیفاصله دور سف 
ا  یکی.  دید تا  آب اومد    نکهیدرحال غرق شدن بود، جلو رفت و جلو رفت 

آب، جلو رفت و دست و پا زد. ضربان    ر یسرش. نفس گرفت و رفت ز   یباال
 آدم گشتن! هی   یپ  یک یسخت بود تو اون تار یل یقلبش تند شده بود، خ

د  نیچند نگاه کرد،  رو  برش  و  دور  و  باال  اومد  نبود،  دست  گه یبار  باال  ها 
  یآب موند و خوب همه جا رو نگاه کرد و وقت   ی رو   یا قهیچند دق  دهیترس

ز  قتطایب رفت  دوباره  دریشد  رو  زدن  پا  و  دست  اون  بود، کمک    دهی. 
  بهمپلک    یدیپا پس بکشه، با ناام  تونستینم   گه یبود و د  ده یخواستن رو د

معلق شد. دست بهشون گرفت و    یزود متوجه دو جفت پا   یل یزد که خ
متوقف شده بود که اون رو به    باً یباال، دست و پا زدن تقر  دیخودش رو کش 
.  کردیحرکت رو براش مشکل م   نشیو سنگ   س یتن خ   د،ی کش   سمت خودش

سخت اون    یلیزن، خ   هی که اون    دادیبلندش نشون م   یو موها  کیکمر بار
ها رو از هم باز  ها. دستو خوابوند رو شن  دیرو به ساحل کش   ونج   یتن ب 

 ی . دوتا جاشو کردیگذر نم   یزن گذاشت، نفس   نهی کرد و گوشش رو رو س
براشون دست تکون داد    اومدنیاز دور قدم زنان به سمت ساحل م  یکشت 

و کمک خواست و تا اونا برسن خودش صورتش رو جلو برد و به صورت  
نفس    وقفهیرو گرفت، ب  مشیآن تصم   هیبهم زد و در    لکشد. پ  ک یزن نزد

  یشد و برا  داشونی هم پ   گه یدو سه نفر د  دنیکمک رس  یداد، جاشوها که برا 
زن تکون خورد و    ی تنفس مصنوع  قهی . بعد از چند دقدنیو دوکمک به جل 



از دهانش خارج شد و پژمان به کمک چند نفر اون رو کشوندن   یادی آب ز
 . ییسمت روشنا

  ن ی و آشفته به اول  س یاورژانس خبر کرد و پژمان با همون سر و وضع خ  یکی
 یاهبود رفت، زن رو بردن تو قسمت مراقب  کیکه بهشون نزد  یمارستان یب
 یصندل ه ی یرو  رفتیم  نییسخت باال و پا گهیکه د   یو پژمان با نفس ژه یو 

 هاش هجوم آورد و خوابش گرفت. زود به چشم   یلیخ  یولو شد. خستگ 

پرستار زن    هی که رو شونش قرار داشت چشم باز کرد،    یی هاتکون دست  با
سر   یرنگش رو محکم باال  یبلوط   یموها  ،ی در بلوز و شلوار ست آب  دهیپوش 

ثابت    شی رو صندل  یتو بغل داشت. زود  یپرونده پزشک   ه یجمع کرده بود و  
 گفت:   ییای تالینشست و به زبون ا

 افتاده؟  یاتفاق -

 به هوش اومده.  ضتونینه، فقط مر  -

انسان رو    ه یانداخت، پس تونسته بود جون    نییکرد و سرش رو پا   تشکر 
بلند شد و    نیبنابرا  نه،یرو که نجات داده بب   یاون   اومدینجات بده. بدش نم 

مکث کرد و    یاقهی پرستار رفت اورژانس. پشت در اتاق چند دق  ییبا راهنما 
کاماًل    دمر   هیتخت رو نگاه کرد.    یرو   یمارهایدر، ب  یا شهی ش  ل یاز مستط

 یک یجا بشه و داشت رو تخت جابه  یکه سع   رهی ت  ی زن با موها  هی هوش،یب
 . دیبلوند و لباس سف  ی با موها گهید



  ییهابا قدم  نه، ی رو بب  مارش ی ب  تونهیم  قه یبهش گفت که فقط چند دق  پرستار 
جا بشه  تخت جابه  ی داشت رو   ی که سع  یشمرده وارد شد و جلو رفت. زن

نال  یاز تقال زدن خسته شد و سرش رو رو و  انداخت  به  و پژمان    دیمتکا 
همون رفت،  بلوند  مو  زن  ن  یسمت  بود.  داده  نجاتش  صورتش   مرخ یکه 

زن نگاهش رو از پنجره گرفت و    ستاد، یتخت ا   نییپا   ی سخت آشنا بود، وقت
رو نگاه   گه یکوتاه مات و مبهوت همد   یلحظات  ی به اون انداخت. هر دو برا

 کردن. 

بود؛ اما    کرده  ر ییکم تغ   هیدرست بود که ظاهر زن    کرد،یاشتباه نم  پژمان
جا شد و  تخت جابه  یکم نشده بود. زن رو   شی موندن ادی از چهره به  یزیچ

زن جوان و تنها خودش    ن یبود که چرا ا  ن یانداخت. به فکر ا   ن ییپژمان سر پا
 رها کرده بود؟! ا یبلند در یها رو تو دست موج

 گفت:   اومدیکه انگار از ته چاه در م   ییداد و با صدا  رون یب  ینفس زن

 ؟یچرا منو نجات داد -

 جواب داد:  ع یسر بلند کنه سر  نکهیبدون ا  پژمان 

 !ت یبخاطر انسان -

 پوزخند زد و صورتش رو گردش داد سمت پنجره:  زن

 هم هست؟   تیانسان  یرانی ا ی! مگه تو وجود مردهات؟ی انسان -

 الن چشم دوخت و بعد گفت: چهره زار و نا  ن یسر بلند کرد و به ا پژمان 



  تونستمیزجره، نم  نیمن جون دادن و از دست رفتن بدتر   یهاچشم   یجلو  -
 و... .  بره یم نی همنوع من داره خودش رو از ب   نم یبب

گذاشت و سرش    نشیدست رو س   ه،ی گر  ر ی زود زد ز  یلی بغض کرد و خ  زن
و    دیآشفته اون رو د  یهاو لباس  سی خ  یرو برگردوند سمت پژمان. موها

 ی اون ماه گرفتگ  ادی افتاد،    ما ی هواپ  یتو  باش یاشک زالل و ز   ادیناخودآگاه  
سفر تا به آخر دچارش بود.    ی که از ابتدا  یسمت چپ گونش و حال دگرگون 

 رو با گوشه انگشت پس زد و بعد گفت:   شکشا

  ی ممنون کس  یزیزنده بمونم تا بابت هر چ   خواستم ی، هر چند نمممنونم   -
ا  خوشحالم  ا   یکس   نجای باشم.  از  باهاش  بودم،    ران یکمکم کرد که  همراه 

 هم وطن نجاتم داده. هی خوشحالم که 

بعد مجبور شد با تذکر پرستار اتاق رو ترک    قه ینزد و چند دق  ی حرف  پژمان 
 یخطر  گهی مطمئن شد د  ی و وقتاون رو سٔوال کرد    تی کنه، از دکتر وضع

 . ونی گرفت و دربست رفت پانس  نیماش  هی  کنه ینم دشیتهد

در اتاق   کیکه دست پسرش رو تو دست داشت نزد  یخوخالکف روس  خانم 
ا   دش،ید گفتگو  به  هم  کل  ستادن یبا  کدوم  هر  بعد  تو    دیو  انداختن 

  یاز خوخالکف که تنها زندگ   ر ی خونه.ها پنهان شدن. غ  ی آپارتمانشون و تو
به جمعشون اضافه شده بود، سرش    هایهم تازگ  ی نیآرژانت  رمردیپ   ه ی  کردیم

مخصوصًا از پژمان اصاًل    گرفت، یگرم نم  یبا کس   اد یخودش بود و ز   ک تو ال 
تو راهرو رفت و آمد    ییهازمان  شهیهم   کردیم  یو سع  اومدیخوشش نم 

که فقط    کیکوچ   ونیتو اون پانس   ی. زندگ فتهیکنه که چشمش به پژمان ن



شهر داشت براش سخت و طاقت    یاصل  دونیپنجره زهوار در رفته رو به م  هی
 بهش عادت کنه.  کردیم  یفرسا بود؛ اما سع

  د یرس یخانم خوخالکف به زبون خودشون به گوش م  یها صداوقت  شتر یب
  ی مادر و پسر روزها  نیتا غذاش رو تا آخر بخوره، ا   زنهیم  ادیکه سر پسرش فر 

شوهرش رو از دست داده بود    شی ! چند سال پگذروندن یرو با هم م  یسخت 
کردن شکم خودش و تنها پسرش صبح تا شب تو    ر یس  یو مجبور بود که برا 

و هم   رون یب  ی سندگی کارخونه ر  هی بود  پناهنده شده   شهیاز شهر کار کنه. 
ازش    پرداختیم  هیخونش رو که به زور کرا  ان یب   نکهی اترس داشت، ترس از  

اون همه عظمت،    یکنن کشورش. کشور  پورتیو بعد هم د   رنیبگ با  که 
جهنمه! امشب هم صداشون    هیمن مثل    ی برا  گفتیم  شه یخوخالکف هم

شب قبل    یتزای پس مونده پ خچال، ی به اشتها اومد و رفت سر   هوی  اومد،یم
رو بست    خچالیشد و در   لیم یب   هوی قه اول بود، و از دهن افتاده تو طب  خی

 و همونجا چشم رو هم گذاشت: 

خانم گفتن مرغ بزارم کنارش؛    نیپلو درست کردم، آفر  ی آقا براتون باقال  -
نه با مرغ،    ن یدوست دار  چهی پلو رو با ماه  یخانم گفتن شما باقال  دا یاما ش

 حاال چکار کنم؟ 

 لب گفت:  ر یباز کرد و ز  چشم

 . گهی م دای ش ی هر چ  دا،یش -



تو    دادیرو هل م  ی و ابر  دیسف   یهاییبا پاهاش دمپا  کهیزنان درحال  قدم
 خسته ولو شد روش.  یسالن به سمت تختش رفت و با تن

 *** 

  ره ی تا از حال و روز اون زن سراغ بگ  مارستانی رفت ب  یاون روز وقت   یفردا
سالم بود و    زنه،یپرستار حرف م   هیو داره با    ستادهیا  رشیکه دم پذ   دشید

و خشک تنش بود. موهاش مرتب شونه شده    ز ی اما تم  روزش؛ی د  یهالباس
ه به یمواج و بردندش اون رو شب  یکمر رها بود، موها  یو پشت گوش تا رو

خواننده  ی کی هوااز  و  حال  تو  بود.  دور    ی ها کرده  از  زن  بود که  خودش 
با    دشید احوال  ه یو  و  بازم سالم  اومد،  به طرفش    ی پرسلبخند کم جون 

 از اون تشکر کرد. یحساب  ا یکردن و ثر

  ر ی اما غ  خورد؛یو بهم نم  رشیمس   ستادن،ی رو ا  ادهیو تو پ  رونیهم زدن ب   با
و پژمان هم   داشتیآروم قدم بر م  ایبا هم همراه شدن، ثر   یو اتفاق  یاراد

شلوارش کرده   یهابیعادت دست تو جاون راه بره. طبق    یمجبور بود همپا
اون    ی رکیز  ر یز   ایو خلوت مقابلش چشم داشت، ثر  یبود و به جاده طوالن

نتونست    ا یسمتش. ثر  د یچرخ  هویکه پژمان متوجه شد و    کردیرو نگاه م 
چشم تو چشم هم    یاتفاق  یاچند لحظه  لیدل  نینگاهش رو بدزده و به هم 

 و غم بودن.   نهیشدن، هر دو پر از بغض و ک 

 لب گشود وگفت: ایثر

 بازم ممنونم.  -



 کالمش رو تو نطفه خاموش کرد وگفت:   ایبزنه که ثر یاومد حرف پژمان 

 . دیکرد  یمهم یلی که برعکس کار خ  د ینکرد ی کار  دینگ -

دست  پژمان  و  داد  تکون  سر  سکوت  ج در  از  رو  هوا    بی ها  تو  آورد،  در 
 بهشون داد و بعد گفت:  ی چرخش

مهم دارم، خوشحال    ی ل یقرار خ  ه یراهمون جداست، من    گهید  نجا یخب، از ا   -
 خوشحال شدم.  یحساب  بی کشور غر  یهموطن تو ه ی دنیشدم. واقعًا از د

برگشت و صداش    ایاز اون فاصله نگرفته بود که ثر   شتر ی دو سه قدم ب  هنوز 
 زد:

 !د؟ یریم  دیدار -

  ی هابا همون قدم  ایسربرگردوند و با لبخند جواب تعجبش رو داد، ثر   پژمان 
 گفت:   زدیموهاش رو عقب م   که یآهسته خودش رو به اون رسوند و درحال

به هم اسمشون    شنی دو تا هموطن با هم آشنا م   یوقت  بی کشور غر   ه یتو    -
  گهی وقت همد  چیتا ه   کنن یشماره تلفن رد و بدل م  دن،ی آدرس م   گن،یرو م

 رو گم نکنن؛ اما شما...شما انگار... . 

تا    ست،ی ن  ی طوالن  نجایا   ادیمزاحم باشم، اقامت من ز   خوامیمن فقط نم  -
 مدت... .  ن یتو ا  کنم یفکر نم  گردم،یبر م   گه یچهار پنج ماه د

با هم    ی و عطر گرم گوچ  ا یشن در   یبو  کرد یشد، حس م   ک یبه اون نزد  ا یثر
 مان و گفت: پژ   یهاشده، زل زد تو چشم  یقاط



دوست دارم تلفن    ه،یخوب  یل یفرصت خ  شتر ی ب  یی آشنا  یچهار پنج ماه برا   -
 رو داشته باشم.  میناج

از    پژمان  کاغذ    هیمکث نسبتًا کوتاه آدرس و شماره تلفنش رو تو    ه یبعد 
 لب باز کرد و از خودش گفت:  ایفرصت هم ثر نی کرد و در هم  ادداشتی

شهر رو    ن یکشور و ا  نی اما ا  نجا؛یکه اومدم ا  ستی وقت ن یل یخ  ام،یمن ثر   -
کرده و االن    یزندگ  نجایا  ییخواهرم از زمان دانشجو  شناسم،یم   یاز بچگ 

رو داره، من    یعال  یزندگ   هی  شونسالهزدهیهم با همسرش و سارا دختر س 
 و بعد... .  مونم یم  ی مدت  هی  کنم،یم  یخواهرم زندگ  شیفعاًل پ 

 . یازیمنم پژمان هستم، پژمان ن -

در جا    ایازش جدا شد، ثر  یسرد و کوتاه   ینزد و با خداحافظ  یحرف  گهید
به گوشش آشنا بود، کاغذ رو به لبانش چسبوند   بیاسم عج   ن یخشکش زد. ا

  ی حال یاز ب  کهی. درحالاوردین  ادیبه    یاتازه  ز یو چشماش رو پلک زد؛ اما چ
قطار به    ن یولمترو رسوند و با ا   ستگاهی خودش رو به ا  خوردیتلو ممدام تلو

 سمت خونه حرکت کرد.

و دست به    د یدو   خونه ثمن  ک یها تو دوتا کوچه پس کوچه نزدبچه  مثل 
همراهش نبود به ناچار    دیکل  د،یساختمان بلند با پنجره هالل شکلش کش

 : دیزنگ زد و هم زمان در رو هم کوب

 خاله اومده.  د، یدر رو باز کن  نا یسورل  سارا،  -



تا به خودش اومد    ای دختر باز شد و ثر  ه ی  یکه در با سر و صدا  دینکش   یطول
افتاده رو کاناپه و سورل  دید هم نشسته رو شکمش،   نای تو بغل ساراست. 

اومد،    رونی از اتاق کارش ب  که ثمن  کردیم   ی داشت با هر دو دختر قلقلک باز
 گفت:   رو برداشت و   نکشیع

زنگ زدم،    شناختمیکه م   ییبه تمام جاها   ؟ییمعلوم هست تو کجا  چ یه  -
 ؟یشب کجا مونده بود

 گفت:   یظیسارا رو کنار زد و خودش نشست، بعد هم با لبخند غل  ایثر

 ؟ یکنیم  یبزرگ   یشده که دار  یجون چ  ی آبج -

 جا کرد و گفت: رو تو دست جابه نکشی ع  ثمن

 !ا؟یثر یگ یم  یدار یچ -

 ادامه داد:  ی نشست و با لحن خاص  یچوب  یاهگهوار   یصندل  هی  یرو 

با اون حال خرابش    پیلیف  م، ی ! ما همه تمام شب نگرانت بودهیچ   یبزرگ  -
هم هر جا    وی من و جورج  گشت،یدنبالت م  هاابونیشب تو خ  یهامهی تا ن

به مامان هم زنگ زدم، فکر کردم    یحت   م؛ی تلفن کرد  دیکه به ذهنمون رس 
 .یبرگشت  خبر یب  دیشا

 با حرص روش رو برگردوند و گفت:  ایثر

 .ستمی بچه ن گهی؟! من که دثمن یبود کرد یچه کار نیا -



رو گرفت و   نای که از بحث شروع شده اصاًل خوشحال نبود دست سورل  سارا
 تازه کرد و گفت:   ینفس ایرفت تو اتاقش و ثر

  خواستم،یرو م  یشتر یب   یی ادامه بدم، خسته شده بودم و تنها   خواستمینم  -
 ... . دادیاون اگه نجاتم نم ثمن

در آغوش گرفتن خواهرش جلو    یو دستش ناخودآگاه برا  دیترک  بغضش
 فت:و گ  ستیسر رو شونه اون گذاشت، آروم گر   یرفت، وقت

  ی ها فکر نکردم و دوست هم نداشتم که بکنم؛ اما وقتوقت به گذشته  چ یه  -
افتادم    ی چهار سال زندگ  نیاونم بعد از ا   روانیس   ینامرد  ادیبه    شب یتمام د

  چه ی چند سال فقط براش باز  ن یکه تو ا  دمیفهم  ارم، ینتونستم طاقت ب  گهید
باز باهام  داشته  اونم  و  بودم،  کردهیم  ی بودم  ساده  چقدر   گهید. 

بودم، اون نجاتم    زار ی.خواستم بمونم، از وجود خودم، از زنده بودنم ب ینم
 ... . تیکه بخاطر انسان  یکیمرد جوون،   هیداد، 

به گونه  ثمن رو  دستش  دو  جدا کرد،  رو شونش  از  رو  اون  اون    یهاسر 
 چسبوند و با چشمان از حدقه دراومده نگاش کرد و بعد هم گفت: 

 !؟یکرده بود  یخودکش  شبی تو د ی عنی! ایثر یگ یم  یدار یچ -

 هاش جمع شد: تو چشم  اشک

 روانیمگه زده به سرت، س  ایثر   ا، یآخ ثر   ؟یبود  مارستان یتمام شب رو تو ب   -
تو حق    ؟یکن یم  یخودت باز   ی کرد و رفت به جهنم، چرا با جوون  یغلط  هی

 .یحق ندار ،یپشت کن  نده ی آ  نی به ا یندار



 اون جدا کرد و گفت: ی هابا حرص صورتش رو از دست  ایثر

 نداره، آره؟! یزیچ  یو تباه  یاه یکه جز س   یاندهیآ  نده؟ یکدوم آ   -

 ! تو چت شده؟ یدیچرا انقدر ناام ؟یچرا تباه  -

جلو  ا یثر زدن،  قدم  به  شروع کرد  و  شد  نقاش  ه ی  ی بلند  و    ستادیا   یتابلو 
 هاش رو پس زد، بعد هم گفت: اشک

من مرد، اون همه عشق و عالقه دود    یامروز برا  نی رد، از همم   روانیس  -
رو    کشیو شر   م یامروز مرگ زندگ   نیشد رفت هوا، من باور کردم. من از هم 

  یزیچ   گهی که من بهش دچارم. د  ،یتباه   شهی م  نا یتمام ا   جهی باور کردم، نت
 ... . یچی ، هازم نپرس ثمن

و خونه    دیتو اتاق خواب  نای سارا و سورل  یسر و صداها  یبعد وقت   قهیدق  چند
کاناپه    یروش رو برگشت سمت خواهرش، درست روبه  ایآرامش گرفت، ثر 

 گفت:   یواقع  ینشست و با لبخند یخاکستر

  پو ی لیبه ف  یها و حتو بچه  وی به تو و جورج  خوامیدعوتش کنم، م  خوامیم  -
 کنم.   شی معرف

 ی رفت تو اتاقش، وقت  یاگهی حرف د  چیه یب   ایفقط سر تکون داد و ثر   ثمن
زنگ    یشد سمت ساعت و بعد تلفن، برا  دهیتخت افتاد نگاهش کش   یرو 

زود بود. اونا تازه از هم جدا شده بودن، پلک که    ی زدن و دعوت کردن کم
 : دیاون رو شن یرو هم گذاشت صدا 



 . یازیمنم پژمان هستم، پژمان ن -

! مک  یازی تخت نشست، پژمان ن  یسرعت برق و باد چشم گشود و رو   به
 کورنته... . 

ها  قاب عکس  ونی و از م  دیکش  رونی رو ب  نشیسمت کمد و چمدون سنگ   دیدو 
بکتاب  شی شخص  لیو وسا  از    د،یکش  رونیهاش رو  تا کتاب جامع  دو سه 

  ر یو ز   رزادیپ  م ی کنیبود، عادت م   یری مش  دونیرشتش بود. کتاب اشعار فر 
 ... . یهمه اونا حباب توخال

ناباورانه    زد، یاسم پژمان روش برق م   د، یکتاب کش  یاجلد قهوه  یرو   دست
زد.   ورق  رو  توض   یهاادداشتیکتاب  مترجم،  اسم  مترجم،    حاتیمترجم، 

از آب   یماه  هیکتاب اون رو مثل    نیمترجم ا   نکهیکتاب رو بست. تصور ا 
. ودمنتظره ب   ر یبرگردونده باشه براش غ   ی تنفس به زندگ  هیگرفته باشه و با  

 قلبش گذاشت. یو کتاب رو رو   دیدراز کش   نیزم   یباز رو  طاق

 *** 

 ی ل ی: لچهارمو ستی ب فصل

حال و    یجملگ  ،ی تب داغ دوست داشتن و حس وابستگ  ،ی عاشق  ،ی دلتنگ
بود   تفاوت یمجسمه ب  ه ی ی لیل  نایروزهاش بود؛ اما در کنار همه ا ن یا ی هوا

شدن سخت    ر یبره. از حق  اوشیبه سمت س   دادیچون غرورش بهش اجازه نم 
  نکهیخودش بره جلو و ابراز کنه و بعد هم نه بشنوه، از ا  نکه یمتنفر بود، از ا 

  زار یب   ،ی خودش رو به زور چسبوند به فالن  ی لیبگن که ل   هی مضحکه بشه و بق



در حال انفجار بود که پدرش اومد تو    ی. دلش از دلتنگ کردیبود و تحمل م 
م لباس  داشت  قهوه  هی  د،یپوش یاتاقش،  راه  یالباس  راه    د، یسف   یهابا 

 گفت:   نداختیرو م نشیسرآست  یهاکه دکمه  نطور ی هم

 . ییجا ه ی میباهم بر  خوامیآماده باش، م گهیساعت د میتا ن  -

  ی که پدرش ناگهان   اومدیم   شی پ  ادیماتش برد، ز   یل یرو بست و رفت و ل  در 
با دخترش خلوت کنه    خواستیبرن. هر وقت م   یی جا  ه یکه    رهیبگ  م ی تصم

  خواستیخلوت رو م   ینجوری ا  رهیاز سر بگ  حتیمهم بزنه و نص   یهاو حرف
 و حاال هم... . 

ه   تفاوتیب بدون  و  لعاب  چیلباس عوض کرد  و  به سر    یرنگ  رو  چادرش 
سوار   ی . وقتدیدرخشیانداخت، پدرش خوش بو و خوش لباس شده بود و م

که به سمت    یاتو جاده  هاشییبا یت کردن، بهار و زشدن و حرک  ن یماش
  ی هابه خونه  یلی نگاه ل  ی نما داشت، وقت  شتر یب   یل یخ  رفت یشمال شهر م

 سر بهم آورده افتاد سکوت رو شکست و گفت:  یها و درخت یی الی و 

 نکنه... .  نم یبابا! بب  میما کجا اومد -

  ی بود با نقش و نگارها  ی خونه بزرگ که درش کرم  ه ی  ی محسن جلو  حاج
 بکنه گفت: ی نگاه یل یبه ل نکهیمختلف نگه داشت و بدون ا

  ی زیو هر چ  یمهمون رفتار کن  هیتوقع دارم مثل    م،یمهمون   نجای ما امروز ا  -
  ر ید   یلیاالنم خ   نی شو، تا هم  ادهیبعد، حاال پ  یبرا  یبزار  یبگ  یخوایکه م 
 . م ی کرد



ماما    خواست؛ینم خونه  دور  تا  دور  تابلوهادیچرخ ینگاهش    ینقاش   ی. 
  یهابلند، پنجره  یها اصفهان، گلدون  یهایپر از خاتم کار  وار ی د  هیبزرگ،  

هم    یمبلمان   ی رنگ از جنس اطلس و ساتن، حت  ی اقهوه  یی هابا پرده  دهیکش
 یهایکه روش نشسته بودن همه ساخته شده از چوب گردو و با کنده کار

  ی اومد خدمتکار خونه باشه به خوب   یزن که به نظر م   هی بود.    ونان یسبک  
 . کردیم  ییرایپذ

و    تر ینیر یشربت آلبالو آورد، دفعه بعد ش  یامپراطور  یهاوانی دفعه تو ل  هی
داشت   زد، یها چشمک م نگاه  به  ز یم  یخشک آورد، شکالت و کاکائو هم رو

 ده یبا اندام کش  یکه زن  آوردیرو هم به سمت اونا م  وه ی پر از م  ی انقره  سید
ز  هی  که یدرحال دامن  و  پله  بای کت  از  داشت  تن  اوبه  وقتنییپا  مدها    ی . 

 بارداره! دیشکم و آرام راه رفتنش فهم یاز برجستگ  یل یشد ل تر کینزد

داشت   یبراق  یهابود و گونه  د یشده بود، صورتش سف  رهیبه اون زن خ   یلیل
  ی ل یبا لحن مهربان رو به ل  یی نشوند بود رو لبش، صدا   زمیانگلبخند دل  ه یو 

 و پدرش گفت: 

 . مانیدختر برادر ا دا،یش -

سالم کرد و   ی به سادگ  دا یاحترام بلند شدن و ش  یو حاج محسن برا  یلیل
اون هم بودن. با لبخند    یاه زن عمو مهمون  ی هاخوش آمد گفت. مهمون

پوشش اون رو برانداز کرد و بعد به    کرد،یروش نگاه مبه دختر جوان روبه
 و جذابش.  ی جنگل یهاچشم  د،یچشماش رس



شدن؛    تر کیها به هم نزدشد و آدم  تر یمی کم صم  هی  یساعت بعد مهمون  م ین
خوب   یل ینداشته باشه. خ ی.اهیسکوت کنه و گال  یلینشد که ل لیدل نی اما ا

  ی نهار هم چند کالم   ز ی سر م  یخودش رو حفظ کرد، وقار به خرج داد و حت
 ه ک  خوردنیعصرونه م   ی داشتن چا  یحرف زد. درست سه عصر بود و همگ 

.  دیطول نکش   ادیکشوند، رفتن و آمدنش ز  اطیسوسن رو به ح   فون یزنگ آ 
گفت و    یزیجوان چ رفت و آمد اونو نگاه کرد، اومد و دم گوش زن    ی لیل

تند و    یی ها . با قدمرونیاز جا بلند شد و زد ب   ی با عذرخواه  ده یرنگ پر   دایش
  دا یرو پ   نجا ی آدرس ا  یچطور  دونست ینم  رفت،یم  اطینامنظم به سمت ح 

 بشن؛ اما اون... .  گهی مزاحم همد ن یاز ا شتر ی کرده؟ قرار نبود ب 

  مه یآسوده در رو تا ن   ی الیبا خ   دیرو ند   ی تو کوچه و کس  دیسرک کش  ی وقت
 گفت:  ییبست که صدا 

 .نجام یتو، من ا   ایب -

  ه یرو    د،یها داز درخت  یک یرو کنار    روانیرو چرخوند سمت صدا و س   سرش
از قبل به دور و برش نگاه   تر دهیرنگ پر  دایسنگ نسبتًا بلند نشسته بود. ش

 فت:داد و گ  رونیو بعد رفت سمت اون، نفسش رو ب  دیها رو د کرد، گنجره

 !؟یکن یچکار م نجایا -

 کننده گفت:   یعصب  ی شخندی گردن کج کرد طرف اون و با ن  روانیس

 سالم! -

 سپر کرد جلوش، بعد هم محکم گفت:  نه یرفت و س   تر کینزد دایش



 !؟یکرد  دایپ یخونه منو چطور ؟یچکار دار نجایگفتم ا   -

 اومدم حال بچم رو بپرسم.  -

گرفت و بعد با پوزخند   دایدرآورد به سمت ش  بشیاز ج  ییشکالت کاکائو   هی
 ادامه داد:

 نکنه. یاوقات تلخ  گهیاومدم به مامانش شکالت بدم تا د -

زم   دایش پرت کرد  اونو  دست  و  آورد  درحال  نیجوش  بعد  زور    که یو  به 
 تا باال نره گفت: داشتیصداش رو نگه م

 .ندت ی بب ی کس  خوامیبرو، نم  نجای از ا -

شکم    یبرجستگ  یشد و وقت   رهیخ  دای به لباس تو تن ش   تفاوتیب  روانیس
 کت مشاهده کرد دست به دکمه لباس گرفت و گفت:   ر ی اون رو از ز

 ... . یهات رو باز کن اگه دکمه شه،یم  تیاذ ار،یبهش فشار ن -

دست اون رو    تینداد، با شتاب و عصبان   ییبه اون اجازه پر رو  گهید  دایش
 پرت کرد و گفت: 

 !ین دست بزن به م یحق ندار -

 راه رفت و بعد گفت:  یسنگ بلند شد، چند قدم یاز رو  روانیس

 .یحق رو خوب اومد -

 . نجایا  یایب  یحق نداشت ،ی کن  بم یتعق  یتو حق نداشت -



ور شد، گلوش رو  به سمت اون حمله  ی در لحظه گر گرفت و عصبان   روان یس
  ی برد و بعد هم با صدا  کیصورتش رو نزد  وار،ی فشرد و محکم چسبوند به د

 گفت:   یبلند

 بکنم.  خواد یمن حق دارم هر کار که دلم م  -

حبس شده بود، دست اون رو چنگ زد، به زور لب باز    دا یش   نهیتو س   نفس
 : دیکرد و نال 

 م...م...من... .  -

  یهافشرد، چشم   شتر ی به خون نشسته دستش رو ب  یها با چشم   روانیس
 گفت:  روانیاز درد بسته شد و س دایش

ش  - نکن  نگام  نکن،  م   ی ش یآت   دا،ینگام  چشمات  از  رو    م یزندگ   دیباریکه 
 خاکستر کرد، نگام نکن. 

  ی زد، سر و صداها  یاون رو چنگ م  یهاو ناالن فقط دست  حال یب  دایش
قفسه    کهیاون رو رها کرد و درحال   روانیس   دیچند نفر که از دور به گوش رس 

 گفت:   رفتیم ن ییباال و پا  نشیس

آنقدر    ایوگرنه رفتن ثر   کنم،یبچه خاکسترت نم   نیباشه فقط بخاطر ا   ادتی  -
 . یمنو سوزونده که دلم بخواد تو هم باهام بسوز

به سرعت از خونه خارج شد و    روان یس   شد، یم   تر کیو نزد  کینزد  صداها 
ها قائم از درخت  یک یکشان خودش رو پشت  کشان  ن،یشد رو زم   ولو  دایش



رو    نیزم  یرو   یهاو ناالن چمن  انی. گرننیاونو نب   نیآفر  یهاکرد تا مهمون
  ت از دس  یخوشبخت   نیها فشرد، مقصر ادندون  ونی هاش رو مچنگ زد و لب

 رفته خودش بود. 

 گفت:   یلیخونه رو که بستن ل در 

 م؟ کنم؟ حرف بزن   هیبگم؟ گال -

 رو نشون داد و گفت:   چشی محسن سوئ  حاج

 . نیتو ماش  -

 !امیمن خونه نم -

 محسن ابرو در هم گره داد و گفت:  حاج

 ؟ یچ  یعن ی -

 برم خونه خاتون!  خوامیم  خوام،یم ی عن ی  نکه،یا  یعن ی -

متوجه شده بود که دل دخترش    شیها پ نگفت، از مدت  ی زیمحسن چ  حاج
ها رو از هم باز  دست  تفاوتیجمله بود. سرد و ب  نیمنتظر ا  ست،ی ن  نجایا

 کرد و گفت: 

 نکن.   لینکن. خودت رو تحم  لیباشه برو؛ اما تحم  -

  نشی سٔوال بپرسه حاج محسن سوار ماش  نی اومد منظور پدرش رو از ا  ی لیل   تا
ل شد.  خارج  از کوچه  عقب  دنده  و  ماش   یلیشد  وقت   د؛یدو   نی دنبال    یاما 



عصبان  دینرس خ  تیدندون  سمت  به  و  فشرد    ی تاکس  هیرفت،    ابانیبهم 
انتظار    ی رفت خونه خاتون. بعد از زنگ زدن و کم  م ی دربست گرفت و مستق

در ظاهر   یمعروفش جلو  یخدمتکار خود خاتون با اون عصا  یدن جایکش
انداخت و    یلیچفت در، سر گرد عصا رو دور گردن ل دنی شد. به محض کش

  ی لی. ل یتنه چوب  م ی ن   هیبعد انداختش رو    دور چرخوند و   هیاونو کشوند تو،  
 گردنش رو گرفت و گفت: 

 !ه؟ینجور یاستقبال تو مرام شما ا  -

 نجا؟ یا  یدوباره اومد ی چ یبرا -

 !نمتون یاومدم بب  -

 اون رو گرفت و ناالن گفت: یلی عصاش رو باال برد؛ اما ل  خاتون

  نه،یبدرقه با ا   نه،ی استقبال با ا   د،ینکن  د یعصا منو تهد   نیتو رو خدا انقدر با ا  -
 کنار.   نیبنداز ،ی لعنت ی عصا  نیغذا خوردن هم با ا ان ی شروع و پا یحت

 : دیها رو چهارتا کرد و غرچشم  خاتون

  اوش یعصا س   نی من با ا  ، ی حرف بزن  ینطور ی عصا ا  ن یدر مورد ا  ی حق ندار  -
 کردم.   تی رو ترب

 گفت:  یبا پوزخند صدا دار یلیل

 که انقدر پررو!  نهی پس واسه خاطر هم -



  یسع  کهیاون رو گرفت و از جا بلندش کرد، بعد هم درحال   یبازو   خاتون
نثارش    شگون یو ن  ارهیب  ر ی چادر و مانتو گوشت بازوش رو گ  ر یاز ز   کردیم

 کنه گفت: 

پرروش    ینجوریمثل تو ا  نیهم نش   ه یپررو بخاطر تو، کمال    اوشیاگه س  -
 و من من کنه! سته ی نبود که جلوم با ی اًل پسرکرده وگرنه اون اص

 و گفت: دیلبش رو گز  طنتیبا ش یلیل

 مگه من من کرده؟ -

بزرگ شده وگرنه    گه، ی م  خواد یکه م  ی و هر چ   سته ی ایمن م   ی بله، آقا جلو  -
 .کردمینثارش م شتر ی هم ب  یل یده تا س

 دار گفت: صدا  یابا قهقهه یلیل

 م؟ ی ریبا هم حالش رو بگ د یواقعًا پررو شده، پا هست -

  ایبشه    یعصبان  یل یل   یهااز حرف  دونستینم   که یبا حرص درحال  خاتون
بازو   نکهیا ل   ی بخنده  فشرد،  رو  جا  یعصا  یل یاون  ازش گرفت.  رو    یاون 

  ره ی زانو زد و به اون خ  نی زم  یخودش رو به خاتون داد بعد هم جلوش رو 
 گفت:   مقدمهینگاه کرد و بعد ب  زشیفذ و ر نا یهاشد، به چشم 

 رفته؟ یبه ک  اوش یس -



دختر پر    ن یبه حالت قهر روش رو برگردوند، حوصله حرف زدن با ا  خاتون
و دوباره   د یاون کش ده یدست به لپ چروک  ی ل یرو و زبون دراز رو نداشت. ل

 : دیپرس

 بدونم.  خوام یرفته خاتون جان؟ م  یبه ک  اوش یس -

 ؟ یبدون ییخوا یم ی چ یبرا -

ارث    اوش یبه س  ی از ک   ی و عنق  ی همه زشت  ن یا  نمیبب   خوامیخب، خب م   -
 !ده یرس

رو گرفت و   یل یل  یها نرم و با عطوفت شونه  هویحالتش عوض شد،    خاتون 
 گفت: 

 زشته؟! واقعًا عنقه؟ اوش یس -

 که از حالت اون تعجب کرده بود سر تکون داد و گفت:  یلیل

 من، راستش، فقط...فقط... .  -

 خم شد و عصاش رو از کنار درخت برداشت بعد هم گفت:  خاتون

مادرش. درست    هی قشنگه، شب   اوش یس   ، یکن یم  ی شوخ   ی دار  دونستمیم  -
 . نهیشیرو، ساده و راحت به دل ممثل مادرش خوش

خاتون جمع    یزانوها  یها رو رو مقابل اون نشست و دست  نیروز زم   یلیل
 داد و گفت: رونی ب یکرد و خاتون نفس 



دختر ساده که هنوز ابروهاش دخترونه    هی بود،    یدختر خوب   اوشی مادر س  -
که سونا خودش رو بهش باخته    داشت  یاون پسره جوعلق چ   دونم یبود. نم 

دختر   ن ی. مادرش شاغل بود و اصاًل به اکردیم   ی بود، سونا با مادرش زندگ
ها مستاجر  که تو خونه اون  کردیم  فی رو خواهرم برام تعر   نای ا  د، یرس ینم

ا  ره یمادرش م   یوقت   گفت یبود. م  تنها   نیسرکار    ی دست به هر کار  یی از 
 ی ک یشب که مادرش نبود متوجه شدم با    هی  گفتیتا سرگرم بشه، م  زنه یم

م حرف  بود که    زنه، یداره  باال گرفته  بخند  تو    دمیسرک کش  ی واش ی بگو 
  ی اهقههچنان ق یپسر مو زرد چشم عسل  ه یسونا تو بغل   گفتیاتاقشون. م

سرباز    هی  شناخت،ی. خواهرم اون پسر رو م یدیدیو م   ی اومدیکه م   زدیم
موندگار شده و نرفته    گهید  رانیبود که از زمان شاه که اومده بود ا  یس یانگل

 ی سونا بخاطر چشم و ابرو و موها  آورده،یدر م  ی کی بود و هر روز سر از آخور  
کنه زمان    دایسونا رو پ  ادر . تا خواهرم زنگ بزنه و مشهی بورس دلبستش م 

. شه یم   ی شگی مرفتنش ه   ره،یکه م   یسی سرباز انگل   شه، ی و کار تموم م  گذره یم
 کنه یدرجا دق م   فهمهیکه باال اومده، مادرش که م   یو گند  مونهیسونا م

! شونزده سالش بود که اومد  شیو بدبخت   مونهیخاک. سونا م  ر یز   رهیو م 
  اومد،یبچش رو بندازه. دلم نم   خواستی، چهار ماهش بود و ممن  شیپ

 نکهیاندازه بزرگ شده بود. جدا از ا  شی بود هم بچش ب  فیهم جثش ضع 
بچش    ا ی  شدم، یهم ترس داشتم! اگه دست به کار م  یل یخ  اومد، یدلم نم

.  فتهیب  یکدومش اتفاق  چیه  یبرا  خواستیخودش و من دلم نم   ای  مردیم
سال  ه یمن   تمام  تو  بودم،  اما    م یزندگ   ی هاماما  بودم؛  سقط کرده  بچه 

کردم و ترسوندمش،    مونشی . پشسوختیم  ی کی  ن یا  یچرا دلم برا  دونمینم



نشد.    یکردم راض   ی هر کار ترسه،یم  یی آبرو یو از ب  خوادیگفت بچه رو نم 
وع و  وعده  و  د یبهم  خونه  داد، گفت  م  شون ییال یپول  نامم  به    زنه، یرو 

روز اما  قبول کردم؛  و  شدم  پول  برا  یوسوسه  و    یکه  اومد، گرفتم  سقط 
هم تحمل کنه تا بچش    گه یپنج ماه د  خواستم یکردم تو خونه. م  رشی زنج

بمونه، اگه بمونه    دیکه با   یابچه اون بچه  گفت یبهم م  ی حس  اد،یب  ا یبه دن
 . کنهیخلف نم 

سر خودش    ییبود بال  ک یجاها که نزد  ی لیبود، خ   ار یبدقلق بود، بد و   سونا
بزنگاه رس   ارهیب ا  دمیسر  تا  دادم  نجاتش  پنج   نکهیو    یرو   دیماه خواب  بعد 

لذت به    ارم، یب  ایبچش رو به دن  خواستمیتخت اتاقم. خوشحال بودم که م
 ی. سوناکردمیم  مانیبود که انگار داشتم خودم زا  اد یآوردنش آنقدر ز  ایدن
رو در آورد و داد    ر یزنج  ه یاز گردن خودش    هو ی که    سوختیتو درد م  چاره یب

گردنبند در    نیبنداز گردنش، گفت ا نوی به دستم. گفت اگه بچم زنده موند ا
بچم هست تو گردن اون باشه بعدش    یتشکر از تو هست؛ اما تا وقت   ه یاصل  

  یس یسرباز انگل   همون که روش نوشته متشکرم،    یگردنبند  نیتو. هم  یبرا
روزها رو    نیو نموند تا ا  اومد سونا رفت  ایبهش داده بود. بچه که به دن

 . نهیبب

 د یناباورانه خودش رو جلو کش  یلیل د،ی به سمت آسمون گرفت و آه کش سر 
 و گفت: 

 شد؟  یبعد، بعدش چ  -

 و تازه ادامه داد:   قینفس عم ه یبعد از  خاتون



  دم،یبهش رس  یلیالبته خ   جاست،نیسونا که به نام من زد هم  یی الی خونه و   -
اما بعد با شوهرش رفت اهواز، من   کرد؛یم  یزندگ   شم ی ها پخواهرم سال

  ی هاشده! چشم   یموندم و خاطرات و اون بچه که حاال واسه خودش مرد 
انگل  اوشیس   یعسل  مرد  همون  تمام    ی عنی  ی سی به  اما  رفته؛  پدرش 

بود، مردن    فیو نگاه دلرباش به مادرش رفته، سونا ح  ی رفتار  اتی خصوص
 زود بود. یل یبراش خ

بهت عج   یهاحرف اما  بود؛  تموم شده  تو صورت    یب یخاتون  بود  نشسته 
ا  دیشا  ،یلیل بود  باور نکرده  گرم دلباختش شده    نیکه چن   یپسر  نیهنوز 

 نداشته.  یگذشته چندان جالب 

 *** 

داد، آروم   نیی رو پا  رهیسرش رو به در چسبوند و دستگ  جانی پر از ه  یلیل
 گفت: 

 کن!در رو باز   کنم یخواهش م  اوش یس اوش؟ یس -

 باز نشد، خاتون گفت:  یو در  ومدی ن ییصدا  چیه

 .اد یازت دلخوره، ز  -

 به در: دیهم کوب   باز 

 در رو باز کن.  کنم یمن باهات حرف دارم، خواهش م -

 .ت ی زندگ یبرو پ   اینکن، ب ک یدختر آنقدر خودت رو کوچ -



ا  یلیل از  حرص  و    نی با  خاتون  بود    یادآوریحرف  پدرش که گفته  حرف 
و ساختمان رو دور زد، به تمام    اط یبه سمت ح دینکن دو  ل یخودت رو تحم

. به اوشیمال اتاق س  دیکه فهم   شونیک یاز    ر یغ   د یباز دست کش  یهاپنجره
 و دوباره صداش زد: دیهمون کوب 

 تو رو خدا... .  اوش یس -

 عقب رفت و با بغض گفت: عقب  نیو غمگ  ناالن

مگه همون    ؟ینبودم که بهم عادت کرده بود  یه من همون مگ  انصافیب  -
!  ی دیشده که حاال محلم نم  ینبودم؟! پس چ  تیشگیهمراه و دوست هم

  رم ی بم  یبه مرگ   یش یم   ی چرا راض  ؟یکن یپا لگد م   ر یاحساسم رو ز  یچرا دار
از اون   کنم یخواهش م  اوشینکرده؟ س  رهیذخ  یزیکه قلبش از احساس چ

اگه چشم   ترسم یم  ،یی تنها   نیاز ا   ترسم یم  ترسم،ی! من مرون یا بی زندان ب
تنها کس بزارم  هم  د  یرو  باش  نم ینب  گهیرو که  نم  ،ی تو  ا  خوادیدلم    ن یبا 

  ی ...دو زانو رو اوشی... . س اوشیمرگ احساساتم رو تجربه کنم، س  دنیند
چمن  نیزم و  افتاد،  داد  جرأت  بهش  عشق  زد،  چنگ  رو  رو  ها  غرورش 

 .کردفراموش  

 !ومدمی ن ی تلخ ی تلخ نباش، من برا  کنم یخواهش م اوش یس -

 پر از اشک شد:  هاشچشم 

 کردن اومدم.   م ی تقد یمن برا -

 هق افتاد: و به هق د یبدنش لرز تمام 



نمونده    ی ازش باق  یزیچ   گهی به احساس من که د  اوش،یسنگ نباش س  -
 نزار.  اوش، یبده، نزار از دست برم س  تی اهم

اون رو    اوش ی شد و س  نی رنجور نقش زم  یبا تن   یل ی. لریباز شد؛ اما د  پنجره
م  دید س  ونی که  دست  اهشی چادر  و کبوده.  جلو   یها مچاله  رو  لرزانش 

 زد:  ادیو فر د یکش

 خاتون... .  م، ی مر -

 *** 

تمام    چرخوند، یشلوارش م  بیها رو تو ج بود و دست  ستادهیپنجره ا   مقابل 
و    د یچرخیها مدرخت  ی البود، خاتون با عصاش البه  اطیحواسش جمع ح

که   یتنها زن دیتازه شکوفه کرده نسترن. شا یهارو گل شدیم  قیگه گاه دق
ن  یخاتون بود، هم   ن یالزم بود، هم  شی زندگ  ی و چرا برا  چون یوجودش ب

. روز به روز  شدیم  ر یداده بود و دوستش داشت. داشت پ   یکه بهش زندگ 
نگاه    م ی ن  هیداد و    رونینفس ب   شد،یم   تر دهیو قامتش خم  دتر یموهاش سف

رو تخت نشسته و ملحفه   یلیل  دیبه عقب سرش انداختن در کمال تعجب د
 گفت:   یلیرو کنار زده. صورتش رو دوباره چرخوند سمت پنجره که ل

 .مکردیداشتم نگات م -

  مقدمهیدرآورد، اونو حائل پنجره کرد و بعد ب   بیدستش رو از ج   ه ی  اوش یس
 گفت: 

 نجا؟ یا  یاومد ی چ یبرا -



 محکم گفت:  اوش یاومد بلند بشه که س یلیل

 سرجات، حرفات رو بزن! ن یبش -

 به در اتاق باز انداخت و گفت:  ی نگاه مین  یلیل

 در رو ببندم؟ شهی م -

برو   ی ب طون یاتاق دربسته باشن، ش ه ی دختر و پسر جوون تو  ه ی ی نه! وقت -
 رفته؟  ادتیبرگرد اونجاست، حرف خودت بود 

 با تمسخر ادامه داد:  اوشیانداخت و س ن ییسر پا یلیل

  ده یزود رس  ی ل یو من، خ  یسال دوم، ترم دوم دوشنبه بود. فقط تو بود  -
  م، یتا باهم تنها باش   می . از قصد زود اومده بودم ی دوتامون حقه باز بود  م، ی بود

 ... .ادیم  طونیش  یاومدم در رو ببندم و شروع کنم که گفت

پنجره و    یهاشهیزد و سر تکون داد، دو دستش رو چسبوند به ش  پوزخند
کرده بود زل زد    رشونیکه از زور آفتاب ز   ییهارو جلو داد، با چشم   کلشیه

دوست   داً یما شدتلخ و عبوس؛ ا  شهی هم  شد،یوقت عوض نم  چیبه خاتون. ه 
  و سکوت    هی. بعد از  دیارزیکه داشتنش به نداشتنش م  ی. موجودیداشتن

ل  یمکث نسبتًا طوالن  و    یل یکه  باز کرد  باألخره لب  زودتر ازش خسته شد 
 گفت: 

 حرف بزنم.  خوامیمن م -

 !شنوم یم -



 پشت به من! ؟ ینطوریا -

 خونسرد گفت:   یلی داد و خ رونیب  ی بازم نفسش رو با آسودگ اوش یس

 دختر متفاوت... .  ه یآرومم،  یاومد وسط زندگ  یروز  هی  یدختر هی -

 حرف بزنم، حاال وقت حرف زدن منه.  خوامیمن م -

تک   یلیبه سمت اون برگشت، نگاهش پر از حرف بود و ل   یناگهان  اوشیس
 . خوندیهاش مها رو از تو چشم به تک اون حرف

دست به    شه یسٔوال از صورتش کنده نم و پر    نی اون نگاه سنگ  دیکه د  یلیل
 دو طرف بازوهاش گرفت و گفت: 

 احساس حرف بزنم.  هیدر مورد   خوامیم -

تو  اوش یس و  جلو  ی اخم کرد  رفتن.  راه  به  قاب عکس    یاتاق شروع کرد 
 هاش رو از پشت بهم قفل کرده بود گفت:دست  کهیو درحال  ستادیخودش ا

استقبال گرم و پرشور    هی   یدنبالم؟ چرا نگفت   ادیقراره پدرت ب  یچرا بهم نگفت   -
 در انتظارمه؟!

 متعجب از جا بلند شد و گفت:   یلیل

 پدرم؟! -



عکس مال سال ورود    د،یقاب دست کش  یچند قدم جلو رفت و رو   اوش یس
کم پشت، دوباره    ی با موها ی صورت الغر و استخوان  هیبه دانشگاهش بود، 

 گفت: 

 ؟ یرو کرد نکار ی بگو چرا ا اد، یخوشم نم   یریمن از غافلگ -

باال برد و    یخبریها رو به عالمت بجلوتر رفت و سر تکون داد، دست  یلیل
 گفت: 

چطور ممکنه پدر من    ؟ینز یحرف م  ی که تو از چ  فهمم یباور کن من نم  -
کرده باشه؟ چطور شناختن،    داتیاومده باشه فرودگاه! اصاًل چطور ممکنه پ 

 !ده یاون که تو رو ند

م  هیسٔواالت  ن ی ع  قایدعق  نایا  - من  منو    خوامیکه  چطور  اون  بپرسم،  ازت 
راننده    ه ینکرده؟ درست مثل    ی شناخته؟ پس چرا از اول خودش رو معرف

کردم.    یمسافر پر حرف براش وراج   ه یاومد و چمدونم رو گرفت، منم مثل  
به که همه حرف یادرست لحظه نسبت  اعتقاداتم  از  و  بودم  رو زده  هام 

رو با من   ی باز  ن یهمچ  ه یکرد! چرا    یگفته بودم اون خودش رو معرف  نگج
 چرا؟  ؟یل یل یکرد

  ی ریالل شده بود، پس اون شب پدرش فرودگاه بود، زودتر از همه غافلگ  ی لیل
 رو فشرد و گفت:  شیشون ی گوشه از پ  هیکرده بود! 

 منتظر شدم.   یلی! من اون شب تو فرودگاه خفهممینم -



.  ریون تٔاخبودم، بد   دهیاما من زود رس   ؛یمنتظر شد یلیآره تو اون شب خ -
  خواستمیبزرگ. نم  ز ی سورپرا  هیبود،    ی ایپدرت هم زود اومد جلو، نقشه عال 

بزنم، همه    ییهویهام رو  حرف  خواستمیرو بشم! نمباهاش روبه  ی نطوریا
 رو... .  یهمه چ   ،ی لیل یرو خراب کرد یچ

  ی هاپنجه  ستاد،یدرهم و آشفته رفت سمت اون، کنارش ا  یاافهی با ق  یلیل
 رو تو هم فرو کرد و گفت:  کشیبار

  نی ماش  نیماجرا خبر نداشتم، پدرم به بهانه خونه آفر  نی باور کن من از ا-
 چطور... .   دونم یبرد. اصاًل نم 

عکس    ادشیبه    ی زیچ  هو ی قاب  فلسفه،   یهابچه  ،ی ادگاریاومد،  رشته 
 . ریتحر   ز ی م  یتو اتاقش، رو   ی با استاد اعراب  ی دسته جمعدانشگاه! اون عکس  

کتاب به دست    هی  اوش یبه کتابخونه گرفت تا تعادلش حفظ بشه. س  دست
 گرفت و رفت دم پنجره، بعد هم گفت:

منو شناخته و اومده استقبالم، حاال و    یکه پدرت چطور  ستی مهم ن  گهید  -
 !ی بگ یخوایم  یو چ   یاومد ی چ یاالن مهمه، مهمه که بدونم برا

و سرد شده بود؛   تفاوتیب   اوش،یآروم سرش رو چرخوند سمت سآروم  یلیل
. بغض کرد و پلک بهم شدیم  دهیگرم و پر احساس به طرفش کش  یلیاما ل 

اما سع  یاجهیزد. هنوزم ته سرگ    اوش یکنترلش کنه. س  کردیم  یداشت؛ 
 نبود! ها زد؛ اما حواسش به نوشته ی کتاب تو دستش رو ورق م



از هراس،    دیلرز ی. نمکردیبه خودش حس م  ک یتن زنده رو نزد  ه ی  ی گرم 
 ی. طول موندیها ثابت منوشته  یو انگشتاش رو   شد یتر مفقط هر لحظه گرم

زنده  ه ی  د ینکش بازوش حائل شد. عرق سرددست،  به  اون حرارت  از   یتر 
و    اورد یطاقت ن  گهیاومد. د   ن ییستون فقراتش رو پشت سر گذاشت و تا پا

 . بعد هم برگشت و ناالن گفت: دیرو عقب کش بازوش 

 ... یلیل -

 ثابت کرد و گفت:  شیعصا  یدستش را رو  خاتون

 رفت. -

 اتاق رو با نگاهش جستجو کرد و گفت:  اوش یس

 ؟یک  -

 االن! نی هم -

راه  خواست  او  عصا  ی دنبال  باز  برا   ی شود که  ساخت.    شیخاتون  سد 
 نگاهش کرد و گفت:

م  - اون  برم.  بذار  ندادم.    خواستیخاتون  فرصت  بهش  من  بزنه،  حرف 
 حالش خوب نبود! بذار برم. 

خاتون به طعنه    ی رو هل داد و تا دم در به حالت دو رفت؛ اما وقت  عصا 
با »معلومه!  بر  دیگفت  همهعاشق  ،ی هم  باها  دنبال    دیشون  برن 



  ومد،ی حرف خوشش ن  ن یدرجا خشکش زد! از ا  و   ستادیهاشون«، ا معشوقه
 لب با خودش گفت: ر یز

 . ستم ی ن چکسی. من عاشق ه ستم یمن عاشق ن  -

 گفت:   تیرو چرخوند سمت خاتون و با جد  روش

 . ستم ی ن ی لیمن عاشق ل  -

 پوزخند زد:   خاتون

  یقسم خورده بود  ، یجلوش کم آورد  ،ی ! خودتو باختداستیاز سر تا پات پ  -
پس    رون؛یب   یایو از اتاقت ن  یبه مرگش هم محل ند  ی به التماسش، حت

دلت به  هویکرد، ناله زد و ضعف کرد   اوشیس  اوشیشد تا س یشد؟ چ یچ
 رحم اومد؟ 

 قدم قدم جلو اومد و سر تکون داد و بعد گفت:  خاتون

داشتن    - و دوست  باختن  دل  نداره.  خجالت نکش. عاشق شدن خجالت 
 خجالت نداره. 

عادت   ی لی! من فقط به لستم ی ن  یبه من نگو! من عاشق کس   نوی خاتون ا  -
 متفاوته!  کهنی هاش، به اکردم، به بودنش، به حرف

ا  یجلو  خاتون لرزانش    یهانگاه به صورت گلگون و دست  هی.  ستادیاون 
 فت:انداخت و بعد گ



وجود تو    فهمم یبچه من تو رو بزرگ کردم، عشق رو تجربه نکردم؛ اما م  -
هات تنها با  از احساس و دوست داشتنه. تنت داغه و لرزش دست  ز ی االن لبر

مرد باور    هی. محاله، محاله  کنهیم   یز یآبرور   یجورنینبودنش داره ا   دن یشن
غمزه و    ن،ز ه یزن، نگاه  هیتن   ی نسبت به زن هست، بو ینکنه که احساس 

قبول    یخوایچرا نم  ارزونه؛یها فاصله جنس نر رو مزن از فرسنگ  هی  یادا
خودش جلو اومده، احساس خودش رو بروز داده، دوستت داره!   یل یل  ؟ یکن

پنشونه نکردداستیهاش  عادت  بهش  فقط  تو  م  ،ی!  اونو    ، یخوایتو 
 ؟ یفهمیم  شه، ی هم  یامروز و فردا، برا ی! نه براشی که داشته باش  یخوایم

 !شهیهم یبرا

 گفت:   ادزنانیبار صداش رو سر خاتون بلند کرد و فر ن ی اول یبرا اوش یس

 !ستم ی رو دوست ندارم! من دلباخته ن ی ! من کسستمیمن عاشق ن  -

 *** 

 روان ی: سوپنجم ستی ب فصل

و    ذاشتیم  نیسر به بال  ایثر یکه ب  ییهاو کور بودن و تلخ، تمام شب  سوت 
افکار درهمش چرخ م  وقتزدیتو  تو گوشش    د یکشیرو تختش دراز م  ی . 

 سه یک   ییبودن و اون به تنها  یاعتراض بود. همه ازش شاک  یهافقط زمزمه
 نیتا بلکه از ا   ذاشتیهم م   ی ها رو رو بود. چشم   انشیبوکس روح اطراف

و زود به    ر یکه د  ی ابچه  ر ی. مدام تصو شدیرها بشه؛ اما نم  االت یاوهام و خ
تو نظرش و خواب و خوراک رو    اومدیم   زد، یعنوان پدر به روش لبخند م 



همچنان آه و ناله    ی حورنکرده بود، مامان  یرییتغ ز ی. باباپروگرفتیازش م
که تو باتالِق »چه    ی و اون مثل کس  آوردیرو م   ی دور  یصبا بهانه  کرد، یم

 .زد یکنم« فرو رفته، فقط دست و پا م

که اصال    یکی  دیها سر بزنه درفت باشگاه تا به بچه  یگذشته وقت  ینبهکش ی
نم  .  دهیم   نی ها رو تمرجاش رو گرفته و داره بچه  دیارزیسرش به تنش 

ش رو  شد و راه رفته  م ی بشه و خودش رو نشون بده ج  یآفتاب   نکهیبدون ا 
شه  ی هم  یبرا  دیچرخیدور خودش م   ها ابونیتو خ  ی برگشت و همون جا وقت

  شی پ  مارستانیسر رفت ب  هیو گذاشت کنار. بعدش هم    دیورزش رو بوس
.  شهی از پشت ش  ی ج یپدرش؛ همون سکوت، همون تنگنا، همون مرگ تدر 

  ق یبود. معصوم و ال   گهیپدر د  هیها پدرش  اون دستگاه  ر یاون تخت و ز   یرو 
 گفت:   یلب ر ی چسبوند و ز  شهیسر به ش  خت، ی . اشک نریدلسوز

من؛ چه کار کنم که   دنیبزرگ کردن و بال  یپا  یو گذاشت ر   ت یعمر و زندگ  -
بچه  هیشب واسه  پدر  یاتو  و  بشم  هم  یپدر  از  آ   نیکنم که    ی ندهی ابتدا 

 داست؟ یپ  شی زندگ

 *** 

م   هیبود.    شبمهین   کی  ساعت و    ز یطرف  بود    گه ی طرف د  هیاون نشسته 
به هم خدیسع دو  هر  نگاه  حواس  رهی .  اما  ورقبود؛  جز  جاها    گهید  یها 
تازه    ع،یورقش رو انداخته بود؛ تک دل. با شهامت و سر   دی. سعرفتینم

ورقش رو انداخت.    تفاوتی. ب زدیبود و شهامت تو دلشون موج م   یاول باز



. از همون جا  گشتیم  وانی رو. ده دل. حامد تو آشپزخونه دنبال ل  نی التربا
 : دز یحرف م روان یهم با س 

  یمهمون   هیها  از بچه  گه ید  یک یو    دی! با سع ی بود حساب  ی جات خال   روز ید  -
 ن یاز ا   ، یدن یپنج نوع نوش-چه خبر بود! چهار  یدونی. نمم یتوپ دعوت بود 

العاده به جا بود. جازشون فوق  ی! غذا، دسر، همه چکیها نه ها، آنت آشغال
بزنه به    گگفتم زن  دیسع  ن یبه ا  ی بود و تا آخر شب ترکوند مجلس رو. ه

  شه،یکه نم  نجور یگفتم بابا ا  ست،یراه ن روبه  ادیتو گوش نکرد. گفت حالت ز 
رو هوا بمونه!    شیتا ابد زندگ   ست یزنش دو ماهه طالق گرفته و رفته، قرار ن 

زد    دیکنه، عشق و حال. با   یزندگ  دیست باتا زندهگوش نکرد. آقا آدم    دیسع
 گم؟ ی. بد میالیخ یتو نخ ب

و    د یگزیهاش رو ملب  روان یحساس شده بود، س  ی . بازومد یبراش ن   ی جواب
  د؛یچرخ یم  کیپ  ی حاال رو   نیزم  زد،یپک م   یخارج  گار ی محکم به س  دیسع

  د یکه داشت؛ اما سع  ییهاورق  جانیاز ه   دیلرز یتلخ و ترسناک. دستاش م
 بود، انگار از اول هم بهش الهام شده بود که برد با خودشه.  ال یخیب

که اونا رو    نطور ی . همهاوهی رو پر کرد و رفت سراغ م  هاوانی باالخره ل  حامد
رو مخاطب    یشب قبل رو کرد. کس   ی مهمون   ادیدوباره    دیچ یظرف م  ی تو

 : دیبار یو حسرت ازش م  ی ونم یکه پش   زدیحرف م  یقرار نداد. فقط با حالت

منو نگاه نکن که به همه    ینجوریا  وونهیهر کار کردم پا نداد. بهش گفتم د   -
ا   دمیشماره م  م   نا،یو خالصه  اگه بخوام  باشم.    تونم یمن  باوفاتر  از همه 

و هنوز شب اول    دنیبهت قول م   هایتو مهمون  یکه الک  یینا یحداقل از ا 



گرفته بود.    ونه. حالم  گفتی. سرتق مکردی. قبول نمزننینگذشته پست م
اما من بد    ده؛یپا نم  یبود. ماهان گفته بود به هر کس  ی مامان   یل ینکبت خ

تا بهش    رمیاول از همه حال ماهان رو بگ  خواستمیزده بودم تو نخش. م
چند مرده    نم یبسنجم. ببخودمو   خواستم یبعد هم م  ست،عرضهیبفهمونم ب 

 . معرضهینه، اول و آخرش خودمم که ب دمیحالجم؛ اما د 

.  دونستیخودش رو بازنده م  روانیتو انداختن ورقش مردد بود و س   دیسع
و رو    ر یکردن چاقو و چنگال ز  دایپ  یکشوها رو برا   د،یرو چ  ها وهیحامد که م 

 انداخت و با طعنه گفت:   ییرای نگاه به پذ  ه یکرد. 

  دونم ی. نمیزدیتو نگاه اول فرش م   یلبته من مطمئنم اگه تو اونجا بودا  -
و التماس    چیبدون ه   ندت ی بیم  یکه هر دختر  روانیس   یهست   یاهیتو چه ما 

 .شم یتو نم نیسر سوزن هم ع  هی. من خودم رو بکشم  شهیطرفت جذب م 

از حدقه در اومده اول    یهابا چشم   روانیورق آخرش رو انداخت و س  دیسع
 گفت:   یو لحن خاص  شخند ی نگاه کرد. با ن دیبه ورق و بعد به سع

 ؟ یکن یاشتباه نم  یمطمئن -

 زد و گفت: یآورپوزخند حرص  دیسع

وقته انتظارش    یلی رو که خ  یی. بکوب ورق طالیگرحسابیب  ه یاشتباه،    ه ی  -
 . کشم یرو م

رو خلوت کرد    ز ی. م ییرای تو پذاومد    ها وانی و تنقالت و ل  وه ی با ظرف م  حامد
 و بعد گفت: 



حکم    ه یبا خودم    لم یتون بعد از فبچگانه رو. برنده  یباز  ن ی بابا ا  دیجمع کن   -
 رو درسته قورت داد؟ ی بیب  یک  نم ی . حاال ببزنهیمعرکه م 

رو برداشت    یدیو یو د  ونیز یکنترل تلو  روانیکرد به کاناپه و س  هیتک  دیسع
 بذاره.  لم یتا ف

 زد و گفت :   شی آت گار یس  حامد

 نه؟   ایهست   یاساس ه؟یچ  لمشیف -

روشن شد و همه رفتن    گرها یباز  ر یبا تصو  ونی زیصفحه تلو  ی حرف  چ یه  یب
 :کردیم  یرو معرف لم ی نقش اول ف اقیتو نخش. حامد با اشت

 ؟ یدیش رو دست! به زور اسلحهمعرکه  نی! پسر ا گالی س  ونیآخ آخ است  -

ب   روان یس همه  تلو  تر تفاوتیاز  ا  ونیزی به  داشت.  و   یتفاوت یب   ن یچشم 
. از سر شب تو نخش بود و هر حرکت کردیخوب درک م  د یرو سع یحالیب

رو به ارمغان    یجی براش مرگ تدر  اینظر داشت؛ رفتن ثر   ر یرو ز   کشیکوچ 
 نبود.  کشی شر ییا مرگ و تنه نی تو ا ی آورده بود و کس

انداخت.    دیسع   لم ی ف  یهابعد، درست وسط  ساعتم ین   ه یبساطش رو راه 
که باز با    یروانیس  روان؛یبه س  شگهی نگاه د   ه یبود و    دی نگاِه حامد به سع 

  هی که با    نطور ی هوش و حواسش رو از دست داده بود. حامد هم  ی رو ادهیز
 گفت:   یبه آرام   کردیپخش م  ز یم  یرو رو  د یسف یگردها  یکارت اعتبار

 ها، ممکنه...   ستی به حال ن دیسع -



 کارت رو از اون گرفت و گفت:   دیسع

  خوادینم  وقتچیبه حال خودش، ه   می نگو! اگه ولش کن  ی چی ! هسی ه  -
 راه بشه. بهرو 

از تو پاکتش در آورد    گار یس  ه یرو صدا زد.    روانی جلو و س  دیرو کش   خودش
 ت: و گرفت سمت اون. بعد هم گف

بود و    نجای حال و هوا! به خدا اگه ا  ن یعاشق دست بردار از ا  یوونهید  -
از    یبازیخودتو م   یدار  ی و چطور  یافتاد   ی که به چه حال و روز  دیدیم

هوا! ولش کن، فکرت رو آزاد کن، بسه    د یپریذوق نابود شدنت سه متر م 
تا نقش اشتباه    ی. توش کنکاش کرد یرو کش و قوس داد  ت یزندگ   قدر نیا

! طالق که  د یداشت  ر یاندازه تقص   هی . به خدا هر دو با هم  ی کن   دایخودت رو پ
  خواستیاگه م  خوادت،ینم   گهی. به خدا درهیعاطفه م   گه ی د  یتو زندگ  ادیب
وفا کردن و تا آخر    شونیک یدوره و زمونه کدوم    نی! تو ارفتینم   موند،یم

. بچه و وارث و  یاعتراض کن   ی اشه؟ بابا حق داشتب  شیدوم   ن یموندن که ا
. دنیت جون مهمه دختر واسه  نیهمه زن، ا  نی! ا ستی ن  یزیکم چ   ندهیآ 

خودت رو    چ یتلخ رو! شب و روزت از دست رفته، ه  یگذشته  نیول کن ا
 ؟ینگاه کرد

ا  با حساب  نکه ی وجود  م  ی حالش  بود  سع   دیفهمیدگرگون  داره    یچ   دیکه 
بگه عشق ما    خواستیدفاع کنه. م  ای لب باز کنه و از ثر  خواست ی. مگهیم

ا من  حماقت  خاطر  نتونست.    ر یز   نیچن   نی به  هر کار کرد  اما  شد؛  رو  و 



که    دی. سع سوختیم  ی دنینوش  یهاش تار بود و گلوش هنوز از تندچشم 
 کنار دستش نشست پلک زد و گفت:   و اومد 

 بد کردم.   ایمن... من با ثر  -

 گفت:  دیسع  یجا حامد

 به هم.   ی ختی رفته. دو ماهه که رفته. بابا تو بدجور ر  گهیبد حاال د  ایخوب    -

 حرف اون رو گرفت:  یهم دنباله  دیسع

م   - باور کن همهیکن یفراموشش  رو که    نیا  ی .  زندگ  هو یاتفاقات    تی به 
فراموش م امتحان کن ضرر و زیکن یهجوم آوردن راحت  تو   یپا  انشی . 

 من. قبول؟  یشد پا  یمن. هر چ

  ن یگرفت. اونو ب  دی رو از سع گار یکاناپه فشرد. حامد س   یسر به پشت   روان یس
 گذاشت و گفت:   روانیدو انگشت س 

تر از  سخت  یزیمگه چ  ا یتو دن  گم؛یم  یچ   نی . گوش کن ببیش یخالص م  -
 مرگ مادر هم هست؟

 نزد و اون ادامه داد:  یحرف روانیس

و کار   لیدخترها و درس و تحص تمام دوستمن فقط مادرم رو داشتم. از  -
آ  ب  مندهی و  وقت  شتر ی هم  مرگ رو    قتاً یُمرد شکستم. حق  یدوستش داشتم. 

  د،یرس یبه دادم نم  دیبه خدا اگه سع   شدم،یم  وونهیتجربه کردم. داشتم د
نکه بخوام  ی قبرستون بودم. نه ا  نهیحاال س  د یرسیمعجون به دادم نم  ن یاگه ا 



از   که    رفتم یپذ  رفتم؛یبردم؛ نه! فقط پذ   اد یراحت و آسوده بگم مرگش رو 
به نبودنش عادت کنم. آرومم کرد، باور کن آرومم    دیو من با  ستی ن  گهید

 کرد. 

 به شونه اون فشرد و گفت:  دست

م   - آروم  هم  آ یشیتو  خواب خوش  فقط  امشب  باش.  مطمئن  رو   ندهی . 
 ت رو. هرو، بچ تی خوشبخت  ،ی نی بیم

خم   یهاش به جنبش افتاد. ناگهان و دست  دیاسم بچه تنش لرز   دنیشن   با
م  س  ز یشد سمت  ب  گار یو  لبش گذاشت. سع  ن یرو  اعتبار  دی دو   ی با کارت 
 کرد و گفت:   هیال  هیگردها رو ال 

  ییمعنا  چیه  یبدون آسودگ تی زندگ  تکرار یو فصل ب یجوون نی باور کن ا -
  ی بزن  بیبه خودت نه  ی و ه  یاتفاق بسوز  نیا   یبه پا  یخوا یم   ینداره. تا ک 

  وونه؟ یتموم بشه. مگه چند سالته د   دیبا  الیمن بود؟ فکر و خ   ر یکه تقص 
  ککشاالن    اخانومت ی باور کن ثر  ؟ید یموهات رو د   ؟ید ید   نهی خودتو تو آ 

. مطمئن باش اون االن داره تو  یدار  یکه تو چه حال و روز  گزه یهم نم
هم    د ی! شاگه یآدم د ه ی ال، یخیتازه، ب  ی زندگ  هی  کنه،یم  عشق و حال  ای تالیا

اومده باشه تو    کشهیهاست انتظارش رو مبچه سال  هیکه با    یهمون مرد
 ست؟ ین  ادتی ، یخودت گفت ش،ی زندگ

ا   یداغ کرد. حت  روانیس   پو، یلیف  داد؛یآزارش م  یتصورات به سخت   نیفکر 
رفته    ای هم گذاشت؛ ثر  یهاش رو رو تازه، آغوش. چشم   یزندگ  هی  نا،ی سورل



ش نقش بر آب  نقشه  گشت، یبرنم  گهی . ددادیبود، طالق گرفته و محلش نم
 و...   شدیم

 د یضرب رفت باال و سع  هی رو    شیدنیگردها برد. حامد نوش   کیرو نزد  گار یس
تک تلفن همه  ی کرد. صدا  هیبه کاناپه  ر برنامه  یزنگ  به هم  رو  .  ختیها 

بود با هراس    دهی که از جا پر  یافتاد. حامد در حال  روان ی از دست س  گار یس
 گفت: 

 وقت شب؟  نی ا هیک  -

 و گفت:   ز ی م  یبرداشت جلو  ز یخ  دیسع

 ؟یبود  یمنتظر کس  -

هاش  و چشم   خوردیخودش رو به تلفن رسوند. تلو تلو م   یحال یبا ب  روانیس
و    کردیم   ه یرو به گوشش چسبوند. مادرش بود. گر  یگوش  افتاد،یرو هم م 
 : زدیحرف م

 تنهام.  ا یقربونت برم. ب ا یمامان. ب  ای ب ا،یب  روانیس -

زجرآور    یلحظات تلخ زندگ   ن یتصور مرگ پدر تو ا  یحت  خت؛ ی فرو ر  روانیس
رو به دست آورد.    شیاریهوش   ی. حس کرد ناگهانیبود. ولو شد رو صندل

 آروم لب زد: 

 بابا؟  -



و    خوانیم  یچ  گن؟یم   یچ  روان؟یس  انیک  نایا  - بابات  و  من  جون  از 
  وار ی از در و د  یواشکی هم رهام نکردن! حاال هم    قهیدق  هیاز صبح    مون؟ی زندگ

مامان.    ایب   روانی! سرنیگیو سراغ تو رو م  دنیمنو چسب   قهیتو،    ختنیخونه ر 
 .مکنیدارم دق م  ایب

 از دستش افتاد:  ی شد گوش  لیهق تبد مادرش که به هق  یهاهیگر

 بود؟ یک  -

 شده؟  یچ -

 شده؟  یبابات طور -

دق  روانیس پنج  و  اتاق خواب  تو  دنبال کتش رفت  بدون ه   قهیبه    چیبعد 
 . شیشد و رفت سمت خونه پدر  نشی سوار ماش ی معطل

 بود!  شی بکنه رضا، برادر ناتن  یکارخراب  نیچن  نیا  تونستیکه م  یکس   تنها

و مادرش دم در    د یچرخیم  اط ی. خدمتکار تو ح دیبود که رس   شب مهی ن  سه
چشم  با  اخون  یهاسالن  منتظر  م   ستاده ی بار  نم   دیلرز یبود.    تونست یو 

 بازوهاش رو گرفت و گفت:  روانیدرست حرف بزنه. س

 افتاد؟  یبود؟ چه اتفاق نجایا  یشده مامان؟ ک یچ -

 فرو داد و گفت:  زدیم  یآب گلوش رو که به تلخ  یرحومامان



بودمش. سه نفر بودن. فقط داد    دهیبود. تا به حال ند  یک   دونم یرفت! نم   -
با تو حرف بزنه!   خواستیفقط م  شون یک ی!  گرفتن یو سراغ تو رو م   زدنیم
 خوان؟ یم  یچ  ان؟ یم  نا یا  روانیس

ا   یش یآت   روانیس و  نم   نیشد  دست کرد.  اون  و  ا   دونستیدست    نیتو 
 آروم شد و گفت:   یحوربعد مامان  قهی دق  هیشک کنه.    دی با   یبه ک   شبمهین

 کاغذ نوشت و گفت که بدم به تو.   هیتو    یزیچ هی  شون یک ی ی راست -

 دست جلو برد و گفت:  روانیس

 کو؟   -

 هم به دنبالش.   روانی آوردن کاغذ به سالن رفت و س یبرا یحورمامان

  هی   اومدینبود، به نظر م  دیخط از اون آشناتر. تهد آشنا بود و دست  کاغذ 
 شده باشه: مشت حرف حساب

با مادرت    دم یبا خودم فکر کردم د  ی. هر چ میمعامله بکن   ه یبا هم    خوامی»م 
نم معامله زن  شه،یم  با  نم  وقتچیجماعت هاصواًل من  تو  شمیطرف    هی. 

 . خودت تنها«. ایمعامله. فقط تنها ب ن یا یبرا یا سند خوب و زنده

ها  حرف  نی و ا  ستادهیمحکم و زنده بود. انگار که خود رضا مقابلش ا   حرف
 بود.  وقتیساعت ب هیمکان ناآشنا و پرت با    هیرو به زبون آورده. آدرس 

 رو چنگ زد و گفت: نشیآست  یحورمامان

 شون؟ یشناسیم  خوان؟یم  ینوشته تو اون کاغذ؟ چ  یچ  روانیس -



 لرزان مادرش رو تو دست گرفت و گفت: ی بازوها روانیس

 .شهیدرست م  ی. همه چدینگران نباش  -

مادرش رو هل داد تو سالن و خودش هم زد به    یاگهیحرف د   چیه  بدون
تا    دن؛یکش   هودهی. نه طاقت تو خونه موندن رو داشت و نه انتظار ب ابونیخ

 رونی و ح  جیکه نشست هنوز گ  نیوقت قرار دو ساعت مونده بود. تو ماش
 بشه.  دیبمونه و تهد ایبود که بره و بشنوه 

خلوت رو با سرعت پشت سر    یهاابونی. خکردیرهاش نم  االتی و خ  فکر 
  ک یناآروم موز   یو با اعصاب  د یچرخیم   حاصل یب  هادونی . دور م گذاشتیم

گذشت و   یکشساعت به وقت  کی. باالخره  کردیعوض م   هیبه ثان  هیرو ثان
  ادیز بود دور و بر اسالمشهر. راه    یپرت   ی جا  ه یگرفت که بره سر قرار.    م ی تصم

زودتر از موعد برسه.    ی خلوت کمکش کردن حت  ی هااما جاده  د یرسیبه نظر م
تا به حال به خودش    یهاش لرزان بود. کس دست  خون و   یهاش کاسهچشم 

سر    شی به قصد حرف زدن هم شبانه به خونه پدر  یجرات نداده بود حت
رو    رشماد  ادیو فر  دی بزنه. حاال چطور رضا به خودش جرات داده بود با تهد

 کرد.   تشی تصورش هم اذ  یحت  زه؟یبه هم بر 

رو گرفتن    نشیماش  ی جلو  به یسه نفر غر-به اون آلونک سر قرار، دو   ده ینرس
 . رونی ب دنشیکش   نیو از ماش

ر  بهش ندادن.  حرف  اصاًل   ختن ی فرصت  زدن.  به  شروع کردن  و  سرش 
دستش رو بلند کنه. دو نفر بازوهاش رو گرفته بودن و نفر سوم    تونستینم



ورت و شکمش  ص   ی . مشت بود که حوالهکردی. بهش رحم نم زدیفقط م 
تونست پاهاش رو جمع کنه    یجهش و حرکت ورزش   هی . باالخره با  شدیم

داد و دو نفر    ی لگد بزنه تو شکم ضاربش. پهلوهاش رو تکون محکم  هیو  
نفر    هیرو هم پرت کرد به چپ و راست. هنوز سر برنگردونده بود که    گهید

 براش کف زد و بعد گفت:

  نم ی . ببیکن یتنه تار و مار م  هی ت رو  خوبه که سه تا گردن کلف   یلینه! خ  -
 ؟یورزش کرد  یداداش کوچولو از چند سالگ 

پوشش بود  تن  نی . لباس و شلوار ج دی روش دبرگشت و رضا رو روبه  روانیس
 ساخته بود.  یا گهیش ازش آدم د شدهاصالحفر و صورت تازه یو موها

که به گوشه لبش    یو در حال  نیدهانش رو تف کرد زم   ی آلود توخون  آب
 گفت:  دیکش یدست م

 . ستم ی من داداش تو ن -

هاش که هر کدوم با تکون دادن لباس و شلوارشون  قهقهه زد و به آدم رضا 
 گفت:   یچشم دوخت و بعد با لحن خاص  شدنیبلند م ن یاز زم

 . یکه هست   مینشو؛ برادر ناتن  یخب عصبان  یلیخ -

 ت: دست به کمر گرفت و سر خم کرد و گف روانیس



ها، بزن بهادر  ! تو خونه رفتندهایتهد  نیا   ه؟یچ  یبرا  هایبازمسخره  نیا  -
هام رو  منم آدم  یگفت یخب م  دونه؟ی چاله م  ی. فکر کردی کارآوردن و کتک

 . آوردمیم

 دور اون چرخ زد و گفت:  رضا

 ؟یاکارهنیا ؟یمگه تو هم آدم دار  نم یبب -

 کرد و ادامه داد:   یصدادار  یخنده

و آروم که سرش به    ر یز پسر سربه هیبود.  گهید ز ی چ هیبابا تصور من از تو  -
تا   شه یخودش گرمه و منتظره تا باباش چشم بذاره رو هم واسه هم  یزندگ 

  ن ی! تنها تصورم ازت هم ره یو حقش رو بگ   نامهتیمظلومانه بره سراغ وص 
 بود. 

  رمردیرو عوض کنم؛ من به مرگ اون پ  ذهنت  ر یبذار تصو   ، یاشتباه فکر کرد  -
که خودش بخواد و    یاما زمان   ادیاز ثروت و گرفتن حق بدم نم   کنم،یفکر نم 

کفتار    هینامعلوِم بودن و نبودنش مثل    ِت یوضع   ن یتو ا  نکه یکنه نه ا   نییتع
 و منتظر احقاق حقم باشم.   نم یسرش بش  یباال

بسوزه    خیکه نه توش س   یبمعامله حسا  هیمعامله بکنم.    ه یباهات    خوامیم  -
 نه کباب. 

 خوبه. یل یخوبه، خ -

 ش گذاشت و گفت:دست به شونه د،ی دور اون چرخ رضا



 کن!  نییبدش رو تع ایبذار اول بگم، بعد خوب   -

 انداخت و گفت:  نیی ش پااز رو شونه ی دستش رو حرص روانیس

نسوزه. با خودت   یو کباب   خیتا س  یدیخوبه که واسه خودت برنامه چ   یلیخ  -
چه    ،یبا خانواده راپور ندار  ینسبت و نام و نشون  چیتو ه   ؟یکرد  یچه فکر
 ؟ یچه کشک ؟یامعامله

 شد:  یجد  رضا

نصف  که توش نوشته بود نصف  یکن. هر چ  دایپدرت رو پ   ینامهتیوص   -
 من و تو.   نیب

 پوزخند زد و رضا ادامه داد:   روانیس

تو و خواهر و مادرت    نیهم ب   هیکه به اسم تو بود حق من؛ بق  یهر چ   -
منصفانهمی تقس م !  لطف  بهت  دارم  نه؟  حق  کنم یست  مادرم    یبرا  یکه 

 . رمیگینم

 تکون داد و گفت:  ی سر روانیس

امنصفانه  یل یآره خ  - نگرانم که  نگرانم!  تو    هویگنده    یلقمه  نیست، فقط 
 نکنه.   ر یگلوت گ 

  شی که نرفته وارث دارم؟ آزما  ادتی ترتم،  که نرفته؟ من برادر بزرگ  ادتی  -
 ون یز یکوتاه تلو  ر یتصو  ه یها به قدر  و گذشته  قت یو رو شدن حق   یاانید

 . رهی گوقت



 لب به هم فشرد و گفت:  روانیس

 . کنم یبود. بهش فکر م یخوب  شنهادیپ -

 که رضا محکم و رسا گفت:   شد یم  یراه  داشت

سال    همهنی . حق زجر اخوامیبچه! من حقم رو م  کنم یم ن   یباهات شوخ  -
 مال من بشه.   دیکه زودتر از تو با  یمادرم رو. حق

هاش رو تند کرد. رضا  زد و قدم  دنیاما خودش رو به نشن   دیشن   روان یس
 دنبالش راه افتاد: 

کنار؛    کشم یم   تون یو پام رو از زندگ  شمی. الل مشمیالل م   ی اگه قبول کن  -
بخوا اگه  ب   یبازجنگولک  یاما  م  یار یدر  دلت  هر کار که    یبکن   خوادیو 
م اون  رهیکالهمون  هم!  م تو  ساکت  اون  شم یوقت  خطرناک!  وقت  و 

 جلو.  امیو م  بندمیهام رو م چشم 

 گردن کج کرد و گفت:   ستاد،ی. مقابلش ا دیو رضا بهش رس  ستادیا  روانیس

پدرت    فی کث  یگذشته  دنیبعد از فهم  مادرت  خوادیتو که دلت نم  نم یبب  -
 تخت و نفر دوم در انتظار مرگ باشه، هان؟! هی رو  فته یدراز به دراز ب

 ؟ یکن یم  دیتهد -

تهد  - م   کنم یم   د یآره  تو خوب  و عمل  ی دونیو  تهد یمن    ی اذره  د یکردن 
 .می فاصله با هم ندار 



اتفاق هم سخت بود. سر    نی فکر و تصور ا  ی رو لرزوند. حت  روان یس   حرفش
 ش گذاشت:دست رو شونه مانه یانداخت رضا باز صم  ن ییکه پا

خودت    ی ندهی باشه؛ مطمئنًا هم آ   تونه ینم  یحق مادر و خواهرت حق کم   -
حتمًا و    ی پسرها رو؛ اما حق تو، چون تکاون  یندهی هم آ   کنه یم  نی رو تضم

عمر    هی مه؛  مادر بچه  درخشان واسه من و   یندهی آ   هی  یکنندهنیحتمًا تضم
دور و برت    یدیو نفهم   یکه پدرت برات گذاشت غوطه زد  ییهایتو خوش

اما حاال وقتشه که به منم فرصت جوالن بد   ی زندگ  خوام ی. می چه خبره 
 و فقر و رنج.   ی همه سال بدبخت  ن یحداقل بعد از ا  ها،یکنم، مثل آدم حساب

.  گشتیخشنش به دنبال شباهت م ی چهره  ی به اون نگاه کرد، تو  روان یس
اگه اون اخم    کرد؛یم   سهیخودش و صبا مقا   یاون رو با چشم ها  یهاچشم 

 نبود. شباهتیب د یرو تو ابروهاش نداشت شا

.  رهیکجا داره م  دی فهمیبود که نم   شون ی قدر افکارش درهم و پرجاده آن  ی تو
ب  به جلو م فقط فرمون رو محکم گرفته  و  ها آن. جادهروندیود و  باال  قدر 

  دایخودش رو دم خونه ش   هو یکرد که   ر ییتو ذهنش تغ  رهایشد و مس   ن ییپا
به اونجا اومده بود. نگاهش سردر بلند خونه رو دنبال کرد و    اراده یب  د؛ید

 رو چسبوند به گوشش.  ی شماره گرفت و بعد گوش

به زور   یواری ساعت بزرگ د یاهحسب اتفاق تو اون صبح زود که عقربه  بر 
نداشت و تو    ی تلفن رو جواب داد. حال خوب  دا یخود ش  د،یرس یبه هفت م 

بهش گفت   روان یرو برداشت. س  یزنگ گوش  ن یکه با اول  دیچرخیسالن م
 ه ینگاه    هی رو گذاشت و    یو باهراس گوش   دهیپر. رنگندشی بب  خوادیکه م 



گرم و مهربونش به    یباز بود و نجوا  مه یعمو تا نانداخت، در اتاق زن  بعق
 : دیرسیگوش م 

 اهلل صمد...  -

و    چیپ   یهاسالن رو کنار زد. هوا هنوز کاماًل روشن نشده بود. درخت  پره
متاب نشون  رو  زن  دادن؛یخورده خودشون  نماز  تموم شدن  دتا    گه یعمو 

س  ی باق  یزیچ اخالق  اما  بود  م   وان ر ی نمونده  اگه  شناختیرو هم خوب   .
 وقت... اون داد،یو محل نم   رفتینم

  یها. قدمرونیلباس نازکش انداخت و از خونه زد ب  یباالپوش رو   ه ی  ناچار 
رو  از  رو  م سنگفرش  ی تندش  بلند  م   کرد یها  جلو  به  اضطراب  دیکشیو   .

م  و  همد یترس یداشت  ا  شهی .  زندگ  هویمرد که    نیاز  بود    شی وارد  شده 
 حال...  ن یاما با ا  دیترسیم

 جمله ساخت:  حیو صر  مقدمهینشست، ب  یوقت

 ؟یخوایم  یچ  نجا؟یا  یایچرا م ؟یدست از سرم بردار ی خوایچرا نم  -

و    دیو گرم بود دست کش   س یگوشه لبش رو که هنوز از خون خ  روانیس
 گفت: 

 !یبرداشت تیعصبان  پی باز که تر ه؟یچ -

 ... هی وهر دارم، در و همسامن ش ؟ یفهمیچرا نم  -

 جمله تلخ قطع کرد:  نیدست رو فرمان گذاشت و حرف اون رو با ا  روانیس



زد به    یرت یکو؟ کجا رفت؟ ته تِه باغ   ؟یحرف مفت نزن! تو شوهر داشت  -
 . یال یخیب

 منجمد و سرد اون رو نگاه کرد و بعد گفت:  دایش

 . یحرف بزن ی نطوریدر موردش ا یحق ندار -

 نگاه تند و مسخره بهش انداخت و گفت:  هی  روانیس

 !خانمدایفقط من ش  کنم،یم  نییبار گفتم حق رو من تع هیحق؟  -

 . خورهیحرف زدنت به هم م یجورنیداره حالم از ا گهیمن، من، من! د -

 نگاهش رو به کوچه دوخت و گفت:  تفاوتیب  روانیس

 . ستی مهم ن -

که    ی. برو تا روزگه ی د  ی نه جاو    نجا ی! نه ا وقتچیه  نمت،ی بب  خوام ینم   -
 وقت اومدنت بشه، تو رو خدا برو. 

 ؟یتو التماس هم بلد  -

 و ناله کرد:  ستی گر  مهابایب دایش

 . کنم یخواهش م روانیس -

 دلش به حال اون سوخت و رو گرفت ازش :  روانیس

 برم؟   یگیبعد م یختیرو به هم ر میزندگ  -

 بود.  نیقرارمون ا  -



 نرفته.  ادمیقرار... آره قرار.   -

 و گفت:  دیکش   سشیصورت خ  ی دو کف دست رو به پهنا دایش

 .زنم یبگذره. من دارم تو باتالق دست و پا م   ن یتر از اروزهام تلخ  ینذار باق  -

 : دیبرگشت سمتش و تو صورتش غر هوی  روانیس

خودم  که    ی. تا خرخره رفتم تو گندستیزار بهشت ن منم تو چمن  ی هاقدم  -
 . دمیم  یتعفنم آنقدر همه جا پخشه که دارم همه رو فرار ی باال آوردم، بو

 ادامه داد: یمکث نسبتًا طوالن هیبعد از    روانینزد و س   یحرف گه ید دایش

 جلو.  مینکن، مانعم نشو. بذار بر  تمیاذ -

 شد و گفت :  ادهیپ  دایش

 . کنم یخواهش م  روان،یس  این -

 سر تکون داد: روانیس

ا  ترسم،یبهت اعتماد ندارم، م   ست،یدلم باهات قرار ن   -   ی بد  م یباز   نکهیاز 
 . ترسم یم

برگشت تو خونه. همون   یخداحافظیو ب   دیرو به هم کوب   نیدر ماش   دایش
که    شهیهاش. گر رو شونه  دیبه در بسته و باالپوش لغز  د یچسب  اطیجا تو ح

شکمش تکون    یق هق کرد. بچه توشد سر و گردن رو کرد تو هم و ه  ظی غل
اتفاق شکمش رو چنگ   ن یاز ا  یشوق  چ یهیخورد و اعالم کرد که هستم. ب



حسش    خواست ینم   خواست،ی. وجودش رو نم دیها رو محکم گز و لب  دز 
 موندنش...  ی نداشت اما برا یااومدنش برنامه  یکنه، برا

د  نیآفر رو  اون  سالن  بزرگ  پنجره  پشت  ظردیاز  دختر  معصوم   ف ی.  و 
نما  شب  حیکرده بود. تسب   نیرو ننگ   شیکه به اشتباه زندگ   یازی ن  ی خانواده

م  جلو  دونه  به  دونه  دستش  ملب  رفت،یتو  ذکر  به  و    دیجنب یهاش 
 . ستی گریم یهاش با دلسوزچشم 

  ی زنگ تلفن تو اون صبح تازه هوش و حواسش رو به هم زد و با حال   یصدا
 رو برداشت: یدگرگون پرده رو انداخت و گوش 

 الو؟  -

 خطاب قرارش داد: یاگرم و دخترانه  یصدا

 خانم؟ نیآفر -

 رو تو مشتش جمع کرد:  حیتسب 

 جانم؟  -

 گفت:  دار هیبه بغض محل نداد و گر صدا

از دلم    خوامیباهاتون حرف بزنم، م   خوام یم.  نمتونی بب  خوام یمن، من م  -
 نزنه.  شخند یکه بفهمه، احساس کنه و ن  یکس   شیبگم، پ 

  قیصدا منظم و دق  ن یا   دن یکه با شن  ی قلبش گذاشت. قلب   یدست رو   نیآفر
 با لبخند گفت: د،یتپیم



 . شخندی با احساس و بدون ن شنوم،یحرفات رو بزن، م  ایب  زم،یباشه عز  -

 اما آروم و پرطمطراق گفت:  د،یلرز  صدا

 ممنونم.   یلیخ -

محسن بود دختر که مثل پدرش حاج  نی رو که گذاشت به محبت ا  یگوش 
 آورد.  مانیا

 *** 

 و ششم: پژمان   ستی ب فصل

کم    هیکنه    یمعرف  ا یثر   ل یبه فام  شتر یکه قرار بود اونو ب  یدعوت اتفاق   ن یا   از 
اما خواهش محتر  قبول کنه  اولش نخواست  بود.  که  ایثر  یمانهمضطرب 

 شد.  رفتنینپذ نیمانع ا  زدیاز التماس هم موج م یی هاتوش رگه

 د؛ یو به خودش رس   ون ی رفت پانس  دیتوح  دن یاز سر زدن به انتشارات و د  بعد
و ادکلن   دیلباس کرم، موها رو برس کش   هیبا    دیپوش  یا کت کتان قهوه  هی

شد. به ظاهر شاد بود؛   ره یخ   وار ید  کی کوچ  ینهی زد. به صورت خودش تو آ 
  ی تا لحظه آخر  ینداشت. حت  یاگهید  ر ی تعب  ی اما باطنش جز غم و افسردگ

پانس از  ا  یراض  رونیب  زدیم  ونی که  بار    نیچند   ینبود. حت  یمهمون  نیبه 
کنه اما    هی توجنرفتنش رو    ی خواست برگرده، تلفن رو برداره و با عذرخواه

 گفتیبهش م  یهر کار کرد نتونست. نه پاهاش جلو رفت و نه دلش. حس
اونم از نوع وطن   هیداشتن   و   بد  ز ی اصال چ  بیکشور غر   هیتو    شی دوست 

 . ستین  یناجور



د  کی وقت  گهی بار  و  نگاه کرد  آدرس  به  بعد  و  مطمئن شد    یبه ساختمان 
درست اومده کتش رو صاف کرد و زنگ رو فشرد. مضطرب بود، تو دستش 

حت  هی بود.  خر  ی جعبه شکالت مخصوص  به    دنیفکر  هم  شاخه گل  چند 
م  نزد. گل  خ   تونستیسرش  دلش    زهای چ  یلیمظهر  اصاًل  اون  و  باشه 

  ی برا  یادی. زمان زادیب  شی براش پ  ی ابرنامه  تیقع مو  ن یتو ا  خواستینم
زباز کر  و  دختر کوچولو  نگذشت که  در  شد.    ی جلو  ییبای دن  ظاهر    ه یدر 

  ش قهیبه تن کرده بود که    ی آب  یبرجسته  یهاکرم با گل  دار نیچ   راهنیپ
بازوها پف کرده بود. نه الغر    یکوتاهش درست باال  نی تور بود و سر آست 

با اون کفش  ییطال  یپر. موها  یلی بود و نه خ و    یعروسک  یهاو بلندش 
ز  ه یازش    دی سف  یلوارشجوراب بود. طور  ی نی تریو  ی بایعروسک    ی ساخته 

. پژمان با  ستادهیمافوق ا   ه ی ی پاها رو کنار هم جفت کرده بود که انگار جلو
 هم شد و گفت:  ی لبخند کم

 سالم(.  ی عنی  یی ایتال یچاو )به زبان ا -

که فقط به صورت پژمان زل زده بود چند قدم عقب رفت و در رو بازتر    دختر 
 گفت:   یکرد بعد هم به فارس

 سالم! -

بعد   پژمان  اومد سوال  و مبهوت  بپرسه که    شیمات  و    هیرو  قدبلند  خانم 
  ی نیب   یرو رو   نکشیو ع   دیکشیدست م  راهنشیبه پ  کهیالغراندام درحال

 جلوش ظاهر شد:  کردیصاف م



 .دیی بفرما کنمی. خواهش م دیخوش اومد یل یسالم، خ -

سر  شی رانیا   تعارفات پژمان  شد  خواهر    صی تشخ  عیباعث  اون  بده که 
رو استیثر معمول  تعارفات  با  و  شد  وارد  تمام  خجالت  با  از    یک ی  ی. 

عذرخواه  یچوب   یهایصندل با  زن  دختر    ینشست.  و  رفت  باال  طبقه  به 
طمأن با  ازش   ی صندل   هیرو    نهیکوچولو  چشم  نشست.  اون  مقابل 

شداشتیبرنم لبخند  بود.  و کودکانه  ز ی ر  ی هالب  ی نی ری.  پر کرده  رو  ش 
م   یوقت   شیخاکستر   یهاچشم  صورتش رو دوچندان    ییبا یز   خوردیپلک 

 نظر گرفت.   ر ی و زها چشم گردوند و خونه ر نگاه  نی. باالخره خسته از ا کردیم

و    اطیح  ن یکه رو به پرچ  ینوار  یهاالعاده داشت، پنجرهفوق  یمعمار  هی
همه و    ، یسقف  یها قاب  ، یگچ   یاهم جلوه داشت، ابزار ماده  ابان یخ  ی حت

از   نشون  رو   ونانی از    یمخلوط   با،یز   یمعمار  ه یهمه  بود.  رم    ی و 
  یع یطب   یها. گلشدیم  دهید  یادیز  یها قاب عکس  یمرمر  یهایبخارشیپ

و    خوردیخونه به چشم م  یهمه جا  ستالیکر   یهارنگ به رنگ تو گلدون
  یهاها از چوبخونه داشت. تمام مبلمانصاحب  ی بایز  ی قهینشون از سل

تو    یو کم   دیکش  یق ینرم بود. نفس عم  یکرک  یهاشده و پشتک  یکارکنده
لباس و شلوار ست    ه یدختر نوجوان با   ه یها جا شد که از پلهجابه  شی صندل

  نیی پر کرده بود دوان دوان پا  ز یکه موهاش رو با فر ر  یدر حال  ی عروسک
رو    طنتیاومد؛ پژمان بلند شد سر پا و با سر و لبخند سالم داد. دختر با ش 

 گفت:   یفیظر  شخندی دختر کوچولو نشست و با ن یک یکنار اون   یصندل

 . ناستی دختر عموم سورل نم یاسم من ساراست. ا -



به دخترها   پژمان  لبخند  با  و  به هم    ی شباهت  چی مقابلش که ه   ینشست 
 نداشتن چشم دوخت بعد هم گفت: 

 گم؟ یخواهرک، خواهر کوچک! درست م یعن ی  نای سورل -

 ها پا رو پا انداخت و گفت: مثل آدم بزرگ  سارا

 بله! -

بلند    یشون ی رو پ  ز ی قرمز ر   یها. جوشزدیحرف م   یخوب و روان فارس  یلیخ
م   شیمککک یهاو کنار گونه وقت  دادینشون  بلوغه.  تو سن  لبخند    یکه 

ا  شد؛ یم  انی نما  شتر ی ب  ششدهیارتودنس  یهادندون  زدیم با  حال    نی اما 
 مرد  ه ی  نکهیهم گذشت تا ا   گهید  قهی بود. چند دق  یی بای و ز   نیدختر دلنش

. باز بلند  نییها اومدن پا که دم در ازش استقبال کرده بود از پله  یهمراه زن 
 لب نشوند و گفت:  یبه رو  ی شد و کتش رو صاف کرد، زن لبخند

 !وی همسرم هستن، جورج شون ی. ایاز ین یآقا د ییبفرما  کنم یخواهش م -

به آشپزخونه    دست داد و نشست و بعد از رفتن ثمن  مانهیصم   ویجورج   با
. پژمان معذب دنیخند  ز ی ر  ز ی کنان و رپچگوش هم کردن و پچدخترها سر تو  

ب  رو  خودش  لحظه  هر  و  صندل   شتر یبود  م  شیتو  نگاهکردیمچاله    یها. 
تالق  ویجورج   یسرسر باهاش  وقت  هر  و  بود  سرد  ازش    کردیم  یبهش 

شربت و    ین یس  هیبا    که ثمن  یبعد، درست وقت  قهی. چند دقشدیم   دهیدزد
ثر   یخونگ   کیک تو سالن،  پله  ایاومد  از  پا  ر یها سراز هم  از    باتر ی . زنییشد 

به احترام بلند    یکرد. پژمان وقت   دار ی د  ی شده بود که با پژمان اتفاق  ی روز



  یحساب   دیسف  رتنهیز   هیبا    یآب  یشمی ابر   راهنیشد نتونست برانداز نکنه؛ پ
  یاوزهر یسنجاق ف  ه ی با    شییطال   ی. موهااومدیو الغرش م  دهیبه اندام کش 

به پژمان   ی آهسته بودن. وقت  ی لیهاش خشده بود و قدم  ن یتزئ  دار نینگ
 آمد گفت. و خوش د یکش  ششدهیصورت   یهالب یرو   ییبای لبخند ز دیرس

ساعت  نشستن و به هم نگاه کردن. بعد از ربع  ز ی دور م  یها یرو صندل   یهمگ 
  نای پدر سورل  پویلیاون رو ف  ای نفر هم به جمعشون اضافه شد که ثر  نیآخر

بار نشست و کتش رو صاف کرد   ن یچندم  ی که پژمان برا  یکرد. وقت   یمعرف
 گفت:   یداربا لبخند کش نای سورل

 چهار بار! -

 گفت:   ایسرها به طرفش برگشت. ثر  یهمه

 چهار بار؟  یچ -

 فت: با انگشت به پژمان اشاره کرد و گ نای سورل

 پاپا و...  یسارا، برا  ی بار برا هیچهار بار بلند شد،   -

حرفش رو بزنه.   یهیبهش اجازه نداد بق  گه یپر رنگ و لعاب پژمان د  خنده
ا  زبون  به  و  داد  تکون  ف  ییایتال یسر  داره.    ینی ریگفت که دختر ش  پویلیبه 

کنه؛ اما با   یاون رو همراه  یقدر به حال نبود که بخواد با حرف اون  پویلیف
 لبخند نشون داد که باهاش موافقه. 



و گرم شد و    مانهی صم   کردیزودتر از اون چه که فکرش رو م  یل یخ  ی مهمون
اول  گهید اون خجالت  خبر  ی هیاز  دعوت    یپژمان  به  شام  از  قبل  تا  نبود. 

  کیها هم شر بچه  نویدوم   یتو باز  یحتکرد و    یچند دست ورق باز  وی جورج
  با  یی ای تالی ا  ی . دو نوع غذادیشد و وقت شام رس  یسپر  ی شد. روز به خوب

و    ی ماهبا سس تن  یبود؛ اسپاگت   نا یدسر مخصوص که ساخت سارا و سورل
با گالب  ی ولی را   آرگوال  ثر   ی قارچ. ساالد  و   ه یبود.    ا یهم کار دست  پر  شام 

دعا    ناینشستن سورل  ز ی همه سر م  یعرانه. وقت کاماًل شا   ی فضا  ه یتو    مون یپ
 ها پر شد.تعارف بشقاب ه یخوند و خدا رو شکر کرد و با 

رو    شیو صندل   دیچهره در هم کش   پو ی لینگذشته بود که ف  شتر ی ب  قه یدق  چند
در مورد    یبه زبون خودشون با اون حرف زد و سواالت   و ی عقب داد. جورج

  ز ی کمکش کرد که م  ست،یراه ن روبه  اد یمطمئن شد ز   یاحوالش کرد و وقت 
  پو ی لیبلند شد اما ف  شی پدرش رو صدا زد و از رو صندل  نای رو ترک کنه. سورل

همه دست    باً یو گفت که نگران نباشه. تقر  دیکش   شییطال  یدست به موها
 کرد و گفت: جا  جابه ز ی م  یرو رو  وانشیل  ایبودن که ثر   دهیاز غذا کش 

 . دی. نگران نباشد یشامتون رو بخور   کنم یخواهش م -

دقا  پژمان کنه.  شروع  نتونست  اما  گرفت  دست  به  چنگال  و    ق یکارد 
پ  یپراضطراب م   یاز  ه گذشتیهم  دل  تو  دل  ب  کدومچی.    ی خبرینبود. 

رو ترک   ز ی م  یشد و با عذرخواه   تابیزودتر از همه ب   بود. ثمن  یاآزاردهنده
شد اما قبلش به دخترها سفارش کرد   یهم راه  ای طبقه باال. ثر  دیکرد و دو 

هم با شتاب تمام    نا یکه سارا و سورل   دینرس  هیرو ترک نکنن. به ثان   ز ی م  که



رو عقب زد و خواست به دنبال    شیباال! پژمان مبهوت و نگران صندل   دن یدو 
  یها رو رو باشه، دست  یب ادیکار ب  نی ا   دیهمه اونا بره که بعد فکر کرد شا

شد. تو فکر   رهیخ  گرن بهرنگ  یخوردهمهی ن  یبه هم قفل کرد و به غذاها  ز یم
که    وی جورج  ادیدخترها بلند شد و بعد هم فر  غی که ج  کردیسر م   االت یو خ 

از اضطراب تو صورت   یو بعد موج   دنیدو  ی. صدازدیبرادرش رو صدا م 
 نا یسورل   هیگر   یو صدا  دیدوی. سارا دنبالش م نییپا  دیدو یها رو م که پله  ایثر

 و گفت:   ستادیاون ا یجلو تابانهیپژمان ب شکست،یسکوت خونه رو بد م

 شده؟  یچ -

 تلفن سالن رو گشت و بعد گفت: یبه دنبال دفترچه  ایثر

 بد شد. یل ی! خخوام یواقعًا معذرت م  -

 : کردیدامنش رو گرفته بود و مدام تکرار م یگوشه  سارا

 خاله؟  شهیم  یچ  شه؟یم  ی حاال چ -

ب  ایثر اون  از دست  رو  دامنش  تلفن.    دیکش   رونیبا حرص  رفت سمت  و 
ها  به طبقه باال، پژمان هم با خجالت قدم رو پله  دیاورژانس خبر کرد و باز دو 

رو گرفته    پو ی لیشون دور ف. همهستادی گذاشت و رفت باال و همون دم در ا 
هاش اون رو آروم کنه. سارا  شونه  دنیداشت با مال   یسع  وی بودن و جورج

گوشه کز کرده بود. پژمان به    ه ی  نایچسبونده بود و سورل  ایخودش رو به ثر
به    نیبغض کرده و غمگ   نا یحال اون دل سوزوند و چند قدم جلو رفت. سورل 



دست با  و  رفت  اون  مشت کر   کشیکوچ  یهاطرف  رو  اونا  بود  که  ده 
 . دیآغوش طلب ه یهاش رو پاک کرد و بعد اشک

تو بغل    دیچشم گردوندکه ناباورانه د  نا یآروم سر برگردوند و دنبال سورل   ایثر
شونه رو  سر  و  خوش کرده  جا  خودش  پژمان  به  رو  سارا  هاش گذاشته. 

 چسبوندن گفت: 

 .شهیخوب م  پو ی لی. عمو فشهیخوب م  -

  سمیآنور   پویلیشب ف  یهامهیاما ن  تانمارسیو همه رفتن ب  دیرس  اورژانس
رفت. پژمان    ایاز دن  یزود و در کمال ناباور  ی لیشد و نشد که خوب بشه و خ 

ا   نیافسرده و غمگ  ش  پاقدمش خوب نبوده خواست به خونه  نکه یبا تفکر 
 و گفت: ستادی مقابلش ا  ای برگرده که ثر

نداشت،    ی از صبح حال خوب  پو ی لیاتفاق امشب افتاد. ف  نیمتاسفم که ا   ی لیخ  -
چند   ن ی. مرگش تو ا دادیوجه درمان روش جواب نم   چی به ه  هایآخر  نیا

. دوست  انیاتفاق افتاده بود درست بعد از مرگ همسرش مار   یج یسال تدر 
  عییتش   اسممر   ازدهیقدر تلخ تموم بشه اما... فردا ساعت  آن  دارمونینداشتم د 

  یی هم کمتر احساس تنها  ویجورج   شم؛یخوشحال م  دییا یاگه ب  جنازه است.
 . کنهیم

 شد و بعد گفت:  رهی پژمان خ  یهابلند کرد و به چشم  سر 

 د؟یا یم -

 حتمًا.  -



 از اون جدا شد.   یاگهیحرف د چیهیتشکر کرد و ب  ایثر

  یارهی اما سرحال لباس ت  الی بر اثر فکر و خ  یداریببعد پژمان با وجود شب  روز 
رو هم به تن کرد. سر ساعت مقرر خودش رو به    شیو کت مشک   دیپوش 

و    ای ها تمام مراسمات رو اجرا کنه. ثراون  ی کرد همپا  یرسوند و سع   سای کل
  تیو بهشون تسل دید   شونیدوخت مشک خوش  یهارو تو کت و دامن  ثمن

  ره یتابوت برادرش خ و افسرده به    نی که غمگ  وی گفت و بعد در کنار جورج
 . ستادی بود ا

کل  نای سورل تو  کار  دایپ   سای رو  هر  فضا  ینکرد.  اون  تو  نتونست    ی کرد 
جنازه،    دنیبمونه؛ د  یمختلف دعا باق  یآور که پر شده بود از صداهاخفقان

نبود.   ز یانگ بازماندگان براش اصاًل دل  ِی ن یدرون تابوت و غمگ  یوحش   یهاگل
عمر    هی  در با هم بودن به ق  شبمهین  هیمون  اما ه  شناختیمرد رو نم  نیا

خاطره بود  ب  یسازتونسته  پژمان  ج  سایکل   رونیبکنه.  تو   ی هابی دست 
که    نوایو ب بای عروسک ز  ن یبود؛ ا  نا یشلوارش کرد و منتظر شد. به فکر سورل

 . شدیتنها م  یامشب حساب 

با تشر   کی بعد جنازه  وقت   فاتیساعت  برده شد.  قبرستان  قبر    یبه سمت 
د رو  آماده شده  و  غر  هی  دیکنده  رو هم    بیحال  داد. چشم  بهش دست 

بم،    یتو  یجمع دسته  یاون گورها  ادی اون گذشته تلخ افتاد.    ادیگذاشت و  
خاک  ادی رو   یاون  لودر  لودر  تمام    یکه  و  عمو  و  مادر  و  پدر  جنازه 

م   هاش نیزتریعز قب  شد، یتپه  که  روز  پاون  رو  مادرش  کردند   دایر 
خاک افتاده    یرو   بی شده و غر. شوکزهیاشک بر  دیکه چطور با   دونستینم



داره؟ و بعد خودش بود که به    قتیحق   نایا   ایکه آ   دیشیاند یم  نیبود و به ا 
م  پاسخ  حقدادیخودش  نقطه  تنها  مرگ  شوخ   یقی:  بدون  طرف   یو  از 

 خداست.

  ده یپوش  د، یرو د  نای چشم باز کرد؛ تو نگاه اول سورل  دیرو که شن   شیکش   یصدا
س  راهن یپ  هیدر   موهااهیمخمل  خرمن    شیی طال  ی .  به  زار  گندم  هیکه 

کرده    نیتزئ   یروبان ساتن مشک  هیبا    جمعمهی رو ن  مانستیخورده مآفتاب
رز   خه دسته رز و بنفشه بود. سارا هم کنارش با چند شا  ه یبود و تو دستش 

رو    سشی خ  ی هابود و چشم   ستادهیدورتر از همه ا  ا یود. ثرب  ستاده ی ا  دیسف
  ه یاز گر   نیحجم سنگ   نیا   یکرده بود تا کس   میقاب درشتش قا  نکی پشت ع

نقش و نگار  خوش  ی ها رو به دور تابوت چوب. چند نفر آماده طنابنهی رو نب
با فرمان کش و  تو  شیحائل کردن    ی هالبگور.    یآروم آروم سر دادنش 

اون    ی هادست رو شونه  قدم جلو رفت، ثمن  هیو    دیلرز  نا ی سورل  کیکوچ 
ها تا و طناب  دیرس  ان ی به پا  شیکش  یگذاشت و مانعش شد؛ باالخره دعاها 

زم   نیزم  یشدهعمق کنده به  تابوت که  و  رفتن    شینشست کش  ن یفرو 
هل    لو رو به ج  نایخم شد و سورل   ها به هم گره خورد. ثمنسکوت کرد و نگاه

وداع تلخ دختر رو از پدرش. دسته گل    یپژمان خوب نگاه کرد لحظهداد و  
پر    ییبا یو اشک ز   یتابوت چوب   یسر خورد رو   نایرز و بنفشه از دست سورل 

 گفت:   هاش. سر بلند کرد و رو به ثمنشد تو چشم 

 شه؟ ینم  دار یب گه یپاپا د -

 از قبر فاصله گرفت.  فشردیکه اون رو در آغوش م   ی و در حال  ختی فرو ر  ثمن



اومده بودن    ت یعرض تسل  یکه برا  یزود جمع شد و تمام کسان   ی لیخ   مراسم 
  کینزد  ای پراکنده شدن و پژمان هم به ثر  د یرسیزودتر از اون چه که به نظر م 

از ذکر تسل اون که حاال دست سورل   تیشد و بعد  تو    نایدوباره همراه  رو 
  یهادرختخلوت پر بود از    ی رو ادهیشدن. پ   ی اصل  ابان یارد خدست داشت و 

به اونا فهموند    یبرق  یهاو اتوبوس  ی شهر  یحرکت قطارها  یسرسبز. صدا
  نیها هم محکوم به ا بعد از اون قبرستان هنوز ادامه داره و اون  یکه زندگ 

 ادامه دادن هستند. 

ش فقط به خاطر  هکه تو هم   پویل یف  ادبودیروز بعد از گذشتن مراسمات   چند
خلوت    د یبزنه و با توح  یفروش سر به کتاب  هیگرفت    م یشرکت کرد تصم  ا یثر

رفته بود.    دنشیتر از دو سه بار به دکم   دیکه اومده بود شا   یکنه. از اون وقت 
بود؛ سال  ی انصافیب  هی و    اومدیاگه م   شی پ  یهاتمام  اون  فقط به عشق 

  یو سرگذشت تازه  ای ثر  دنیاما حاال با د  اومدیکه داشت م  ییخلوت و تنها
کشور    نیکه اون تو ا   هیتنها کس   د یبه کل فراموش کرده بود که توح  نای سورل

خودش رو    تیسوئ   یکه به خاطرش همه کار کرده و حت  یداره. تنها کس 
 گذاشته.   ارشیدر اخت  یمدت  یبرا

برا  د یرس  یفروشبه کتاب  ی وقت با  دایپ   ی طبق معمول  رو  ال  کردنش سرش 
کرد و آخر سر    یها دنبالش کرد. از جوزپه فروشنده سواالتگرفت و تو قفسه

و    یخ یتار   یهاکه کتاب  ییدرست همون جا   ،یفروش فرستاده شد ته کتاب
شلوارش کرد و جلو جلو    ی هابیجا جمع شده بود. دست تو ج  ک ی یفلسف



قفسه    ی درست جلو  ی. سوار بر نردبان آهن دیباالخره اون رو د  نکه ی تا ا  ت،رف
 هفتم، سر تکون داد و گفت: 

 چاو.  -

حالت بدنش رو عوض کنه    یحت  ایسرش رو تکون بده    نکهیبدون ا  دیتوح 
 الزم داره.  ی داد و بعد هم سوال کرد که چه کتاب یجواب سالم رو به سرد

 افتاد و گفت:   طنتیبه ش پژمان 

کم    هیکتابش   نیتو آخر  دمی. شن خوامیکتاب مک کورنته رو م   نیدتر یجد -
  یکرده به گفتگوها  لیش رو تبدعاشقانه  یهادرآورده و رمان  یبازیاسیس

 . یستیکوتاه آنارش 

سه تا  -بغل گذاشت و دو   ر ی کرد. اونو ز  دایپ  خواستیرو که م   یکتاب   دیتوح 
 . بعد هم گفت: ن یینرده رو اومد پا 

  ست یست و از آنارش پسند عاشقانهعامه  یهارمان  یسندهیمک کورنته نو   -
چاپه و هنوز   ر یز  دشی. اطالعاتتون غلطه. در ضمن کتاب جددونهینم  یچی ه

 شما چطور... .  ومده،ی تو بازار ن

جلو و   دیپژمان دو   ن،ییبغلش سر خورد پا ر یتکون خورد و کتاب از ز  نردبان
اومد و    ن ییپا رو هم    گهی د  یبا ترس چند پله  د ینردبان رو گرفت. توح  ه یپا

 بعد گفت: 

 متشکرم(   یعن ی  ییا ی تالی )به ا ایگراتس   -



از تعجب همون جا رو    نهیخاص رو بب  یمشتر  ن یآورد تا ا   نییسر پا   ی وقت
باز شد و سب  ینرده حالتش  خوش  یهالی آخر خشکش زد. لبش به خنده 

 و گفت:  دیهاش دست کش به لباس  ن،یی جون گرفت. کامل اومد پا

و شروع    نییپا  یسرت رو انداخت  جور نی هم  ؟یبه من بد  یخبر  هی  دیتو نبا  -
 به گفتن؟  یکرد

  یکمد  ه یافتاده بود برداشت و نگاهش کرد.    ن یرو که رو زم   ی کتاب  پژمان 
رفت به طرف اون و دست    د یتوح  ؛یفرانسو   یسندهی نو  ه یبود از    ال یسوس

 ش گذاشت:رو شونه

 که متوجه نشدم؟   یاومد یک  -

 زد و گفت:  کتاب رو ورق  پژمان

سرت بذارم. فکر کم سربه  هی  خواست ی. راستش دلم م ستیوقت ن  ی لیخ  -
 واسه شروع بد نباشه.   دشیچاخان در مورد رمان جد  هیکردم مک کورنته و  

. د یکش   رونیکتاب خودش رو ب  یهاقفسه  ون ینردبام رو دور زد و از م   دیتوح 
 پژمان کتاب رو نشون اون داد و گفت:

هم؟  ا  ؟یکمد  ال؟یسوس  - با  با    دیشا  ایرتباطشون  ارتباطشون  بگم  بهتره 
 تو؟  یهاکتاب

رو پشت سر گذاشت    ی علم  یهاکتاب  یقفسه  هیچهارپا   هیبه دنبال    دیتوح 
 و بعد گفت: 



هست که    دمیکتاب جد  یدار توحال خنده  ن یو در ع  کنندهجیگ  یجمله  هی  -
 ی چه ارتباط   فهممیش کنم. اصاًل نم ترجمه  تونم یرو نخونم نم   ال یسوس  ن یتا ا

  ه ی سندهی داره؛ انگار نو شده نییتع شی و مرتِب از پ  قیبا اون همه مطلب دق
د ا  یناگهان  دهی شب که کابوس  و  شده  بلند  خواب  ب   لهجم  ن یاز  از    ن یرو 

گرفته اون    م یو تصم   دهیکش  رون یکه تو خواب بهش شده ب  یایب یالهامات غ 
مثل من    یکردن مترجم  جیرمز واسه گ  هی هاش به عنوان  رو تو اوج نوشته

 به کار ببره. 

رو که به    دیسف  یتار مو   هیاومد.    رونیبه دست از پشت قفسه ب   هیپا  چهار 
 بود با وسواس پشت گوش برد و ادامه داد: ده یچسب  شی شونیپ

شا  جور نی ا  ی ترجمه  دیبا  - بذارم کنار.  رو  صباح    نیا  یبرا   دیکارها  چند 
 . رمیها رو دست بگدادم کتاب داستان بچه حیعمرم ترج  یموندهیباق

 و گفت:   دیخند زدیکه کتاب رو ورق م  نطور ی هم پژمان 

ببداستان بچه  - رو؟    لدیو گارف  ندرالی نکنه س  نم یها!  اردک زشت  و جوجه 
 هان؟ 

 گفت:   و   دیاون گذاشت. کتاب رو از دستش قاپ یرو برا ه یچهارپا دیتوح 

  ن یکه تا آخر  نهیترجمه کنم؟ مهم ا  یچ   کنه یم  یچه فرق  گهیچرا که نه؟ د   -
  ن یم از امتفاوت. واقعًا خسته  یمحتوا  هیلحظه کارم رو انجام بدم؛ حاال با  

  ی اری  یو مبهم فقط برا  جهینت یکه آخرش ب  نیو سنگ   یتکرار   یهمه جمله
که من و تو و امثالمون   یقیحق  امی! کجاست اون پل یبه انج  شهیوصل م 



رو بخون، برزخ رو    یاله   یکمد  م؟یقرار بد  یاون رو به عنوان سرلوحه زندگ 
شعاره؟    امشیپ  یکرده فکر کن، کجا   فشیکه دانته توص  یبخون، به بهشت

هاش به اونه جزء واجباتشه. واقعًا  و اگه اشاره  عتشیوصله طب  لیاگه به انج
 ی دون ی! م خوان یم  یور و برشون چد  یای از دن  هایفرانسو  نیا  فهمم ینم

  ی ها از بچگ باشه که بچه  ن یا  تونه یم   ندرال یس  ی پژمان؟ حداقل ُحسن ترجمه
 . رنیگیم اد یرو   زهایچ  یلیخ

مغازه در    ن ینشست و به دور و برش چشم دوخت. ا  هی چهارپا   یرو   پژمان 
و هم کتاب    شدیداده م   هیهم کتاب به عار  یعنیبود؛    یفروش اصل کتابخونه

  نچنزو ی هم به اسم و   یم یقد  ِق یشف   ار یو    کیشر   هی  دی. توح رفتیبه فروش م
 رش خودش، دخت  یو جا   زدیسر م  شی به کتابفروش  دیتر از توحداشت که کم 

 . ستادیا یم  شخونی السا تو مغازه کنار جوزپه به عنوان فروشنده پشت پ

خالصه نوشتن بود و    شیخودش رو غرق کتاب کرده بود. تمام زندگ  دیتوح 
درآوردن قصه    ر یشده بود واسه به تحر  یشگ یهم  ار یبا کاغذ و قلم    یبه تازگ 

از لحظهشی زندگ ا   ی. تمام خاطراتش رو  به    یایو ورود به دن   ا ی تالیورود 
م م  نوشت یکتاب  م   یکتاب  نیآخر  گفت یو  ترجمه  م   کنمیکه    فرستمیو 

 گفتیکه پژمان م  ی اخودمه؛ قصه  بی پر فراز و نش  ی زندگ  ی رم قصهکشو
باشه که   ی زیبعد از خودش چ  خواستیخودمم. دلش م   دارشیخر  ن یاول

راه چاره   تونهیم  نامهیزندگ   ایخاطره    هی رو بکنه و مطمئن بود    تشیحما
دارالترجمه، گاه انتشارات،  دفتر  ا  یباشه؛  و   ی فروشکتابخونه  نی چاپخونه 

 بود.   بیکشور غر   نی اون تو ا یتنها دلخوش



اومد    ی سرگرم کرد و وقت  ی تولستو  یها از کتاب  یک یخودش رو با    ی ربع  هی
 جلوش رو گرفت: دیرفتن بشه توح  یآماده

 ؟ی من بدهکاروعده نهار خوب به  ه ی یکن یکجا؟ فکر نم   -

 نهار خوب؟ به شما؟ -

ده تا من   یهوگو، تو گفت  ی هاکتاب  یبند سر شرط رتا یچ  هیجون!  آره بچه -
 و پنج تا و آخر سر... .   ستی گفتم ب

  د؛یبرد  دیدونست یهاتون رو خوب مکتاب  یآره آخر سر هم شما چون شماره  -
ش؛ من  از مزهنه    ادیخوشم م   شافهی قول ندادم، چون نه از ق  رتایاما من چ

کله ب  یاز  لذتش  همه  اون  با  س   زارم،ی گوسفند  به  برسه  چه    رابیحاال 
 نه، نه... . ردونش، یش

 و گفت:  شخوان یبا خنده رفت پشت پ  دیتوح 

من چون    ، یکن ی! تو فقط حساب م ی که تو بخور  ستی قرار ن  ،ی زاریتو ب  -
 باال! ای! پول ب اهللی اهلل یبخورم،  دیبردم پس خودمم با

اومد   ی بلند شد و به دو از پشت کتابفروش  ه یپر از لبخند از رو چهارپا   پژمان 
  ی و السا با موها  دووندیها چشم مکتاب تو قفسه  هی. جوزپه به دنبال  رونیب

  ک یکش بار  هیبا   دی . توحکردیخانم رو م  هی  دیحساب و کتاب خر  شیفرفر
 . ها شتافترو جمع کرد و به کمک اون دشیسف  دستکی  یموها



  رمرد یپ   هیو    گشتنیم  یهنر عکاس   یکتاب درباره  هیسه تا دانشجو دنبال    دو 
پوشک  یک یموزرد هم   آثار  م   نیاز  بخواستیرو  فقط  اون  ن ی.  خانم   هی ها 

فروشنده به  پشت  بود که  چشم جوان  با  قفسهها   ی هاکتاب  یهاهاش 
 داشت یرو برم  یگاه کتاب قطورگه  یو از سر کنجکاو  گشتیرو م  ی تی عار

که بتونه سرگرمش کنه    ستین  یکتاب   شدیو بعد که مطمئن م  زدیورق م   و 
 . ذاشتیدوباره اون رو سرجاش م 

پ  دیتوح  از پشت  و  رو شناخت  به طرفش.    خوانشی اون  و رفت  دراومد 
 ی دستاش رو از پشت به هم قفل کرد، سرش رو جلو برد و با لبخند گرم

 گفت: 

 . دیاومد  خوش -

بود از    ستاده یکه ا   یی جوان سر برگردوند و لبخند زد و پژمان همون جا  زن
 یی ها و کتاب  کردیم   یپرس احوال  دیبا توح  ی ماتش برد. به گرم  ا یثر   دنید

  دیببره. توح   هیکه کدومش رو به عار  موندی. بعد هم مدادیرو نشونش م 
رو   بویت  یجلد ار نه آورد. چه ایکرد اما ثر   شنهادی سه تا از آثار هوگو رو پ-دو 

ثر  یمعرف دل   ادیهاش رو درشت کرد و ز چشم   ا ی کرد که  بر    لیبودنش رو 
قفسه  یخستگ  سمت  به  رو  و گردنش  سر  و  کشوند.   گهید  یهادونست 

  ی مشتر  رمرد ی و به پ  خوانشیبرگشت پشت پ   حیمل  یهم با لبخند   دیتوح 
 . دیرس

برنم  پژمان  اون چشم  م   داشت؛یاز  هم  با کتاب  اون  اونم    ونهیپس  داره! 
 !کیکالس 



بود رسوند و پشت    ستادهی که اون مقابلش ا  یاخودش رو به قفسه  یواشکی
نگاه کرد. هر جا اون چشم    هاسندهی ها رو همراه با نو. کتابستادیسرش ا

با شتاب برگشت    جه ینت یکه باالخره خسته و ب   کردیدنبالش م  گردوندیم
 پژمان در جا موند. ینهیبه س نهیس هو ی و 

و    دیسرخ و سف   ایکرد. ثر   یخواه عقب و معذرت  دیخودش رو کش  پژمان 
 رو محکم فشرد و گفت:  فشیدستپاچه بند ک

 نجا؟ یش... ش... شما، ا -

هم    دمیبه دوست جد   یسر بزنم که اتفاق  یم یدوست قد  هیاومده بودم به    -
 بر خوردم!

 داد و گفت :  ه یپشت سرش تک ی دار به قفسهکش  یبا لبخند  ایثر

 مش؟ ی ر یبگ ک یبه فال ن -

 تازه کرد و گفت:   ینفس  پژمان 

 . م ی ریبگ -

نظر   ر ی ش رو زرو گونه  ِی گرفتگزل زد تو صورت اون و ماه  ق یعم   یل یخ  ا یثر
نشون  تنها  راحت  یگرفت.  به  رو  اون  انگشتآدم  نیب   یکه  مها  .  کردینما 

 گفت:   ییهو ی و   مقدمهیب

بود  - نگفته  م   نی چرا  ترجمه  شما  رو  مک کورنته  وقت   ن؟یکن یآثار   ی من 
همه مدت با شما    نیا   شدیشوکه شدم. اصاًل باورم نم  دمیاسمتون رو شن 



وقت  اما  بودم  غر  دمتونید  یآشنا  آخر  ها بهیمثل  رفتار کردم.    نی باهاتون 
  ه ی  تورو تکون داد و منو برد    م ی قعًا منو تکون داد. زندگکتابش، جنون، وا

 . گهید یایدن

 گوشه لبش رو دندان زد و بعد گفت:  پژمان

  شیخود منم جلو اومد و با آخر   یمک کورنته قدم به قدم با زندگ  ی هاکتاب-
رس  قتاً یحق جنون  نمدیبه  زندگ  دونم ی.  ت   ه یشب  م ی چرا  شد،    ی موتیبه 
 و... . به اون   ه یشب  هامییتنها 

 خاص رو به اون گفت:  ی با لحن  ایثر

 همسر شما هم... .   یعن ی -

 *** 

 ی لی و هفتم: ل  ستی ب فصل

 عشق، عشق... عشق،

پوش عمارت.  پرده  یهادرخت و زل زد به پنجره  یرو چسبوند به تنه  دستش
 بعد هم گفت: 

احساس  - تلخه،  ن  یلوث،  براستی توش  ا  ی . حداقل  تو    ، ی دونیم  نویمن، 
 . یاری و باز به زبون م  یدونیم

و دستش رو به تنه همون درخت کنار دست اون    ستادی پشت اون ا   یلیل
 گذاشت. بعد هم گفت:



م  گهیوقته همد   یلیخ  - بود  م، یشناس یرو  تلخ  ا  ینه  تمام  تو    ن ینه سرد؛ 
 کنم یگرم و باشکوه بوده، خواهش م  ده یها هر وقت وجودت از راه رسسال

 باورم کن. 

و من هم    افتهیدرون تو داره اتفاق م  یزیچ  ه ی  نکه یرو؟ ا  یباور کنم؟ چ   -
 باور کنم؟  نو ی ا دیباشم؟ آره؟ با   رایپذ  دیبا

  ن یا   رفت؛یپذیچند قدم فاصله گرفت. نم  اوشیشد، س   تر کیبه اون نزد  یلیل
 .رفتیپذ ینم  رقمهچیرو ه یشنهادی عشق پ

. سر  ستادیو بعد مقابلش ا   د یدور اون چرخ  یدیسرافکنده اما بدون ناام   یلیل
  ی لیل   یهاحرف  دنی که به خاطر شن   یبلند کرد و صورتش رو نگاه کرد. صورت 

رنگ و نافذش و بعد  خوش  ی هاقرمز و متفاوت شده بود. زل زد تو چشم 
 گفت: 

به خواست دلمه،    نجام ی. من اگه ا اوشیرو کنار گذاشتم س   ز ی من همه چ  -
  نه یبه س   وقفهیروز و هر شب محکم و ب  . اونه که هر ذارهیاونه که آرومم نم 

تنها باشم، درست از    تونم ینم   گهیمن د  اوشی. س کنهیو التماس م  کوبهیم
  یی تنها  ستم نتون  گهیگرفت د   گهید  یرنگ و بو   هی  نمونیب   یکه رابطه  یروز

 . ارمیدوام ب 

 ؟ یزنیاز کدوم رابطه حرف م -

 ؟ یکنیانکار م  یدار اوش یس -



به عشق و ازدواج ختم   دیها با رابطه  یهمه  ی کن یچرا فکر م  یل یل  ، ی لیل  -
 دارن! یمختلف   یهاشکل یل یها خبشه؟ رابطه

 شکل داره!  هیمن فقط   یبرا -

 خوام؟یشکل رابطه رو نم ن یوسط که ا نی ا  هیمن چ   ر یتقص  -

 و دوباره گفت: دی و در لحظه جا خورد اما دست نکش  دیبه خودش لرز  یلیل

 فقط با تو که آرومه، فقط... .  کنه،یقلب من فقط اسم تو رو صدا م  -

 ؟ یکنیم   ک یخودتو کوچ  ی التماس نکن تو رو خدا! چرا دار  ،ی لی بسه. بسه ل  -

 بغض کرد: یلیل

با   خوام یکنم، م  کی تو کوچ  ی خودمو برا  خوام یالتماس کنم، م   خوام یم  -
 کنارت بمونم تا بزرگ بشم، تو رو به خدا رهام نکن.   یک یکوچ  نیا

بود. چند شب بود که خواب از  یلیسر تکون داد. حال اون بدتر از ل اوشیس
. آروم و  گذروندیم   الی شده و صبح و شبش رو به فکر و خ  یچشماش فرار

باشه؟    یمرد زندگ   تونه یکه نم   گفتیدختر م   ن یبه ا   دیقرار نداشت. چطور با
 . ره یمحال بود بپذ شه یپعاشق ِی لی... ل نه... نه

نگاه   ن یآست   ی واشکیسکوت کرده،    اوش ی س  د ید  ی وقت رو گرفت.  لباسش 
نگاه چشم   اوشیس پا  یتالق  سشی خ  یهابا  داد و   نییکرد، آب گلوش رو 

 گفت: 



. من،  تهیاهم یبرام ب  یریو نپذ   ی که نخوا  یهر چ  ،ی رو برگردون  ی هر چ  -
 . کنم یمن تا ابد التماس م 

  یل ی رو رها کرد؛ اما ل  نشی پر از حرص دستش رو تکون داد و آست  اوشیس
 گفت:   یتراون رو چنگ زد و با التماس سوزناک راهنیبار پ نیا

م  - من  م  خوامیمن...  من...  بمونم،  باهات    شهیهم   یبرا   خوامیباهات 
باور کن    ام، یل یمن همون لمن...    کنم،ینگام کن، خواهش م  اوشیبمونم، س
 . امیلیهمون ل 

 زد:  ادی عقب رفت و فر اوش یس

نم   - باور  ل کنمینه  همون  تو  ن  یلی!  دار یست ی مغرور  خرد   ی!  رو  خودت 
 !ین یبیرفتن خودت رو هم نم   نیاز ب یو حت  یریم نی از ب  یدار ،ی کنیم

 زد:   غیج  یلیل

ا  -   ی رو، بذار تو زمان حال زندگ  یلعنت   ی هاگذشته  نیبسه! بسه! ول کن 
کنم، بذار حاال عاشق بشم، حاال از دوست داشتنم بگم، حاال التماس تو رو  

تو    یتو هوا  دنینفس کش  یام آرزو ! بذار حاال که زندهیبکنم که کنارم بمون 
 نباش!  انصاف یرو بکنم، ب

 : دیگرفت و جلوش زانو زد. بعد هم نال   اوشیس نی به شلوار ج دست

 ... . انصافیت شدم بمن عاشق -

 هاش غرور رو لگدمال کرد و گفت: هقهق  ونیم  ی لیو ل  خت ی فرو ر اوش یس



 دوستم داشته باش! -

  ی . رو دیپاهاش رو از چنگ اون عقب کش  ت یوضع  ن یفرار از ا   یبرا  اوش یس
 زد:  ادیش خم شد و فر سِر فروافتاده

خوارت کرده، لعنت   ینجوریدوست داشتن که ا  ن یلعنت به تو! لعنت به ا  -
 !ت یبه قلب لعنت

 از اون جدا شد.  شونیپر  یکرد و با حال  گردعقب

 *** 

پدرش   یدلش شد. سخت بود برا  یخواسته  ِی اتاقش زندان  ی هفته تو  کی
  رسوندیها رو به شب م صبح قرار یو ب تاب ی. بدارشهی احساس ر  ن یبگه از ا 

که عشق    یتر. به راست لحاافسرده  هی تر و هر ساعت و ثانو هر روز شکسته
سحرآم معجون  حساب  ی لیل   یبرا  ز یچه  و  درست  نه  بود،  غذا    یساخته 

هم    یقدر اوضاعش آشفته بود که وقت. آنزدیحرف م   یو نه کالم   خوردیم
شد. حاج محسن    مارستانیب   ی رفته سفر، فشارش افتاد و راه  اوشیس   دیفهم

اومدن مالقاتش،    ها یل یو از پا افتاده شد. خ  ضی مر  شتر یهم ب  دیشا   ا یقدِر اون  
طوبا که    یتو ح   یعمه مجتب   خانم،نی آفر  هاش،یکالسو چندتا از هم   ی روح
شده و شوک بزرگ    یی که خبرا   دیصورتش و شرم تو نگاهش فهم  راتییاز تغ
نامزد کرده و چند وقت    یطوبا با مجتب  دیبراش اتفاق افتاد که فهم  یوقت

  ده ید   یل یطوبا رو دم در دانشگاه با ل  یون هست. غزال هم مراسم عقدش  گهید



  ره یشده بوده به سمت طوبا م  دیناام  شهیهم   یبرا  یلیکه از ل  یبوده و وقت
 و... . 

اما خار حسادت   گفتیم  کیتبر   ی وصلت خوشحال شده بود و حساب  نی ا  از 
م  بیعج  رو  به  آزرد یچشمش  انه  به    ومدهی ن  ی مجتب  نکهیخاطر  سراغش، 

  دهیدلخواه رس  یجهی به نت  شهیپعاشق  ِی لیاون دو تا زودتر از ل   نکهیخاطر ا
 بودن. 

ها زانو به بغل گرفته و با  کنار باغچه و گل  یلیبود. ل   یشب خنک بهار   هی
دل پر سوز و گداز رو آروم کنه. مهتاب، قرص کامل   کردیم   یهوا سع  ِی خنک

ح به  بود  زده  زل  و  نشسته  آسمون  زانوها کی کوچ   اطیوسط  به  سر   ی . 
 :ودافتاده ب   اوش یس   یکه به پا  کردیفکر م   یو به اون روز  فشرد یم  فشینح

باشم که پا به پات دنبال    ی کس  خوامیبشم. م   تیزندگ   کی شر  خوامیمن م  -
روشن   یکی یک یوجودته    یچراغ خاموش تو  یهر چ  خوامی. مادیب  قتیحق

  خوام یم  ه،یکه تو دلم چ  یبفهم خوامیو عاشق، م   یگرم بش  خوامیبشه. م 
 . یاریو بدتر از من کم ب   یدرد بش  نی ! دچار ایدچار بش 

نم  - م  یاون   تونم یمن  تو  ح  یل یل  ،یخوایباشم که  حیفی تو    ی برا  یف ی! 
لب شکرش    ر ی و ز  یزن یکه جلوش زانو م   ییمن! به اون خدا  یسوختن به پا

 قسم، قسم که با من آرزوهات... .  ی گیرو م

ها بازوهاش رو  . اشکزهی به هم بر  ز یقسم همه چ   هینگذاشته بود با    یلیل
دخترش. گرم    یهاکرده بود که دست حاج محسن نشست رو شونه  سیخ



 هیسر بلند کنه، بدنش رو    نکهی بدون ا  ی ل یش رو فشرد و لو پراحساس شونه
 کوچولو تکون داد و گفت: 

 ختم؟ ی باالخره به همت ر اورد،یا؟ باالخره دلت طاقت نباب  یاومد -

 ؟ یی! بابا جانیلیل -

م  بذار امشب من حرف بزنم، بذار دلم رو سبک کنم. بذار بگم که چه  یی بابا  -
  نهیس   نیا  یدرد  چی نبود، ه   ی خوبم تا وقت  یِی ! بابایی شده و چرا سردم، بابا

  ینجوریبود من ا   هومدیاحساس به کمک عشق ن   ی . تا وقتکردینم  ت یرو اذ
واسه تکون    دادهدست به دست هم    ز یپردرد نبودم؛ اما حاال، حاال که همه چ

ها که  مقاومت کنم و بمونم، مثل همون وقت  دیکنار بکشم. با   دیدادنم، نبا 
  هینه    گفتم یم  م یو من به پاس جوون   یرستوران سنت   م ی بر  نیگفتیشما م 

 رستوران مدرن! از شما اصرار بود و از من انکار. 

  ی هر کس   یجلو  ستم،ی اونم با  یگرفتم جلو  ادیگرفتم!    ادیاز خودت    ییبابا  آخ
ور کردم.  و اون  ور نی. من با حرفام چهار سال اون رو ا شدیم   وار یکه برام د 

گرفته بودم. من دختر    ادی و مقاومت کردم چون ازت    رفتم یحرف زدم، نپذ 
آخر. بابا   می به س  یو زود زد   یها صبر نکردکه تو اون سال  ییتوام، دختر تو 
 تو شدم، اعتماد کردم و جلو رفتم.   هیآخر؛ شب میمنم زدم به س 

حاج محسن   ی هارو از هم باز کرد و برگشت سمت پدرش. چشم   بازوهاش 
دو دست    ونی رو م  پدرش   ی مردانه  یها شونه  یل ی. لنییبود و سرش پا  س یخ



ل   ی ح یبا لبخند مل   یل یگرفت و تکونش داد. حاج محسن که نگاهش کرد 
 گفت: 

و دوست داشتن تنها فصل از    ی خونده بودم فصل عاشق  یی جا   ه ی  ادمه ی  -
  یبهار که برا  نیا  ذارم ینم  ذارم،یآدمه که خزون نداره. بابا من نم  یزندگ 

  احساسیزرد و ب   ذارم یبه خزان برسه، نم   یمن ارمغان عشق رو داشت زود
نزد زندگ  کیبهم  و  بگ   یبشه  ازم  رو  م رهیخوبم  بابا    باشم، عاشق    خوامی! 

 ... . خوامیم

که ناخودآگاه وجودش رو در بر گرفته بود به هق هق افتاد و    یزور شوق  از 
رو ترک    اطیمنقلب ح  یل و با حا  اوردینتونست ادامه بده. حاج محسن تاب ن 
دِل تنگ    هی. طبق معمول با  هاشییکرد و خودش رو رسوند به اتاق تنها 

 دوستش رو به بغل گرفت و شروع کرد به درد دل. نیعکس بهتر 

د  م یتصم   ی وقت به  فکر    ن یآفر  دن یگرفت  اصاًل  دل کنه  درد  باهاش  و  بره 
روبه  ه یبا    کردینم آخراستقبال گرم  در  بشه.  ب  ون دارشی د  نی رو   ی ادب یبا 

مراقب پدر و مادرها بود    شتر ی ب  دیروزها با  نیتمام متلک انداخته بود که ا
و نگاه شکنندهتا بچه اما حاال اون زن    نی که آفر  یاها  انداخته بود؛  بهش 

انتظارش    یمادرانه  یهابراش آغوش گشود و اون راحت سر به شونه در 
به حالش نرم    یو گذاشت که دل  ستی. گر ست یو گر   دیگذاشت. راحت بوس

نگه داشت و بعد که    ش نهیسر اونو رو س   یاقهیتا چند دق  نینرم بسوزه. آفر
و    گرفت دو دست    ون ی صورتش رو م  واش ی   واشیمطمئن شد آروم گرفته،  



بعد هم  اشک پاک کرد.  رو  رو گونه  هیهاش  نشوند  مهر  پر  و  بوسه  هاش 
 گفت: 

د  گهید  - ا ه  هی بسه. گر  هیگر گه یبسه.  و هر شب مهمون  روز  خونه    نیر 
 .اد یبره و جاش لبخند ب هیگر   یهست؛ بذار حاال که تو اومد

نرم   ی لیل آسودگ   ی به  ا  هی تک  یو  به کاناپه.  ا  نی کرد  و  بزرگ  زن    ن یقصر 
م   یلیپرعاطفه خ  آرزو  باز کنه.  تو دلش جا  بود  تونسته  ا  کردیزود    یکه 

 .کردیو زودتر به قلبش رخنه م   دیدیم  هانیرو زودتر از ا  ن یکاش آفر

نداشت اما    ادیاون رو برانداز کرد. مادرش رو درست به    قیدق  یلیخ   یلیل
  تونستیسر سوزن هم نم   هیبه قد    یحت   یزیچ   چیزن ه  نیمطمئن بود که ا 

  بشی ترکبدن خوش  پور،ی گ  نی با آست  ی از مادرش کم داشته باشه. لباس زرشک
بسته    دهاش قرارداو صورتش انگار با لبت  ِی و لبخند دائم   دادیرو جلوه م 

 شیدامن مشک   یرو رو   شی قلم  یهاروش و انگشتنشست روبه  یبود. وقت 
 لبخند زد و گفت:  ی لیجمع کرد ل

 . موندیاگه... اگه کوچولوتون زنده م  دیشدیم   یشما مادر خوب  -

زد و    خی  بارهکی. تمام وجودش به  نی سر آفر  یشد رو   ختهی ر  هو ی   یسرد  آب
  مانیحرف رو ا   نی بار هم ا   ه یانداخت.    نییدست به بازوها گرفت و سر پا 

اون شب بود؛  اپشه  ر ی که ز یزده  دست رو    مانی بند کنار هم نشسته بودن 
خوش    ،یش یکوچولو م  نیا   یبرا  یشکمش گذاشته و گفته بود »مادر خوب



نم   هب و  نداشتم  مادر  داشتنش چه جور   دونم یحالش. من که  ا  ام  هیطعم 
 کن، مادر باش و تا ابد مادر بمون.«   یمون مادربچه یتو برا  شییخدا

ش مادر نشد، تا مرده  یبچه  ینکرد، برا  یتکون داد و بغض کرد؛ مادر  سر 
 زود بر باد رفت.  یل یخ  مانیا  ینکرد، آرزو  یابد هم مادر

آروم دست رو    دیاون رو د   نی و چون حال غمگ  د یخودش رو جلو کش  ی لیل
 ش گذاشت و گفت: شونه

 ناراحتتون کردم؟  -

 اونو محکم گرفت و گفت:  یهادست نیآفر

 نه، نه، اصاًل.  -

و با جرأت سر گذاشت رو اون    دیعطر تن مادرانه اون رو مستانه بوئ   یلیل
نقش بست    اوش ی و جذاب س  ی محکم؛ ناخودآگاه صورت استخوان  یهاشونه

  شهی خورد و لبش به همون لبخند هم  نافذش پلک  یهاتو ذهنش. چشم 
 ش رو باز کرد: درد دل کهنه یالیتصور خ  نیبا هم  یلی رمزآلود باز شد و ل 

بودم که    ی دور و برم فرق داشتم. کس   ی هابا آدم  شه یمن هم  د؟ یدونیم  -
  یل یخ  ی وقت   شدم؛یو اون م  ن یا   ینماانگشت  شه ی خاص هم  طی به خاطر شرا

دوست و آشنا شدم که   ینمادم انگشتبچه بودم و مادرم رو از دست دا
 شمها تو گوپچ بچهمدرسه پچ  یبزرگ شده، تو  مادر یکه ب   هیاهمون بچه  نیا

ها و ناظم  ست، اگه واسه معلم مدرسه  یاگه شورا  شه،یبود که اگه مبصر م 
  یبرا  ر ی خ  یکه باباش کارها  نهیست فقط و فقط به خاطر ادردونه  ر یو مد 



م  م کنهیمدرسه  نم   سوختم ی.  دم  نمرهزدمیو  و  با معدل خوب  آن   یها. 
دل  ی چنان به  اومدن همه  تو    ن یا  ل یباال  باباشه،  به خاطر    دانشگاه بود که 
م   ی جانباز  هیسهم م   دیکشیخط  داد  نمراتم،  و  رتبه  ا   زدمیرو  بابا    نیکه 

من   کرد؟یباور م  یاما ک  ه؟یسهم  دیگیرتبه چرا آخه م   نی تراز ا  نی کارنامه ا
هام... سخت بود تحمل  خواستهدل  دم، یبودم، ظاهرم، افکارم، عقا  متفاوت

کردم،    یتلخ زندگ   هاالس  نی همه تفاوت و سکوت در مقابلشون. من تو ا  نیا
. زمیرو به کام پدرم بر  یتلخ   ن یسال تحمل کردم و نخواستم ا  وپنجستیب

بتونم تو   دیبمونم تا شا  یخودم همون آدم متفاوت باق  ییخواستم تو تنها 
شده بود؛ خواستم    هایتلخ   نی رو که باعث تمام ا  ی زیکنم اون چ  دایخودم پ

انگار   نشد.  ا  ی ک یاما  تو  تنها   یتلخ   ن ینخواست  به  من  بودن    ییمتفاوت 
اومد    م، یی اومد تو تنها  اوش ی س  نکه یور بشم، موندم و تحمل کردم تا اغوطه

با من همراه شد.    گه یجور د  هیو با مقاوم بودنش، اونم    یتلخ   نیا  یقاط
 ن ی تر تیاهم یو ب نی تر کوچک  یرو، حت  ز یهمه چ   هاشییکم با ماجراجوکم 

 کرد.  نیر یمسائل رو ش

م   ی وقت با    هیبا    ی وقت  م،ی نشستیسر کالس  و گفتگو    هیبحث،    هو ی گپ 
منف  می شدیم و  نزد  ،ی مثبت  هم  م  م، ی شدیم   تر کیبه    م ی کردیحس 

اما    شن؛یم  تر هیها شبو آدم  رهیها کنار م کم تفاوتکه کم   شهی م  یجورنی هم
.  مینما بود. تو دانشگاه انگشتم ی دور و برمون نشد  یهاآدم  هیما بازم شب 

ها، ما  نر و ماده، قفس تفاوت  یهایفلسفه، قنار   یشِق رشتهدوتا کله  اون
 یی هم مثل تمام اون کسا   اوش یس  کردمی. فکر مم ی شد  یک یبا هم    ینجوریا



م  رفتن،  و  زدن  و حرف  اومدن  م   ادیکه  م  گه یو  واسه   رهیو  و جز خاطره 
 اوش یاما س  ذاره یبه جا نم  یزیاز خودش چ  ندهیآ   یهاکردن نسل  فی تعر

  می کور زندگ  یهانرفت، موندگارتر از تمام نقطه  گهی که اومد، موندگار شد و د
قلبم    ی درها  یشب وقت   ه یو همون جا درجا زد که    نهی قدر موند رو سشد. آن

خونه واسه  همونجا  هوی باز کردم    یتکون رو  افتاد  و  خورد  نبا  ییقل    د یکه 
وجودم و    ر ی مصورتش حک شد رو ض  شد،ی م  دیکه نبا   یشد همون   افتاد،یم

ه بود و  شده بود. کار از کار گذشت  ر ید  گهیکه د  دمیبه خودم اومدم د  ی وقت
بود    یتجربگ یب   دونم یاحساس مثل مار به دورم چنبره زده بود. نم   ا یدن  هی
که    ی. هر چیباختگ  ای افتادن بود    گی تو د   م ی از هول حل  دونم ی. نم یخام  ای

کرد، اون    گهید  یها آدم  هیشب کرد. باالخره منو    یبود با احساسم سخت باز
که به دل سوداشون انگ    ییهمونا  دمشون،یدیم  هاابونیکه تو خ  ییکسا 

نم   زدمیوسوسه م   یدروغک  آره من... من شب  رفتم یپذ یو    ه یکه عاشقن... 
 ها شدم.آدم نیتک تک ا 

  یکه صدا  شدیم  نیی باال و پا  نیآفر  یهارو گونه  جانشی هداغ و پر   یهاگونه
 :دیشن  یاون رو به گرم 

و مکان رست   ی ا  یاعاشق شده  - از جا  باد،  جات  نآ   ، یدل، سودات مبارک 
 مبارک باد )موالنا( 

 ادامه داد:  نیو آفر خت یاشک ر  یبه نرم یلیل

 کوبه یدل پا م  یوقت  ، یداغ زندگ   یهارو گونه  ذاره یعشق دست م  ی وقت  -
ست  تازه اون موقع  کنه، یاحساس تازه م   ه ی  رفتنی پذ  یبرا  شیو اصرار گنجا 



.  مونهینم   یکنار گذاشتن باق  یبرا  یز یچ  گه یکامل شده و د  هایکه قشنگ
عاشق از دست رفت. عاشق    دیکرد اما نبا  یخوبه که عاشق شد و عاشق زندگ

  چ یپارچه احساسه و از دور و برش ه  هینداره،    نهیتو س   ی چی دلش ه  ر یغ
بار اونم تو    نیخوشحالم که احساست ا  ،ینداره. خوشحالم که عاشق   یخبر

  جان، یلیخوشحالم ل   ست،ین  تانیبه احساس اطراف  شباهتیب   یاوج جوان
 خوشحالم... .  یلیخ

بگه   یاگهید  ز یو خواست چ  دیبرجسته و گرم اون رو بوس   یگونه ها  یلیل
صدا از    ه یممتد    یها غیج  ی که  سوسن  پرت کرد.  رو  دو  هر  حواس  نفر 

به طرف طبقه باال.    دیدو   عیجهش سر   هیبا    نی و آفر  رونی ب  دیآشپزخونه پر 
  ی زنطبقه باال باز شد و    یهااز اتاق  ی کیکه در    دیکه بلند شد سر پا د  یلیل

ها  سر و گردنش رو تکون داد و از پشت نرده  یل ی. لرونیاومد ب   مه یسراس
ها باال  از پله  یداد. چند قدم  صیرو تشخ   دایش   یدهیمحزون و ترس  یچهره

نگاه کرد. ش  فقط  و  آفر  دایرفت  آغوش  م   ن یدر  ناله   د یلرزیبه خودش  و 
 . کردیو آرومش م  فشردیگرم و مهربان اون رو م  نیو آفر کردیم

عشق زده نشده    نی ش هم از اگوشه  هی  یپرسودا که حت  یبا دل  یلیل   یوقت
به اتاق برگشت تا    یاون زود  یبعد از بدرقه  نیها شد، آفرجاده  یبود راه 

 برسه اما اون... .   دایبه ش

  نه، یآ   یخودش هم که گه گاه از جلو  هی از سا  یروزها حت  نیا  د،یترس  یم
به اون شب    د؛یترس  یکرد هم م   یم  رشی پشت سر، از گوشه و کنار غافلگ

  ی که به بهانه خونه خانم دکتر راه  یکرد، شب   یشده فکر م   ن یو نفر  یبارون 



  و که ت   یداد، شب   گهید  ی ک یکه بستر همسرش رو به    یشد، شب  گه یجاده د  هی
گذاشت که عطر    ، یواهمه ا  چیه   یهر چه خواست کرد ب   یاون کلبه چوب 

کرد و دست هاش    یپر بشه تو اون رختخواب آلوده، تنش گز گز م   گهی د  یکی
ا   یتراس رو م   یسنگ   یزده سکو  خ یلرزان و   اتفاق    ن یفشرد؛ از خودش و 
هم از خودش و تن آلوده به گناه و    دیاندازه نفرت داشت، شا   ه یشوم به  

 . شتریب  یلیخ  تشیهو   یب  هبچ

  یسر و صدا قدم کج کرد سمت اتاق کار پژمان، اتاق  ی زد و ب  رونی اتاقش ب  از 
روزها زندگ  ی که  ب   ی آخر  پژمان  نفره شون  م  شتر یدو  اونجا  رو    یوقتش 

دلهره چفت   ی با ترس و کم د، یشن  یکوبش بلند قلبش رو م   یگذروند، صدا
رو کش بغضش    د،یدر  استشمام کردناخودآگاه  رو که  اون  عطر مخصوص 

درهم و آشفته بود، نقشه    ز یهمه چ  وار،ی به د  دیو همونجا دم در چسب   دیترک
هم طبقه   یدسته کتاب قطور رو   هی  ،یریسبد بلند حص   هی لوله شده تو    یها

کار    مهی ن  یو تا خورده، طرح ها  دیمشت ورق سف  ه ی  ز،ی گوشه از م  هیشده  
دوسه تا پاکت نامه بدون تمر و آدرس و نوشته،    ن،یکف زم  و مچاله شده

  رونی هم وارونه شده بود و همه قلم هاش ب  یطراح  یمدادها   یجا  وانیل
صندل و  بود  شده  طرف کتابخونه کج  به  مطالعه  چراغ  سر   ی چوب   یبود، 

پنجره بود. پلک که زد اشکها رهاش نکرد، حس کرد   یمخصوصش روبرو
گردنش خم شده بود و اندامش    ،یصندل  یته رو نشس  نه،یب   یکه اون رو م

  یمخصوصش رو تو لحظه ها  یبود، حس کرد که صدا  شه ی متر از ه   فی نح
 : گهی شنوه که م ی م  ییتنها 



حاال که دست    م،یتو زندگ   یخواستم، حاال که اومد  ز یچ  هیاز خدا    ایتو دن  -
من با دوست   ، یتا ابد دوستم داشته باش  ،ی و همنفسم شد  ی هام رو گرفت

 . رمیگ  یداشتنت جون م 

کرد،    هیگر   یها  یو همونجا ها   رون ی طاقت و افسرده حال از اتاق زد ب  یب
از همه    ینکنه، خداحافظ  دار یدست رو دهانش فشرد تا صداش زن عمو رو ب 

 بود. ایکار دن  نیپژمان سخت تر  یها  یدلبستگ 

موهاش رو باز کرد، با وجود شکم برجسته    رهیاتاقش لباس از تن کند و گ   تو
اومد، از    یبه نظر م   ف یپر شده بود اما باز رنجور و نح  ی که حساب  یو بدن 

آب داغ رو که باز    ر یخودش شرم کرد و حوله به دست رفت حمام، ش  دنید
و همه    نهی که بخار جمع شد رو آ   دینکش  قهیبه دق  ستاد، ی ا  نهیآ   یکرد جلو

سوخت، به    یداغ بود، م   د،یخودش دست کش  ی محو شد، به گونه ها  یچ
ابراز   گهی موجود د ه یداد که   یبچه نشون م  یدچار بود، لگدها یب یحال عج
 ... . دایخواد اما ش ی م  یکنه و هنوز زندگ  یوجود م

  نهی رو آ   دیشکمش چنگ زد، باز هاش رو چنگ زد و دست کش  یحرص رو   با
  وار ی شد، سرش رو به د  یم   ر ی بخار گرفته، وان حمام پر شده و ازش سراز

بود، لب باز کرد و    انیپر کشش بچه در جر  یچسبوند، هنوز هم تکون ها
 : دینال

نه... نه دیا   ی موندن  ی بگ  یخوا  یم   ؟ یهست  یبگ  ی خوا  یم   ه؟یچ-   گه ی! 
 !زارم یم نه... من ن



از شر شر آب به گوش   ر ی به غ  یی آب داغ تمام حمام رو پر کرده بود، صدا   بخار 
 . دیرس  ینم

. صد  شکستیم   تابانهیو انگشتاش رو ب   رفت یپر از اضطراب راه م  نیآفر
. اگه ارتباط  رهیبار رفت سمت تلفن و دوباره برگشت اما نتونست شماره بگ 

! برگرده؟  ترسهیکه نگرانه و م  گفتیم   گفت؟یم  یبه پژمان چ   شد یبرقرار م
ا به  بود  محال  پژمان  ر   یسطح  یها بهانه  نینه  کاناپه   و برگرده، خواست 

ت، پر سر و  رو برداش  یگوش   یچطور  دیکه تلفن زنگ خورد. نفهم   نهی بنش
 صدا و ترسان گفت:

 ؟یالو پژمان؟ خودت  -

 پژمان گفت:   یصدا  ر یبه غ  یاگهیمردانه د یصدا

 . خانومنی من محسنم آفر -

 کاناپه پهن شد و گفت:   یرو 

 جان حالش خوبه؟  ی لیوقت شب؟ ل ن یشده ا یسالم، چ  دیببخش -

 کرد بود:   ر ییتغ ی لیصداش خ  نیطن کرد،یم  هیمحسن گر   حاج

اتفاق  - چ  یچه  افتاد؟  وقت  نیبهش گفت  یبراش  خ  دیرس  یکه    ی ل یخونه 
 پژمرده بود؟ 

حرفاش    شتر یبمونه تا ب   شتر یاصرار کردم ب   ی لیبهش نگفتم، خ   یزیمن چ   -
 براش افتاده؟!  ی شده؟ اتفاق ی رو بشنوم اما نموند، چ



 اتفاق بد! هیآره، آره...   -

 و حاج محسن گفت:  د یهراسون از جا جه نیآفر

افتاده رو تختش و    حالیب   دم یرفتم تو اتاقش د  یوقت   شیساعت پ   کی  -
  دم، یها رو که پشت پرده پنجره دقرص  ی لفاف خال  کشه،ینفس هم نم   یحت

  یچ  دونم ینم   مارستان، ی که کار خودش رو کرده، تازه رسوندمش ب  دمیفهم
نم   خوادیم رو خدا کمکم کندیکار کنم، کمکم کن چه  دونم یبشه،  تو    د،ی... 

 ... . دیاز دستم بره، نذار یل یل دینذار

افتاد،    دایسر شب ش   یهاحرف  ادی  یدامنش افتاد، ناگهان   یتلفن رو   یگوش 
 : شی و حرف پر معن  بیحال عج  ادی

آروم و خوب،    یزندگ  ه یخوبه.    ی زندگ  هیحق شما    ست، ی ن   ییحق شما تنها  -
شدم،    یی و غم و جدا  ادیفر  لی گه دلا  دی کردم، ببخش   تتونی که من اذ  دیببخش
 نباشم.  ی زیچ لیدل گه ید دمیقول م 

رو باز کرد،   دایبه طبقه باال، در اتاق ش  دیو بدو بدو دو   د ینفهم  یزیچ  گهید
زود    یل یو بعد هم خ  اومدیشر شر آب م  یتخت بود، صدا  یهاش رو لباس
 : دایو فغان ش  غیج  یصدا  ه،یگر   یاومد، صدا یزی شکستن چ یصدا

 .... خوامی.... نم خوامینم -

 : دیدر رو محکم کوب د،یصدا رو دنبال کرد و به حموم رس ر یمس نیآفر

 در رو باز کن.  دایش  دا،یش -



 حق تو مردنه، مردن!  ست،ی ن  ینه... نه... کثافت... حق تو زندگ  -

 : دیکش  غیو سوسن رو صدا زد، ج  دیلگد کوب نیآفر

 !دایش -

  ی زیچ  ه یگفت که    نیباال رسوند و آفربه دو خودش رو به طبقه    سوسن 
  نیتا در رو باز کنن، سوسن هول و دستپاچه به آشپزخونه رفت و آفر  ارهیب

  اومد یم   دایبه سر ش   ییکرد. اگه بال  نیی رو باال و پا  رهیافتاد و دستگ  هیبه گر
با    ه ترسوندش، سوسن ک  شتر یب   دای. ساکت شدن شدیبخشیخودش رو نم
  هیاومد، هر دو با هم افتادن به جون در، سوسن گر   ی گوشتچیقندشکن و پ 

 : گفتیلب م  ر یز  نیو آفر کردیم

 زنده بمون، زنده بمون.  -

قدم گذاشت    نیبا هزار جون کندن چفت در شکست و افتاد و آفر  باالخره 
بلند سوسن اون رو ترسوند،    غیج  یشد و صدا  س یتو حمام. کف پاهاش خ

زخوناب   یجو از  بود که  م  ر ی ه  م  گذشتیپاهاش  سوسن  نییپا  رفتیو   .
  نیبلندتر شد و عقب عقب رفت، آفر  غشی وان رو کنار زد و ج  یجلو  یپرده

کنار    دایپخش بود. ش  ن یحمام خرد شده و کف زم  نهیقدم جلو گذاشت. آ 
  هیال   هیسر اون رو باال آورد،    نیاون افتاده و تمام تنش غرق خون بود. آفر

لرز   نیآفر  ش،نهیشد رو س   ر یاز پشت گردنش سراز   ظیخون غل  و  با ترس 
 قلب اون گذاشت.  ی فقط سرش رو رو 

 *** 



 روان یو هشتم: س  ستی ب فصل

خودش رو نگه داره، حرف زدنش   تونستیداشت و درست نم   یخاص  حالت
 ی پشت سر هم وراج  دی. سع شدیادا م دهیبر ده یهاش بر و جمله  یع یرطب یغ
ارتباط    خواستیو منگ فقط دلش م  جیگ   د،یشنینم  یزی اما اون چ  کردیم

ب  و  بره  تا  به    خواست یرو تختش. م   فتهیزودتر قطع بشه  خواب   هی فقط 
وقت  دغدغهیب سف  یوقت  د،یکشیم  گار ی س  یفکر کنه.  دود    دیاون گرد  رو 
اما باز    دادیکه بهش دست م  یبا وجود حال خاص  شدی و نئشه م   کردیم

ب و  سست  آنقدر  بود.  تنبل  و  م   جونیکرخت  دلش  فقط   خواستیکه 
  لندیپدرش از تا   یگرفته بود. پسرعمو   ام یپ  سرهکیبخوابه، از صبح تلفنش  

 زنگ زده بود: 

 هوشه؟ یپدرت چطوره؟ هنوزم ب نمید، بب زنگ زدم مادرت نبو جانروانیس -

 از کانادا:  بای ز خاله

  دا یرو پ  ی دختر  هی   نجا ی ا  گم، یم  یچ  نی خاله خوب گوش کن بب  روان، یس  -
  ه ی.  هیروانشناس   یو دانشجو   کنهیم  یکردم خانوم و ماه. با برادرش زندگ 

  وار یبه همش زدن. دارم به در و د  یتوافق   شی داشته که دو سال پ  ینامزد
  ی ر یبگزن    یزود  د یبرات جورش کنم. به مامانت هم زنگ زدم گفتم با  زنم یم

نبودم اون    یبشه. از اول هم من راض  دهیبه خاک مال  اخانوم یثر  یتا پوزه
خانواده  ادیب چتو  بابا  یمون،  ننه  اون  اون گذشته  زش؟یآبرور   یبود    ی با 

دختر خجالت خدا  به  عروس    آورش!  اون  بذارم  بود  محال  وگرنه  نداشتم 
 نداره... .  بیخواهرم بشه، حاال ع



از ازدواج    ی زیرو قطع کرد و نخواست که چ  امیپ  یو کرخت   ی حسیوجود ب  با
  نکهینگران بود، نگران ا   مارستان؛ی مادرش بود از ب  یبعد  امی بشنوه؛ پ  یاگهید

 !ره؟ یحمام م  رسه؟یبه خودش م خوره؟یپسرش شام م

 بود، خواهرانه و دلسوز:  یصبا انگار دلگرم   یصدا  اام

شد که هر    یبه هم؟ چ   خت ی ر  هو ی   یشد که همه چ   یشد؟ چ  ی چ  روان یس  -
  ست،یتکون خورد! حالم خوب ن   مونیدفعه زندگ   هیگوشه و    هی  م ی کدوم افتاد

برگردم،    خوام یم پوسم،یدارم م   یی صبح تا شب سرکاره و من از تنها ن یرام
 . تونم یتحمل کنم، به خدا نم   تونم ینم

چشم   اشک راست  اهشیس  ی هاتو  به  زد.  زندگ   ی حلقه  سر  و   یبه  آروم 
آزارش م  ی چ  شوندغدغهیب تو خونه  بود؟ حبس موندن  زل    داد، یاومده 

  یخونه دو نفر  نیکه تو ا   یتک خاطرات ها و ورق زدن تکزدن به قاب عکس
  دن ید  ش، موندهیباق  یهاتک و توک لباس  دن یگذرونده بودن سخت بود، د

بالش  یتو  شیخال  یجا لمس  د  یآشپزخونه،  موها  گهیکه  رو    ایثر   یعطر 
 بود.   یچه امتحان تلخ   ای که نبودن ثر  یزجر بود. به راست  نیتر نداشت بزرگ

پ  هر  نگران   غام،ی روز  ا  یدلدار  ، یتلفن،  حال   روان ی س  ون ی م  نی اما  به  فقط 
. فقط کردیاون رو چند باره گوش م  یها غامیفقط پ  سوزوند،یمادرش دل م

 .شدیو دگرگون م  کرد یبغض م  مارستانیب   یاون تو  یهایداریشب ب   ادیبه  

خودش ساخته بود زد   یکه برا  یسرد  لهیشب زد به سرش و از اون پ   هی
که شش ماه بود تو اون    یهمون پدر  یپدر تنگ بود، برا ی. دلش برارونیب



مظلوم بود    شهی. پدرش از پشت شاومدینم  رونیفرو رفته و ب   یلعنت   یکما
مرده روزهاش رو سر    هیچند وقته مثل    ن یتو ا  ی . مامان حورالتماسیو ب

 یبود. تمام گوشت و پوست و استخوانش خالصه اشک و آه بود برا  کرده
و    هی باز کردن  با    ر یز   روانیکالم حرف زدن پدرش. س   هیلحظه چشم  لب 

 : گفتیخودش م 

لحظه هم بابام رو تنها نگذاشت. وفا    ه یکه    یوفا رو فقط مادرم داره، مادر  -
 . مونهیهم منتظر م حاصلیب  دیکه تا ابد، شا   ین ی زن داره! ا نیرو ا 

نه اون حرف زد نه مادرش. تنها سکوت بود   گشتن، یبرم  مارستانی از ب  یوقت
 . کردیرو پر م   نیداخل ماش  ی خال یکه فضا

  ی رفت تو اتاقش و مادرش رو صدا زد، اون رو رو   می تقمس  دن یکه رس  خونه
 تختش نشوند، جلوش زانو زد و گفت: 

 فقط حرف و حرف.  م، ی حرف بزن یامشب مادر پسر ایب -

هاش گذاشت و  شونه  یدست به رو   د،یحال پسرش رو فهم  یحور  مامان
 گفت: 

اومدچه  - وقت که  اون  از  امشب؟  شده  سکوت همه  مارستانیب   یت  ش 
چ  ، یکرد چ   ی حاال  م   یشده؟  که  بزن   یخوایشده  شده    یچ   ؟یحرف 

 !روانم؟ یس

مبل    ه یکمد و    هیاز    ر ی اتاق راه رفت، غ  یتو  یاقهیبلند شد و چند دق  روانیس
اتاق    یتو  یاگهید  ز یچ  چیشده ه   یکارکنده  یقرمز رنگ و تخت چوب  یتک



دست و  مبل  سمت  به  رفت  رو نبود،  رو  هم    ش یپشت   یها  بعد  گذاشت 
 گفت:   مقدمهیب

از گذشته  هی  - روزهاکم  اون  از  بگو،  نبود  ییها  صبا  و  من  اون  م ی که  از   .
 .یخوش بود  یل یکه خ  ییروزها

 و اضافه کرد: دیمادرش رو د  ر ی برگردوند و نگاه متح سر 

 . یکه عاشق بود  ییاز اون روزها -

 من االن هم عاشقم.  -

.  م ی که من و صبا دور و برتون نبود  ییاما نه به قدر اون روزها   ؛یآره عاشق   -
 . یبهم گفت نویخودت ا  شه، یعشق با وجود بچه نصف م 

دارچه  روان یس  - چرا  شده؟  م گذشته  یت  شخم  رو  چ   ؟ یزنیها    یدنبال 
 ؟یگردیم

ب دونم ینم  - برم  و  دور  و  دلم  و  خودم  حال  از  چ   م،خبر ی!  هر  به    ز یدارم 
م   ی ربطیب زندگ  زنمیچنگ  تمام  ترد  م ی بلکه سرپا بشم.  و  و    دیشده شک 

  ند یقدر هم خوشاهر چه  یهر اتفاق  هی اتفاقم! از سا  هیترس، همش منتظر  
مچاله    گوشه تو خودم  هی  خوامیم  نم،ینب  خوامینباشم، م  خوامی. م زونم یگر

باشه که    لهیپ  ه ی!  له یپ  هیرو نگران کنم.    ی بشم و نه نگران باشم و نه کس
سراغم،    اد یم  ها ی. تک تک وابستگشهیبتنم دور خودم و تمام؛ اما... اما... نم

ا  تونم ینم حال و روز که نه مرگش معلومه نه موندنش رها    نیبابا رو با 
نسبت به    تونم یباور کن نم  اع،حال و اوض  ن یتو رو بذارم تو ا  تونم یکنم. نم 



ب   یزندگ  ثر  تفاوت یتنها خواهرم  ثر   ا یباشم.  رفت،    ایرفت.  دستم  از  ساده 
. تنها شدم مامان، دی هم بر   نیکه شماها هست  م یبذارم تمام وابستگ   تونم ینم

 تنها شدم. 

 داد و گفت:  نیی آب گلوش رو سخت پا  یحور مامان

بدم و به عنوان عروس    ک یکوچ  یمهمون  ه ی  خوام یم  نجا،یا   ار یرو ب  دایش  -
پچ  و دوست و آشنا! از پچ  لی فام  ثیکنم. بسه حرف و حد  شیخانواده معرف

تو    دیخاندان رادپور با   یباشن، نوه  نجایا   دیش باو بچه  دایخسته شدم. ش 
 خونه چشم باز کنه، کنار من، کنار تو... .  نی هم

 دست باال برد و گفت:  ی بگه اما مامان حور ی زیلب گشود تا چ روانیس

 ن ی تو ا  ی! جمعه شب ما همگگم یم   یچ   ن یحرف نزن! فقط گوش کن بب  -
منتظر م  م،ی خونه  ب  زنم یزنگ  ز ادیصبا هم  نترس.  نم   ادی.    کنم، یشلوغش 

 رو ببندم.  ها یبعض  کر یدر و پ  یدهن ب خوام یفقط م

 ادامه داد: و ستادیدرست مقابلش ا  روان،یشد و رفت سمت س بلند

  ی زیچ  گهیمشخص بشه. د  فشیو زود تکل  ر ید  دیتو باالخره وارثه، با   یبچه  -
خوب    د یباشه، با  ای مه   ز یقبل از اومدنش همه چ   دیاومدنش نمونده، با   ا یتا دن 

 خوب.  یل ی استقبال بشه، خ

 جا شد و گفت: جابه  یکم  روانیس

 . تونم یاصال نم تونم، یاز من نخواه مامان! نم  نویا -



دستش رو گرفت و نگهش    یکه مامان حور  رونیاز اتاق بزنه ب  خواستیم
 داشت:

م  روان،یس  - مادرش  با  رو  تو  بچه  چه گناهخوامیمن  زن    ی.  اون  کرده 
نداره،    یترس و نگران   گه ید   ست،ی که ن  ایثر  گه یتنها بمونه؟ د  د یبدبخت که با

 ؟ یکن یم   مشیقا یچرا دار

وقته حرفامون    یل یبمونه. ما خ   یمن باق  یتو زندگ   ستی مامان اون قرار ن   -
مون  بهش گفتم بعد از بچه رابطه  خوامش، یبهش گفتم که نم   م،یرو با هم زد 

 تمومه، قبول کرده، خرابش نکن. 

 گفت:   یاون رو فشرد و با لحن تلخ یبازو  ت یبا عصبان یحور مامان

 ؟یتون تمومه؟ اون زن توئه! مگه عقدش نکردرابطه یچ  یعن ی -

 ادامه داد: یبه آرام  یسر تکون داد و حور روانیس

 ه؟ یاغهی ص -

 گفت:   ینگفت و مامان حور یزیچ  روانیس

ست و  که هست. وجودش به وجود بچه بسته  نهیمهم ا   کنه،ینم  یفرق  -
 . خوامیمن هر دوشون رو با هم م

ش   - اگه  من  م   دایمادر،  تحملش  اگه  داشتم،  نگه  به خاطر    کنم یرو  فقط 
تو دوتا    م یر یم  دایاومدن اون من و ش   ایمشه. به محض دنکه تو شک  هیابچه

برش گردونم. من    م ی به زندگ  خوام یم   ا،ی برم دنبال ثر  خوام یجاده. من م 



رو   نی هم تو  زندگ  اهامیاالنم  باهاش  نمکنم یم  یدارم  ن  تونم ی!    تونستمو 
همه جا دارمش، حواسم همه جا بهش    نمش، ی بیفراموشش کنم، همه جا م
ا اگه  من  من...  بود،    نیهست،  خودش  خاطر  به  فقط  کردم  رو  کار 

به هم    هو ی بذارم اما نشد!    ون ی باهاش حرف بزنم و باهاش در م  خواستم یم
رو...   ا ینبودم، من ثر  یی وفایمن مرد ب   خت، ی به هم ر یهمه چ  هو ی خت، یر
. 

به خون نشسته   یها بزنه، با چشم  اجازه نداد اون حرف  گهید یحور مامان
 گفت:  یاو لحن تلخ و گزنده

چون    یما ب  یکن یم   الیو خ   یرو که کرد  یااحمقانه  یفکرها  نیدور! ا  ز یبر  -
  نیدوباره به ا   ایدور! محاله اجازه بدم ثر  ز یاالن بر   ن یهم  می ریپذیو چرا م

بکنه!    یمحبت دلسوزانه مادر  گه ید  یک یخونه برگرده! محاله بذارم با بچه  
همه سال    نیا  فشیکث با دروغ    ایثر  ار،ی پنبه رو از گوشت در ب  نیا  روانیس

طالق    خبر یما رو دور خودمون چرخوند و آرزو به دل گذاشت! بعد هم ب 
  ی ک ی  یهبا بچ  گهی گرفت و رفت! انتظار و توقع نداشته باش که چند ماه د

ا  گهید بپذ  ن یتو  ه  رمشیخونه  بعد  ع  یو  بکشم که  به سرش   ب یدست 
 برگرده!  ایکن؛ محاله، محاله بذارم ثر  یبه بعد زندگ  ن ینداره، از ا

 بود گفت: غ یج  هیشب شتر یبلند که ب  یی سمت در و با صدا رفت

 !روانی محاله س -



  ی هاآب شد و نتونست دم بزنه. حرف  ی ادیکوره از حرارت و جوشش ز  مثل
  ی کوره. حال  نیحرارت دادن ا   ی بود برا  ی ن یسخت و آتش  زمیه  ی مامان حور

توص قابل  اصاًل  داد  دست  بهش  شب  اون  اتاق   ف یکه  سرتاسر  نبود. 
روزها  هاشیبچگ رو طگذشته  یو  ه   یش  و  تا    یکرد  دو  دو  با خودش 

. هنوز تو  ارهیاون خونه برو به    دایش  شدینم   یچ رقمه راض یچهارتا کرد؛ ه
  زد، یآوردن اون بچه به عنوان وارث خاندان رادپور دست و پا م  دیشک و ترد 

ش و بعد  تو خونه  اره ی و ب ره یرو بگ  دای حاال چطور ممکن بود راحت دست ش 
اون    ی اون تخت و تو آشپزخونه و گوشه به گوشه  یرو رو   ای ثر  ی هم جا

 . شدینم  یض بهش بده؟ نه... نه اصاًل را  مان آپارت 

و    رونیحال و هواش رو به راه شد از خونه زد ب   یچند روز بعد که کم  صبح
که پدرش    یدرست از وقت  یعنیها قبل،  شد؛ از مدت  شونی شرکت تجار  ی راه

ر به هم  شرکت  اوضاع  بود  رفته  مال   خته ی تو کما  امور  و    ی بود. حسابدار 
شرکت با هم ساخت و پاخت کرده و با خواست خودشون در شرکت رو 

سر زد اونجا، سر    ی روز اتفاق  ه ی  روان ی س  ی مدت بسته بودن که وقت  هی  یبرا
چ همه  پدرش  نبود  در  و گفت که  انداخت  راه  صدا  روال    دیبا  ز ی و  طبق 

کرد هر جور که هست خودش    یمدت هم سع  هی. تا  رهیها صورت بگ گذشته
از حساب و کتاب و    د یکنه اما د  یدگی باباش کنه و به امور رس  نیرو جانش 

 ی به ناچار کار رو به آقا  اره، یکالن سردر نم   یهاو تجارت  ینجوم   ی هارقم 
  یک یپدرشون هم    ل ی پدرش سپرد و خودش عقب نشست. وک  لیوک  ینادر

کرده و داشت    یداریسهامش رو خر  یشرکت رو که به تازگ   یشرکا  نیاز بهتر



دستور    ی عامل؛ به منش   ر ی نگه داشت و کردش مد  نشستیم   کم عقب کم 
  یلیاونم خ   از یرو هم در صورت ن  دشیرو قفل کنه و کل  سی ئداد در اتاق ر

 عامل بذاره.   ر یمد  ار یفقط در اخت یضرور

اسلوب انجام    یکارها رو رو   یبود و همه  یپدرش مرد درست و منطق  لیوک
و درست    قیدق  ز یقول داده بود که در نبود پدرش همه چ   روانی. به س دادیم

  ن یهم با هم   روان ی به خودش راه نده، س  ی نگران  یزیباشه و اون از بابت چ
  ی هاکتابسر به حساب و    هی شده بود تا    ی ها راهبعد از مدت  االت یفکر و خ

برا دلش  بزنه؛  صندل  یپدرش  م   ی اون  اون  و  پنجره    استیر  ز یچرخون  و 
 بود تنگ شده بود.  دایپشتش تمام منظره بزرگ شهر پ که از   یبزرگ

  د یها دوباره کارمندها رو سر کارهاشون دشرکت و بعد از مدت  دیرس  یوقت
مثل اجل معلق جلوش    یلبخند تلخ زد و رفت سمت اتاق پدرش اما منش   هی

 زد و بعد هم گفت:  معنایب  ینمادندون شخندین  هیظاهر شد،  

 ن؟ یداشت ی رادپور امر یآقا -

 اتاق پدرم، البته اگه امکانش باشه. یبرم تو خواستم یبله م  -

 ها رو باز کرد و گفت: لب یقبل ی تر از خندهپرعشوه یابا خنده یمنش 

 ه؟ یبپرسم کارتون چ تونم یم  د،یبخش یامکانش که هست، اما، اما م  -

زرد کرد. با ترس و لرز    یدرشت شد و منش  ت یاز عصبان  روان یس   یهاچشم 
 هاش رو به دندون گرفت و گفت:ناخن



پ   ن؟ یدونیم  ی عنی  - من  م   لتون یوک  ،ینادر  یآقا  شیمن...  و    گمیرو 
که وارد    یمسئولم. قراره هر کس   د،یعامل جد  ر یمد   ان،یسرداب  شیپ   نطور ی هم

دو نفر باشه. بهم دستور دادن. آخه    ن یبا اجازه و اطالع ا   شه یاتاق م   نیا
من   ار کم بشه روزگ   لشیاتاق و وسا  نی سر سوزن هم از ا   ه یاگه    ن؟یدونیم
 !نیدون یو مقررات رو خوب م   نیشما که قوان اهه،یس

 گفت:   یرو به منش روان ی از پشت س  یی صدا

ا   - حرف  نیخانم  رئ   روان یآقاس  ه؟یچه  ا  س یپسر  هستن،   شون ی شرکت 
و    دیه دلشون بخواد برن تو اتاق پدرشون، در رو باز کنهر وقت ک   توننیم

 دست خودشون.  دیرو هم بد   دیکل

گرمابه و گلستان پدرش    کیو شر   قی رف  ان،یسر برگردوند و سرداب  روانیس
  ی که خوب جلو اومد و خوب باق  یدرستکار  شه یهم   کی . همون شردیرو د 

هم با هزار    یکرد، منش   یپرسدست داد و احوال  عی کوتاه سر  یموند. با سالم 
 گرفت:   روانیرو به سمت س دیخجالت در رو باز کرد و کل 

 . خوامیداشتم، واقعا معذرت م فهیرادپور، من وظ یآقا دیببخش -

 ان ی از سرداب  ی رو از دست اون گرفت و با عذرخواه   دیبا غرور تمام کل  روان یس
  ی هایکشو سرک  ها ین به کنجکاو داد  ان یپا  یوارد اتاق پدرش شد و برا

 در رو محکم به هم چسبوند.  یمنش 



  ر ییتغ ی زینگاه نظاره کرد. حس کرد که چ ه یرو با   ز یدم در همه چ همونجا
  ن یها رو زد و آخرحرف  ن یکه پدرش روش آخر  یهمون صندل  ینکرده حت 

 بود. یصندل   یک یاون  یرو ها رو کرد روبهنگاه

ها رو نگاه کرد و بعد با  و دفتر دستک  وتر یکامپ و    استیر  ز یافتاد سمت م   راه
  یهاچرخون، دست رو دسته  ی خودش رو انداخت رو صندل  عی جهش سر  هی

  ی رو   دیبود. چند کل   بایباشکوه و ز  ز یچرخ زد. همه چ   هی گذاشت و    ی چرم
با    وتر ی کامپ  بوردیک بعد  و  تا خط    ه ی  یرو   سیخودنو   هیفشرد  چند  کاغذ 

  ه یرو نوشت و دورش    ا یکرد و در آخر هم اسم ثر  یمعمول   ی امضا  ه ی.  دیکش
رد    ر یت  ه یقلب    یو مثل اون دوران که تازه عاشق شده بود، از تو  د یقلب کش

  یهاش سر خورد و رو انگشت  یکه از ال  سی آلود. خودنوکرد، تلخ و حزن
 : دیپدرش رو شن  یکاغذ افتاد صدا

بچه   ؟یزد  شی و آت  اطیح تو    یخت ی نبود که تو کتاب دفترت رو ر  فیآخه ح  -
  نجایا   دیکه با  ییتو   ، یمونیبعِد من تنها تو م  ؟یکنیم  یبا خودت چه فکر

 ؟ یفهمیم ، یکن   یو تاجر  یتاجر بش  دیکه با   ییتو   ،ی رو بچرخون

 خورد و بعد گفت:  گه یچرخ د هی

بعد از شما    کردمیبابا جون چون اصاًل فکرش رو نم   دمینفهم   دم؛ینه، نفهم  -
 بمونه.  یاز من باق یزیچ

تراش نمونه و تک  خوش  س یتند  هیاسطوره، مثل    هیمثل    شهی هم  پدرش
  یزیتو خودش کنکاش کرد چ   ینما بود. هر چ و همه جا انگشت  شهی بود. هم



پدر خوب.    هیو مثل پدرش؛ نه درس خوند، نه تاجر شد و نه    هینکرد شب  دایپ
  یسلول انفراد  هیو تمام درها رو بست.    چهیدر  هیخودش رو انداخت تو  

  ی زندگ  یدوره طوالن   هیبعد از    ،ی و خواست که فرق بکنه؛ بعد از عاشق  ختسا
  هو ی  ا یبچه و بعد از رفتن ثر  هیبعد از مرگ احساساتش در قبال    ،یی زناشو 

 اشه. پدرش هم نب  هیشب  یحت  گهیدلش خواست که فرق بکنه و د 

 کرد یم  ی فندکش باز  ی که نگاهش به دور و بر بود و با غلتک آهن  نطور ی هم
و    ی گاوصندوق آهن  هیچشمش به گاوصندوق بزرگ گوشه گلدون افتاد؛    هو ی

و    ز یم   یدوتا رمز بزرگ داشت، فندک رو پرت کرد رو   یرنگ که جا   یمشک 
نگاه  رمزها رو    یقدم بلند خودش رو به صندوق رسوند. خم شد و جا  هیبا  

  از یچپ و راست ن  یو کتاب فقط به چرخش ها   حسابیو ب   شمارهیب کرد، 
  الهاشونی آورد که پدرش تمام اسناد و مدارک خونه و باغ و و   ادیداشت. به  

  یپشت تابلو  دونست؛یرو م   دشیکل  ی. جاکنهیم   یآورجمع  نجا یرو تو ا 
حاش تو  درست  کتابخونه،  کنار  و    یهی دوم  داشت  برش  چپش،  سمت 

با چند شماره رند زد و بعد ز   مقدمهیب با   ر یتو قفل چرخوند. رمز رو  لب 
 خودش تکرار کرد: 

 گذاشته.   نجایرو هم   نامهتیحتمًا وص -

اون رو    خواست ینبود، فقط دلش م   نامه تیتو وص  یکاربه فکر دست  اصالً 
 نیزم  یشده؛ کنجکاوانه رو   م ی تقس  یحق و حقوق چطور   هنی کنه تا بب  دایپ

 دور و برش اطالع حاصل کرد: یهابار از شماره ن یزانو زد و ا



 چی ها، هتولد مادرش، صبا، خودش، سالگرد ازدواج، شماره شناسنامه  خ یتار  -
 کدوم. 

بار رمز رو چپ و راست کرد تا   نیرو تکرار کرد و چند  یو حروف رند  شماره
شد. همزمان در اتاق باز شد    دهیدر صندوق شن  ه یاز    یتقه آروم  یاصد  نکه یا

با عجله شروع کرد به    یل یبود، خ  یمثل فنر از جا جست. منش   روانیو س
 حرف زدن: 

 پدرتون... .  ل یرادپور وک  یآقا -

رها    کار مهیحرفش رو ن  یکم باز شد و منش   هیکه تقه کرده بود    یصندوق  در 
رو کش نگاهش  و    دیکرد،  برداشت که    هیسمت گاوصندوق  جلو  به  قدم 

که    ستادیصندوق ا   ی جلو  ی جور  ه یمتوجه شد و جلو اومد.    ع ی سر  روان یس
  دیفهمیاصاًل نم  گهیاون افتاد. حاال د   یجمع شد و دوباره به رو   ینگاه منش

 : گهیم  یکه چ 

وک   یآقا  - م تلفن    ی عنینه،    یعن یاومدن،    لتون یرادپور،  دارن   ان، یزدن، 
 با شما صحبت کنن.   خوانیمن هول شدم. پشت تلفن منتظرن، م  دیببخش

 تکون داد و گفت:   یشده بود سر  ر یکه خودش هم دستپاچه و متح  روانیس

 . رمیگ یخودم بعدًا باهاشون تماس م   دیبهشون بگ -

رو به بهانه بستن در به    رهیبه عالمت چشم سر تکون داد و دستگ  یمنش 
  ستادی ا  تی اون با جد  یرو چند قدم جلو اومد و روبه  روان ی دست گرفت که س 

 و گفت: 



  ی ! اون در رو برانی شیوارد اتاق م ینجور یبارتون باشه ا  نیدرضمن، آخر  -
 نگاه کردن.  یو اجازه خواستن گذاشتن نه برا  دنیکوب 

لحظه ورودش خارج شد.    از   تر عیبار سر  نیکرد و ا   یبازم عذرخواه  یمنش 
درش رو باز کرد. تمام طبقه    عی به دو برگشت سمت صندوق و سر  روان یس

کردن    دایپ  یبه بهانه د یها کشطبقه ی بود. متعجب دستش رو رو  ی ها خال
 اما...  یاو پول و پله  نامهتیوص   ،یاقولنامه ،یسند

  ی سفت و سخت برخورد کرد. آهن  ءیش   هیهاش ته صندوق به  انگشت  هوی
زد. دستش رو همراه اون    د ید  ه یصندوق رو    ی زانو زد و تو  ن، یبود و سنگ 

!  د یدست رو دخوش  یکلت مشک   هی  ی و در کمال ناباور  دیکش   رونیب   ءیش
 ن یبه خودش بقبولونه که ا تونستینم  د،یلرز یتو دستش م   نیاسلحه سنگ

با    یلب   ر ی و با دقت نگاه کرد. ز. کلت رو برگردوند و همه جاش ر رشهمال پد 
 خودش گفت: 

! چرا تو  نجا ی چرا ا  ده، یخر  ی اسلحه رو ک  نیمگه بابا دشمن داره؟ اصال ا   -
 شرکت؟

م  متعجب نگاه  رو  صدا  کردیاسلحه  تق کوب  یکه  به گوشش    دنی تق  در 
تو    د،یرس انداخت  دستپاچه در صندوق رو به هم جفت کرد و اسلحه رو 

شده. با    داشیپ  یفضول   یکه برا  دیباریبود و از نگاهش م  یکشو. بازم منش 
رفت و چندتا پرونده از توشون درآورد    هالیاز فا  یکیبه سمت    یعذرخواه

 نگاه به گاوصندوق از اتاق خارج شد.  هیهم با   عدو ب 



رفتن شد. در گاوصندوق رو بست و    یمعطل نکرد و آماده  گهید  روانیس
رفت سمت در، نگاهش به عقب    نکهیرو پشت تابلو گذاشت. هم  دشیکل

پاش اون رو به جلو سمت    هی.  دیکشیانتظارش رو م   یزیشد، انگار چ   دهیکش
که اسلحه    ییو کشو   ز یسمت م  تگشیبرم  شگهید  یپا  هیو    کشوندیدر م

در صندوق بسته بهش   یکرده بود؛ از طرف  ر ی گ  یب یعج  یتوش بود. سر دوراه
  گه یو از طرف د  هییجا یبرگردوندن اسلحه سرجاش کار ب  گه ی که د  فهموندیم

زد   ایاون رو همراه خودش داشته باشه. باالخره دل به در   خواستیدلش م 
آلود شهر  دود یو دو قدم به عقب برداشت. نگاهش از پنجره بزرگ به فضا

 . الدیم  یبلند و برج سوزن  یها . ساختمانتاداف

حاال که پدرش به    خورد، یاسلحه به دردش م  د؛ینشست و چرخ  یصندل   رو 
  کرد؛یدور و برش محافظت م  ز یاز همه کس و همه چ   دی هوش نبود اون با 

کت    ر یه رو از تو کشو درآورد و اونو پشت شلوارش ز اسلح  عیسر   ز یخ   هیبا  
 . رونیو صدا از شرکت زد ب   سر یکتان چپوند، بعد هم ب 

مدام سوزن    یک یبود. انگار    ده یچ یکمرش پ   هیتو ناح  ی خاص  ی و گرم  سوزش 
که به همراهشه    یز یچ   نیو بفهمه از ا   ادیرد تا اون به خودش ب   یسوزنش م 

 . بترسه. بترسه و مراقب باشه دیبا

از  یچشم ها نیش اونم ب یتو خونه پدر  دایحضور ش یتصور لحظه ا  یحت
رو هم    نیا  یوحشتناک بود، از طرف  لی حدقه دراومده و منتظر فک و فام

کشه. کم آورده    ینم   نجاها ی به ا  گهید  دا یدونست که قرارش با ش  یخوب م 
رو    نشی خونه اونا ماش  یبود که جلو  ی ساعت   هیکرد،    یبود و مغزش کار نم



خواست حرف بزنه تا آروم بشه اما هر بار که    ی کرده و منتظر بود، م  رکپا
تلفن رو جواب داده بود،    دایاز ش  ر یغ  گه یزنانه د  یصدا  هیتلفن کرده بود  

ش به داشبورد    گهینگاه د  هینگاهش به در خونه بود و    ه یو سرگردون    جیگ
بودنش    ز باره درش رو باز کرد و ا   نی که اسلحه رو توش گذاشته بود، چند
فرمون گرفت،    یضرباهنگ تند رو   هی مطمئن شد بعد هم با دست هاش  

گرفت    یشده بود و داشت باز شماره خونه رو م  ی از حد طوالن  شیانتظارش ب 
ارتباط    رون،یسن و سال دار و چادر به سر در خونه رو باز کرد و زد ب  یکه زن 

 ده ین آورد تا دییکم بدنش رو جمع کرد، سرش رو پا  هیرو قطع کرد و    یتلفن
برداشته   یدوباره شماره گرفت و چون گوش   روان ینشه، زن که دور شد س

ن  دایش  اینشد حدس زد که   نم   ای  ستی خونه  از قصد جواب    ده،یتلفن رو 
بار    یکتش رو صاف کرد، نگاهش برا  قهیو    رونی ب  دیپر  ن یجنون وار از ماش 

اد، سر و ته کوچه خلوت رو برانداز کرد و بعد اسلحه  چندم به داشبورد افت
پنهان م اونو پشتش  ناخودآگاهش به    ر ی کرد که ضم  یرو درآورد، داشت 

 زبون اومد: 

 کنه، برش گردون سر جاش.  یرو عوض نم   یزیبردن اون چ -

ا  کینزد  حس بازدارنده  پش  یو  خ  مونشی بود که  و  از    یلیکرد  بعد  زود 
عقب    یبه سمت خونه رفت، زنگ نزد فقط کم گذاشتن اسلحه تو داشبورد  

ش کوتاه و    ی نگاه کنه، بلند بود اما حصار آهن  ق یرفت تا سر در خونه رو دق
  ی راحت م  یلیتونست ردش کنه؛ کوچه خلوت بود و خ  یبود، م  یریشمش

پرش بلند دستاش رو به لبه   هیرو انجام بده، جلو رفت و با    کارشتونست  



  یانداخت و وقت   اطینگاه به ح  ه ی  د، یرو باال کش  کلشیگرفت و ه  وار ید  ی سنگ
سر    یرد کرد و بعد ب   یآهن   یحصارها  یمطمئن شد خلوته پاهاش رو از رو 

از درخت ها قائم کرد و کل    ی کیخودش رو پشت    یزود  ن،ییپا  د یو صدا پر
نظر گرفت، همه جا ساکت بود و تنها صدا متعلق به شر شر    ر ی رو ز  اط یح
ش رو درآورد و   یکرد، گوش  یم  سیاز درخت ها رو خ یک ی  ر ی بود که ز یآب

برداشته    یرو زد، بعد از چند بوق ممتد گوش   الیبار دکمه رد   نیچندم   یبرا
 زبون باز کرد: یشد، زود

 الو؟  -

 د؟ ییبله بفرما -

 هم تو خونه هست.  گه ید ی کینبود، قطع کرد؛ پس  دایش  یصدا  صدا،

فرصت مناسب خودش رو به داخل سالن    ه یکرده بود تا سر    نیگوشه کم   هی
  ی کرده بود و با دکمه ها  هیتک   بایسبز و ز   یایخونه برسونه، به درخت اقاق

  دهیکش  روانیرفت که در سالن پر سر و صدا باز شد، نگاه س   ی ش در م  یگوش 
به    یرنگ   ی دار رنگ  نیدامن چ   هیزن تپل و قد کوتاه که    هی شد به اون طرف،  

کرد به سمت باغ    یرو از فرط گرما شل م   شی روسر  گره   که یپا داشت در حال 
ب   رانیح   روان یاومد، س نگاه کرد،  سر و صدا    ی و دستپاچه دور و برش رو 

شد،   یم   دهیو اون ور کش   نور یکرد و به ا  یچمن ها بلند م   یپاهاش رو از رو 
کرد خودش    یم  زمهلب زم  ر یکه ز   یزن خودش رو به ته باغ رسوند و با آهنگ

معطل نکرد و به دو خودش    گه ید  روانیس   ،ی اتاقک در آهن  هیرو چپوند تو  
م  نفس  نفس  رسوند،  سالن  به  به    یرو  بود،  جا  همه  به  حواسش  و  زد 



ها اتاق  و  دور خودش چرخ  د یسرک کش  ن ییپا  یآشپزخونه  ا  د یو   نکهی تا 
 : دیبه گوشش رس ی فیظر یصدا

 . اریمن ب  یباند و چسب برا  هی سوسن؟ سوسن  -

از اتاق    یکیبه سمت طبقه باال، در    دی رو شناخت و دو  دایش  یصدا  روانیس
  ه یکار و    ز یکتابخونه و م  هی جز    ی چیه   دید  ی ها رو با شتاب باز کرد و وقت

  ی شتریدر رفت و با شتاب ب   ی کیبه سمت اون    ستیمشت دفتر دستک ن
 .دیرو د  دایش روان یتخت کنار رفت و س  یبازش کرد؛ ملحفه رو 

تو    روانیس   دنیگردوند و با د  یشد سر  ز یخ   م ی تو رختخواب ن  نکهی هم  دایش
س  زد،  رو چنگ  ملحفه  ترسان  و  سر  روانیاتاقش شوکه  اون    ی عی نگاه  به 

و در اتاق رو هم قفل    دیش رو کش   یانداخت و رفت سمت پنجره، پرده تور 
 به خودش اومد و آب تلخ دهانش رو قورت داد و گفت:  دا یکرد. ش

 ؟ یخوا یم  یچ -

سرتاپا  هیتک  روانیس و  بسته  در  به  دق  یکرد  رو  نظر    ق یاون  به  نگاه کرد؛ 
دور    شونی زد، موهاش پر  یم  یاومد و رنگش به زرد  یحال م   یو ب  ضیمر

  ی گرفته بود، نفس تند  یو بر صورتش رو پوشونده بود و راه نفسش انگار
 داد و گفت :  ونر یب

  ی و مادر  یمادر بش  ی خوا  یم  ینجوری ا  ،ی! رنگ و رو نداریاز پا افتاد  هیچ  -
 !؟ یکن

 چنگ زد و گفت : شتر ی ملحفه رو ب دایش



 نجا؟ یا یاومد یچطور  ،یخوا  یاز جونم م  یچ -

 داره؟  یمن کار   یبرا  یکن  ی ! فکر م؟یچطور -

 زد: ادیفر  روانیبا گوشه دست پرده رو کنار زد اما س  دایش

 پرده رو بنداز و فقط به حرف هام گوش کن.  -

و کمر و پاهاش رو در   نه یسرتاسر س  ی قیتو تختش جابجا شد، درد عم  دایش
  چوندی بر گرفت، ملحفه رو کامل کنار زد و ربدوشامبر سبزش رو به خودش پ

  روان یت و پاهاش رو پنهان کنه؛ س دس  یرو  یاما نتونست زخم ها و باندها
و پاها رو به    دیترس  دا یقدم به جلو برداشت، ش  هیسر و وضع اون    دن یبا د

 :دیجمع کرد، نال یسخت 

 !ای ن کینزد -

بده، جلوتر اومد و درست روبروش    یت ی به حرف اون اهم  نکه یبدون ا   روانیس
با    روانیکرد، س   کی ربدوشامبر رو به هم نزد  قهی  یها  هی حاش  دایش  ستاد،یا

  ی آه و ناله کرد و وقت   دایاون رو گرفت و بلندش کرد، ش   یحرص تمام بازو 
  یجاراشک رو گونه هاش    د،یکش  یبلند  غی اونو کشوند سمت در ج  روانیس

با  ا  روان یس   سته،یشد و نتونست سرپا  بلند کرد و  اونو  هر دو    نبار ی دوباره 
 رو محکم تکون داد و گفت :  بازوش رو گرفت، بدنش

 !ه؟یچه وضع  نیا ؟یکرد  یچه غلط-



سستش رو    یکرد زانوها  یحال از درد، گردنش رو کج کرد و سع  یب  دایش
 برسونه.  نیبه زم 

  یرو   یبود و حت   ی چی ش باندپ  که یبه ت  کهیبدن اون رو نگاه کرد، ت   روانیس
 خورده بود، سر تکون داد و گفت:  ی شکم برآمده ش هم چسب بزرگ

 ... احمق... یلعنت  -

 زد: ادیفر

 شعور... . یاحمق ب  -

  دا یپر سر و صدا خوابوند تو گوشش، ش  یل یس  هی رو رها کرد و    بازوهاش
زم رو  نح   روانیو س   ن یافتاد  بدن  به  زنان  زد،    یو زخم  فینفس  زل  اون 

محکم و با    نبار یدوباره بلندش کرد و ا  عیجهش سر هیو با   دیحرصش نخواب
  روان یو س   د یدست به شکمش گرفت و نال  دایتخت، ش   یشتاب کوبوندش رو

 زد: ادیفر

 . یاریبه سرش ب  یی کنم اگه بال   یم  اه یروزگارت رو س  -

باند پهلوش باز شده بود    د، یکش  یتخت طاق باز شد و آه پر درد  یرو   دایش
اق  در ات   دنیکوب  یکرده بود، صدا   فی رو کث  دیسف  یو خون زخمش رو تخت 

چونه    ر یتخت خم شد، دست ز   ی کرد و رو   دایاضطراب پ   د،یبه گوشش رس 
خ  دایش بعد  و  خودش  چرخوند سمت  اونو  پر    یل یگرفت، صورت  و  آروم 

 حرص گفت: 



م  ، یکن  یم  یغلط  ن یهمچ  هیباشه که    ی بار  نیآخر  - رو  بچه  اون   ی من 
که    یدون  یم  ،یبرد  نیخودت رو از ب یعن ی   شیببر   نیاز ب  یخوام، اگه بخوا

 کنم، چونه اونو محکمتر فشرد و ادامه داد:   ینم دیتهد

 که مرد عملم.   یدون یم -

چونه اونو پرت کرد، پرده رو کنار زد و در   روانی و س  ستی سوزناک گر  دایش
بود اما اون    شتر یمتر ب   کی  نیتا زم   ی سنگ   یتراس رو باز کرد، فاصله سکو

  نکه ی سمت در رفت، همتکوند دوان دوان به   ی کتش رو م  کهیو در حال   د یپر
از خونه خارج شده    شی پ  قهیکه چند دق  یرو گرفت، در توسط زن  رهیدستگ

  ه یمثل    روان یهم قرار گرفتن؛ س  یروبرو   ر یبود باز شد، هر دو مات و متح
داشت اضطراب و لرز دست هاش   ی چوب خشکش زده بود و زن سع  که یت

وقت روز اونم با وجود دوتا آدم به خونه   نیتونست ا  یرو بخوابونه. دزد نم
نبود که   ییدوست و آشنا   هیهم اصال شب   روانیکنه، صورت س  یسرک کش

 بود؟! یمرد ک  نی بهشون سر بزنه، پس ا خبر یبخواد ب

، تا به خودش  بود  ن یهم   یلحظه برخورد اتفاق   هی تو اون    ن یفکر آفر  تمام 
که سربرگردوند    نی آفر  نش،ی سمت ماش  د یاونو کنار زد و دو   روانیاومد س 

با حال  دهیبه ته کوچه رس  نیماش شد و به در    اطیوارد ح  شونی پر  یبود، 
سوسن رو که   یها  غی ج  یصدا  یکرد، چادر از سرش سر خورد و وقت  هیتک

 زد:  یم  اصد

 نی چشم رو هم گذاشت و مطمئن شد که ا  دیخانم... شن   دایخانم، ش   دایش-
 بود. دا یگناه بزرگ ش  کیمرد همون شر 



 **** 

 و نهم: پژمان   ستی ب فصل

تو دست پژمان، هر چهار    نایسارا تو دست خاله ش بود و دست سورل  دست
  دان یزدن؛ تو م  یرو بسته بودن و با لبخند قدم م  ابان ینفر متصل به هم خ

ب  ستی تور  ت یموج جمع  ترویسن پ    ی و م   د ینال  یکرد، سارا م   یم   دادیها 
 گفت: 

تا به   چوقتی ! هستی شهرمون رو ازمون گرفتن، صبح و ظهر و شب تور  -
فالش    ای  شهیهم   م،ی نی رو بب  نجای ا  یدنید   یجاها  یحال نشده درست و حساب

  ی لمبرداریف  نی دورب  هیدکمه استارت    ا ی به صورتمون خورده    یعکاس  ن یدورب
 ما زده شده.   یاز رو 

 اون رو فشرده و گفته بود:  یبا خنده شونه ها  ایثر

که ما رو ببره و همه جا    دهینداره، حاال که عمو پژمان اومده قول م  بی ع  -
داده و   لیلبخند بچگانه تحو  هینشونمون بده، بعد هم به پژمان   ی رو حساب

 گفته بود: 

 مگه نه؟ -

تکون    یبود سر  دهیبچه رو د  التماس وار اون دوتا  یهم که نگاه ها  پژمان 
ا   یراه   تیداده و به عالمت رضا    ی تمام مکان ها  نکهیشده بود، با وجود 

بود اما بخاطر    دهی رفت د  یاومد و م   ی که م  ییرم رو تو تمام سال ها  یدنید



سر   کوهو با ش   با یز  ی که به تک تک اون مکان ها  رفتی پذ   نایسارا و سورل
 . رهیو عکس بگ  سته ی ها با  ستیمثل تور  یبزنه و حت 

داخلش روشن شده و جلوه    یهوا چراغها  یک یکلوسئوم که با تار   دنید  با
انگشت به اون سمت گرفت و بعد رو به   نای ش رو چند برابر کرده بود سورل

اون    یبرا  چکسیزمان ه   ن یگفت و ذوق کرد، معلوم بود که تا ا  یزیسارا چ
 ون بده. شهرشون رو نشونش خینذاشته تا تار یدوتا بچه وقت 

خورد که کجا    یزنگ م  مدام از طرف ثمن  ا یثر  لیخسته بودن و موبا   همه
باال    گهی که د  یخسته و نفس  یی با پاها  یهستن و چرا هنوز برنگشتن. همگ 

سورل  ینم برن که  خونه  به  تا  افتادن  راه  مترو  سمت  به  بهونه   نایاومد 
  نکه یا بخاطر    ر شت یرو آورد و سوار مترو نشد، پژمان دلسوزانه اما ب   یگرسنگ

رستوران خوب رو نشون    هیخودش نگه داره    شیپ   شتر ی کم ب   هیرو    نای سورل
  ی کرد و م  یقبول نم  ایدعوت کرد، ثر  یشام عال  هیکرد و بعد همه رو به  

و با   اد یباعث شد کوتاه ب  نا یزود برگردن اما اصرار سارا و سورل  دیگفت با 
 . رهی منتظره رو بپذ ر یدعوت غ نیخجالت ا 

با خنده اونا رو    نا ینشستن و منوها رو به دست گرفتن، سورل   ز یسر م   ی وقت
کرد، سارا با اون هم خنده    یمنو غذاش رو باز و بسته م  ی کرد و الک  ینگاه م 

 شد و گفت: 

طبق معمول خاله برات    ، ی اون تو رو بخون  یغذاها  ی ستی تو که بلد ن  ه؟یچ  -
 .یمعمول   یغذا ه یاحتماال  ده،یسفارش م 



 منوها رو از دست اون دوتا گرفت و گفت : ی نی ریبا اخم ش   ایثر

 . م ی خور  یم  ا یالزان یهمگ  -

 به زبون خودشون گفت:  نای دوتا بچه ها رفت تو هم و سورل اخم 

 خوام.  ی م  یاسپاگت یاما من کوکو -

 چشم ها رو درشت کرد و گفت:  ایثر

 . نهی سنگ  ی لیشب خ یغذا برا  نیا  نا،ینه سورل  -

 خاله ش شد و گفت:  زونیهم آو  سارا

مار   - م  نت ییمنم  الزان   ی قارچ  هم  ایخوام،  م  شهی رو  خونه    م،ی خور  ی تو 
 کنم!  یخواهش م

که فقط خودشون    یطور  ینگاه به پژمان رو به بچه ها به آروم   م ی ن  هی با    ایثر
عمو رو تو خرج بندازن؛ هر دو    د یبشنون گفت که غذاها گرونه و اونا نبا

  ی اما پژمان که از نگاه ها و دلخور  رفتنیساده رو پذ   یایالزان   یناراحت بچه با  
شده بود تمام منوها رو به دست گارسون داد و   ز یاونا متوجه همه چ  یها

چونه هر دو    ر ی بعد خودش غذاها رو سفارش داد، گارسن که رفت دست ز
 غم گرفته شون رو باال آورد و گفت:   یدخترها گرفت، صورت ها

 هان؟  گه،یقارچ بود د نت ییو مار یاسپاگت  یکوکو  هی -



 هی   ای و و ثر  دنیبه هم کوب   یروزی دو بچه دست هاشون رو به عالمت پ  هر 
به اون انداخت که پژمان نگاه اونو رو هوا گرفت و بعد ادامه    عینگاه سر   م ین

 داد:

 چطوره؟   م،یخور  ی ساده م ی ایالزان  ه یما هم  -

مرد با   نیا   د؛یکش  نایسورل   یی طال   یموها  یتشکر کرد و دستش رو رو   ایثر
اومد تو زندگ  نیا با شکوه  و  خودش شد که    ر یتقص   ش، ی نگاه ساده خوب 

 نگهش داشت واگرنه اون حاال روبروش نبود.

  ،ی فردوس  دونیتو م   یرو   اده یکم پ   هیدسر مخصوص و    هیاز صرف شام و    بعد
  یابش برده بود و سارا تلو تلو خوران راه م خو  ایتو بغل ثر   نا یکه سورل   یوقت

 ی و برا   ستادنیهم ا   یشد روبرو   یکه راهشون دوتا م  یستگاه یرفت، سر ا 
  هی کرد،    ارو تو بغلش جابج  نای سورل  ا یشدن، ثر   رهیکوتاه به هم خ   یلحظات
عقب    یمزاحمش رو که رو صورتش افتاده بود با تکون شونه کم   یتار مو

 داد و بعد گفت: 

 . دیببخش دیبهتون زحمت دادم، با   یلیخ -

 و بعد گفت:  د یکش  نایسورل ی به لباس مخمل یدست  پژمان 

خوب شد، گشت و گزار الزمم بود،   یل یخودمم خ  یبرا ه،ی چه حرف نینه، ا  -
 ر بچه ها و... . حالم رو جا آورد، حداقل بودن در کنا

 .دی بگه شما، اصال زبونش نچرخ  نتونست



 متوجه شد و خودش ادامه حرف رو گرفت:   ایثر

از ذهن   زانهیشام سورپرا  نیروز و ا   نیبه هر حال ممنونم، مطمئنم خاطره ا   -
 کنم.   یبازم ممنون، حتما جبران م شه،یبچه ها پاک نم 

ش رو برگردوند، اتوبوس  اومد پژمان سر   ی که از دور م  یاتوبوس برق  ی صدا  با
رد و   نشونیب  یا  گهی حرف د  چیرفت، ه   یم   د یبا  ا یبود که ثر  یریمال مس

قدم پژمان  آخر که  لحظه  تا  نشد  حال   یبدل  در  و  دست    کهیجلو گذاشت 
 کرد گفت:   یرو آروم لمس م   نایکوچک و نرم سورل 

 بکنم؟  یدرخواست هیتونم   یم -

 آروم سارا رو فرستاد تو اتوبوس و گفت: ایثر

 حتما! -

داشت تو عجله رفتن اون حرف هاش رو کامل بزنه بعد از    یکه سع  پژمان
 من و من گفت: ی کم

ا  - برنامه  بازم  م  م،ی نی بچ  ینجوریبازم...  امشب    ییخواد شبها  یدلم  مثل 
 دوباره تکرار بشه. 

، پژمان دست بلند کرد شد به هم  دهیکش  یسوار اتوبوس شد و درها افق  ایثر
 کرد.   یبا نگاه ازش خداحافظ  ایو ثر 

زود دلتنگ    یلینداشت، خ  یاصال حال خوب  تشیسوئ   دیرس   یشب وقت  اون
 نا ی مدت به سورل  نی کرد، تو ا  یم  یسر و ته اتاقش رو ط  قرار یشده بود و ب 



و معصومش رو دوست    ی خاکستر  یعادت کرده بود، نگاه چشم ها   ی حساب
  نینرم و کوچولوش رو دوست داشت و تمام آرزوش ا   ی داشت، دست ها

خودش، چشم به چشمش بدوزه و   یشب تا صبح اونو بزاره جلو   هی بود که  
عروسک بهش عادت کرده    هیو نرمش دست بکشه، مثل    ییطال   یبه موها

  یواب مرو ج   ایثر  ی اگه تلفن ها  رفت،یپذ  یبود و دور بودن از اون رو نم
کرد فقط بخاطر    یقبول م  یحوصلگ  ی داد، اگه گشت و گزار رو با وجود ب

ز   یا  بچه بود،    میت یبچه    نیا به    با یکه  آرزوهاش  تمام  قد  به  شکوه  با  و 
 وجودش رنگ و جال داده بود. 

 یی غذا   ادیداد و    رونی ب  یافتاد رو تختش، نفس   رونیب  یهمون لباس ها   با
مواد توش رو مرور کرد: تخم مرغ،    ،ی پاگتخورده بود: اس   نایافتاد که سورل

مثل    ا یبود، ثر   نیسنگ   ی لیبود، خ   نیقارچ، سس... آره سنگ  ، یلوله ا  ی ماکارون
 بچه بود.  نیمادر نگران شکم ا هی

شد، گوشه    رهیهاش رو از پشت سر به هم قفل کرد و به سقف اتاق خ  دست
که اونو از غرق شدن    یفکر کرد، به شب   ایگرفت و به ثر  دنیلبش رو به جو

محصور تو    پو،یلیجنازه ف  ع ییبعدش، به روز تش  ی نجات داده بود، به مهمون
 دخاموش و سرد؛ سر تکون دا  ی غرق احساس  ،ی مشک  یبای اون کت و دامن ز 

بود، ناخودآگاه دست خودش    ده یتو دست اون ند  یحلقه ا  د،یو به پهلو غلت 
ست چپش نگاه کرد، حلقه رو هنوز داشت، چرا  رو باال آورد و به انگشت د

رو هم داشت. حلقه رو با انگشت شست و اشاره دست راستش    دایکه ش 
 نوازش کرد و بعد پلک رو هم گذاشت: 



  ست ی ن  شنهادیپ  نی ا   یبرا  یدونم که االن اصال وقت مناسب  یدونم، م  یم  -
نه، خودمو  یو راحت  شیکنم فقط بخاطر آسا   یکه م   یاما باور کن هر کار 

  هیکم تازه است تو    هیهردومون    یبرا  دیاتفاق که شا  نی خواست ا   یدلم م
  مهکه ه  ینی ب  ی گرفت، اما م  یبهتر و کنار پدر و مادرها ن صورت م   ط یشرا

بخاطر اصرار زن عمو    یفکر کن  نکهیبه خواست خدا از دست رفت، نه ا  ز یچ
من... من... مدت ها   ست،ی ن نطور یقدم بزارم جلو، نه، نه باور کن ا رفتم یپذ

که همه    یاما درست وقت   ارم ی رو به زبون ب  شنهادی پ  ن یخواستم ا  یبود که م 
تمام آرزوهام رو به زبون آوردم و خواستم لب باز کنم   دم،یبرنامه هام رو چ 

خاک،    ر ی ز و همه آرزوهام رو با خودش دفن کرد  د یاون صبح تلخ از راه رس
حق زن  نیخونه، ا  ن یا ییمن و تنها ییتو، تنها  ییشد، تنها  ییهوی  یهمه چ

و صالح ما بود،    ر ی تنها گناهش فقط خ  ره،یرو ازمون بگ   یی عمو بود که تنها
مخالف نبود؛ خودت    یرفتم، کسیو من پذ  یاون اصرار کرد، تو سکوت کرد

از من، از    ر یپس بپذ  دن یکه مخالفت رو با سکوت نشون نم  یدون  یخوب م 
 . ریرو بپذ  یعشق واقع   ن یاحساس من و از تمام وجود من، ا

کرد   الیخ   د،یو پر از هراس پر  یزنگ تلفن اومد، پلک هاش ناگهان   یصدا
  یک یصدا از نزد  نیا  دیشد فهم  قیدق  یتلفن خانم خوخالکف، اما وقت   یصدا

  ی تخت بلند شد و گوش   یاز رو   ع یجهش سر  ه یبا    رسه، یخودش به گوش م 
خش خش و چند بار الو الو کردن    هیزنگ برداشت، بعد از    نیرو بعد از سوم

 گفت:   یو زنانه ا  فی ضع یصدا

 الو... الو پژمان؟ الو... .  -



 شنوم، سالم زن عمو! یالو صداتون رو م  -

 :  ستیگر  نیآفر

تونم مراقبش    یمن نم  ره،ی داره از دست م  دا یبرگرد، پژمان جان برگرد، ش  -
بره، اگه به    ی م   نی است، داره خودش رو از ب  ختهیبه هم ر   ی باشم، همه چ 

هاش  هی گر  گهیشب بخوابم و صبحش د  ه یبشه، اگه    ر یدادش نرسم، اگه د 
و   ردفهمم که از دست رفته؛ پژمان رفتنت داغونش کرده، برگ یرو نشنوم م 

ا ماه آخر رو،    نی تحملش کن، حداقل  پ  ه یچند   ده یرس   ر یاگه د  شی هفته 
کرده،   ی شده، خودش رو زخم  کهی ت  کهیبودم واقعا رفته بود، تمام بدنش ت 

خواسته رگش رو بزنه،   یببره، م   ن یخواسته خودش و بچه اش رو از ب  یم
نموندن چطور    یکه برا  یدید  ی کاش م  ،یدید   یو م  یش بودآخ پژمان کا

 ... . یکرد، کاش بود  یم  یتاب یب

آفر  ی ها  ه یگر بدنش رو به تکون   ن یسوزناک زن عمو  لرزوند و  دلش رو 
تلفن رو    ی گوش  د،ی گفتن نچرخ   یرو زبونش برا  یزیانداخت، هر کار کرد چ

 . دیرو به سمت سقف کش  نشی پاهاش گذاشت و سر سنگ  یرو 

 !دا یش دیشده! زخم، اونم رو تن سف کهی ت  کهیت  بدن

 : دیشده و پلک هاش به هم چسب  سی هاش خ چشم

  ی کن   یم  یمن دوستت دارم، تک تک انگشتات رو، اون نگاهت رو که سع  -
بدزد  م  ش،یازم  م  ی من  باور کن که  چ   ی پرستمت،  هر  رو    یپرستمت، 
من    ام،یجلو م  شتر یمن ب   یریو نپذ   یو نخوا  یاخم کن   یهر چ   ،ی برگردون



تا ابد فقط من دوستت داشته باشم، باالخره    زارمیکنم، نم  یالتماس م  شتر یب
 کنم که تو هم... .   یم  یرکا  هی

شد به استقبال    ی مدام به گذشته ها پرتاب م  کهیفشرد و در حال  وار یبه د   سر 
بود، مثل    ی جد  مشیکه قرار بود تازه و نو آغاز بشه؛ تصم  یصبح رفت، صبح 

 رفتن.   ییهو ی  یبرا م ی مثل تصم ،یی جدا ی برا م ی تصم

تا چند ساعت    رون، یزد ب   تشیو از سوئ   د یمحض طلوع آفتاب لباس پوش  به
  دی. با گهی دو روز د  یگرفت برا  طیبل  ه یها رو گشت و بعد    ابانیکوچه و خ 

رو    طی بل  یکرد. وقت  یو تحمل م   دید  یگشت و م  یبر م   دیگشت، با   یبر م 
  یزیسفارش داد اما هر کار کرد چ یمعمول ی غذا ه یگرفت رفت رستوران و 

پا  از  اتفاقات  نییگلوش  فکر  دن ینرفت؛  اون سر  تو خونه ش در حال    ا یکه 
رفتن و نرفتن    یگذاشت، سر دوراه  ی لحظه هم آرومش نم  هیافتادن بود  

کرد. عصر که    یآورد و نگاهش م  یرو در م  ط یبل   کبار یبود و هر چند لحظه  
متوجه ورود اون    ی السا دست تنها بود و حت  ؛ یسر رفت کتابفروش  ه یشد  

قفسه ها سوار    ونیرو باز م   دیو توح   ی سر و صدا رفت ته کتابفروش   یب   نشد،
د نردبان  ا   د، یبر  غرق    ستاد یهمونجا  نگاش کرد،  مدام    هیو  قطور  کتاب 

خورد با دست    یکرد و هر لحظه که نردبان تکون م  یرو جابجا م  نکشیع
مات و   یا قهیکرد تا سقوط نکنه. چند دق  یخودش رو به قفسه ها حائل م 

 مرد بزرگ فرهنگ و ادب شد و بعد گفت:  ن یا مبهوت 

نوشته    ن یشمارش صفحه ها پائ  یخونم چهره شما جا  یهر وقت کتاب م   -
  ه ی  یکه هست منو حت   یاما هر چ  ه یدونم چه حس   ینم   شه،یم  دهیها د



  یی زها ی کتاب ها و چ  نیشما، ا  نی ب  هیکنه، چه رمز  یلحظه هم از شما غافل نم
 مردم؟! یبرا دیکن   یکه ترجمه م

موها و کتابش رو بست، سربرگردوند و با لبخند    یرو زد باال  نکشیع  دیتوح 
 گفت: 

 ؟یخبر اومد  یبازم ب  -

تنها   دیشا  نم،ی خواد شما رو وقت غرق بودن بب  یچون دلم م   ام یخبر م  یب  -
مواج مقابلش که توش در حال غرق    ی اینتونم از در  چوقتی رو که ه  یکس 

و    دیردک  تونی که کتاب رو خالصه زندگ  یی! شمای شدنه نجات بدم شما باش
 . دین یب ی رو نم  ی زیچ گهید

 اومد و گفت: ن ییاز پله ها پا یزود دیتوح 

من با وارد شدن تو    نم،یب   یرو م  ز یحرف رو نزن پژمان، من همه چ  نیا  -
که تو    ییزهایتازه تر از اون چ   یل یخ  نم، یب  ی تازه م  ز یچ  ه ی  ی هر کتاب  یایدن

حتما بهتر از    ، یمترجم  هیتو خودت    ، ی نی ب  ی دور و بر خودت م  تیتو واقع 
 . یفهم یخود من احساسم رو م

به   شیپ   پژمان  و  داد  باهاش دست  اون،  رفت طرف  و  زد  دور  رو  خوان 
و پر شور از ولتر، لب گشود و    یکتاب فلسف  هی  د،یشد: کاند  رهی کتابش خ

 گفت: 

نو   - بازم م  لیرو تحم   دش یت عقا   یفرانسو  سندهیبازم  نو    یکرده؟  خواد 
 کنه؟   یپرداز



بلند بشه، بعد هم اون رو    دیتوح  کتاب رو فوت کرد تا اندک خاک روش 
 خوان گذاشت و گفت:  شیپ  یرو 

  یبزرگ طرفدار  دهیعق  هی حرف زده، از    دهیعق  هی مثل خود ولتر از    نبار یا  -
  یی ها  ی و دموکرات  ی ستی و آنارش  ی ستی فاش  د یفراتر از عقا  یزیچ   دیکرده، شا 

 . م یخبر  یکه من و تو ازش ب 

 شل شد و گفت:  ی صندل  هیرو   پژمان 

مسائل سر در   نجور ی بخونم تا از ا  یکتاب ممنوعه بهم داد  هیکه   لیاون اوا   -
و درشت نکته هاشون رو دنبال    ز یر  ی ها  یاومد با کنجکاو   یبدم نم  ارمیب

اما   فهم   هیکنم  عق دمیمدت که گذشت  فاش  ده یکه  به  نه  بسته    ستیمن 
 ن ی م از ا  ده یاصال من و عق  ، یهانجنگ ج  ک ینزد  ی است و نه به دموکرات ها

جدا بودن بود که    نی هم بخاطر ا  دیسوا، شا   یایدو دن  م، ی مسائل جدا بود
مثل    یی آدم ها  یرو گذاشتم برا  د یعقا  نجور ی و ا  لیمن رفتم دنبال قصه و تخ 

 . یکامل   دهیعق  ه یمنبع بزرگ از  ه یکه خودت   ییشما، شما 

  ر یتاث   ی لیمک کورنته روت خ   الت یتخ  نکه یجوجه، مثل ا   ی گی م  یدار  ی چ  -
 گذاشته!

ها نگاه کرد و    یخوان رو دور زد و به السا و مشتر  شی بلند شد، پ  پژمان
 گفت: 

 رو...   م ی بزرگ زندگ  ماتی تصم  شم یمجبور م   یگذاشته که گاه   ر یآره آنقدر تاث   -

 .دیتو دهانش ماس حرف



اوور قرمز    هیبا    یخی   ن یشلوار ج  هی در    ده یبود، پوش  اینکرد، اون زن ثر   اشتباه
 کمر دار. 

خوب    هی  یوقت رفت  السا  سمت  به  لبخند  با  و  جدا کرد  قفسه  از  کتاب 
 !دید   یزن روم  نی ا  ی روزها آنقدر اتفاق  ن یکه چرا ا  دیفهم  یبراندازش کرد، نم 

 دست رو شونه ش گذاشت و رد نگاهش رو دنبال کرد و بعد گفت:  دیتوح 

  ی رو از رو کتاب ها  تیبزرگ زندگ   ماتیتصم   یگفت   یم  ی خب، پس داشت  -
 داره؟! قتیحق  نی ا ،ی ریگ  یاون م 

ثر  پژمان  حرکات  تمام  نگاهش  ز   ا یبا  دوتا    ر یرو  پشت  منتظر  داشت،  نظر 
بورش    یداد، موها  یبود و مدام سر و گردنش رو تکون م  ستادهیا   یمشتر

پر و گل تخت سرش کرده    یکاله مخمل ب   هیکمر رها کرده و    ی رو باز تا رو 
توح  پژمان کش  دیبود،  به سمت صورت  جلو  د،یسر  رو  به    یدستش  اون 
 و گفت:  نداختحرکت ا

 !؟یینجا ی پژمان ا یآها -

 گفت:   روحیاون نگرفت، با لبخند ب یتکون داد و نگاهش رو از رو  سر 

 . نجامیآره ا  -

 با تعجب نگاش کرد و گفت:  دیتوح 

 شک دارم! -

 اون گرفت و گفت: یدست به بازو  پژمان 



 ؟ یدیچند لحظه بهم اجازه م -

 ابرو باال انداخت، چشم تو چشم اون دوخت و گفت: دیتوح 

 حتما! -

ثر  ع یسر  یلیخ  پژمان به  رو  خودش  و  سر گذاشت  پشت  رو  ها   ای قفسه 
ب بعد هم به کتاب تو    ستاد،ی داد و کنارش ا  رون یرسوند، نفسش رو آروم 
 دستش نگاه کرد و گفت: 

 !نیکتاب ها بخون  نجور یکردم از ا   یفکر نم  -

برگردوند که موها  یطور  ایثر تو  یسر  پرواز کنان  چرخ    هی هوا    یلختش 
پژمان برخورد کرد، نگاهش رو به    یچند تارش به دست ها   یخورد و حت 

 پژمان دوخت و بعد آروم گفت: یسرتاپا

 سالم! -

جلد کتاب رو نگاه   که ی در حال  ایداد و ثر  یجواب سالمش رو به گرم   پژمان
 کرد گفت:   یم

  کنن، یخوندن وسوسه م   ی رو برا  ی ممنوعه هر آدم  یکتاب ها  نجور ی آره، ا  -
خ حاال  ا  ی ل یاما...  از  د  نیبدتر  شده،  نوشته  ها  ناشرها،    گهی کتاب  مردم، 

  ی زوال در باب زندگ  ل یاز ام   یآبه موره)کتاب   یبه خطا  گهید  ی ها  سندهی نو
  اب کت  گنیاومد( نم  ینوعه به حساب م کتاب مم  یکه در دوره ا  شانی کش

نو  بودن  زوال  از  بعد  چون  طرفدار  ییها   سندهی ممنوعه،  به  عقا   یکه   دیاز 



کتاب رو   نینظام کتاب نوشتن. ا  ه یقشر و    ه یبا    ت یضد  یحت   ا یخودشون  
ها    سایها و کل  شی کش   یایبا دن  ستی کرد، گفت بد ن   یبهم معرف   وی جورج

 مثل موره.  یخطاکار  شی آشنا بشم، اونم کش شتر یب

رو تو    باکتابیز  یبا لبخند   ایخودش رو به اونا رسوند و سالم کرد، ثر  دیتوح 
 ش فشرد و رو به اون گفت:  نهیس

خودم شما رو   یطبق حساب و کتاب ها  ن، یکردم شما امروز باش   یفکر نم  -
 چاپخونه تصور کردم.  ای انتشارات  یتو

ام، همراه    ی که تو خونه زندان   شهیم   یاومدم، چند روز   کتاب  هیفقط دنبال    -
ا   سندهی نو تمام    نکهیبال رو سرم آورده، چند فصل آخرش مونده، هم  نیم 

رو    گهیهم همد  شتر ی ب  نجا،ی ا  امیم  شتر ی کنم و ب  یمدت استراحت م  هیبشه  
 . م ین یب  یم

در ادامه بعد از    دینگاه به پژمان انداخت و توح   م ین   هیگردن کج کرد و    ایثر
 مکث کوتاه گفت: هی

 !نیشهر دار   ن یهم تو ا   گهی دوست د  ه یاز من    ر یغ   ن یبهم نگفته بود  ی راست   -

 دستپاچه لب گشود و گفت:  ایثر

 بشن اما انگار... .  ی هم مثل شما موندن  شونی کردم ا  یخب... خب فکر نم-

 حرف اون رو قطع کرد:  پژمان 

 . ستم ین  یمهمون چند ماهه ام، موندنمن -



کوتاه رفت پشت   یخداحافظ   هی با    دیتوح   یا  قهیگفتمان چند دق  هیاز    بعد
کتابش آماده شد از اونجا زد    یهم وقت   ایخوان تا به السا کمک کنه، ثر   شیپ
 شد.  دهیاراده به دنبال اون کش یو پژمان هم ب  رونیب

  ی پژمان به زندگ   یبا نفس ها   ا یکه ثر  یهمون ساحل  کیبودن، نزد   ای در  کنار 
ثر بود.  باد سرد  ا یبرگشته  وز   یاز  لرز   دیکه  به موج ها  دی به خودش    یو 
 ی م   ی و درهم بود اما سع  شون یچشم دوخت، افکارش پر   ا یکوتاه و بلند در

پا    چوقتیزد ه   ینم  شتر ی ن  ی به اون زندگ  روانی کرد بهشون نظم بده؛ اگه س
  رحمیب   یوالی خودش رو به دست ه  چوقتی گذاشت، ه  یکشور نم   نیتو ا 

که    یا  ی و به زندگ  ایبد کرد، به خودش به ثر   روانیسپرد، س  یموج ها نم 
بلند    قهیسر و گردنش رو تو    کهیرفت، بغض کرد و در حال  یعاشقانه جلو م

 مزاحمش نشه.   ی کرد تو خودش مچاله بشه تا کس  یپوشند سع  ی اوور م

  یشده بود کم   بشیکه از لحظه همراه شدن با اون متوجه حال عج   پژمان 
شلوارش کرد و با   یها ب یدست تو ج  ستاد، یکنارش ا   بای رفت و تقر  کینزد

نارنج رد  به  اون  رو   ینگاه  بود چشم دوخت؛    ایدر  یافق که  نقش گرفته 
...  ایاون و ثر  بیخودش رو داشت، درست مثل حال غر  بی غروب حال غر

. 

و نگاه شما    یهست، تو  یزیچ  هی  - غم،    هیهست شب  یزیچ   هیچشم ها 
  م ی زندگ ی فشارت و غصه ها یکه قلب منو م  یهمون درد  هیدرد؛ شب  نه،یک

زجر  هیتحمل،  هیفرار هست و   ه ینگاه    نیکنه، تو ا   یم شتر ی رو روز به روز ب
  دا یپ  دیعالم حرف و درد دل که با  هیبره،    ادیمدت ها بگذره تا از    دیکه با 



عالم درد به    ه یبا    نه، یک   هیکوه غم، با    هیهمدرد تا گفته بشه، من با    ه یبشه  
و بره    ادیکه ب  یشدم، به تحمل چند ماه  نجا یموندگار ا  ا یدر  ن یقد وسعت ا

  شه، ی نم  دایو پ  ستین  گهیدونم آرامش د  ی آروم بشم، اما م  ییتا بتونم با جدا
  گه ی ، همون وقت که دشد  م تمو  م ی نباشه؛ زندگ  گهی بره و د  دایاگه ش   ی حت

 تموم شد،   م ی زندگ د یمنو ند

 و گفت:   دیبه سمت اون چرخ  ایثر

 اتفاق درونتون افتاده؟  ن یچرا؟ چرا ا د، یانقدر تلخ باش   ادیبهتون نم -

 زد و گفت:  یی معنا  یب  شخندی ن پژمان 

 تلخ... .  -

لب هاش   ای لرزوند، ثر یرو م  یتفاوت ی آه سوزناک که هر دل ب هی د،یکش  آه
 رو با گوشه زبون تر کرد و گفت: 

  یمن آدم ارم، یسخته که به زبون ب یل یدرد بزرگ دارم، خ  هیآره من، منم   -
سفره دلم رو باز کنم اما شما، شما با نگاه    ی ا  ده یهر از راه رس   شیکه پ   ستم ین

  دیبه من ثابت کرد  ستیشباهت به نگاه پر درد چشم هاتون ن   یدلتون که ب
رس  راه  از  اعت  شهی م  د،یست ین  یا   دهیهر  بهتون  و  زد  م   مادحرف    شه یکرد، 

 از سر گذشته گفت. یکرد و از تمام غصه ها   هیگر   شتونیپ

هم مواج تر شد و با    اینشست، در  یک ی که غروب کرد و هوا به تار  دیخورش
آورد،    یبلند به ساحل م   یکرد موج ها  یگذر م  هویکه تند و سرد    یم یهر نس

خسته شده بود اوور قرمزش رو از تن در آورد و اونو    ستادن ی که از ا  ایثر



  رد،گوشه ش نشست. پژمان نگاش ک   هیشن ها انداخت و بعد    یبرعکس رو 
شده    یش توردوز  قه یچسبون و    یها  نی که لب آست  دیسف   راهنیتا پ   هیبا  

موهاش جدا کرد و بعد    یکالهش رو از رو   د،یرس   یبود انگار الغرتر به نظر م
 گفت : به پژمان  

 حرف هامون زود زود تموم نشه.  دیشا  د،ینی بنش -

 اشاره کرده بود نگاه کرد و گفت:  ا یکه ثر  ییبا خجالت به جا پژمان 

 راحت ترم.   ستادهیمن ا  -

 و گفت:   نهیپاهاش رو آهسته جمع کرد تو س  ایثر

زن    هیاز نشستن کنار    ،ی هست  یرانیا  یایمرد با شرم و ح   هیآره خب، تو    -
بکش  دیبا  بهیغر خجالت  ها  یبعض   هی شب  ،ی هم  مرد  اون  وسوسه گر    یاز 

کنم،    یدسته نم   هی اشاره باشن، من شما مردها رو باهم    ه یکه منتظر    یست ین
با تمام خوب   م با تما  ان ی سورچ  یمرد بود، چون آقا  ه یهاش    ی چون پدرم 

و خانواده م داشت   یلطف به من و خواهرم  بود، شما هم    هیکه    هی مرد 
 ... روانیاما ساما...  دیمرد

 ده یتکون داد و بغض تو گلوش جمع شد، نتونست حرف بزنه، اصال چه فا  سر 
ها که   ی که تموم شده بود! دلخور  ز یحرف ها! همه چ  نی داشت گفتن ا  یا

خواست باز با    ی رو کرده بود، پس چرا م  ز یرفته بود، طالق جبران همه چ 
 کنه؟!  یتکرار خود آزار

 فت: حرف رو به زبون آورد و گ نیا



رو    یزیهم چ   شی ادآوری گوشه    هی  یگفتنش، تکرار دوباره ش و حت   گهید  -
 کنه.   یعوض نم

 آروم شد، بعد هم گفت:  هویو   د یکش   یق یعم نفس

 شنوم!  یم -

با شن   پژمان به حر  یتا حدود  روان ی اسم س  دنیکه  اون    ی خصوص  میقدم 
نگاه از باال بهش انداخت   ه ی  ستاد،ی ا  کشیجلو اومد و نزد  یگذاشته بود کم 

 و گفت: 

 !ن؟ یشما، شما ازدواج کرد -

موهاش باد خورد و عقب رفت و    نه،یسرش رو باال آورد تا اون رو بب   ا یثر
 کرد، گردن کج کرد و گفت:   دایپ  یشتریجلوه ب  باشی صورت گرد و ز

خانواده با اصل و نسب و    هی! شما از  دم یسوال جواب م  هیسوالتون رو با    -
 درسته؟ دیهست  پولدار 

 گفت:   ر ی متح  یمتعجب و کم پژمان 

 ... . ای داستیپ  یزیچطور؟! از سر و وضعم چ  -

پ- غرورتون  از  ها  د یشا  داست؛ی نه،  مبلمان  رو  از    یکنده کار  یآنقدر  شده 
که    نیشد   نییخوشرنگ و نرم باال و پا  یگردو و کاناپه ها  یجنس چوب ها
 .دی بد  حیخواد فرش خدا رو به عرشش ترج یاصال دلتون نم

 زد و گفت:  ایاون از ننشستنش شد، باز دل به در یمتوجه دلخور پژمان 



هراس    ی ندارم، من از احساس  ی فرش هراس  ینه، من، من از نشستن رو   -
  ی خوام ازش فرار کنم، نم  ی دنبالش بودم اما حاال فقط م  شهیدارم که هم 

 کنه.   خودی دم بمنو از خو  یلرزش ناگهان هیخوام  

خودش رو جمع و جور کرد و    یاون شد و کم   یمتوجه حرف ها  یزود  ایثر
 پژمان ادامه داد:

تونم   ی من نم  د، یناراحتتون نکرده باشم، رو خجالتم اسم غرور نزار  دوارم یام  -
احساس شد ملعبه    نیسال ا   یکنم، سال ها  ر ی احساسم رو درگ  نی از ا  شیب

  یاحساس م   نی وقتشه که استراحت کنه، ا  گهیاحساس، حاال د  یب  هیدست  
 ترسه از باور دوباره.

 ... .دی منم نبا  د،یببخش -

 . دیفراموشش کن  -

نگاه معصوم داشت و    هیروشن هوا زل زد،    کیبه صورت اون تو تار  پژمان 
مثل    رهی شد و اگر ضرورت پلک زدن نبود اون نگاه خ  یکه کنده نم   یطوالن

  ی می خواست صم  هو ی موند.    یتا ابد جاودان م   یعکاس  یها  نیژست تو دورب
بر  هویبشه،   ثر  هو ی  رون،یب  زه یخواست  مثل    ایخواست  سنگ صبور    هیرو 

 مقدمه لب گشود و گفت:  ی شد که ب  نم یحس کنه و هم

گوشه    هیلبخند بزنه،    گه ید  ی جا  هیکنه، بره    یزن به همسرش نامرد  هیاگه    -
 قشه؟ یال  یننگ بزرگ برگرده چ   هی همنفس بشه و با    گهی نفس د  ه یبا    گهید



لرز   ایثر ب  دیبه خودش  رو  پاهاش  و    شتر ی و  پژمان بغض کرده  جمع کرد؛ 
 ادامه داد:  نیغمگ 

بسشه ؟ آرومش   نی اگه همسر اون زن طالقش بده، بره و رهاش کنه، هم  -
 کنه؟   یم

صورتش رو برانداز    یایاون قرار گرفت، تمام زوا   یبلند شد سرپا و روبرو   ایثر
 کرد و گفت: 

  ن یبزرگتر  ییوفا  یمرد؛ ب   ایکنه زن مقصر باشه    یهم نم   یتلخه، فرق   ینامرد  -
 ه. کن  یآرومش نم  ی چی نقض قانون عشقه، ه

بد بودم! کجاش دو    میقصه زندگ   یدونم کجا   یکه نم   نه یتمام دردم از ا   -
کجا ساکت بودم    د،ینشدم، کجاش نبودم که همسرم لغز  دهیرنگ بودم و د

شبه لگد مال شد، همه   ه یکه همسرم صداش رو بلند کرد؛ همه آرزوهام  
 شبه از دست رفتم.  ه یشبه له شد و من  هی احساسم 

 شه چشمش رو پاک کرد و گفت: گو  دهیاشک لغز  قطره

دونم چه    ی رو باهاش معلوم کنم اما... اما نم  فمیبرگردم و باالخره تکل   د یبا  -
 دونم! یکنم؟ نم 

  ی خروشان پلک زد و با لحن   یآب ها  یباموج بلند رو  ا،یسمت در  دیچرخ  ایثر
 بود گفت:   شدار یکه گزنده و ن 



  یم   ی بهت نامرد  ی کرد، اگه خوب و با وفا باش  ییوفا  یب   د یبا  گهیروزگار م  -
ب   یو فقط بله و چشم بگ   یآدم خوب قصه باش   یکنن، اگه بخوا   ی بهت 

مهربون  یم  ییوفا خ  یکنن،  بخوا  ه،یا   دهیپسند  نییآ   ی ل یخوبه!  اگه    یاما 
  که  نهی تنها راهت ا  ی رها بش  یکنن و وقت   یرهات م   هوی  ی مهربون باش  ی لیخ
 . یکن  ییوفا  یب

 شه؟ یم  یچ  نای ا فی نقض عشق! قانون؟ پس تکل -

زن    شهیهم  ییوفا  یب  - شکل  م   یمرد  ایبه  حراج  رو  بسترش  کنه    یکه 
  ی پنهان کار  ی وقت  ؛یکرد  ییوفا  یتو قانون عشق ب  ،ی دروغ بگ  ی وقت  ست،ین

  ی نیو اصال طرفت رو نب   یتفاوت باش   ی ب  ی وقت  ،ی و بر  یرها کن   یوقت   ،ی کن
 .یکرد  ییوفا  یب

آرنجش انداخت و    یاوورش رو جمع کرد، اونو رو   ن یزم  یرو شد و از    خم 
شد و    ک یقدم به پژمان نزد  هیکتاب و کالهش رو هم محکم تو بغل فشرد، 

 گفت:  یصورتش رو جلو برد و به آهستگ 

  ینجوری انتخاب کن که بازگشت نداشته باشه، ا  ییوفا  ی ب   یرو برا  یراه-
 . یراحت تر

 رفته بود.  یخداحافظ ی ب د، یند گه یرو د  ایبگه ثر  یز یتا اومد چ  پژمان 

شن ها افتاد، دستاش   یپاهاش سست شد و رو   ی کس   یو ب   ی چارگ ی فرط ب  از 
 . دیپر از درد و غم کش یادیرو از هم باز کرد و از اعماق وجودش فر



  ی هاش چمدان بست و راه  هیهمسا  یخبر از همه، حت   یاون روز ب   یفردا
زنگ نزد، نگاه آخر    ایآورد، به ثر   یمدت رو تاب م  ن یرفت و ا  ی م  د یشد، با

 نکرد.  یهم خداحافظ  دیاز توح ی نکرد، حت نایرو به سورل

رسوند    ینچیساعت مونده به پرواز خودش رو به فرودگاه لئوناردو داو  چند
  یسرزنشش نم  یرفت کس   یم  خبر یانتظار نشست، اگه ب   یها  یو رو صندل

تند و    یی اومدن، با قدم ها   یرفتن و م  ی بود که م  یکرد؛ نگاهش به مردم
  شدو شاد، شماره پروازش که اعالم    نیتفاوت، غمگ   یب  یی نا آشنا، نگاه ها

چمدانش رو    پ یز  د یداد، با   ی رو نشون م  طشیبل  دیرفت، با   ی جلو م  دیبا
آماده رفتن    دیشد، با   ی م  ییشناسا  دیآورد، با  ی گشود و پاسپورت رو در م  یم
 شد اما... .  یم

  یبهت ب   یکنن، اگه مهربون باش  یم  ی بهت نامرد  یخوب و با وفا باشاگه    -
 رو انتخاب کن که بازگشت نداشته باشه.  یکنن. راه   یم  یی وفا

  ط ی خشکش زده بود، بل  یرفتن اما اون رو صندل   یبه سمت باند م  مسافرها
  ی ها  یصندل   اهش،یس   یاشک پر شد تو عمق چشم ها  د،ی لرز  ی تو دستش م
رو تومشتش    طیبه خودش اومد و از جا بلند شد، بل  هوی شد،    یدورش خال 

انداختن چرخ ها وبا به حرکت  از محوطه گرم و    یمچاله کرد  چمدونش 
 خارج شد.  گاهشلوغ فرود 

 *** 

 ی لیام: ل ی س فصل



بود.    نداخته یبهش ن   ی نگاه هم محض دلخوش   مین   ه ی  ی لحظه ورودش حت  از 
موهاش رو واکس زده    ، یطوس   کت اسپرت   هیبه پا داشت با    ن یشلوار ج  هی

اومده بود.    یبه خواستگار  یشاخه رز مخمل   هیو به عقب شونه زده بود و با  
  ی طلبش اومده؛ رو   ی طلبکار و پ  کهی تک و تنها، پر غرور و متوقع مثل کس

شد   ی قرچ و قروچش بلند م ی مبل تک زهوار در رفته که با هر حرکت صدا
رو  رو  پاهاش  و  بود  ینشسته  انداخته  رو هم  رو  رز  شاخه گل  تک    ی ، 

کرد، دست   یم  نییزانوهاش گذاشته و با حرکت پاهاش اون رو هم باال و پا 
 خاروند.  یچونه گذاشته و با انگشت اشاره گوشه لبش رو م  ر یز

  قه یاگه سل  دیو کهنه؛ شا  ی می خونه بود، قد  ل یو وسا  وار ی به در و د  نگاهش
آباژور مد روز کنار مبلمان ها   ه یو    ینقاش   ینصب چند تا تابلو  یبرا  یلیل

هنوز پاهاش رو تکون   د؛یرس  یهم به نظر م  نیتر از ا  یمی خونه قد نی نبود ا
 :  گفتکرد که حاج محسن    یرو دنبال م  ز ی داد و با نگاه همه چ یم

 . م ی شد یبهتر بود با مادرتون هم آشنا م  دیشا -

تازه    ینفس خونه برداشت،    وار ی باالخره دست از زل زدن به در و د  اوش یس
 کرد و گفت: 

رو گرفتم،   ماتمیهم تصم   ییکردم و تنها  یمن پدر و مادر ندارم، تنها زندگ  -
  ا یبه پدر    از یازدواج ن  یو شش سال سن برا  ستی کنم با وجود ب  یفکر نم 

 مادر داشته باشم. 

 احترام بزرگترها مطرحه.  هی وسط قض   نیحرف شما درست! اما ا  -



 تند گفت:  یلی خم شد جلو و خ اوش یس

 سر اصل مطلب.  می بسه، بر هیحاش -

  ی جابجا شد، با خودش فکر م  شیتو صندل  یخورد و کم   که یمحسن    حاج
طرز حرف زدن   ایپسر دخترش رو جادو کرده، رک بودنش  نی ا یکرد که چ

ها  یب جمله  س   یمحاباش؟!  شده  آماده  قبل  بهش    شتر ی ب  گهید  اوشیاز 
 نداد.  ال یفرصت فکر و خ

رو    ، یزندگ   ه،یکار، پول، سرما  ل،ی موبا  ن،یارم؛ خونه، ماشد  یمن همه چ   -
 . ستم ی ن سوادیدر ضمن درسم خوندم، ب  لم،یبه راه و تکم

چادر    ه یدر    دهیپوش  ی لیل  نکهیکرد تا ا   یاونو نگاه م  یچشم  ر ی محسن ز  حاج
نگاش    یشد، پدرش به تلخ   یی را یبرجسته وارد پذ  ی مخمل  ی با گل ها  دیسف

مقابلش خم شد و    اوش، ی به دست رفت سمت س  یچا  ین یس   یلیکرد و ل 
اماس زود  اوشینگاش کرد  و  نداد  رو   یمحل  ل   یاز  و  بلند شد  با    یلیمبل 

 گفت:  اوشیس د، یرو عقب کش   ینی اضطراب س

خواستگار  دمیشن- ها  یتو  عروس  دامادها  یخجالت   یها،  و    یرو  هول 
ر  راحت باشه، من اون قد  التیکنن اما خ   یرو ول م  ییچا   ین یدستپاچه س 

سر بزنگاه به کمک   رم، یپاهام بپذ  یتو رو رو  یی چا  ی نی که س   ستم یهول ن 
  یی حرف ها   هی  یمنتظرم؛ باالخره تو خواستگار   اطیح  یرسم، تو   یخودم م 

گردن کج کرد سمت حاج محسن و    هیعروس و داماد زده بشه،    نیب  دیبا
 گفت: 



 البته با اجازه شما... . -

در    ستادهیهمونطور ا   یلیل   رون،یزد ب  اوشینگفت و س   ی زیمحسن چ  حاج
  ی صندل   یانداخت و حاج محسن از رو   نییجا خشکش زد و بغض کنان سر پا 

 گفت:   نیغمگ یل یو خ ستاد ی بلند شد و پشت اون ا

  یاگه اجازه داشتم دست هات رو م   ،ی لیل   یآورد  ن ییارزش خودت رو پا  -
اما    ،یعشق خام رو نکن   نیکردم تا هوس ا  یت م  یگوشه زندان  هیبستم و  

خودش رو    یو زود  اوردیکه تو... ادامه حرفش رو به زبون ن  فیح   ف،یح
  هیگذاشت و از پشت پنجره    ز یم  یرو رو   ی چا  ی نیس   یلی چپوند تو اتاقش، ل 

از درخت ها   یک یکرده بود به   هیلنگه پا تک هیانداخت،   اوشیتک نگاه به س
سرش مرتب کرد و    یداد؛ چادر رو رو   ی م  یباز  یو با دستش گل رز رو باز

  ستاد، ی آهسته نرم نرمک جلو رفت و مقابلش ا  یبا قدم ها  اط،یبعد زد به ح
و    یروسراون رو برانداز کرد: جوراب و دامن و    یتا باال  نییاز پا   اوشیس

معنا لبخند زد و سر تکون داد،    ی به صورتش نگاه کرد ب  ی وقت  د، یچادر سف 
به   یب یحالت عج   کهیراست کرد و بعد در حال گل رز رو تو دستاش چپ و  

 چشم هاش داده بود گفت:

 !؟یبا من ازدواج کن  یخوا  یتو واقعا م  -

کرد بغضش رو پنهان کنه، لبش رو لرزان از هم گشود و    یم   یکه سع   یلیل
 گفت: 

 ؟یشد  ی نطوریتو چرا ا  -



احمقانه    ی تو با اون خودکش  ، یشدم؟! چون تو باعثش شد  ینطوریچرا ا   -
ها و به پا افتادن هات، آره فرق دارم،    هیتو با اون التماست، با اون گر ت،  

جا گذاشتن    نجایکه ا  ین یانصاف ا  یدور و برم فرق دارم، اما ب  یبا تو و آدم ها
 اسمش دله نه سنگ.

ل   دیش کوب   نه ی رو چنان محکم رو س  دستش لرز   ی لیکه  لبه    د، یبه خودش 
 چادرش رو محکم چنگ زد و گفت: 

 پس چرا... .  گم، ی منم دارم از دل م ،ی زن  ی از دل حرف م  یتو دار اوش یس -

درخت   اوشیس تک   یاز  بهش  اون  هیکه  نگذاشت  و  فاصله گرفت  بود  کرده 
  ی نفس  ستاد،ی حرفش رو ادامه بده، چند قدم جلو رفت و پشت به پشتش ا

 تازه کرد و بعد گفت:

  گه یجور د   هیومش کن! فراموش کن احساسات قلبت رو،  االن تم   نیهم  -
  ی کن  یکه تو فکر م  ی! به خدا من اون مردستم ی رو شروع کن، من ن  تی زندگ

 . ستم ین

  ی و با وجود سخت  ستادی و برگشت سمت اون، پشتش ا  ستیصدا گر   یب   یلیل
 اما غرور رو کنار گذاشت و به ناله گفت:   ارهیخواست به زبون ب  یکه م  یحرف

من...    ست،یمال خودم ن  گهیقلبم د  اوش، یتونم تمومش کنم س   یمن نم  -
 من... . 

پلک    یل یکه ل  دیکوب  یآروم به پاهاش م  یی رو با ضربه ها  یرز مخمل   اوش یس
 هم فشرد و گفت:   یش رو رو  هی از گر ن یسنگ یها



 تونم.  یدوستت دارم، دوستت دارم نم  -

اون    فی ش به شونه نحتنه  ی با شتاب برگشت سمت اون که اتفاق  ش او یس
برپا شد و زبونش باالخره    یبرخورد کرد که در لحظه لرزش کوتاه درونش 

 : دیچرخ

تونم دوستت داشته باشم. نذار همه    ی ! چون نم ی لیدوستم نداشته باش ل  -
بمونم، بذار به    یباق  یشگیعادت هم   ن یبرام سخت بشه، بذار رو هم   ز یچ

  اوشیس   نیا   گهیسقف د  هی  ر یکوتاه و گذرا دل ببندم، من ز   یدارهاید  نی هم
 . ستم ین

 گفت:  هیمحو و تار از گر   یبا چشم ها یلیل

 انصاف! یب -

اما من    ی خوا  ی تو دوستت دارم م   ،یخوا   ی من با تو فرق دارم، تو عشق م  -
 . ارهیرو به زبون ب  نا یاون ناطق آرزوهات که ا   ستم ین

 :دیسر به چپ و راستش گردوند و نال یلیل

خوام از دست    یعاشقتم. نم   ین یب   یکه نم   یانصاف  ی ! ب ی انصاف  ی ب   ی لیخ  -
 بدمت. 

 خواد، من... .  ی مشترک آدم خودش رو م ی زندگ ، یلیل -

 کنارت باشم.   شهی هم یخوام برا یخوام باشم، م  یم -



رو    دش یو گوشه چادر سف  دیلرز   یاون نگاه کرد، م   یبه دست ها  اوش یس
از    شی وقت پ  یلی خ  ی لیشد، ل   ره یبار آخر به صورتش خ  یزد، برا  یچنگ م 

مشترک رو تصور کرد،    یو زندگ   یکوتاه عروس  یلحظات  یدست رفته بود؛ برا 
 وحشتناک بود و ناباورانه. 

رو ازش گرفت و    اوشیش تاب و توان س  ختهی و حال به هم ر  یل یل  سکوت
 تکون داد و بعد گفت: ی ه، سراون رو تحمل کن دنینتونست زجر کش گهید

باشه که من بهت    ادت یاما    ،یتو بخوا یهر چ  ،ی تو بگ  یخب هر چ   یلیخ  -
سردم و ازم    یدیفردا که د  ،ی فردا که منو شناخت  ستم،ین  اهات یگفتم مرد رو

 !یکن   هیگال   یحق ندار  گه ید یخسته شد

 زد:  یم  ادیملتمسانه فر ی لیل  نگاه

 کنم!  ینم هیگال  -

اون رو برانداز    ییا یپوش و رو   دیسف  یقدم عقب رفت، دوباره سرتاپا  چند
 گفت:   یرو سرش و به سرد ختی رو پر پر کرد، ر  یکرد و بعد رز مخمل 

 مبارکه، مبارکه عروس خانم! -

 دنبالش رفت و صداش زد:  یلی سمت در و چفتش رو باز کرد، ل  رفت

 ... . اوشی... صبر کن ساوش یس -



شد و از کوچه تنگ   نشی سوار ماش یا  گهیخن دحرف و س چیه  ی ب اوش یس
ها و هق هق    کیهمونجا دم در ولو شد کف موزائ  یل یخارج شد و ل  کیو بار

 رو سر داد.  هیگر

داده بود تا    بیکه خودش ترت  کیسمبل  یهفته بعد از اون خواستگار  کی
رو براش گفت، طوبا    ز ینکنه زنگ زد به طوبا و همه چ  یمخالفت   گهیپدرش د

گفت و   کیزد، فقط تبر  ی حرف  اوش یکرد و نه پشت س   حتی نه نص  گهید
  ی ریگ  م یروز با هم قرار بزارن و در مورد مراسمات عقد تصم   هیداد که    ی بی ترت

رو تنها گذاشته بود تا بلکه دست به کار بشه   اوشیس  الشیبه خ ی لیکنن؛ ل 
 ر یس   گهید   یایدن  هیتو    اوش یمراسم بره اما افسوس که س  یو دنبال کارها

تلفن همراهش رو هم خاموش   یزده بود به سفر و حت  خبر یکرد و ب  یم
  دش با خو  رفت،یپذ   یپدرش رو م   یزد و طعنه ها   یپر پر م   یلیکرده بود؛ ل

اشغال بود،   شهی . تلفن خونه همشهیها تموم م  یسخت  نی گفت بالاخره ا   یم
کرد که با دخترش حرف بزنه و منصرفش    یحاج محسن به آفرين التماس م

که هر    غی در  غ، یاما در  ست ین   شی مرد زندگ  اوش ی ه، بهش بفهمونه که سکن
آفر و    نیچقدر  طعنه  و  م   ا یبا گوشه  اون  به سمت  تلنگر  ل   یبا    ی لیرفت 
شنيد؛ عاشق   ی نم  یز یچ  گه یفشرد و د  ی دست رو قلبش م  قرار یو ب   مدهوش

  م ی تقس  ی گریحال رو با کس د  نی ا  یخواست حت   ی شده بود و نم  دایو ش 
 کنه. 

برا  اوشیس   یوقت راه کردن مراسمات؛    یاز سفر برگشت احضار شد  به  رو 
کنه و نظر    یخواسته پدرش رو قبول نم  اوش یراحت بود که س   الشی خ یلیل



شناخت اما چند   ی هم بود که سر از پا نم  الیخ نی و به هم دهیخودش رو م
قرار گذاشت   هیکه قرار بود مراسم برگزار بشه حاج محسن    یشب قبل از روز

 به حرف نشست:   اوشیو با س

 اضافه کنه.  ی دم به شناسنامه ش اسم ی اجازه نم ی لیمن فعال به ل -

 هم با خنده گفته بود:  اوش یس

  ی نامزد  هیفقط    ره،یصورت بگ   یعقد دائم  ستم ی ن  ل ی! منم مای چه تفاهم  -
خوام    ی نم  قراره،یتاب و ب   ی که ب  یمختصر با حضور من، شما، خاتون و کس

 کنم.   مونی خوام پش ی شقش بشم، من فقط معا

قبول کن   ،یبد  شی باز   یخوا  یفقط م   ،ی کن  مونی اونو پش  یخوا  یتو نم  -
 . یبد شی باز یخوا یکه م

  ی نامزد  نی که با ا  دیشن  یهم وقت  یلی نزد و گذاشت رفت و ل  ی حرف  اوش یس
مراسم باشکوه داشته باشه رنگ    هی  ستیرو هواست و قرار ن  ز ی معلق همه چ

هم    دنشیبه د  یحت   اوش یتو بستر افتاد و س   ی حال چند روز  ی پروند و ب
 و تلفن همراهش رو هم خاموش کرد.  ومدین

درب و    هیداد و خواهرانه در کنارش بود تا اون و روح  یم  شیدلدار  طوبا
کشه   یگفت طول م   یمراسم بکنه، بهش م  ن یعاشقش رو آماده ا  یداغون ول 

م طول  بخوره،  تکون  دلش  مرد  ل   ی تا  اما  عاشقه،  بفهمه  تا    ی م   ی لیکشه 
دونست چطور بدون    ینم  ،یتاب   یو ب  یقراریب  نیزد از ا  یسوخت و دم نم 

  ی گفت بعد از نامزد  یشدن منتظر عاشق شدن اون بمونه؛ طوبا م  ستر خاک



  دوستت دارم ها، بعد از تو   نیبعد از گفتن اول   شه، ی م  گهیجور د  هینگاه ها  
 بغل آروم گرفتن ها... . 

شباهت داشت، مطمئن بود    ای آغوش ساده هم براش به رو   ه یتصور    یحت
  ی سپرد و حت  ر ی. خودش رو به تقدشهی عاشق نم  یمجتب  هیشب  اوشیکه س

 روزه نذر کرد.  ی اتفاق چ یبدون ه ندهیآ  شیدر پ  یآرامش روزها  یبرا

  اوشیکنار س  ر یحر  د یچادر سف  ه یبا    ی لیو ل   د یروز موعود از راه رس  بالاخره 
جلوش   ی رو نداشت؛ نه سفره عقد  چکسی و تلخ، انگار که ه  ب ینشست. غر

کنارش   یپدرش رو صندل  د، یسائ  ی سرش قند م   ی باال  یپهن بود و نه کس 
  ی م  غهیحاج آقا ص  هی  گه،ی د  یصندل  هینشسته بود و مقابلش خاتون رو  

و به   دیکوب  یم  نی باز ته عصاش رو به زم  مه ین   یو خاتون با چشم ها دخون
کرد.    یخودش به جلو اومده بود نگاه م  ی تازه عروس که خودش با پاها  نیا

طلبکارانه و خونسرد پا رو پا انداخته    ، یدرست مثل روز خواستگار  اوش یس
چونه کش  و  م  دهیبود  رو  ل  یش  نگاه کرد،    نیچند   یلیخاروند؛  بهش  بار 

 عوض نشد.  اوشیکنه اما نگاه س   یلبرخواست عاشقش کنه، خواست د

  ی تموم بشه، خون خونش رو م   یمراسم زورک  نیفقط منتظر بود ا  پدرش
رو پر کرده    یشون یپ   یصورتش برجسته شده تمام فضا  ی خورد، رگها ش 

 ی زی مضطرب و نگران حال پدرش بود، گونه هاش گل افتاده و چ   یل یبود؛ ل
شد همون    ید موقت که جارعق  غهیص  د،یفهم  ی حاج آقا رو نم  یاز حرف ها
ساعت    م ی رو گفت و پدرش که از حال رفت زنگ زد اورژانس و ن  هبار اول بل

  مارستانی سرش بود خودش رو به ب  ی هنوز رو   دیچادر سف   که یبعد در حال 



نگاه   یپدرش بستر  ی رسوند، وقت تازه به خودش اومد و به چادرش  شد، 
راه رس  نیکرد، بختش قشنگ شروع نشده بود. آفر از  سر به شونه   دیکه 

هاش    هیگر   ونی کرد و م  هیکه درد داشت گر  ییجا   اونهاش گذاشت و تا  
 گفت: 

طعنه   یلفظ   ر ی شد، عوض ز  بمینص  هی پدرم گر  هی هد  یتازه عروسم و جا   -
شونه هاش    نیشدم، حقم بود؟! آفر  ر ی تحق  ی خوشبخت  یآرزو  ی گرفتم و جا

صبر کرد،    دیبا  شه،ی به مرور درست م   یگفت که همه چ  یو م  دیمال  یرو م
رو از سر گذروند؛ پدرش    یپر اضطراب  یصبر کرد و روزها و شب ها  یل یو ل

رو کرد و حاج محسن    یپرستار  یشد و برگشت خونه، چند روز  بهتر که  
هلش داد سمت خونه خاتون و بهش فهموند    دید  اون رو   شونیحال پر  ی وقت

با   گه یکه د  ل  د یهمسر داره و  و  اونم برسه  و    یل یبه  اومد  تازه به خودش 
 داره.  از ین  اوشیکه بعد از مدت ها چقدر به س  دیفهم

ب  هی بود که  و    یصبح جمعه  مرخص کرد  رو  خدمتکار  و  اونجا  رفت  خبر 
و بساط    ر یخودش تو آشپزخونه مشغول شد: آب پرتقال و ش  تازه  و نون 

و لباس هاش رو عوض کرد،    یخال  یاز اتاق ها ی کیکامل صبحانه، رفت تو  
  با یز   دیپس با  د،ید  ی م  یاون رو بدون روسر  اوشیبار بود که س  نیاول  نیا

  ن یتوسط آفر  یرنگ خوش دوخت  ینبات   اهنر یکرد، پ  یجلوه م   ر ینظ  ی و ب
  یلیخ   ستاد، ی ا  نه یآ   ی شده بود که همون رو به تن کرد و جلو  هی بهش هد

گذاشت، خجالت زده    یم   شیرو تماما به نما   فشیچسب بود و اندام ظر
داشتن همسر    قتی که حق   رفتیو بعد پذ  د یدست به کمر و بازوهاش کش



  ی رو   خت ی ش رو باز کرد و ر  ییخرما  یموها  ده؛ یم   لوه معنا ج  یخجالت رو ب 
بلندش رو به بغل جمع کرد،    ی ها  یچتر   ن یسنجاق پر از نگ   ه یشونه و با  

چونه و گونه هاش پن    یپدرش رو به گردن انداخت و رو   هیگردنبند هد
  ی رو جلوه نم   یرقمه شاد  چیزد، چشم هاش هنوزم بغض داشت، ه  کیک

ده به سالن رفت و پشت  شمر   ییقدم ها  با و    بیخاص و عج  یداد، با حال
چونه گذاشت و خونه رو    ر یبود نشست، دست ز  دهیکه چ  یبا شکوه  ز یم

: پرده ها،  دیچ   یخونه رو دوباره از نو م  نیشد ا   یم   ینگاه کرد؛ اگه موندن
حت تابلوها  عت   یفرش ها،  و  اجناس کهنه  م  قهیاون  کرد،    یرو هم عوض 

 نو! ل یعروس نو با وسا 

گذشت و عقربه ها به دنبال هم هشت صبح رو نشون دادن،    یطوالن   زمان، 
دست و صورت شست و رفت تو سالن، به دنبال خدمتکار همه جا   اوش یس

اومد    یکه جلو م  نطور یافتاد و هم   ز یچشمش به م   نکهیتا ا   دیرو سرک کش
تو هم جمع کرده بود و سر    ز یم  یشد که باز هاش رو رو   یزن   یمای متوجه س

  ستاد، یا   ز ی زوها فشرده بود، چند قدم جلوتر رفت و سر مبا   یرو رو   وش پر م
لبه م   یتق تا بلکه اون تکون   ز یبه  ل  یزد  با کارد به  آب پرتقال   وان ی بخوره، 

که کارد رو وسط    اوشیخورد و س   ی ضربه زد، سر محصور تو بازوها تکون 
و    ر چرخ به س   هی  د، یصدا شتابان از خواب پر  نی با ا  یل ی بشقاب انداخت ل

دا موهاگردنش  و  وقت  شون یپر   ید  زد،  عقب  دست  با  به    یرو  چشمش 
بازوها  اوشیس مو  انشی عر  یافتاد  تار  چند  و  لمس کرد  رو    یرو  افتاده 



انداخت و س   یشون یپ ناز پشت گوش  با  همه   ن یا   ر یمات و متح  اوشیرو 
 مز گرفت و گفت:  ی دست به لبه ها ی تنوع ناگهان

 ؟ یکن  یچکار م   نجایتو ا -

رو صاف و پنجه هاش رو تو هم قفل کرد،    راهنشیبلند شد سرپا و پ  یلیل
 بعد هم گفت: 

 سالم! -

 گفت:   یل یدر جواب ل اوشی از پشت س  یی صدا

ا  الیخ   ، یسالم به عروس خانم فرار  - چادر    ی کردم بعد از اون بله عجله 
  دیطول کش   یلیخانوم خونه! اما انگار خ  یشی و م  یکن   یرو از سرت م  یروسر

 شده.  ر ی کم د  هیواسه بابا بابا کردن   گه یکه د  یو باور کن   یایدت ب تا به خو

خاتون عصا زنان از    د؛ینشست و لب هاش لرز   یبه قرمز  یل یل  یها  گونه
 ز ی مخصوصش نشست، به م  یدر اومد و بعد رفت رو صندل  اوشی پشت س

 به طرف اون رفت و گفت:   یل ینگاه انداخت و بعد خدمتکار رو صدا زد، ل  هی

 . نیرو صدا کن   م ی مر  ستی الزم ن  گهیرو آماده کردم، د  ز یمن همه چ -

 کرد به طعنه گفت:  ینگاه م ز ی م  یرو   لیبه وسا  کهی در حال خاتون

 !نم یب ی صبحانه م رو نم  نجایاما من ا  -

صبحانه رو با دست    یخوراک ها  دستپاچه کره و عسل و نون و تمام  یلیل
 و بعد گفت:  د یاون کش یجلو



 باشه! کم   یزیفکر نکنم چ -

رو که   یی زها یرو صدا زد و بعد با حرص چ  میبلند مر   یدوباره با صدا  خاتون
شد خاتون شروع کرد به غرغر    داشیکه پ   م ی جلوش قرار داشت عقب زد. مر

صبحانه    قهیعرض چند دقافکنده به آشپزخونه پناه برد و در    یو اون با سر
فنجون    هیداغ و    ر ی ش   وانی ل  ه یتخم مرغ آب پز و    هی مخصوص خاتون رو که  

آماده کرد و به پذ  کیکوچ  ل  هیاومد، بعد هم    ییرای قهوه بود    ی ل ینگاه به 
خراب شد؟ من که گفتم خانم از   یهمه چ  د یدید  د، یدید   ی عنیانداخت که  

 . ادیکارها خوششون نم   نیا

برگشت و با اکراه سر جاش    شی کنف شده به سمت صندل  یحساب   دید  ی وقت
آورد و نشست،    ر ی نفره گ  6  ز ی دور تو اون م  یصندل   هیهم    اوشی نشست، س
صدا مشغول شدن،   یو تنها فنجون هاشون رو پر کردن و ب  بیهر سه غر

کرد که انگار    یرفتار م  یجمع دور و برش بود اما طور  اوشیتمام حواس س
  نیا   د،یترک  یاصال آروم نبود، دلش داشت م  یلیشه اما ل فقط تو حال خود

دست و    دنیبود لرز  نیبود اون استقبال با شکوه که توقعش رو داشت؟! ا 
روح!   ی زد؟! آخ که چه خاص بود و ب  ی که طوبا حرفش رو م  اوشیدل س
  یرو سر داد و صندل   ه یکه تو گلوش جمع شد گر  یبغض   نی و با اول   اوردیتاب ن 
که توش    یدوان دوان به سمت اتاق  یفرار از اون جو عقب زد، وقت   یارو بر 

گذاشت و    ز ی م  یرو رو   رشی ش  وان ی رفت خاتون ل  ی لباس عوض کرده بود م
تالق  اوشیس با خاتون  نگاهش  بلند کرد،  رو توش    یزیکرد، چ  یآروم سر 

و پاهاش به    دیرزرو حس کرد، ناخودآگاه ل  یینخوند فقط درون خودش ندا



ش دل داشت نه سنگ، عاشق نبود اما بهش عادت    نهیتو س   اد،حرکت افت
 داد، جالد زجر نبود اما... .  یشد اما بروز نم  ی داشت، نگرانش م 

توش پناه    یلیکه ل  یدگرگون به سمت اتاق  یرو عقب زد و با حال  یصندل
  نه یش رو تو سپاها  ی لیدر اتاق رو باز کرد ل  نکهی گرفته بود رفت. به محض ا

بود و هنوزم    ختهیصورت اشک ر   یجمع کرد و تو خودش مچاله شد، به پهنا
  ، وارد اتاق شد و خوب دور و برش رو نگاه کرد  اوشیکرد، س  یهق هق م 

  ی افتاده بود و کفش ها  یدسته صندل   یرو   یل یل  یو مانتو  یچادر و روسر
بدون تشک و   یتخت فلز  ی چند دست لباس هم رو   گه،ی گوشه د  هیاسپرت  

م  به چشم  اتاق س  یملحفه  بود.   ستم ی خورد؛  نداشت و خفه  خنک کننده 
  ی ل یشده بود و ل  ز ی ر  یسوسک ها  یرای بدون فرش گوشه گوشه ش پذ  ن یزم

به تن    اوش یآلوده چمباتمه زده بود، س  نی همون زم  یرو   بایز  س با اون لبا
بازوها  فی نح و  دشیسف  یو  زد  دل    یلحظات  یبرا  زل  حالش  به  کوتاه 

جسم و    گهیافتاده بود د  یلی عشق به جون ل  نیسوزوند؛ از اون وقت که ا
مثل اون وقت ها سرخوش نبود، حاال    گهینداشت، الغر شده بود و د   ی روح

بعد از مرگ همسرش    یروزها  یشباهت داشت که برا  یزن   وه یبه ب   شتر یب
به خودش اجازه    یبود و حت   ستادهیرو تصور نکرده، مغرورانه ا  یا  ندهیآ   چیه
  یپناه   یو ب   شونی حال پر  یبعد وقت   قهیجلو بزاره، چند دق  یداد قدم  ینم

 گفت:   یمعطل ی ب د یرو د



ا   گهید  - ا  گهیعوض نکن، د   نجایلباست رو  باال    تیسوئ   هی  ا،ی اتاق ن  ن یتو 
رو عوض کرد و بعد  گفتم برات آماده ش کنه؛ لحن کالمش    م ی هست، به مر 

 ادامه داد:

اتاق تازه عروس خونه    ستی ن  ستهیخونه است، شا  ی اضاف  لی انبار وسا  نجا یا  -
 باشه. 

 دستش کرد و بعد گفت: ی بازوهاش رو چنگ پنجه ها یلیل

 تازه عروس! خونه! -

 تو کالمش کم کم باال اومد:   بغض

شب   - ن   هیمن  ها  عروس  ها    ستم،یتازه  اون  مثل  اما  داشتم  آرزو  اونا  مثل 
زمان،    دیگفت که با  یگفت، راست م   ینکردم، بابا راست م  یاحساس تازگ

 اشتباهاتت باشه!  یفقط زمان ناج

 که من... .   یدیآخر؟ حاال فهم  م ی به س یزد  ؟یشد مونی پش -

 کرد و گفت:   ز ی دستش رو به عالمت سکوت باال برد، چشم ها رو ر یلیل

مثل روز    ز ی از همون لحظه اول همه چ  ، یبکن   ی زیمنو متوجه چ  ستی الزم ن  -
خونه تازه عروس    نیدونستم تو ا   ینداشتم و خوب م  یبرام روشن بود، توقع

 خوام بگم... .  ی نداره اما... اما م ییبودن معنا

 گفت:   یخاص  تی قدم جلو اومد و با قاطع  ه ی اوش یس



که بود تو لفافه    ین یر یتلخ و ش  هیو کنا   شیتا االن هر حرف و ن   یل یل  ن یبب  -
  ی به بهانه اشتباه برطرف م   یلبخند و عذر خواه   ه یشد که با    یگفته م  یزمان 

 رفته.   نیما از ب ن ینداشت، اما حاال اون لفافه ب یدنباله ا  گهیشد و د 

برداشت سمت اون، آب گلوش رو که مزه زهر گرفته    ز ی به سرعت خ  ی لیل
 داد و گفت: نییبود پا 

زنم جواب   ی تا تلفن م   م، ی رفتن؟! من و تو از هم دورتر شد  ن یکدوم از ب   -
و   نییپا   یندازی کنم سرت رو م  یتا نگاهت م  ،یاریسالم نداده بهانه کار م 

ته ما اون لفاف گذش  چ، یحرف و احساس و عشق هم که ه   ، یش یمظلوم م 
زمان    م، ی مفه   یو نم  می داغ  م، ی دیتار به خودمون تن   ه یاونو مثل    م،ی رو بر نداشت

 که بگذره... . 

 گفت:  یسر تکون داد و گردن کج کرده به حالت مسخره ا  اوش یس

 !م؟ی اریما کنار هم دوام م  یکن  یزمان، زمان، زمان! تو واقعا فکر م -

 ادامه داد:  یتر  ز یبا خنده تمسخر آم  اوش ینگفت و س  یزیچ  یلیل

بابات  هی  - خونه  نشده  هم  ،ی هفته  ن  شه ی من  هم  ستم، ی مهربون    شه ی من 
 زنم.  یلبخند نم  ینجوریا

 زد و گفت:   یپوزخند تلخ   یلیل

 ... . نهی ا ی اگه مهربون -



بار صداش   ن یاول  یگرفت و برا   شیمتوجه تمسخر حرف اون شد، آت  اوش یس
 زد:  ادیباال برد و فر  یلیرو سر ل 

مهربون   - ا  نه،یا   یآره  من  وجود  تو  احساس  و  عشق  و  خودت    نه، ی لبخند 
 . یخودت جلو اومد ، یخواست 

با حرص تمام    اوشیگوش هاش رو محکم گرفت و عقب رفت اما س  یلیل
 و با همون لحن کالم ادامه داد: دیدور اون چرخ 

 !شمی عوض نم یچ ی با ه ،یی با التماس، با جدا ه،یبا گر شم،یمن عوض نم  -

د  ی لیل به  رو    یوار یسر  ها  و گوش  بود گذاشت  برخورد کرده  باهاش  که 
گوش اون    کیو صورتش رو نزد   ستادی پشتش ا   اوش یمحکمتر گرفت که س
 گفت:   یکرد و به سرد  یبرد، نفسش رو خال 

خوام، من نگاه مهربون و لحن    یسقف بودن با تو رو نم   ه ی ر یخوام! ز   ینم  -
 رو بفهم.   نای خوام، ا  یت دارم رو نم دوست ادیعاشقانه و فر 

رو پلک زد،    سشیخ   یگوش هاش برداشت و چشم ها  یدست از رو   یلیل
چ شن  ز ی همه  ناباورانه  ا  دهیرو  با  اما  خ   نحالیبود،  و  برگشت    ی لیشتابان 

با   اوش،یس  نهی سرش رو فرو کرد تو س  یناگهان  بازوهاش رو لمس کرد و 
 یهم گذاشت و بازوها  یچشم هاش رو رو   اوشیس  ست؛ی بلند گر  ییصدا

شد، محکم   یازش کنده نم   اقیتِن پر اشت   نیدور کرد، اما ا  دشرو از خو  یلیل
رها کردن و    نیکرد، نفسش بند اومد، ب  یو التماسش رو م  دهیبهش چسب

اون    ی ها  هیاون رو سفت به خودش چسبوندن مردد بود که هق هق گر



برا   مشیتصم و   یقطع  یی رها   یرو  کرد   یقت کرد،  جدا  خودش  از  اونو 
 : گفتو بعد    وار یچسبوندش به د

 نکن!  کیبرو، برو انقدر خودتو کوچ -

 وار یمحکمتر اونو به د  اوش یاون گذاشت که س  ی ناالن دوباره سر به بازو   یلیل
 گفت:   ادیبا فر با یچسبوند و تقر 

 . نم ی هات رو بب  هیخوام گر  یبرو، من نم نجای از ا -

 ... . اوش یس -

 به هوا بلند شد: اوشیو فغان س ادیفر

 برو!  یپرست ی که م  یبرو... برو... تو رو به هر ک  -

  ی ب   یل یل  وار؛یو بعد هم سرش رو فشرد به د  ی داد سمت در خروج  هلش
  اط؛ یح  یدار و درخت ها  ونیسالن رو ترک کرد و پنهان شد م  یحرف  چیه
 نبود.  هیشب روز ی د یلیامروز اصال به ل  یلیل

 *** 

 باند و چسب راه افتاد سمت راه پله و گفت: ه یبا  خدمتکار 

 . نییا یخانوم باال هستن، شما هم ب  نیآفر -

رو جمع و جور کرد و نرده راه پله رو گرفت، انگار به زور قدم از قدم    چادرش
رو از    زش یهمه چ  کبارهیتو بدنش نبود، انگار به    ی حس  چ یداشت، ه  یبر م 



قدم کوتاه به    ه یباز بود    مهی رش نکه د  یدم اتاق  د یرس  یدست داده بود؛ وقت 
لب به   ی لیل   دن یدسر برگردوند و با    نی داخل گذاشت و آروم سالم داد، آفر

 خنده باز کرد و گفت:

 عروس خانوم؟  یماهت، چطور یسالم به رو  -

  ی پر تکاپو  یو دست ها  نیآفر  یشونه ها  یچند قدم جلوتر رفت و از رو   یلیل
  ی آب دهانش رو به سخت   یوقت  د،یرو د  دایش  یو زخم  فی نح  کلیسوسن ه 

و بهش    دیاونو د  دهی صورت رنگ پر  یل یتکون خورد، ل  یکم   دایقورت داد ش 
و درد سر تکون داد و دوباره سرش رو    ی حال  یبا وجود ب   دایسالم کرد و ش 

آفر بالش فشرد،  و زخم عم نیبه  زد  رو کنار  ربدوشامبر  با    قشیگوشه  رو 
رو که سوسن با دقت مربع شکل کرده بود    یشستشو داد و بعد باند  نیبتاد
باند    ی دست رو   کهیناله زد و در حال   دایزخم گذاشت و چسب زد، ش   یرو 
 اونو به حالت اولش برگردوند و گفت:  نیآفر د، یفشرد به پهلو غلت یم

هم زود    هیآخر  نی بزار ا   شه،ی باندش باز م  ی اگه غلت بزن  زم، یتکون نخور عز-
 خوب بشه. 

رو   دایش رو  آفر  دیبدنش کش   ی ربدوشامبر  تموم شدن کارش    نیو  از  بعد 
  یشون ی گونه و پ  کهیرو به سوسن داد و بعد در حال   یسوپ مقو  هیدستور  

 عقب عقب اومد.  دیبوس یداغ اون رو م 

مادر با تمام    ه ی  چوقتیه   د؛ید  ی صحنه ها رو م  ن یدم در کز کرده و ا  یلیل
ش    یشونی ار اون نبود، نبود تا دست به موهاش بکشه، پهاش کن  یمهربون



  یهمراه و همدلش باشه، مادر تو سه سالگ  یعاشق  یرو ببوسه و تا آخر روزها
 خاک شده بود. ییبا تنها

  نییرفت دست هاش رو بشوره رفت طبقه پا  نیکه آفر  یفرصت کوتاه  تو
  ه یبا    ز یمرتب و به جا بود، انگار همه چ   ز ی همه چ  د،یو به خونه سرک کش

  ی م  ن یرو تحس  دای شده بود، تو دلش هم ش  ده یخاص چ  قهیظرافت و سل 
ش  یخون سنگ  شی پ یو رو   ستادیا  دی که رس  نهیرو؛ به شوم  ن یکرد هم آفر
  قه یلباس    هی با    اطی ح  یتو  دایدونه ش   هی  د،یرو د   ی مختلف  یهاقاب عکس  

آب با    نیآفر  گهی د  یک ی  ،ی هفت  روزها  ،ی گلبه  یروسر  هی بود  به    یعکس 
  ه یقاب ها عکس    یکی بزرگتر از اون    ی کم   یقاب فلز  هیخورد.    یم   شی جوان

باز    گه یقاب د  هیداد کنار هم بدون لبخند،    ی زن و مرد نا آشنا رو نشون م
ا  ی رو نشون م   دایش  هی  کهی در حال  یداوود  یتو جاده گل ها  ستادهیداد، 

بود، قاب    یعکس عروس  ه ی  یو تپل به بغل داشت و قاب آخر  دیگربه سف 
دق و  برداشت  نم  قی رو  اشتباه  ا   ینگاه کرد؛  ز  نیکرد،  دختر    نیهم  با یزن 

به تن داشت و    یرنگ روم   ی ریلباس ش  ه یبود؛    دا یرنجور افتاده رو تخت، ش 
کرد، تور    یم  ییتاج پر زرق و برق خودنما  هیبلوند شده ش    یاموه  یرو 
 یسر و گردن و کمرش رو پوشانده بود و مرداز پشت  یو حالت دار   دیسف

پشت کمر عروس رو گرفته    که یدر حال  ی زغال  ی خوش چهره با کت و شلوار
نسبتا بزرگ بود و    ی ماه گرفتگ  هی چشم داشت، تو صورتش    ن یبود به دورب

تش  لب هاش جا خوش کرده بود، هنوز قاب تو دس   یرو  یرک لبخند زو   هی



از پشت بازوهاش رو    نیآفر  ی کرد که دست ها  یبود و به عکس نگاه م
 نگاه به قاب انداخت و گفت: هیگرفت،  

 مزاحمت شدم؟  -

 دستپاچه قاب رو سر جاش گذاشت و گفت:  یلیل

 . دیکردم، ببخش   یم   یداشتم فضول  -

زد،    نیآفر به صورتش زل  لبخند  با  و  به سمت خودش  برگردوند  رو  اون 
پف کرده ش و تا ته حال خرابش رو خوند، نگاه    ی شم هاشد تو چ   ق یعم

تن و بدنش رو به تکون انداخته بود،   دار ید  ن یدختر از اول  ن یا یرایگرم و گ 
 یفشرد حس با شکوه  ی زد و دست هاش رو م  یتو چشم هاش زل م   ی وقت

 تکرار بود. ی کرد که بکر و ب  یم  بهرو تجر 

به قاب   هویاندازه خسته شده بود    هیبه    رهیمکث و نگاه خ  نیکه از ا  یلیل
 اشاره کرد و گفت: 

 !انیبه هم م -

  د یپژمان رو د  تیشد و فقط مظلوم   رهیگردنش رو کج کرد، به قاب خ   نیآفر
 گفت:  یو بعد به آرام 

 . انی آره به هم م -

 !گم یخانوم رو م  دایکجاست؟ همسر ش  -

 و گفت: د یکش  نییاون پا ی از بازو  یدستش رو به آرام  هی نیآفر



 . ای تالیرفته خارج از کشور... ا ی کار  تیمامور  ه ی  یمسافرته، برا -

 شه؟ ی دونه داره پدر م ی! م ا؟یتال یا -

 نگاهش رو از عکس گرفت، اشکش رو مهار کرد و گفت:  نیآفر

 دونه.  یآره م -

 کاناپه تعارف کرد و گفت:   هی زود اونو به   یلیخ

 راحت باش! ؟ ینیش یچرا نم  -

 برم، بابا تنهاست.   دیمن راحتم، با -

د  - تنها   دیبا   گهیبابا  بب   ییبه  بگو  اونم   اوشیس  نم یعادت کنه،  کجاست؟ 
 تنهاست؟!

 تو هوا چرخوند و آروم لب زد: ی سر یلیل

 ... . اوش یس -

 اونو به خودش فشرد و گفت:  یشونه ها نیآفر

  یای به دنکرد من    ی م   یعاشق بود و عاشق   یپژمان هم وقت   ه،یقشنگ  یایدن  -
 خوردم.  یخودش ساخته بود غبطه م  ی که برا  یقشنگ

 اونا عاشق هم بودن؟ -

 تازه گفت: ی با نفس نیآفر

 عاشق بود.   شتر ی پژمان ب -



 انداخت و گفت: نیی حسرت وار سر پا یلیل

 !دای خوش به حال ش  -

  شیجنگل   ی زل زد به چشم ها  ق یاونو تو دست گرفت و عم  یدست ها  نیآفر
 و گفت: 

عشق شما که تازه تره، شما که تازه اول    ؟ یزن  یچرا انقدر دلمرده حرف م   -
 !د یراه

کردم    یم  ال یخ  نم، ی تونم آخرش رو بب  ی راه اول و آخر نداره، از االن م  ن یا  -
گذشته    یها ی لبخند، جبران تمام تلخ هینگام کنه،   ی عوض بشم، وقت ی وقت

هام جبران شد؛ اون    ینه تلخ  نه لبخند زد و   فتاد،یاتفاق ن  نیکنه اما ا   یرو م
  یخوشبخت   حظه ل  ه ی  ی حت  ی گفت آرزو   شم،ی بهم گفت برو، گفت عاشقت نم

رو از دست    زمیلحظه همه چ  هیکرد، تو    دمیمونه، تلخ تلخ ناام   یبه دلت م
بابا هنوز از    یندارم به خونه پدرم برم، نگاه ناراض   ییرو   ختم، ی دادم و فرو ر

نم  ادمی با  ینرفته،  چکار  ر  دیدونم  هم  به  ه  ختم ی بکنم،    ست ین   چکسی و 
  شه،یکن درست م   بر دست به سرم بکشه و بگه ص ستی ن  ی آرومم کنه، کس

کرد؛   یفشرد و خودش رو خال  نیمادرم تنگ شده؛ سر به شونه آفر  یدلم برا
 گفت:   یو به گرم  دیدست به سر اون کش  نیآفر

غرورش، محاله بتونه    یرو بذار به پا  ز ی من پشتتم، همه چ  ،ی اریکم ب  دینبا  -
و سرد و تلخ باشه باز    زه یانگ   ی هرچقدرهم ب  اره،یهات دوام ب  ی کنار مهربون 

کنه و به دست و پات    یجلو، خودش التماس م   ادیخودش م  اد؛یمرد، م   هی



  شی در پ  یروزها  ا گذره، حاال ت  ینم   شتر ی دو هفته ب  ست،ی ن   ر یافته، حاال د   یم
 وقت هست.   یل یخ نده یآ 

دو دستش رو قاب صورت    نیسر که بلند کرد آفر  دوار،یآرومتر شد و ام  یلیل
 گرد اون کرد و گفت:

بپوش    بایکن، لبخند بزن، ز   ز ی ابروهات رو تم  ،یکم به خودت برس   هی  دیبا  -
  نایبه عشق جز ا   دن یرس  یزن برا  ن،ی هم   یعن یکن، زن    ی دلبر  ی تونیو تا م
 مادر گوش کن.  ه ینداره، حرف منو گوش کن؛ حرف منو مثل  یحربه ا

 گرم و بس مادرانه.   یبوسه ا د، یاونو بوس نیلبخند زد و آفر  یلیل

 رو که به صدا دراومده بود برداشت:  فونیآ  ی گوش  سوسن

 بله چند لحظه.  ؟ یبله... بله...ک -

جب  کار داره، متع   دایدم در با ش  ی خانوم  ه یرو صدا زد و گفت که    نیآفر
کرد و رفت به    یعذرخواه  یلی از ل  ر یوصف ناپذ  یابرو باال انداخت و با سرعت 

 ی شباهت داشت خودش رو به جلو   دنیبه دو  شتر یکه ب  ییها با قدم  اط؛ یح
 و گفت:   دیدر رسوند، چفتش رو کش

 د؟ ییبله بفرما -

و به سر    داشتیرو بر م شیدود نکیکه ع  یدر حال پوشاهیسرتا پا س  یزن
نگاه م ب   کردیدر خونه  لبخند  اومد،    نیزد و به آفر  یروح یچند قدم جلو 

 تمام گفت: یشد و بعد با خونسرد ره یخ



 . روانیهستم، مادر س  یحور -

 *** 

 روان ی: س کم ی و   ی س فصل

تونن خودشون رو کشف کنن    ینم   یمونن، حت   یآدم ها مثل معما م  قتایحق
داشت؛ مدت ها بود که در درون    یحال  نیهمچ   ه یهم    روان ی و بشناسن، س

چ دنبال  به  م   ییزها یخودش  م   یکه  اما هم  یخواست  دست   شه ی گشت 
  ی ب  یهدف روزها  یو ب  جه ینت   یزد؛ ب  یدر جا م  ییاتفاق نو  چیبدون ه  یخال

ر   یتفاوت م  وش  ا  یسر  تا  فراموش  نکهیکرد  تمام  مزاحم  تلفن    ی ها  یاون 
 گذشته رو دوباره به رو آورد.

آورد که به    ادیبه اون نداد اما به    یجواب  ؟یگفت چکار کرد  یبود و م   رضا
نامه کجاها رو که نوشته، شرکت پدرش رو شبانه به دور از    تیدنبال وص

ه بدون  و  نگهبان  و    ی همراه  چیچشم  خونه، کمد، کشوها  بود،  گشته 
اما دست    ر یصندوقچه ها تمام ز بود  پا درازتر به هو رو    ی ا  جهی نت  چیاز 

بود تا بلکه   دهیشب با هزار ترفند به حرف کش   هیبود؛ مادرش رو    ده ینرس
چ  ت یوص  یجا بازم  اما  بفهمه  رو  بود، گ  رشیدستگ   یزینامه  و    ج ینشده 

  بی مصرف موادش عج  د؛یچرخ   ی روزها فقط دور خودش م  نیسرگردون تو ا 
ب  از اعت  یم  دادیباال رفته بود و سر و صورتش  رفت    ی. هر شب م ادیکرد 

ا  دیسع سراغ   با  نم   نکهی و  التماسش رو م  یدلش    ی کرد، هر چ  یخواست 
 به صبح برسونه. یداد تا فقط شب رو با نئشگ ی داشت م



  ی غامیپ   گهی بود که به خونه مادرش سر نزده بود، تلفنش د  شتر یهفته ب   کی
حس    ایثر   یخال  یجا   گهیبود و د  فی و کث  ختهی هم ر  نداشت، خونه ش به

لذت    هیفشرد و غرق    یشد؛ به محض نئشه شدن سر به بالشتش م   ینم
چهره خودش تو   دنیاز د  یبرد، حت   یم   ادی رو از    ز یخام و زودگذر همه چ

ب   نهیآ  انگار    زار یهم  م  بهیغر   هیبود،  رو  حت  دید  یآلوده  نم  یکه    ی دلش 
واقعا از    شی و زندگ  ه یدونست به دنبال چ  ی خواست بهش سالم کنه. نم
گذاشت جز کابوس مرگ    یچشم رو هم م   ی دست رفته بود، شب ها وقت

ارث و م  یریپدرش و درگ  بر سر  زن  یها   هیو گر  راثیبا رضا    ی مادرش و 
از ترس ملحفه   یکرد و گاه  یم  هیگر  یگاه   د،ید   ینم  یا   گهید   ز یناآشنا چ 

 . دیچیپ  یم  رو به خودش

نداشت، خودش رو سخت    یی با یز  یبود و به ظاهر ارمغان ها  یگرم   تابستون
. دی آ   شیگفت هر چه که پ   یروش منگنه کرده بود و فقط م   شیپ   ر یبه تقد 

و   بعد  دفعات  پنهان کرد؛  رو  نرفت، خودش  اما  قرار گذاشت  باهاش  رضا 
تلفن    د یشن   ی اون رو از پشت خط م  ی کرد، تا صدا  یرو م  نکار ی بعدتر هم هم

حامد    شنهادیداد خونه نمونه و به پ   حی چند شب ترج   یکرد، حت  یقطع م   و ر 
سر    ی گرفته بودن به چند تا مهمون  یروزها دورش رو حساب   ن یکه ا  دیو سع

  شیزد و تا تونست کوک شد، تو جشن تولد خود حامد که تو باغ خانوادگ 
  د خور   یوسط دار و درخت ها چرخ م   خودی و برگزار شده بود آنقدر از خود ب

و خنده    غیج  یتو جمع دخترها، فقط صدا  رهیکه اصال متوجه نبود داره م 
به بدنش   ی ک ی ی کی کرد که    یو دست هاشون رو حس م  د یشن ی شون رو م 



دستش انداخته    شه؛یطرف هل داده م   هیبه    قهیکنه و هر دق  یبرخورد م
شون تو    یبا سر و وضع آنچنان   نوزده ساله که  جدهیمشت دختر ه   هیبودن، 

دختر    هیاونو دست انداخته بودن، همون شب حامد دست    دن یچرخ   یم باغ  
اونو پس زد و رفت سراغ کار   یحال  یبا ب   روانیرو گذاشت تو دستش اما س 

فقط    روانیشد و و س   گهید   یکی  زونی که آو  دینکش  قهیخودش، دختر به دق
  گار،یس   ،ی الی خ  یب   ،ی فرار از اون جو بود؛ هر شب مهمون  ی برا  ی راه  ه یدنبال  
موند    ی م  ا یبود، اگه ثر  ا یهدف و آلوده... اگه ثر  ی پر تکرار، ب  ی زندگ  ه ی  دود،

  ن یا  یو باعث و بان   ای شد، به خودش، به ثر  ی نم  ا یدن  نی ا  ی قاط  چوقت ی ه
 لعنت فرستاد. ییجدا

  ییحرف ها   ی با لحن تلخ و خشن  روان یکه رضا زنگ زد به س   یبار  نیآخر
حساب آورد که  زبون  در  ی به  بود،  شون کرده  آماده  قبل  گفت،    یور  یاز 

  ی زندگ   ایم یکرد که با نشون دادن خودش و ک  دیفحش داد و در آخر هم تهد 
دونست    یمونده بود رو هوا و نم  روانیکنه، س   یرو به کام مادرش تلخ م 

مادرش    یبرا  تیموقع  ن یتو ا  یاقخواست اتف  ی نم  یبکنه، از طرف  دیبا  ر چکا
مثل رضا نبود، فقط    یهم اصال اهل باج دادن به آدم  گهی و از طرف د  فتهیب

نشدن    یشد چ   یاز تلفن ها و چ  ی حرف و کار اول و آخر با خودش باشه؛ وقت
  دش ین یخواد بب  یرضا به ستوه اومد باهاش قرار گذاشت و گفت که م   یها

 روان ی بزن بهادر، رضا قبول کرده بود و س  مشت قلچماق و   هی اما تنها، نه با  
پنهان    ی عجوالنه ش راه  م ی با تصم لباس  بود، کلت پدرش رو پشت  شده 

 خارج کنه. شی اونو از زندگ دیخواست با تهد ی کرده و م



بود که حمل    یکرد تمام حواسش به اسلحه ا  یم  یتو جاده رانندگ  یوقت
زده بود به    ی الیخ  یدونست و ب   یکرد، درست و نادرست کارش رو نم  یم

مگس    ه یرو نداشت، رضا مثل    یزیچ  چیکله شده بود و ترس ه  یسرش، ب 
تکون    هیبا    دیشد با  یبا دست پروندن دور نم   د،یپلک  یمزاحم دور و برش م

برد، فقط    یم   دیتهد  یجست، اسلحه رو فقط برا  ی ضربه از جا م  و محکم  
 . ستی پشت پدرشه و باج بده ن ست، ی نشون بده ترسو ن نکهیا یبرا

بار    ن یا  د،یاز اذان ظهر گذشته بود که به محل قرارش رس  قهیچند دق  تازه 
تع خودش  رو  بود،    نییمکان  زم  یکی کرده    ی عمو  ی کشاورز  یها  ن یاز 

  ده یکه چند سال بعد از فوتش به مادرش ارث رس   ار یشهر  یها   کیمادرش نزد
خورد؛ داشت دور    یمحصول و خشک فقط آفتاب م   یگوشه ب  هیبود و حاال  

که رضا و دوتا همدستش از    دیپائ  یو اطراف رو م   دیچرخ  یم   نشیو بر ماش
و فقط نگاش کردن،    ستادنیا   روانیاز س   یهر سه به فاصله کم  دن،یراه رس

جمع کرد   نه یس   ینشست و دست ها رو رو   نشی نوک کاپوت ماش  روانیس
 ور کرد و گفت:  هی بعد هم سرش رو  

کنه و به حرفش    یم   نانیبرادر به برادر خودش اطم   ه ی  یکردم وقت   یفکر م  -
 هست! نشونیرابطه برادرانه ب   هیفراتر از  یزیحتما چ  دهیگوش م 

قول برادرانه    یکردم وقت  ی م  الیکردم، خ  یها م  الیفکر و خ  یلیمنم خ   -
قول    ه یقول    ن یفردا برسم حتما ا  دیشا   دم ینامه نرس  تی امروز به وص   گه یم

 . هیاساس



  تیمحاله، محاله دستت به وص   ، یشی هم نم  چوقتی و ه یتو برادرم نبود  -
 برسه. ذارم یمن نم  یعن ینامه ش برسه،  

برداشت به    ز ی هم خ  روانیجلو اومد، س   یبا خنده سر تکون داد و کم  رضا
و    ی عضالن  روانیو س  یکلی شد، رضا پر و ه  نهی به س  نهیسمتش و باهاش س

 و گفت:   دیاون کش نهیورزشکار، رضا دست به س 

اون نامه ها   ییتموم شد، واسه آشنا  دیتهد   گه یمن و تو د   ن یبچه، ب  ن یبب  -
  د یتهد  گهیبس بود، حاال هم د   دارهای بس بود، واسه گفتن حرف ها اون د

 . م یهر دومون بس کن دی تموم بشه، با دیبا

 اون زد و ادامه داد:  نهیس  یرو چند بار رو  دستش

جلو، بعد هم طبق    ذارم ی! تو جاش رو بگو منم قدم م میعمل کن   د یحاال با  -
 نصف نصف.  یقول و قرار همه چ 

  مشیکردن تصم   یناخودآگاه دست به پشتش برد، حاال دقت عمل  روانیس
  نه یکه به س   نطور ی عرق شده بود، رضا هم  س یو صورتش خ   دیلرز   ی بود، م
طاقت شد    ی ب  روان ی س  نکه یزدحرف هاش رو چند باره تکرار کرد تا ا  یاون م 
اون دو نفر با ترس و لرز به   د، یکش  رونیآن جنون وار اسلحه رو ب   ه یو در  

آرواره هاش م  هم  باخت، چند قدم رفت عقب؛    ی نگاه کردن و رضا رنگ 
شده بود. باورش   رهی نقطه خ  هیفقط به    یته اسک  یآدم ها  هی و شب  دیلرز
که به ظاهر اسمش برادره به روش اسلحه    یکس  نیپسر، ا  نی شد که ا  ینم

 باشه.  دهیکش



کلت رو مقابل اون گرفته بود و به چشم هاش زل    جانیداغ و پر ه   روانیس
 د یشده بودن، شا خکوبیرضا سر جاهاش ن م  یزده بود، دوتا همدست ها

از مشت و لگد به عنوان    تر یسالح قو هیبا   یک ی  یروز  هیکردن که   یباور نم 
 م رفت آرو   ی طور که عقب عقب م  نی رضا هم  ره؛یمقابلشون قرار بگ   دیتهد

 د و گفت: دست هاش رو باال آور 

اما    م یکن   یدنبال هم نم  گهید  شه،یتموم م  یباز  گهیکردم امروز د  یفکر م  -
 انگار... . 

 جلو اومد و گفت:  دیبا تهد روانیس

گفته بودم من با پدرم فرق دارم، گفته بودم   دم،یبهت گفته بودم باج نم   -
 ست؟ ین  ادت یخط قرمزم مادرمه، گفته بودم  

ا جمله آخر اون در ج  ادیاز فر  رضا درست مقابلش قرار    روانی و س  ستادی ا 
 گرفت. 

 که... .   یکشم کنار به شرط   یخب من م  یلیخ

فرصت    ن یاومد و رضا با استفاده از هم  نییپا   ی شل شد و کم  روان یس  دست
پا  یلگد زد و س   ی به  از    ه یتا خم شد    روان یاون  د  هیضربه  رو    گه یطرف 

مشت محکم خوابوند تو صورتش    ه یکمرش فرود اومد، سر که بلند کرد رضا  
ب   ی دست  روانیو س و  باال گرفت  داشت  اسلحه  رو    یرو که  ماشه  مالحظه 

به  یشد و همدست رضا که ضربه ا کی شر  ر یت هیپرصدا و برق آسا  د،چکون
ش  رو که تو چنگ   روان یرضا لباس س  د، یکمر اون وارد کرده بود به عقب پر 



به خودش اومد و سر    روان یس  د،یجمع شده بود رها کرد و به خودش لرز
دست که ماشه رو چکونده بود   ن یشد: آره، ا  ره یآورد و به دستش خ  ن ییپا

خواست، به    یتونست اگه بازم م   یتونست، م   یبود، پس م   خودش دست  
ش    گه ید  ی از همدست ها  ی کی شد و   ی روبروش نگاه کرد، رضا به دو دور م

افتاده و تشنج کرده بود آروم آروم به   ن یبه زم  ر یصدا ت  دن یکه بر اثر شن 
  ی اسلحه داغ رو به پاش م  که ینفس زنان در حال   روانیاومد؛ س   یهوش م 

لحه رو  رفت، پشت فرمون نشست، اس  نشیقدم به سمت ماش   مچسبوند قد
 قه ینداشت، شق   ی فرمون فشرد، حال خوب  یانداخت و سر رو رو   یصندل   یرو 

گلوله    کیشل  یو پر اضطراب هنوز از صدا  نی زد و سنگ  یهاش محکم نبض م 
م خودش  د  د،یلرز   یبه  جا  یم  یوونگی اگه  به  و  سمت    کیشل  ی کرد  به 

افتاد؟! سرش رو   یم   یاون وقت چه اتفاق  رفت   ی آسمون رضا رو نشونه م
 یافتاد ی اونوقت تو م ،ی چی ن تکون داد و بعد به خودش جواب داد: هتکو 

 باال...  دیکش  یت رو م  یپدر ملک یگوشه زندان و ورثه رضا تمام ما 

  ن یماش   عیهم خونش به جوش اومد و سر   یالی اتفاقات خ ن یاز تصور ا یحت
رو استارت زد، رفت خونه خودش و اون کلت رو که امروز داشت دردسر 

م قا  ی ساز  پ   م ی شد  تلفن  ا  ر یغامگ ی کرد، دکمه  و  زد    سهی ک  یجلو  ستادی رو 
 مادرش رو داشت:   غامی بوکس، فقط پ

ا  روان یس  - ب   ی لیرو بردار! خ   ی گوش   یجان، مامان اگه خونه    ی وقته ازت 
نگران    شم؛یخودتو برسون پ   ی دیهر وقت که رس  ، یخبرم، هر کجا که هست

اتفاق م   فتاده، ین  ی نباش،.  دلم  پسر  یفقط  مادر  امشب    م، ی باش  یخواد 



ها، منتظرتم، دوستت    یقالم نذار  ، یخواه   ی خودت م  شهیهمونطور که هم 
 . ایگلم، زود ب  ر دارم پس

وقت بود که   ی لیآخر مادر رو با خودش تکرار کرد: دوستت دارم! خ  جمله
بود، آره، درست بعد از رفتن    اورده یجمله رو براش به زبون ن  ن یا  ی کس   گهید
مقاومت کنه، نه    ی تونست مقابل هر کس  ی ! اگه ما یبعد از نبودن ثر  ا،یثر

  صداش   دنیبا شن  ی تونست، حت  یمادرش نم  یکنه، برا  ییبگه و بهانه جو
 آورد.  یکم م  ییهویهم 

 بوکس و گفت:  سهیمشت محکم زد به ک هی

 منم دوستت دارم مامان.  -

  ی موندگ   یرو از تن کند و رفت حمام، بدنش بو  فشیعرق کرده و کث  لباس
موند... اگه   یبود، اگه م   زار ی ب  یف یو کث  یتنبل  نیاز ا  شهی هم  ای داد؛ ثر  یم
 ... دید یم

ز  آب م  یرو   ی ادیبا فشار  فرود  و خ  یسرش  ا  یم   سشیاومد  از   نی کرد، 
لب هاش جا خوش    ی رو   ییمعنا  یبرد و لبخند ب   یم   ی لذت خاص   ی سیخ

م  آب  بود؛  د  د،یپاش  ی کرده  و  در  به  ها  بچه  وسا  نه،یآ   وار، ی مثل    لی کمد 
م آب  ب  دیپاش  ی شستشو  م  ی خودی و  لذت  و    دیشد، شا  ی غرق  دل  بخاطر 

گرم مادرش که بعد از مدت ها    یهم بخاطر صدا  د یجرات امروزش بود، شا
کرد؛ بعد از    یکه بود سخت شادش م  یگوشش رو نوازش داده بود، هر چ

و پله    د یپوش  ی ور رفتن با موهاش لباس مرتب  ی ساعت  میاصالح صورتش و ن 



دو   یها رو  و  ماش   ن،یی پا  دیآپارتمانش  مشغول    نشیتو  و  نشست  که 
و    ستم یس  ماتیتنظ باز شد  رو    یکی پخش شد در جلو  به سرعت نشست 

سع   روانی س  ،ی صندل اول  نگاه  همون  در  و  بلند کرد  سر  شده  رو    دیشوک 
چهره عوض کرده    یش رو از ته زده و کل   یپروفسور  شهی هم   شی شناخت، ر

 بود، بهش گفت: 

 طرف ها؟! نی! ا دیبه به آقا سع -

  گاه ی لرزش گاه و ب  نطور ینگاش کرد، سرتا پاش رو، صورتش رو و هم   دیسع
قطع شدندست هاش   انگار  حت   ی رو که  ا  ینبود،  وجود  خود    نهمهیبا  به 

 زد که... .   یباز داد م  دن یرس

دست    دیرو تو قفل گذاشت و خواست استارت بزنه که سع  چیسوئ   روانیس
 رو دستش گذاشت و گفت: 

و   کیآدم ش   ؛یدیخودتو لو م  یدار  یدود نکن، بدجور   گه ینکش! د  گهید  -
  ی و خودش رو کوک م   شه یم نئشه م ه  ی و حساب  ز ی تر و تم  ی لیخ   ی حساب
 کنه. 

 ه؟ یمنظورت چ -

کرد و با دندون    یلبش رو جمع م   کهی دستش رو برداشت و در حال  دیسع
 گفت:   دیجو یهاش گوشه ش رو م

  گذره،یکه ازشون سال هاست م  ییدود مال گذشته هاست، مال اون روزها   -
که    یجور  هینفهمه،    یکه کس   یجور  هیشروع کرد،    گهی جور د  هی  دیحاال با



بخاطر قائم کردن به    یکه مجبور نش   یجور  ه یلو نده،    یادیت رو ز   افهیق
  هیو بعد هم با    یبپوش   ز یلباس تم   ،یکن   دیسر و سف  یهات ه  یختگ ی هم ر

 . یتر از قبل جلوه بد یدوش ادکلن تند مصنوع 

د  رو لو بده، من به دو   ز یهمه چ   تم یکه وضع  فتادمیمن هنوز اونقدر از پا ن  -
نم دارند،  عادت  و گذشته هم  به سنت  دارم،  چ  یعادت  عوض    یزیخوام 

 بشه. 

 گفت:   ینگاش کرد و با لحن خاص  قی عم  دیسع

ب   - دو هفته  توام،  فکر  به  مهمون   یپا  ستین   شتر یمن  حامد    یها  یثابت 
ز  ،یشد ها  م  ی نم  ادی بچه  که  شب  هر  من  اما    نمشون یب   یشناسنت 

  ی ظاهر  راتییشنوم که دارن پچ پچ تو گوش هم از تغ  ی صداهاشون رو م 
! آخ  ستی ن  شی دو شب پ  روان یاون س   ن یا  گن یشنوم که م   ی م  گن،یتو م 

بزار    ،ی شی غرق م  یجلو اما زود دار  یاومد  ر یتو د  ،ساده  روانیس   روان،یس
 من بهت بگم کدوم راه درسته. 

فشرد و به کوچه خلوتش ن چشم دوخت،    ی صندل  یسر به پشت   روان یس
از    دیسع تا    بیاز ج  یمکث و سکوت نسبتا طوالن  هیبعد  بغل کتش چند 

 داشبورد انداخت و گفت:  یسرنگ درآورد، اونا رو رو 

  ی ش فوق العاده است، گرمت م  ی نئشگ  ده، یدوده، لو نم  ی ب  زه، یتم   ق یتزر   -
مثل    ،یناز  یمدل به مدلت که بهشون م   یها  یدن یکنه مثل همه اون نوش

 اد؟ یم  ادتیضرر، خونه حامد،  یبار امتحان ب   هیاون 



 ادامه داد:  دیخورد و سع یمثل چوب خشک شده بود و تکون نم   روانیس

  ،ی دم که کمتر از گرد بهش عادت کن  یاما من بهت قول م  یباور نکن  دیشا -
به امتحان دوباره ش تو    ست،یگردونه، سخت ن  یرو بهت بر م   یهمه چ 

 ارزه.  یحتما م  ییتنها 

بلند    چیاز پ  یرو باز کرد و زود  نیدر ماش  دیبگه سع   یزی اومد چ   روانیس  تا
رو به حرکت انداخت و دور    نیماش  روان یکوچه رد شد، مطمئن که شد س

 شد، گوشه لبش رو به دندون گرفت و گفت:

نرفته اون حال   ادمی کنه، هنوز    یکنه، مطمئنم امتحانش م   ی امتحانش م  -
  ی سر حال تر از مصرف ها  یل یخ  ق،یبار تزر   هیمنتظره ش رو بعد از اون    ر یغ
 زود بهش ساخت.  یل یش شد، بهش ساخت، خ گهید

 بم از پشت سر به حرف اومد: ی صدا هی

بهش بسازه...    دیجواب بده... شا   دیبخوره... شا   ن یبه زم  ی نجوری ا  د یشا  -
 ها خسته شدم.  دیاز شا گهید د،یخوام سع یم  نانیمن اطم 

 چشم رو هم گذاشت، سر تکون داد و گفت:  دیسع

 خوره.  یم  نیبار حتما به زم  ن ینه، ا دینبارشا یا -

 گفت:   یمبل نشست و به مادرش چشم دوخت با لبخند خاص ی رو   یوقت

و    ییکردم بازم تنها   الیخ  ، یدور و برت رو شلوغ کرد  یچرا بهم خبر نداد  -
 کنه.   کتر یو نزد  کیبا هم بودن ما رو به هم نزد دیبا



 دست نرم دخترش گذاشت و گفت:   یدست رو  یحور

  یتلفن هم نکرده بود، بعد از نهار داشتم آماده م   یاومد، حت  خبر یصبا ب   -
کردم به    الیبزنم که با چمدونش اومد تو سالن، از ترسم خ   ی چرت  ه یشدم  

خواسته   ینگران بابا بوده و م  گفت نه گفت دلش تنگ شده،  یقهر اومده ول
 . نهیخان داداشش رو بب 

مل  روانیس لبخند  با  و  داد  تکون  تکون  رو  خواهرش چشم    یح ی سرش  به 
چال    ه یزد    ی لبخند م  ی و مهربون بود، وقت  با ی ز  شه ی بود، هم  با یدوخت؛ صبا ز 

ز   ی بزرگ م و  م  یی بایافتاد وسط لپ هاش  برابر  کرد،   یصورتش رو چند 
مادرش داشت    یبه چشم ها   یادیشتش شباهت زو در   یمشک   یچشم ها

نشوند روبروش   یشد صبا رو م  یدلتنگ نبودن مادرش م  وقتهر    روانی و س
م  ر ی دل س  هیو   از آن زل زدن در سکوت   ینگاهش  باالخره هم صبا  کرد، 

 خسته شد و به زبون اومد: 

 ؟ یکن   ینگام م  ینجوریچرا ا  روان؟ی شده س یچ -

 بابا! یدلم برات تنگ شده بود ته تغار -

جمع شد و بغض نشست تو    یصبا ناگهان   ی کش اومده رو لب ها  لبخند
 دلش، رو به مادرش گفت:

 بابا چطوره؟  -

 و گفت:  دیدست به گونه برجسته و داغ دخترش کش  یحور



  گهیرو به چند نفر د   شیو زندگ  م ی دستگاه ها رو ازش جدا کن  گنی دکترها م  -
صبا، بابات هنوز داره نفس   ستی ن  یاما... اما دلم... دلم راض   م، ی بد  هیهد

هفته    نیبود که پلک هاش تکون خورد، هم   شی چند ماه پ  نیکشه، هم  یم
کردم    ینشسته بودم کنارش و دست هاش رو نوازش م یبود که وقت  شیپ

 خوره، نفس داره... زنده است. ی احساس کردم انگشت هاش داره تکون م

  یافکنده فقط همپا  نییپا   یبا سر  روانیو س   ستیمادرش گر  ز یر   هیبا گر  صبا
 تونست بکنه جز صبر و تحمل. ی نم یاونا غصه خورد، کار

و مشغول چا  یبعد که همگ   قهیدق  ده مامان    یآروم شدن  بودن  خوردن 
 مقدمه گفت:  یانداخت و بعد ب  روانی نگاه گذرا به س ه ی یحور

 ؟یکرد  داشی سر و زبونه، از کجا پ  ی اما ب  است،یقشنگ تر از ثر یلیخ -

 به مادرش زل زد و گفت:  ر یمات و متح   روانیس

 !ن؟ی زن ی حرف م نیدار  ی ! از... از ک؟یک  -

لب هاش نشوند و بعد    یرو   روح یلبخند ب  ه یکاناپه صاف نشست،    یرو   صبا 
 گفت: 

  ای ثر  یخال  یجا  تونهیم   گهی بهش ندارم اما حسم م  یفعال که احساس خاص  -
 رو پر کنه. 

 یحرف م  یبه چپ و راست خودش نگاه کرد، صبا و مادرش از ک   روان یس
 و خاص!  بایزدن؟! از کدوم آدم ز



  ی فشرد و آب دهانش رو قورت م   یرو محکم م   ی صندل  یدسته ها  داشت
 گفت:  یداد که مامان حور 

ب   فهیح   دمید  - ا   شتر یکه  ا  ن یاز  وارث  بمونه،  تو    ن یتنها  خاندان  و  خونه 
 کنار ما باشه.   نجایا  دیباشکمشه، 

  دا یاز جاش بلند شد، ش   ع یزد و سر   نیق یبه حدس خودش برچسب    روان یس
 خبر...  یتونست که ب  ی رو کرده باشه! نم  نکار یتونست ا   ینم

  ک یرفت که نزد  یکرد و عقب عقب م   یجمله ها رو با خودش تکرار م  داشت
  یم یابل در اتاق قددر سر برگردوند، مق   ه یباز و بسته شدن    ی تلفن با صدا  ز یم

  ی ب  ی حالیکه از ب   یمتفاوت و صورت  یبا سر و وضع   د،ی رو د  دا یخودش ش
 ششون به گو  یمامان حور  ی کرد صدا  ینگاهشون با هم تالق  یرنگ بود؛ وقت

 :  دیرس

رو سورپرا  - فکر کنم    ز ی خواستم هردوتون  ماه   ه یکنم،  شد که    ی م  یچند 
 هان؟  د، یبود ده یرو ند  گهی همد

جلوتر اومد، دست    یبود که مامان حور  رهی خ  دایهنوز به صورت ش  روانیس
 گفت:   روانی گرفت و رو به س  دایبه دور کمر ش

تموم    گهیها د  نهیها و ک   یتنها بمونه، بهش گفتم که دلخور  ذارمینم  گهید  -
  شی معرف  ل یخوام به عنوان عروس خانواده به همه فام  ی شده، گفتم که م

آشکار    دیبا  شهی م  داش یو زود پ  ر یکه د  یبچه ا  ن یکنم، بابا باالخره مادر ا
 نه؟  ا یباشه 



بغض کرده   دایو منگ سر تکون داد و نفسش رو حبس کرد، ش   ج یگ  روانیس
فشرد و به    ی رو م  دا یش  ی بازو   کهیدر حال  یانداخت و مامان حور  نییسر پا 

 گفت:   یبلند یبا صدا دیکش   یشکم برآمده ش دست م

پس فردا    یزنگ بزن، همه رو برا  نایصبا جان به خاله حوا و دختر عمو ا   -
هم    نیبه رام   یراست  رم،یبگ  یخودمون  یمهمون   ه ی  خوامی شب دعوت کن، م 

 ؟یفهم یخوام همه باشن، م یم  اد،یو ب  نیزنگ بزن بگو کارش رو بزاره زم 
 همه... . 

ش  دست دور کمر  س  دایبه  بره که  ها  سمت کاناپه  به  سد    روانی خواست 
 راهش شد و گفت: 

 نه! -

 با تعجب اونو برانداز کرد و گفت: یحور

 نه؟! چرا؟  -

 لرزانش رو به هم جفت کرد و گفت:  ی آرواره ها روانیس

خوام   یم  ی عنی ... یعن ی حرف بزنم،  دایخوام با ش  ی حاال نه! من... من... م -
 باهاش تنها باشم.  یا قهیچند دق

 از کمر اون جدا شد و آرو گفت:  یحور یها دست



 یرو جور م   یمهمون   یمنم برنامه ها  د،یخب، خب شما حرفتون رو بزن  -
جلوش و دست هاش رو   دیدو  روانیکنم؛ خواست به سمت تلفن بره که س 

 تلفن گذاشت:   یرو 

نه... نه حاال زوده، هر وقت... هر وقت الزم بشه من خودم خبرش رو    -
 . دمیم

نگاه کرد که دست هاش رو تو هم   دا یتعجب به شمات و م  یحور  مامان
  ی گشاد باردار  راهنیقفل کرده و مثل سربازها پاهاش جفت بود، تو اون پ

تر بود، معلوم    دهی صورتش هم رنگ پر  یاومد، حت   یتپل تر به نظر م   یلیخ
  یهراس داره و به زور خودش رو سرپا نگه داشته. حور  یزیبود که از چ

رفت، با نگاه اشاره کرد به اتاق و    دایبه طرف ش   وانر یاصرار نکرد و س  گهید
صدا به    ی به مادرش در اتاق رو ب  ی لبخند مصنوع  هی دادن    ل یبعد هم با تحو

مادرش    شیحرف پر ن  ادیو ناخودآگاه    دیکش   قینفس عم   هیاون بست،    یرو 
 . استیقشنگتر از ثر ی لیافتاد: خ

  ی ق یبا همون بغض تو گلو مونده دقا  د، یخودش د   یرو روبرو   دایو ش   برگشت
به سرعت    دایمحکم خوابوند تو صورتش، ش  یلیس   هیقبل، معطل نکرد و  

جا س  یل یس  یدست  برگردوند،  رو  صورتش  و  اونو    ی بازو   روانیگذاشت 
سر و صدا دست به   یب دایبرد و انداخت رو تخت، ش یگرفت و عقب عقبک 

  روانی خودش جمع شد، سش که هنوز زخم بود گرفت و تو    نه یقفسه س  ر یز
 گفت:   یبلند نشه با لحن خفه مانند ادشیفر یکرد صدا  یم  یکه سع



من؟ مگه   ی تو زندگ   یدیسرک کش   یواسه چ   ؟ یکن  یم  یچه غلط   نجا یا  -
 قرارمون... . 

 شد و گفت:  ز یخ میتخت ن   یبه زور رو  دایش

 ، یرفت یدادم و تو پذ  شنهادی بود که من پ  ی ! قرار مال وقت ستین   یقرار  گه ید  -
 وقت...  گه یحاال د  رش،یز ینه حاال که تو اول از همه زد

خودش    ی ورزشکار  ی پنجه ها  ون ی به سمتش خم شد، بازوش رو م  روان یس
 فشرد و گفت: 

 ... بگو؟ هیهان؟! حاال وقت چ -

از دست    د،یترس   یم  روانیبه هق هق افتاد و نتونست حرف بزنه؛ از س  دایش
کرد، آنقدر خودش    یکه م   ییدهایش و از تهد  نهی ه پر کاز نگا  نش،یسنگ   یها

به حالش    روانیآن س  هیکه    دیچسب   وار ی رو به بالش گوشه تخت فشرد و به د
و کم  رفت،    ی دل سوزوند  هم  ایثر  ادیعقب  اونم  بود،    یم  ینجوری افتاده 

باز به سراغش اومد و کم کم از پا انداخت،    یکرد، دلتنگ  یو هق هق م   دیترس
ش رو با    یسست و لرزان به سمت تک پنجره اتاق رفت و تور  ییبا قدم ها 

ها  تیعصبان درخت  شکوه  با  و  سبز  منظره  زد،  و    دایپ  اطیح  ی کنار  شد 
 تو موهاش چنگ زد، لب ها رو با زبون تر کرد و گفت:   روانیس

  مونده یچند ماه باق   نیباالخره ا   شه، یبا گذشت زمان حل م  ی ... همه چ نی بب  -
  نکه یخوام، ا   یرو م   ز ی چ  هیاما من ازت    شه،یگذره و راهمون از هم جدا م   یم
 که... .   یبمون  ییجا  هی  ،ی باش ییجا  هی



 گفت:  یتخت بلند شد و به سرد  یاز رو  دایش

  اد، یوسط ب   یا  گهی کس د  یقرار پا  نیخواست آخر ا   یدلم نم  چوقتیمن ه   -
 اما تو... . 

 من به مادرم آدرس خونه تو رو ندادم. -

 و پر از درد:  قیکرد، عم   هیگر  دایش

 زن عموم... آخ... آخ مادرتو...  شی من، من پ -

چشم ها گرفت و به   یشد، دست به رو   یهاش با هم هماهنگ نم  جمله
تاب و تحمل به    ی ب  روان یآنقدر سوزناک که س   خت ی صورت اشک ر  ی پهنا
موها چنگ زد و آروم    ونیت تخت رفت و روش افتاد، دست هاش رو م سم

 سر تکون داد، بعد هم گفت: 

 رسونمت. ی برم م یفردا خودم م ، یبمون   نجا ی ا د یامشب با -

اتاق رو دور زد، بعد   فشیدست از صورتش برداشت و به دنبال ک هوی  دایش
 هم با لحن بغض آلودش گفت: 

 خوام برم.   یاالن م  ن یمونم، هم  ینم نجایمن ا  -

  گه ید  ز یچ   چیمادرم و صبا ه  یبرا  دیجز شک و ترد   یبر  نجایاگه االن از ا  -
 !ی زارینم یباق یا

 تفاوت سر تکون داد و گفت:  ی ب دایش



 تو ندارم.  یبه زندگ  ی من کار -

پ  فشیک پوش  دایرو  از  بعد  و  عبا  دنیکرد  رو   یی مانتو  اونو  شونه    یش 
 روان یکرد آروم باشه به سمت در رفت، س   یم  یکه سع  ییانداخت، با قدم ها

 گفت:   دایو جلوش رو گرفت، ش  دیپر

 برو کنار! -

هم خودت رو    ، یکن  یرو خراب م   یتو با رفتنت همه چ  وونه، ی گوش کن د  -
 هم منو!

 کنه؟   یرو درست م   یموندنم چ  -

 تحمل کرد.   شهیم  حیتوض   یو ب   لیدل  یسه ماه رو ب   نی! اما حداقل ایچ یه  -

نشست،   هوی بود    ستاده یشونه ش سر خورد و همونجا که ا   یاز رو   فی ک  بند
  روان یرو به هم فشرد. س   سی خ  یصدا پلک ها  یداد و ب   ه یتک  وار یسر به د

  یشد، چشم ها  رهیزن تنها خ   نیبه سمت پنجره برگشت و از همونجا به ا
زانو    یدوست داشت، سرش رو حصار بازوها و بازوها رو رو   لیدل  یاونو ب 

تنها  رفت، یباال م   فشینح   ید و شونه هابو  شردهف تمام  اندازه  ها،   ییبه 
.  ختی ر  ی روز انداخته بود اشک م  نی که اونو به ا   ییها   یی ها و جدا  ی دلتنگ

داد، دست   رونیتازه ب   یشلوارش کرد و نفس  یها  بیدست تو ج  روانیس
ها بود، حرف  داشته  برشون  آخر  لحظه  لمس کرد که  رو    ی هاش سرنگها 

  یعوض م   دیهم فشرد، با  یگوشش تکرار شد، پلک ها رو محکم رو   تو  دیسع
 اومد.  یم  رونیب  ب یو غر  خودیحال ب ن یاز ا دیشد، با   ی بهتر م دیشد، با 



 *** 

 و دوم: پژمان   ی س فصل

زد و بعد    ی کوچکش به هم گره م  یو ساق دار رو با دست ها   ز ی ر  ی ها  گل
ها  نیر یش  ی لبخند ز  ی صورت  ی لب  رو  لباس    کرد،   یم  باتر ی رنگش  اون  با 

با شکوه تر به نظر    یل یشده بود خ  نیکه از وسط کمر دامنش پر چ   یسورمه ا
ز  هیبازش    ییطال  یموها  یرو   د،یرس   یم بنفشه ها  بایتاج گل  پارما    یاز 
داد اونو در بر گرفته    یکه انجام م   یاز کار   یکرد، چنان ذوق  یم   یی ودنما خ

خواست زودتر اون   یبود که اصال حواسش به دور و بر نبود، فقط دلش م
رنگ  تقد  یرنگ   یتاج گل  خاله ش  به  بعد  و  درست کنه  پژمان   م یرو  کنه. 

کرد،    یچمن ها گذاشته بود و به کارش نگاه م   یدستش رو پشت اون رو 
برد و اونا    یم  شی افتاد دست پ   یرو صورتش م  ییطال  یکه موها  گاهگه  

کرد    یم  شییخاص راهنما  ی کرد بعد هم با ذوق  یرو پشت گوش جمع م
ثر  یکه ساقه ها بزنه؛  به هم گره  م  اینرم رو کجا  تمام    یکتاب  اما  خوند 

  ی م  ثمن  رون؛یزود با هم زده بودن ب  یل یحواسش جمع اونا بود، صبح خ
ا  ا  نا یقطع بشه و اگرنه سورل   دیبا   تباطار   نیگفت  عادت    به یغر مرد    ن یبه 

اما   شه یهر دو مشکل ساز م  یبرا  ی ناگهان  یی و اون وقت جدا   شه ی وابسته م
ثر ا  ا یگوش  م   زهایچ  ن ی به  دلش  فقط  نبود،  سورل  یبدهکار    نایخواست 

 کرد.   یمرد داشت در حقش م  نیکه ا   یدغدغه باشه، کار ی خوشحال و ب

  و بچه ها اما ثمن   ا یرو پژمان گذاشت همراه خانواده ثر   کین   ک یپ  ن یا   قرار 
کرد، سارا    یرو رو به راه م  شگاهشی نما   یکارها  وی دادگاه داشت و جورج



قرنط تو  رو  تصم  نهیهم خودش  و  حاال   م ی امتحاناتش حبس کرده  داشت 
  دست رو از    کین  ک یپ  نیاصرار کرد که ا  نای اما سورل  ادین   رونی حاالها هم ب

  ی باغ گردش  هی و حاال هر سه کنار هم بودن، تو    رفتیخاطر اون پذ ب   ا ینده و ثر
  رفون یافرا و ز  یدرخت ها  ر یبنفشه و نرگس و بابونه، ز  یبزرگ کنار گل ها

 پا کوتاه. یو کاج ها

خسته شده بود    نایسورل   یگل ها توسط دست ها  دنیچی که از تکرار پ   پژمان
جمع شده ش حلقه   مهی تا ن  یبه جلو خم شد و دست ها رو دور زانوها  ی کم

دور و برش غافل    ی ایکه غرق کتاب از دن  اینگاه به ثر  م ی ن   هیکرد بعد هم  
  یهابه تن داشت و مو   یخ ی  نیو شلوار ج   ی شده بود انداخت؛ لباس ارغوان

تاب  از آف  یریجلوگ  ی هم برا  ینی کاله تزئ  هیبافته بود و    یر یبردندش رو حص
آرا   یرو  بود،  و    ی می مال  شیسر گذاشته  بدل  هیداشت  درست    یگوشواره 

اون رو حس کرد و در   ره ی نگاه خ ی نیسنگ  ا یهمرنگ لباسش انداخته بود، ثر
کوچولو    هیکرد و پژمان فقط تونست    ر یلحظه با باال آوردن سرش اونو غافلگ 

  کیتکون کوچ  ه یزد و کتابش رو بست؛    ی روح  ی هم لبخند ب  ا یلبخند بزنه. ثر 
 و بعد گفت:   دیمال نا یبه بدنش داد و بعد دستاش رو به کمر سورل

کجا رفت؟    ختیرو به هم ر   تونیکه زندگ  یاتفاق افتاد؟! اون کس   ن یچرا ا  -
 شد؟  یچ

علنا بغضش رو پنهان    کهیجمع کرد و بعد در حال   شتر یزانوهاش رو ب  پژمان 
 گفت:  یکرد به تلخ   یم



بود، همسرم! خودش    دا یخود ش  ختی ما رو به هم ر  ی که زندگ  یون کسا  -
بهم    چوقتی منو نخواست، ه  گهیبود که ازم خسته شد، خودش بود که د

که تحمل وجودم براش    دمیفهم  یم   دم،یفهم   ینگفت دوستم نداره اما من م 
دونستم    یکه م   نهی لحظه هم سخت و دردناکه، تمام دردم از ا  هی   یبرا  یحت

ز  م  ور به  ادامه  تحم  ده یداره  خودمو  داشتم،  نگهش  باز  آنقدر    لیو  کردم، 
 ... . نکهیجواب موندم تا ا یخواستم و طلب کردم و ب 

م  سرش قا   دنیرو  ها  م یبازوها  اشک  تا  رو    یکرد  تو چشمش  جمع شده 
و دو    ده یو رنگ پر  شونی با حال پر  ا یثر   د، ید  ا یاما ثر  نهیروبروش نب   به یغر

 و تنها سکوت کرد.   دیمرد رو د نی لرزان اشک ا یجفت دست ها

بعد دوباره خود پژمان بود که حرف رو از سر گرفت، سر بلند کرد    قهیدق  چند
 گفت:   سشی رو صورت خ دنی و بعد از دست کش

که    ییو نه روزها   م ی زندگ  ینه نبودنش تو  ست،ی برام مهم ن  یچ یه   گهید  -
خواستم درد    ی با خودش سر کنه، من... من نم  یی قراره بعد از من به تنها

  ی اما دلم داشت م   د،ینی بود که آزار بب  یگناه شما چ   ارم،یهام رو به زبون ب 
 هم دلم... هم دردم!   د، یبه زور خودمو نگه داشته بودم، هموطنم بود  د، یترک

جمله آخرش افتاد، هم دل و هم    ادیکرد و    یخال   ینفسش رو به سخت   ایثر
 درد! 

  ی زیو به پژمان زل زد و بعد رو به خاله ش چ  دیدست از کار کش   هوی   نای سورل
کرد حواسش رو    یجمله کوتاه گفت و سع   هیهم در جوابش  ایکه ثر   دیپرس



کف    یبه آهستگ   ه یاون از چ   یبود کنجکاو   ده یپرت کنه اما پژمان که فهم
رو رو  با حالگونه تب دارش گ یدستش  و  به    ی ذاشت  پرت شد  دگرگون 

 گذشته:   یزهارو 

 شناسم.   یرو اونجا نم چکسی ه  ،یمهمون  ام یمن نم -

 و گفت:  دیچرخ  دورش

  یها  یبارشه تو مهمون   نیهم اول   انیخانم فرازمند   د،یشیخب با هم آشنا م   -
  یمهندس ها  یتره، باز تو رو زن ها  به یتازه اون که از تو غر   اد،یشرکت م

 اسن.شن ی خودمون م

کرد، پژمان به طرفش رفت و    هیرفت سمت کمد لباساش و بهش تک  دایش
حوصله، با کف دست    ی خسته بود و ب  شهی مثل هم  دایش   ستاد،یروبروش ا 

 اونو عقب داد و گفت:  نهیس

 کشم.   یخودت تنها برو من خجالت م  -

 رو گرفت بعد هم گفت:  دا یو دست ش  ستادیا  هوی پژمان 

 بگو! ؟یکش   یخجالت م  ی از چ -

 کنه.   یخوام بگم، سرم درد م ینم زها، یچ  یلی از خ -

 طرف تختش رفت و ملحفه رو کنار زد، پژمان به دنبالش اومد و گفت:  به

 !شه یمثل هم  ،ی اریبهانه م یدار -



دور و    تیرو صورتش؛ پژمان با عصبان  دیو ملحفه رو کش   دیدراز کش   دایش
 گفت:   یداشت، محکم و جداون بر   یبرش رو نگاه کرد و بعد ملحفه رو از رو

 !یکش   یخجالت م ی پاشو به من بگو از چ -

  یبلند و پر کرشمه ش رو به هم جفت کرد و بعد با خونسرد  یپلک ها  دایش
 گفت: 

 کشم، از بودن کنار تو!  یاز تو خجالت م  -

صداش هر لحظه باالتر    کهیتخت نشست و در حال   یها رو گشود و رو   چشم 
 رفت گفت:   یم

  ن یتو رو با انگشت نشون هم بدن و بگن ا  یمهمون   یتو  یزن ها  نکهیاز ا   -
تمام دوست    نیتو ب  افهیکشم، از سر و وضع و ق  یخجالت م  هیشوهر فالن 

 کشم.   یها و همکارهات خجالت م

 کرده بود گفته بود:   شیکه تو صورت پژمان خال   یبلند  غی سر هم با ج آخر 

 کشم.   یاز صورت خوره گرفته ت خجالت م  -

بود و    سته ی گر  یفقط به تلخ   ختهیاون شب در هم شکسته و فرو ر  پژمان   و 
 گفت:   یم  شهی مادرش افتاده بود که هم ادی

و    ادیقربون خدا برم که اجازه داده ماه تو شب تولد بچه م به سراغش ب   -
 طرف صورتش رو با بوسه گلگون کنه. هی



بلند    ن یزم  ی از رو   نا ی ها رو که به هم فشرد و روش رو برگردوند، سورل  لب
 شد و گفت: 

 تاج گل ملکه آماده است.  -

برا  ی طنتیبا ش  ا یثر و هوا  نکه یا   ی دخترانه فقط  پژمان عوض بشه   یحال 
 سرش رو جلو برد و گفت:

 ملکه است. یخب حاال وقت تاجگذار -

 تاج رو عقب برد و گفت:   نای سورل

 من نه! -

 ادا درآورد:  ایثر

 ؟ یپس ک  -

 با انگشت اشاره پژمان رو نشون داد و گفت:  نای سورل

 اون! -

سرش    ی و ازش خواست تاج رو رو   د یرو جلو کش  نا یبا خجالت سورل  ا یثر
  ستاد یطرف پژمان، جلوش ا   د یوار پر  طنت یقبول نکرد و ش  نایبزاره که سورل

 و تاج رو مقابلش گرفت و بعد گفت: 

 تو! -



شد تو صورت    ره یخ  دش،یدست هاش رو به دور اون گرفت و جلو کش   پژمان 
به    ینکرده بود، همه چ   بای اونو ناز  یو نقص   ب یع  چیو کودکانه ش، ه  بایز

لب و دهن    ک، یبور و بار  ی ابروها  ،یدرشت خاکستر  ی جا بود: چشم ها
خواست اون رو    ینرم و گل افتاده؛ چقدر دلش م   یجمع و جور و گونه ها

اونو تو آغوش بگ  ، ببوسه  با حس   رهیمثل دختر نداشته خودش  پدرانه    یو 
ا  یی طال  یموها جرات  اما  نوازش کنه  رو  رو    ن یش  جسارت  پر  خواسته 

 نداشت.

 به بدنش داد و گفت:  ی نگاه خسته شده بود تکون  نیکه از ا   نای سورل

 آماده است.  یتاجگذار یملکه برا -

 تاج بذاره نه من.   دیسر ملکه پادشاه با یرو  -

پژمان نشست و    ی زانو زنان خودش رو به اونا رسوند، درست روبرو   ایثر
 گفت:   یبعد با لحن خاص 

 نداشت.  یتاجگذار  اقتیل ی پادشاه اصل  یخودش اومد ول  ی ملکه با پاها -

گرفت و بعد به طرف    نایتاج گل رو از سورل  د یرو شن  ا یکه کالم تلخ ثر  پژمان
 خم شد... .  ایثر

به صورتش زل    دی که از پس تور سف  رهی خ  از اون نگاه  د، یکش   یم   خجالت
 زن عمو تو گوشش گفت:  د،یکش   یخجالت م یل یزده بود خ



خجالت   ، یکه دوستش داشت   یدختر عموته! همون   داست،یهمون ش  نیا  -
 نکش. 

شکوه، اوج تمام خواسته هاش خالصه شده بود تو    ،ییبای رو باال زد: ز  تور 
 . ییایاون صورت رو

ز  ا یثر فاصله  باهاش  که  اون  صورت  خ  ی ادیبه  چونه    رهینداشت  شد، 
  شی که بر اثر دراومدن ته ر  یکبود رنگ و پوست   یلب ها  د، یرو د  ی استخوان

گذاشت و لبخند    ای سر ثر   یزد؛ پژمان تاج گل رو رو   یم  ی کم جون به سبز
 کودکانه شروع کرد به دست زدن.   یبا ذوق نایزد و سورل  یساده ا

و    نویخودشون کاپوچ   یشاپ دنج و برا  یکاف  هیرفتن    غروب   یدم ها  دم
وقت  یبستن   نا یسورل   یبرا دادن؛  رس   یسفارش  سورل  دیسفارشاتشون   نایو 

 گفت:  نوشیکاپوچ   وانی زودتر مشغول شد پژمان با نگاه به ل

 ه؟ یچ نوی کاپوچ  یفلسفه نامگذار ن یدون یم -

دنبال فلسفه    ی و خوراک  یی هستم که تو مواد غذا   یمتاسفانه من جزو افراد  -
 . ستم ین

 زد و گفت:  یلبخند کوتاه  پژمان 

راهب   ه ی  نیکاپوچ  - از  رنگ    یل یخ  ی که معموال چهره ها کهی کاتول  نیفرقه 
و قهوه   ر یکف ش   بی ترک  ییایتال یسرشونه، ا   ی رو   یاه یس  یو کاله ها  ده یپر

 !نویکاپوچ   گنی شباهت م ن یرو بخاطر ا



 سر تکون داد و گفت:  ایثر

 چه جالب! -

 اوهوم... .  -

بر    یبزرگ بستن   یکه قاشق ها   نایچونه گذاشته و به سورل  ر ی دست ز  پژمان 
  ی صورت  یبود، لب ها  رهیگذاشت خ  ی تو دهانش م   اط یداشت و با احت   یم

  یل یرفت، خ   ی م  شتر ی شد و دل پژمان ب  ی غنچه م   یبستن   یو کوچکش از سرد
 مقدمه لب گشود و گفت:  یب

  ی خواستن  یکوچولو  نیبود، سر ا  یموجود دوست داشتن نیسر ا  یهمه چ   -
 آوردش.  یشد راحت به زندگ یم   م ی تصم ه یکه با 

که تو فکر   اینگاه به ثر   هیدختر بچه و بعد با    ییطال  یبه موها  دیکش  دست
 بود گفت: 

 شد؟  یچ  خت؟ی چطور به هم ر تونی! زندگ نی نگفت  یزیشما چ  -

 گفت:  یه تلخو ب  دیدست کش نای سورل یموها   یهم رو   ایثر

  نکه ی از دست رفت، بخاطر ا  ی موجود دوست داشتن ن یمنم بخاطر ا  ی زندگ  -
برا  ینم نتونستم  ا  روانیس   یتونستم مادر بشم، من  پابند    ارمیب  یبچه  تا 

آخر    یروزها  نیدوستم داشت که به پام نشست اما ا  ی لیبشه، خ   می زندگ
  با  دم ید  یم   ر،یتابه و بهانه گ  یکه ب   دم ید   یطاقتش طاق شده بود، م  گهید
  دم ید  یبابا شدن، م  یزنه برا  یاقوام و دوستان بال بال م  یبچه ها  دنید



نم  ی اما کار بر  م  ی از دستم  دلم  بم  ی اومد،  زندگ  رم،ی خواست    امیب   شی از 
  چوقتی رو؛ من ه  گهید  یک یاما تحمل نکنم وجود    نمشی بب  یواشکی  رون،یب

 تت دوس   یا  گهیجز من نگاه کنه، به کس د  یبه کس   روانی طاقت نداشتم س
  د یتونستم تحمل کنم، شا   یمن نم   ره، ی بم  گه ید  ی کی دارم بگه و واسه وجود  

ا   ی نقطه ضعف لعنت  نی هم و    فتهیب  میاتفاق تو زندگ   نیبود که باعث شد 
 حاال تنها بشم. 

 انداخت و تکونش داد:  نییپا  سر 

 ... .هگیاحساس د  هی گه، یهمنفس د ه ی گه،ید ی کیرفت با   -

کرد.    هیصدا گر  یرو به خودش فشرد و ب   نا یبه آغوش سورل   از یرفع ن   یبرا
از شاد پر  باشه، روز چقدر  تر  اون راحت  تا  برگردوند  رو  و    یپژمان روش 

 شد.  یداشت تموم م هیلبخند شروع شده بود و چقدر تلخ و پر گر

  نوش یکاپوچ   وانیدست به ل  کهیزود خودشو آروم کرد و در حال  یلی خ  ایثر
 گرفت گفت:   یم

  یبود، م   پویلیداشتم و اونم ازدواج با ف  م یتصم   هیتنها    نجایاومدم ا   یوقت  -
برا ا   نایسورل   یخواستم  اما  باشم  ف  یلعنت  یماریب  نیمادر  فرصت    پویلیبه 

رفت ازم خواهش کرد که    ی م  ای داشت از دن  ی دوباره رو نداد، وقت  یزندگ 
مادر   یبرا خواست  یدخترش  ازم  ه  کنم،  اون  نذارم،  به    چوقتی تنهاش 

فکر نکرد    یا  گهیزن د  چیبه ه  ان یبعد از مار  یعن ی ازدواج با من فکر نکرد،  



رو خرد کنم، همونجور که    روانیس  یازدواج زورک   نیخواستم با ا  یاما من م
 کنم...   یاون منو خرد کرد اما... اما نشد، فکر م 

رو با دستمال    ناینوچ شده سورل  یدست ها  د،یها رو محکم به هم کش  لب
 پاک کرد و ادامه داد:

به    گهی د  چوقتی هام رو پر کرده، ه  یی حاال کنار منه و تمام تنها  نایسورل  -
ندارم،   ی بد یرسونم که زندگ  ی خبر م  روان یگردم اما، اما به س   یبر نم ران یا

 گم تا... تا... .   یبهش م

شاپ    ی کاف  یاد، هواد  رون یب   یو نفس   دیرو باال به سمت سقف کش   سرش
 نداشت، پژمان متوجه شد و گفت:  یخفه بود و اون اصال حال خوب 

  دیکه با   ی و زود اون اتفاق ر یکنه، د  یرو حل م   ز ی! زمان همه چ دیآروم باش   -
 .ادیم   تون ی و آرامش به زندگ  یخوشبخت   ی افته و باالخره رنگ و رو   یم   فته یب

 پوزخند زد:  ایثر

 !یخوشبخت  -

که هست    نی ت مرده است، چون آنرا چن ی خوشبخت ییبگو بر تو اگر  یوا -
 ( ی نیزم   ی. )مائده هاینپنداشته بود

اومد و همراه    رونیکسل خودش ب  ی از حال و هوا  روحیلبخند ب  هی با    ایثر
 مشغول شد.  نوشیپژمان به کاپوچ



پژمان رو به خونه بردن تا   ادیبا اصرار ز  نایو از اون بدتر سورل  ایشب ثر اون
  یی فرار از تنها  یداشته باشن، با وجود خجالت اما برا  شتر ی اونو ب  ی چند ساعت

شد    ی اصال باورش نم  دن،یسر شب بود که رس   بای و تقر  رفت یرنج آورش پذ 
ذوق زده کف    سارا دوباره ش خوشحال بشن،    دنیخونه آنقدر از د  یکه اهال 

  یبر خالف تصورات پژمان به گرم  ویزد و جورج   یدست هاش رو به هم م
و   داد  دست  عقب کش   یصندل   هیباهاش  ثمن  یوقت  د،یبراش    نشستن 

  دارشون یبه د   گهید   یکرد که چرا بعد از اون مهمون   هیخوشامد گفت و گال
پله ها    هبه بهانه لباس عوض کردن به سمت را   یبا عذر خواه   ایثر   ومده؛ین

وارد اتاقش شد و در رو به    یهم دنبالش رفت، وقت   رفت و دم راهش ثمن
 سر تا پاش رو برانداز کرد و گفت:  هم جفت کرد ثمن

ن  الیبهت نگفتم چون خ   ی چی مهمونت ه  یجلو  - اما    ست، ی کردم درست 
 ؟ یشد یم یانقدر صم به یمرد غر   نی: چرا با ا  گمی حاال تو خلوت بهت م

تختش    یرو   ای بهش دقت کنه، ثر  ایکرد که ثر   یهج   قصد جمله ش رو   از 
 کرد و گفت:   یرو خال جانشینشست، نفس پر ه 

خ  یزندگ  ثمن  - شکست    یزندگ   هیشب   ی لیاون  هم  دومون  هر  ما  منه، 
ب   م ی هر دومون خورد  م، ی خورد شده، هر    یی وفا  یبه در بسته، در حقمون 

... تا به  مناشکه، آخ ث  س یو نگاهمون خ  م یتلخ   م ی زن  یحرف م  ی دومون وقت
رو قرار دادن اون    شینبوده، قصد خدا از پ   میزندگ   هیانقدر شب   چکس یحال ه 

 تو بهم بگو! ه؟یچ

 اخم کرد و گفت: ثمن



خوام آگاهت کنم نسبت    ی گم، فقط م  ینم   ی چی دونم و ه  ی نم  یچ یمن ه   -
ا   ، یکن   یکه م  یبه کار ن  نجا یدرسته که  که بخاطر    ستیمملکت خودمون 

  یکنن اما بالاخره آدم ها  ییو بازجو  رنیبگ  زنیرفتن و اومدن ها بر  نیا
  ی امروز صبح داشت ازم م  ویکنن، جورج   یرو احساس م  یبگ یهم غر   نجایا

غر  نی هم   پژمان  دیپرس ثر  بهی مرد  سورل  ایکه  پ  نای و  به  برده    ک ین  ک یرو 
چ خواهرته!  پسر  معنا   یدوست  چه  سکوتم  و  سکوت؟  جز  بگم    یی داشتم 

  شتر یحواست به دور و برت باشه، چند وقت ب   ا ی! ثریبراش داشت جز آر 
هنوز تو شوک    ویجورج   یکه از طالقت گذشته، من، مامان و بابا و حت  ستین

و خاطره ش تموم بشه بعد برو دنبال   ادیو   روان یبذار س  م، ی تهس  یو ناباور
 . گهید  یکی

 تخت بلند شد و گفت:  یو گر گرفته از رو   یعصبان   ایثر

بهم   یمن فقط بخاطر کمک   گه؟ید   ی کی! کدوم  ثمن  یگ یم  یدار  ی چ  - که 
  ی شباهت تلخ زندگ  نیراه دادم، فقط بخاطر ا   م ی زندگ  می کرده اونو به حر

 !گهید ز یهامون نه چ 

 در رو باز کرد و گفت:  ثمن

  نده یچند سال آ   ی زندگ  گه یاشتباه د  ه یخوام    ی به هر حال حواست باشه، نم  -
انتخاب اشتباه بود که بالاخره رد شد اما    هی   روانی ت رو هم خراب کنه، س

 مرد...   نیا



با حال    ا یثر   د؛ یکش  نیی کار گذاشت و اونو به پا  مهیرو ن  حرف ثمن  ای ثر  اخم
  یریحص  یخواهرش لباس عوض کرد و موها  یدگرگون از حرف ها  ییو هوا 

 ی م   نطور ی اشک هاش هم  دیکش  یبه اونا برس م   نهی آ   یجلو  یرو گشود، وقت 
د  بود،    گه یاومد،  محکوم  حاال  اون  بسپاره،  دل  و  بشه  عاشق  نداشت  حق 

 .یو سرد ی کس  یو ب یی به تنها  حکوم م

فقط   ای خوردن و ثر  ی سرد گوجه دار بود که همه با اشتها م  ی ماکارون   شام، 
پژمان رو م  ینگاشون م  یرکیز   ر یز اون    د،ید  یکرد، صورت  فاصله دور  از 

  ی لب ها  ،ین ینازک ب  یپره ها  ل،یو سب  شیزده ر   رونیو ب   اهیس   ینوک ها
ها و چشم  شده  چرب  و  جنبش  حال  رو   ی در  رو  دستش  براق؛  و    ی نافذ 

قرمز رو که در    ی کرد اون ماه گرفتگ  یم   ی به حرکت درآورده و سع  یزیروم 
  ی بکشه، چنگالش دور ماکارون   یاثر نور لوسترها براق تر شده بود به آروم 

  یصدف   ی دندون ها  ف یدو رد  ونیو لب هاش م   دیچرخ  ی م  یلوله ا  یها
  نا ی کرد نبود اما سارا و سورل  یکه م  ییخورد، خودش متوجه کارها   یش گاز م 

  و یجورج   دن،یخند  ی دادن و غش غش م یم  گه یبا انگشت نشون همد  و اون
دارش رو داره    ی چنگال ماکارون  ا یثر  دی د  ی به خنده بچه ها سر بلند کرد وقت

 تکون داد و گفت:  یچرخونه سر ی م  یزیروم یرو 

 !دیجد ی سبک هنر ه یخارق العاده است،  -

که چه    دیتازه به خودش اومد و فهم  ا یثر  یکه با آرنجش زد به پهلو  ثمن
 برد.  ادیرو از   ز ی و همه چ دی کرده، با خنده بچه ها خند  یخرابکار



  ی رو هم همباز  ایراه انداختن و پژمان و ثر  د یجد  یباز  هیاز شام بچه ها    بعد
پژمان با نگاه کردن به ساعت آماده   نکهی مشغول بودن تا ا  یساعت   کیکردن،  

  اطشیاون رو گرفت و کشوندش به ح   ی با دست جلو  و یرفتن شد اما جورج 
  بوددرستش کرده    ییایتال یا باغچه مخصوص خودش رو که به سبک ا ن ت

که دست رو شونه ش گذاشته بود و اسم گل ها و   نطور ینشونش بده، هم
رو    ثمن  یبرد صدا  یداد رو نام م  یرو که بهشون م   یخاک و کود   یحت
 که گفت:   دیشن

  ب یترت   نیو به ا   م ی رو داشته باش  یموندن  ادیشب به    ه یقهوه آماده کردم تا    -
شب    نیتر  یموندن  ادی به    ا یو ثر  ثمن  و،یپژمان اون شب رو در کنار جورج 
  یهنر  یش هم صحبت شد، از کارها  طهیکرد، با هر کس بر طبق شغل و ح

داشته    فتن گ  یبرا  ی حرف  نکه یا   یآورد اما برا  ی سر در نم  یچ ی ه  یرنگ و روغن 
ت و  رافائل  از  گ  ان یس یباشه  ا   یم  ووت ی و  معروف  (،  ییایتال یگفت)نقاشان 

وقفه در    ی تونست ب  ی ساعت ها م  بایبود و تقر   ییدانا  ار ی آدم بس  وی جورج
آثار هنر تابلو  یمورد  از  بزنه،    یلبخند ژوکوند که م  یشرق و غرب حرف 

  یکرد به اندازه چهار سال   یو حس م  د یفهم  ی نم  یچی پژمان ه  با یگفت تقر 
ده، بحث    یاندازه داره گوش م   نی رو اون کار کرده اونم به هم  ینچیکه داو

رو    ای خاطره از موکل هاش عوض کرد و ثر  هی کردن    فیبا تعر  رو ثمن  یهنر
  ظی اونا نبود به خود آورد، اسپرسو غل  ی حرف ها  ی که اصال تو حال و هوا

نشد که    ل یدل  نیشب فاتحه خوابش رو خوند اما ا   یاونم تو بد وقت  ثمن



رفت از    یکه به دم در م   یزود آماده رفتن شد و تا وقت  ی لیبمونه، خ   ر شت یب
 گفت:   ایشون تشکر کرد، پژمان که به ثر  یی رایبابت پذ و ثمن  وی جورج

 . دیکن  یخداحافظ نا یاز طرف من از سارا و سورل -

 برداشت و گفت:  ی رنگش رو از چوب رخت یکت بلند قهوه ا   ایثر

 . امی همراهتون م  ییجا  هی تا  -

  ر یز   کفش هاش رو به پا کرد و موهاش رو پشت گوش انداخت ثمن  یقتو 
 ثمن  یکرد، چشم ها  یبازوش رو گرفت؛ سر بلند کرد و نگاهشون باهم تالق

ثر  دینال  یزد و م   یباهاش حرف م  اما  از    الیخ   یب   ایاز نرفتن  آرنجش رو 
ب اون  نگاه  که یو در حال   د یکش  رونیدست  انداخت    یم   و یبه جورج  ی تک 

 گفت: 

 گردم.   یزود برم -

 که بسته شد پژمان گفت:   در 

 شدم.  ی راه خونه رو بلد بودم، گم نم -

 . ای مثل اون شب کنار در  م، ی با هم تنها باش  یا  قه یخواستم چند دق  یفقط م -

ها  با رس  یقدم  تا  رفتن  و  رفتن  خ  دنیشمرده    یجز صدا  ،ی اصل  ابان ی به 
 گه ی د  یو رفت و آمد مردم صداو اتوبوس ها    یشهر  یحرکت ممتد قطارها

 ه یرو گذاشتن و به سمت    ادهیهر دو باهم قدم تو پ  د،یرس  یبه گوش نم   یا



  کوت هر دو از س  ی وقت  ی رو   اده ی پ  قهی مقصد نا آشنا راه افتادن؛ بعد از ده دق
 و با هم گفتن:  گهی به ستوه اومدن برگشتن سمت همد   نشونی حاکم ب  ن یسنگ

 شما... .  -

 گفت:   ایرو به هم لبخند زدن و بعد ثر  ادهی پ ی کیتار   تو

 . نیبگ -

 . نی نه شما بگ -

 لبش رو جمع و جور کرد و گفت:  ایثر

 . گم یباشه من م  -

 ازتون بپرسم! یسوال هیخواستم   ی راستش م گم، یباشه من م  -

 شد ضربه زد و بعد گفت:  دا یپاش پ یکه جلو  یرنگ اهیبه سنگ س  پژمان 

 تون؟  گهید  یسوال ها هیشب -

کرد، شونه به شونه ش قرار گرفت   کتر ی ا لبخند خودش رو به اون نزدب  ایثر
 و گفت: 

 کم سخت تر!  هی -

 من و من گفت:   ی بعد از کم ا یرو اعالم کرد و ثر تشیبا سکوت رضا پژمان 

 د؟یرو دوست دار   دایهنوزم ش -



سوال انقدر    نیکرد که ا  یاصال حس نم  دیاز جا کنده شد، شا  هویپژمان    قلب
ها مشت کرد و قدم    بیج  یلرزانش رو تو  یکنه، دست ها  تشیاذ   قیعم

  ستاد یاون عقب افتاده ا   دید  ی چند قدم جلو رفت و وقت  ای هاش کندتر شد، ثر
 و گفت: 

 با سوالم ناراحتتون کردم نه؟  -

نفس گرفته ش دم و بازدم کرد و    ونیلب گشود و به زحمت از م   پژمان 
 گفت: 

 کنم!  یداشتن فکر نم  به دوست گهید -

و پژمان ادامه    ستادیاون ا   یچند قدم جلو افتاده رو برگشت و روبرو   ایثر
 داد:

که دوست داشتن    ستی ن  یاحساس  گهی اگر هم بخوام دوست داشته باشم د  -
 رو تو خودش جا بده. 

 با ناخن هاش گفت:  یانداخت و در حال باز ن ییسر پا  ایثر

  دیشا  ست،یمثل گذشته ها ن   گهیاسم د دونم چرا احس  یدرست مثل من، نم  -
.  یببر  ادیو راحت از    یراحت دل بکن   دهیم  ادیباشه که    ییوفا  یب  ت یخاص

  یی جا  گهیکرده بود، واقعا د  ر یهمه قلب و روحم رو تسخ  روانیس   یزمان  هی
پر دردم    نهی س  یاتفاق به اندازه ا  نینبود اما حاال، حاال با ا  ی محبت کس  یبرا
رو تو خودش جا    ی تونه هر محبت تازه و احساس نوبرانه ا  ی که م   هیخال

اما م  اما،  باشم، ضربه مهلک  ی ترسم، م  ی بده  از  یترسم دوست داشته  که 



ضربه کم خوردم  داشتن  دوست  و  ها  ی عشق  سال  تمام  قشنگ    ینبود؛ 
  ، خواد  یدروغ که همسرم بچه دوست نداره و نم   ه یخالصه شد تو    می زندگ

  یدلش نم   روانیس  نکهی مو باال گرفتم فقط بخاطر ادروغ همه جا سر   نیبا ا
  ر، یخواست منو از دست بده، منم طاقت از دست دادنش رو نداشتم اما تقد

  ه یبه    ییدروغگو  نی ا   هیتنب   یناباورانه ما رو از هم کند و هر کدوممون رو برا
انداخت، نم  ا  ای اون سخت تره    هیدونم تنب  یطرف  اما  نو مطمئنم که  ی من 

 زجر آور تر از اون بود.  ی لیشدن احساسم خ   ی سهم من که خالصه شد تو خال

 اومد و گفت:  رونی ب ا یثر نهیاز س ی جانسوز آه

 . گم یرو به شما م نا یدونم چرا ا ینم -

 ما! یهر دو نه یدرد مشترکه تو س هی  نیا -

نواختن    یرو م   ییبا ی ز  ی قیموس  ولنی مطرب دوره گرد با آکاردئون و و   چندتا
  ی چه م  یداد؛ کس  یهر دوشون رو فرار  شونیافکار پر   یا  قهیکه چند دق
 داد. ی م  یهم افکار اون ها رو به دست فراموش  دیدونست شا

 مرا ببخش و مگو او وفا نداشت  رفتم،

 نمانده بود  میبرا ز یبه جز گر  ی راه

 د یام  ی پر از درد ب نی عشق آتش  نیا

 گناه و جنونم کشانده بود   یواد در 

 که داغ بوسه حسرت تو را   رفتم 



 ز لب شستشو دهم  دهید یاشک ها با

 سرود ن یکه ناتمام بمانم در ا  رفتم 

 که با نگفته به خود آبرو دهم )فروغ فرخزاد(   رفتم 

 *** 

 ی لیو سوم: ل   ی س فصل

 

ق رو  رو از اتاق گرفته بود، در اتا  یی پرده ها رو انداخته و نور و روشنا  تمام 
مزاحمش نشه؛ خاتون بهش گفته    یقفل کرده بود تا کس   شی از ساعت ها پ

حتما    نهی ها رو بب  یجنگولک باز  نیبشه و ا  دار یاز خواب ب   اوش یبود اگه س
با شکوه    امسال خواست تولد اون رو    یاما قبول نکرده بود، م   ادیصداش در م 

  یریش   یبایز   راهنیپ   هیبکنه، از قبل خودش رو آماده کرده بود:    شهی تر از هم
 یم یمال  شیافتاده، موهاش رو باز گذاشته و آرا  ر یحر  یها   نیرنگ با آست

و صورتش رو زنونه کرده    شگاه یرفته بود آرا  نیآفر  شنهادی کرده بود، به پ
  یبذاره؛ وقت  یرو اون اثر  نهبتو  راتییتغ   نیا   دیگفت شا  یبود، با خودش م 

 بود.  بایز  بهی غر  هی، انگار  نگاه کرد اول نشناخت نه یخودش رو تو آ 

  ی عصرگاه   ی خواب طوالن  ه یو اون رو غرق    اوشیاومد تو اتاق س  ی واشی   ی وقت
ب   دید انجام داد، وسا  یتمام کارهاش رو    ه یاتاق رو    یاضاف  لی سر و صدا 

بود پر پر کرد و    دهی رو که خر  ی سرخ  ی کرد و بعد گل ها  یگوشه جمع آور
  رد گل سرخ پر ک  یتمام اتاق و دور تخت رو با گلبرگ ها   خت، ی ر  نیکف زم 



و ساده رو روشن کرد و    دیوارنر سف  ی شمع ها  د،یو بعد هم شمع ها رو چ
کنار    ،یبغل تخت، کنار در ورود  یزهای لبه پنجره ها، رو م  د،یتو تمام اتاق چ

  ز یبود، همه چ  ستادهیکه خودش ا   ییتخت درست جا  نیی پا   ی و حت  وارها ید
بود،    فتهشمع نور گر   یاتاق فقط با شعله ها  یاهر مرتب بود و فضابه ظ

  ب یشده و فضا رو عج  یسرخ قاط  یعود و گل ها   یعطر خودش با بو  یبو
عود روشن کرد    هیکرد!    یم  لیخودش رو تحم   دیعاشقانه کرده بود؛ بازم با 

دود عود رو از سر زانوها و شکمش   د،ییاون به بدنش کش یپاها  نییو از پا
  بچگانهتخت نشست، سر و گردنش رو به حالت    یوند و بعد آروم رو گذر 

ور کرد و بعد به صورت اون زل زد؛ گردن استوارش به سمت چپ    هی  یا
بالشش   یکودکانه مشت شده و رو   یدستش به حالت   ه یبدن گرد شده بود و  

  ه یخوش حالتش ابروهاش رو پوشانده بود و قرن  یموها  ی افتاده بود، چتر
  د،ید  یداشت خواب م   یکرد، انگار  یحرکت م  یپلک به تند  ر یچشم هاش ز 

نشوند، قفسه    یگذرا رو به لبش م  یدغدغه که لبخند   یخواب خوش و ب   هی
  هی بار    هی شد و هر چند لحظه    ی م  نیی ش با هر دم و بازدم باال و پا   نه یس

  یشد و عود رو جلو  کیقرار به اون نزد  یتاب و ب   ی ب   یلی خورد، ل   یم   ی تکون 
  یسل ع  یکنه و چشم ها  دارش یخواست ب  یاون گردوند، م  یو چشم ها  ی نیب

بب از خواب  برا  ی م  نه، ی ش رو بعد  اون    هی   ی خواست  لحظه حس کنه که 
 دوستش داره؛  ستادهیپدرش ا   یکه بخاطرش جلو  یکس 

  د؛ یو لب ها کش  ی نی خورد و دست به ب  یتکون   اوش یکه س  دیطول نکش  ی لیخ
بده، آروم    یراحت تونسته بود خوابش رو فرار  ظی غل  یدود و بو   ن یانگار ا



  اوش یو به روش لبخند زد. س  د یعود رو عقب کش  یل یچشماش رو پلک زد و ل
خودش رو   تیمات و مبهوت فقط پلک زد و بعد که موقع  قهیتا چند دق

ل  یپاهاش رو جمع کرد و آروم تو  د یسنج تا آخر    یلیتخت نشست،  عود 
 گذاشت و گفت:   ز یم  یسوخته رو رو 

 سالم! -

  یشمع ها  ی و گرم، چشماش رو چرخوند رو   کیزل زد به اتاق تار  اوش یس
سرخ تمام اتاق رو دور زد، بالاخره نگاهش    یو به دنبال رد گل ها  دیسف

  ی نرم   شه؛ی و دلربا تراز هم  با ی ز  ، یلیبه ل  دیرس  نکهیهمه جا رو گشت زد تا ا
  ود کرده ب  جشی شده بود و عطر تنش که گ  ده یاون که رو بازوش کش  یموها

فرشته    ه یشب  دیسف  ر ی تو اون لباس حر  یلیل   ست،ی بهش فهموند که خواب ن
دور عروس و داماد در حال سجده کردنن؛    ی شده بود که شب عروس  ییها

خودش کرد، اون    خکوبی رو م  اوش یس  گهی د  یلبخند دلربا  هیبا    یل یل  ی وقت
که از قصد    ی دست و پاهاش رو محکم به تشک تخت چسبوند و بعد با لحن

 تلخ باشه گفت:  خواست  یم

 ؟ یخب که چ -

بود    یعالم احساس و مهربون  هیاز    یکه حاک   یو با لحن   ی بدون ناراحت  یلیل
 گفت: 

 امروز تولدته.  نکهیخب ا -



  یزیتو اتاق چرخوند و با لحن تمسخر آم گه یدور د  ه یچشماش رو   اوش یس
 گفت: 

 تولد! -

  ادتی  ن یهم هست، خوب فکر کن بب  گهیاتفاق خوب د   هیامروز سالگرد    -
 اد؟ یم

 ادامه داد: یلی سر چسبوند به تاج تخت و ل اوش یس

 !ومد؟ ی ن  ادتی -

سر    نییتخت جمع کرد و بعد به پا  یرو  یدست و پاهاش رو جور  اوشیس
پا گذاشت    ی برخورد نکرد، وقت  یلیگوشه از لباسش هم به ل  هی   یخورد که حت 
و تا اون    دیدنبالش دو  ی لیگل سرخ و به سمت پنجره رفت، ل  یرو گلبرگ ها

 جلوش رو گرفت:  یل یخواست پرده رو کنار بزنه ل

 . اوشی کنم س  ینه! خواهش م -

 گفت:   به پاش رو با ضرب عقب زد و  دهیگلبرگ مزاحم چسب  اوشیس

 !اد یبدم م یک یمن از تار -

 شد، دست به بازوش گرفت و با ناز گفت:  کتر یبه اون نزد یلیل

 رو دوست دارم.   یکی اما من تار -

 و بعد گفت:  د یپرده رو کش  تیبا حرص و عصبان  اوش یس



ما با   نکهی ا  یعن ی  نی و ا   یرو دوست ندارم اما تو دوست دار  ی کیمن تار   -
 . م ی هم تفاهم ندار

طاقچه    یعقب زد و گنجره رو گشود، دست به رو   نشیرو با دست سنگ  یلیل
زده بود رو درخت    مهیخ   یبه جلو خم شد، آفتاب بلند  یپنجره گذاشت و کم 

گرفته بود، سبزتر    گهی رونق د  هیباغ با اومدن تابستون    اط،یح  یوارهای ها و د
انداخته    ن ییاکرده و سرش رو پ  هیتک  وار ی به د  یل ی. لشهی و با شکوه تر از هم

آزرد، از خدا فقط دست    یگلوش رو م  یکرد اما بغض تلخ  ینم   ه یبود، گر
که به دستش جفت بشه و قلبش   ییخواست، دست ها  یرو م   اوشیس  یها

بود، همون    ده یقلب اون رو شن  یکه صدا  کبار یرو پر از احساس کنه، همون 
ه کرده  یش فشرده و به زور احساسش رو تخل   نهیکه محکم سر به س  کبار ی

و دلمرده لب باز   نی دوباره و دوباره طلب کردنش بس بود، غمگ   یبود برا
 کرد و گفت: 

ا   - از  با کس  ی که هستم تنهاتر، من نم   ینینزار باور کنم  از تو    ر یغ   ی خوام 
تنها بمونم،    دیدم نباباز کر   یاومدم و لب به بله زندگ   نجایباشم، حاال که تا ا

 کنم.   یبذار عاشق بمونم، بذار عاشق  ر، یکم کن، دستم رو بگ کم 

به جلو خم شد، انگار دلش    شتر یداد و ب   رون یب   ین ینفسش رو از ب   اوش یس
  یصدا  نیگز یو قال گنجشک ها جا  لی و ق  رونیب   یاهویه  یخواست صدا  یم

 بشه. یل یالتماس وار ل

  یبرازنده و بازوها  کلیه  ستاد،یا  اوشیجلو رفت و کنار س   یچند قدم   یلیل
کرد و به    خی  هوی  اوش یو بعد با جرأت بغلش کرد؛ س  دی ش رو د   یعضالن



  دیشن   یزنه، صداش رو خوب نم   یبا اشک حرف م  یلیکه ل  دیخودش اومد، د
به دور   یلیل   یمو  یکرد، تارها   یخودش رو حس م   یاما لرزش دست و پاها

بازهم جسارت کرد و دست    ی لی، ل و اون خشکش زده بود  دیچرخ   یم   زوش با
دو طرف صورت    یخاص  جانی برد و صورت صاف اون رو لمس کرد، با ه  شیپ

مچ دست    اوش یاون رو با دست هاش قاب گرفت و زل زد تو چشماش، س
 گفت:   یلیاونو محکم گرفت که ل یها

 دوستت دارم! -

و    اونو عقب زد، ازش فاصله گرفت  اوشینگذشته بود که س  شتر ی ب  قهیدق  هی
 گفت: 

رو ترسوند:    ی لیل  ادش یتونم. فر  یکنم؛ من نم  یخواهش م   یل یبرو، برو ل  -
 تونم.   ینم

  می رو تو قفل چرخوند، مر  د یخرد شده و پر اشک به سمت در رفت و کل  یلیل
  ی رو خال  یپشت در منتظر بود که به محض باز شدن در اسپر یبا برف شاد

 مینشست و دست مر   یل یل  شانی پر  ی موها  یرو   ز یر  یکرد. تمام برف ها 
موند، فضا باال  با کاغذ کش  ی همونجور  بود    ی سالن که  پر شده  بادکنک  و 

 ی زیراه به هر چ   یو تو   دیدو  ینداشت، م   ییرنگ و جال   یل یگه از نظر لید
  یوار دنبالش م   وانهی د  اوشیزد؛ س  یعقبش م   ت یخورد با عصبان  یکه بر م

  ی کند، بادکنک ها رو پرت م  یها رو م   یبرد و کاغذ کش  ی اومد، دست م
 زد:  یبلند حرف م  یکرد و با صدا



 روز با شکوه!  ه ی نمی تولد، ا نم یا -

رو د  ی و شمع ها  ستادی ا   کیک   ز یم   پشت  زانو زد و سر    د،یروشن  جلوش 
 لب شمع ها رو شمرد:  ر ی تکون داد، ز

  ی و هفت سال زندگ  ستی و هفت ساله شده بود، ب  ستیدو، سه، آره ب   ک،ی  -
 بدون لبخند... .  ،دیبدون ام 

شمع ها رو فوت    اوشیس   ست،ی گر  یپشت خاتون قائم شده بود و م   یلیل
 گفت:  یل یکرد و رو به ل

 خوبه؟  -

رو    کشیک  اوشیخاتون فشرد و س  یاستخون   ی سرش رو به شونه ها  ی لیل
رو تو بشقاب گذاشت و بعد به سمت خاتون اومد، دورش   شیقطعه ا   د، یبر

 گفت:  ز یتمسخر آم   یبا خنده ا  ستاد،یا  یلیو بعد کنار ل   دیچرخ

 کنم.   نیریخوام کامت رو ش  ی م  زم،یدهنت رو باز کن عز -

 چت شده؟ اوش یس -

 آشپزخونه و گفت:  وار ی به د  دیبشقاب تو دستش رو محکم کوب اوش یس

 کردنت!  یشدم، از دست تو و کارهات، از دست عاشق وونهید -

 دست جلو برد و گفت:  اوش یباز شد اما س  یل یل یلبها

 برو...  ، یلیبرو ل  نمت، ینگو و فقط برو، برو تا نب یچ ی نگو! ه  یچی ه -



 رفت؟! ی م دی عشق زخم خورده کجا با   نیرفت؟ با ا  یم  د یکجا با  به

 *** 

کنار باغچه پدرش   ایاتاقش   یتو رفت و روز و شبش رو   ی نم  رونیخونه ب   از 
م ا   یسر  نگران  محسن  حاج  آفر  ن یکرد،  از  روز  هر  و  بود    ی م   ن یسکوت 

ها    ی سر زدن ها و حرف ها و دلنگران  ن یخواست که به اون سر بزنه، اما ا
شد اون دختر شاد و سرزنده گذشته   ی نم  یلیکرد، ل  یرو عوض نم  یچی ه

اومده بود و   نییتر از قبل، وزنش به سرعت پا  حالیها، هر روز افسرده و ب
  شیشگ یشده بود همراه هم   هیکه گود رفت، گر  دیچشماش به هفته نکش  ر یز

دلش    گه یپنهان کردن اون اشک ها نداشت، د   یبرا  یینا  گه یو دست هاش د 
دلش    ینم فقط  تحمل کنه،  رو   هیخواست  به  بسته  چشم    ن یا  یجفت 

و باور نکنه که داره چه به    نه یه نبک  یی خواست، چشم ها   ی م  لخاتفاقات ت
 . ادیروزش م 

زندگ  یعروس  ور ی شهر  ل یاوا  طوبا و  خونه  سر  رفت  و    چوقت ی ه  ش،ی کرد 
طوبا رو تو اون    یببره، وقت   اد یرو از    ینتونست اون لحظه سرد خداحافظ

افتاد، تو کت و شلوار خوش    یبه بغل گرفت چشمش به مجتب   د یلباس سف
  ی برازنده ش بود، نم  ی که داماد  یبه راست  د، یدرخش   ی ش م  ی دوخت طوس

گاه    یدارهایهنوزم با د  نکهی ا  ایرفته    ی مجتب  ادیها از    گذشتهدونست عشق  
ا  گاهیو ب  از اعماق وجودش    یخوره، هر چ  یتو ذهنش م   ی جرقه  که بود 

 مال طوبا باشه؛  به بعد فقط ن یعشق از ا نی کرد که ا  یآرزو م 



رو دوست داشت، هنوزم دست    یل یخانم اصال عوض نشده بود، هنوزم ل  عمه
م  دور کمرش  آرزو   یبه  براش  مادرانه  و  کرد،   یم  یخوشبخت   ی گرفت 

آسوده تر    یال یحاال با خ  ست، ی ازش دلخور ن  یکس   دید  یخوشحال بود که م 
 بود. که در حال از دست رفتن    یا ی برسه، زندگ  شیتونست به زندگ  یم

از درسش رو که    مونده یبود به سرش که برگرده دانشگاه و دوترم باق  زده
عقب افتاده بود رو با چنگ و دندون بچسبه   شیعاشق  ی بخاطر حال و هوا

بهش داده شد تمام برنامه هاش   م ی که ظهر همون روز از طرف مر  یاما خبر
زد و قشنگ معلوم    ی پشت تلفن با اضطراب حرف م  میمر  خت؛ی رو به هم ر

 هراس داره، اون گفت: یزیکه از چ   ودب

بودن و    ضی مر  ینداشتن، چند روز  یمدت اصال حال خوب  نی ا  اوشیآقا س  -
ساعته   هی شمال،    رمیکاغذ گذاشتن که من دارم م   هی  هو ی امروز که سر پا شدن  

 .دیرس  ی بهش م دیحرکت کردن، اگه بجنب 

بودن و    ضی مر  ینداشتن، چند روز  یمدت اصال حال خوب  نی ا  اوشیآقا س  -
ساعته   هی شمال،    رمیکاغذ گذاشتن که من دارم م   هی  هو ی امروز که سر پا شدن  

 .دیرس  ی بهش م دیحرکت کردن، اگه بجنب 

  دیدونست چکار با   ی و اصال نم  د یلرز  ی شده بود و دست و پاهاش م   جیگ
 ش... .  گهیدل د ه یشده بود و   یدلش زودتر از پاهاش راه  ه یبکنه، 

پدرش کاغذ    یانداخت و برا  ی کیلباس تو ساک کوچ   کهیشتاب تمام چند ت   با
 نوشت: 



ترسم تنهاش بذارم بابا،    ی! دنبال عشقم، م اوش ی شمال دنبال س  رم یمن م  -
 . یل یتو. ل  قرار یکنم ازم دلخور نشو، دختر ب  یخواهش م

گرفت، دل تو دلش نبود و هر جا   طیساعت بعد بل  کی  یا و بر  نالیترم   رفت
 گرفت:  یرو م اوشیآورد شماره س  یم  ر ی که تلفن گ

 باشد.   یمشترک مورد نظر خاموش م -

دق  یب دلهره  از  پر  و  رو پشت سر هم سپر   قهیتاب  ا  یم  یها  تا   نکهی کرد 
  ی حرکت کرد، نم  ی اتوبوس تو ساعت مورد نظر پر شد و بعد به طرف سار

از دوست    یک ی  یالی و   رهی م  یفقط گفته بود سار  م ی بره، مر  دیدونست کجا با 
ل اما  و  ینم   یل یهاش،  و کدوم  نبود،   ال؛ی دونست کدوم منطقه  براش مهم 

برسه بالخره    کیکوچ  یسرسبز و جنگل ها  یبه جاده ها  ی کرد وقت   یم   سح
  ین یشد، هر ماش یکنه، چشماش از جاده کنده نم   یم  دای پ  یگوشه ا  هیاونو  

 ی نگاه م  قیچسبوند و دق  ی م  شهیدست به ش  دید  یاون م   نیبه ماش   هیشب
  ی ولو م  شی صندل  یرو   ست ی ن  اوش یشد اون س   یکرد اما بعد که مطمئن م 

  ن یماش  ه یاز حرکتش نگذشته بود که گوشه جاده    شتر ی ب  ساعت   کیشد،  
به    ه یکه سر تو کاپوت فرو کرده بود درست شب  یک یاون و    ن یبه ماش   ه یشب

اتوبوس که نزد  اوش یخود س شد قلب اون    ی م  کتر ی نظرش رو جلب کرد، 
کرد،    یبود، اشتباه نم   اوشیشد، خود خود س  قیلحظه دق  هیزد،    یتندتر م

 گرفت و گفت:   لوج  ی دست به صندل

 !دیآقا نگه دار د،ینگه دار -



ش    یمسافر بغل دست   که یدر حال  یلیو ل   عقب رو نگاه کرد  نهیاز تو آ   راننده 
  ی لیکه ل  ینیوسط اتوبوس؛ راننده چند متر جلوتر از ماش   دی زد، دو   یرو کنار م

 بود نگه داشت و گفت:  دهید

 شده خانوم؟  یچ -

 !شم یم  اده یپ -

 راننده گفت:   ن،ییپا  دیپر  ی لیدر اتوبوس رو زد و ل  راننده 

 خانوم؟ یگرد  یبر م  -

 زد:   ادیفر دیدو   یم  کهی در حال یلیل

 نه، نه... .  -

  ک ینزد ن یبه اون ماش ی لیل د یمنتظر شد و بعد که د  یا قه یچند دق  اتوبوس
که    یو به مرد  نینفس نفس زنان خودش رو به ماش   یل یشد حرکت کرد، ل 

 کاپوت خم شده بود رسوند و گفت:   یپشت بهش رو 

 !اوش یس -

 شباهت داشت اما اون نبود.  اوشی برگشت؛ به س  مرد

 مرد انداخت و گفت:  یو سرتاپا  نیبه ماش رهینگاه خ  هی

 . دیببخش -



ازش فاصله    یکه حساب  یبه اتوبوس   د یتا شا  دیدو   بایعقب رفت و تقر  عقب
 گرفته بود برسه اما... . 

اومده   ی ل یبه دنبال ل  ن یداده و سوار بر ماش  ن ییرو پا  نیکه کاپوت ماش   مرد
 داد و گفت: ن ییرو پا یک ی الکتر شهی بود ش

اتوبوستون جا مو    د یگرفت  یعوض   ی اگه اشتباه نکنم شما منو با کس  - از  و 
 درسته؟  د،یند

 بله! -

 کجاست؟   رتونیمس د، یسوار ش -

 اعتماد کنه گفت:   دیترس یکه م   یلیل

 ی بتونم تو اتوبوس ها  دیرسونم، شا   یم  ییجا هیممنون، خودمو به   ی لیخ  -
 سوار بشم.  ی راه نیب

 باز کرد و گفت: در جلو رو  مرد

 کمکتون کنم.   شم ی خوشحال م میر یاگه هم مس ،ی سار رم یمن م -

اونو کشوند    یمردد شد و مرد با نگاه نافذ و لبخند رمز آلود  یلحظه ا  یلیل
 . نشیتو ماش 

حرف   یکه نشست متوجه نگاه ها و حرکات مزاحم مرد شد، وقت   یزمان  از 
ربطش هم    یب  یبه سوال ها   یحت   ،ی کرد نه همراه   یزد نه نگاش م   یم

 کبار یبه خودش اجازه داده بود هر چند لحظه    گه یداد؛ مرد که د  ی جواب نم



سرعتش رو    هو ی ضربه بزنه    ی لیبا دستش به بهانه تحکم حرفاش به چادر ل 
زنان    غ ی کالفه و ج  ی لیکه ل   یجور  ه یجمله ساخت،    گهیجور د  ه یکمتر کرد و  

 زد:   ادیرو باز کرد و فر  نیدر ماش 

 ... ینگهدار عوض  -

 درو ببند...  وونه،ی چته د -

به    نیماش   هیو چادرش رو جمع کرد،    رونیب   دیپر  یلیل   ستادی که ا  نیماش
افتاده بود و هنوز براش بوق    ی لیازشون نگه داشت،. مرد دنبال ل  یفاصله کم

 زد:  یم

 . م ی زن یباال با هم حرف م  ای ب سه، یخانوم قد گر یج ی شیحاال چرا دلخور م  -

  اوشیس  د یبگه که د  راهیلرزان خواست برگرده و بد و ب  ییبا دست و پا  یلیل
شد و اومد سمت مرد مزاحم، دست   ادهیپ  نشیقفل فرمون به دست از ماش

فرار    اوشیکه گرفت مرد مزاحم مثل جت گاز داد و از دست س  رهیبه دستگ
با حرص برگشت    د یبهش نرس  و چون  دیدو   نیدنبال ماش   یکم  اوشیکرد، س 

بازوش رو   ،ی لیپرت کرد، بعد هم رفت طرف ل ن یماش یو قفل فرمون رو تو 
با ترس و لرز فقط نگاش    ی لیل   ؛یبا شتاب چنگ زد و بعد انداخت رو صندل

  دهیپوش  نی رنگ به تن داشت که روش کت ج  اهی شرت چسب س  یت   هیکرد،  
کرده بود؛    رشینظ  یو کفش اسپرت ب   نیباال تنه ش با شلوار ج   بیبود، ترک

دل    یگرفت که تو  یکه استارت خورد و افتاد تو جاده، چنان سرعت  نیشما



دق  یخال   یلیل چند  تا  به    قهیشد،  محکم  بکشه،  نفس  نداشت  جرات  اصال 
 کرد.  یرو مشت م  خشی  یبود و دست ها ده یچسب یصندل

  اوشیاون، حاال س  ی ذهن  ی حساب کتاب هابود؟! با    دهی از راه رس   یچطور
 کرد، پس چطور... .   یاستراحت م الی تو و  دیبا

چادرش   یلب باز کنه، کم  تونهی و م  دهی اون خواب   تیحس کرد عصبان   یوقت
 رو جمع و جور کرد و گفت: 

 من... .  -

 جلو برد و محکم گفت: ی دستش رو به حالت تو دهن اوش یس

 ام.  یعصبان   یلیحرف نزن، حرف نزن که از دستت خ  -

تا   ن ییطرف خودش رو داد پا   شه یش  اوش یخفه شد. س  ی لیل   نهی تو س  حرف
ماش  یهوا تو  و خفه  ل  ن یگرم  و  بشه  به   ی ل یعوض  رو چسبوند  صورتش 

 .ست ی سمت خودش و آروم گر  شهیش

نبرد،   ادیاز    چوقتیتنها بود رو ه   اوشیبار با س  ن یاول  یروکه برا   ی شب  اون 
پا به پا همراهش بود،    ه یمثل سا  د، یدو  ی رفت دنبالش م  ی هر جا که اون م

محل هم بهش نداد،   یحت   اوش یاما س   دیغذا درست کرد و حرف زد و خند 
ا   یل یگرفته بود صبح خ  م ی تصم بزنه    الی از و   ادیآفتاب در ب  نکه یزود قبل از 

 و برگرده تهران.   رونیب



از اونجا، از پس    ستاد،یتراس ا   یرفت طبقه باال و رو   اوشیکه شد س   غروب
  یی بود، تو اون روزها   باتر ی ز  ی مواج و آب  یایشاخ و برگ بلند درخت ها در

  الی شدن تو و   یخراب م  یاومدن سه چهار نفر  یدانشگاه م   یکه با بچه ها
دو    یی بایو از رو تراسش زبه طبقه باال بزنه    یکرد سر  یفرصت نم  چوقتی ه

دور بمونه و تو    یل ی خواست از ل  یرو نگاه کنه اما حاال که م  ایچندان شده در
خ خودش  بهتر  یباف  ال یعالم  برا  ن یکنه  ا   یفرصت  بود،    نجایرصد کردن 

  اط یبزرگ ح   یگرفت و به دار و درخت ها و گلدون ها  اینگاهش رو از در 
بود و زانو به    ه از گلدون ها نشست  یکی کنار    یپله سنگ   هی  ی رو   یل یانداخت، ل

سفر، بدون    ه یروز کامل؛    ه یکرده بود، اونم    یرحم  ی بغل داشت، در حقش ب
خواد    یحرف. به حالش دل سوزوند و صداش زد، گفت که م  یکلمه ا  یحت

کرد، انگار معجزه    ینگاش م  نیی ناباورانه از اون پا  یلیباهاش حرف بزنه؛ ل
داد، با شوق و ذوق به سالن   ی زد داشت رخ م یازش حرف م  نیکه آفر  یا
هول و دستپاچه موهاش رو مرتب    خت، یر   یچا  وانیبرگشت و دو ل  الی و 

که ممکن بود هر    یتماس اتفاق  هی کرد، از فکر    دیلبش رو تمد   ک یکرد و مات
داد؟!   ی لباسش مناسب بود؟! تنش بو نم د؛یبه خودش لرز   رهیآن صورت بگ

خودش رو    ی داغ چا  یها  وان ی بعد هم با ل  د، یکش   قیفس عمن  ه یعطر زد و  
 سکو گذاشت و گفت:   یها رو رو  وانیدلبرانه ل  یبه تراس رسوند، با لبخند

 سوختم تا باال اومدم. -

آفر  اگه با یبود م  ن یاالن  م   وان ی ل  د یگفت دختر خوب  رو  تو    یگذاشت یها 
 : دیکش  قی نفس عم ه یبازوهاش رو بغل کرد و  اوش ی. کنار س ینیس



 . رهی! فکر کنم امشب بارون بگنجایا  ییعجب هوا -

  نهیپاهاش بلند شد بعد هم س   یرو   یها کرد و کم   بیدست تو ج  اوش یس
 کرد و گفت:   هیتخل   رونی باد کرده از هواش رو به ب

 . گم یم  ی چ نی فقط گوش کن بب هیو گال  ی کن  هیگر   نکهیبدون ا -

بود،   الیهمه کشک و خ  ی! پس عشق و عوض شدن و دلبرخت یفرو ر   یلیل
که    نطور یهم  اوشیو س   ستادیسر جاش منتظر و دست ها به هم قفل شده ا 

 نگاهش رو به روبروش دوخته بود گفت:

دختر    یش یخاتون و تو باز م   شی گردم پ  یتهران من بر م  م ی دیرس  یوقت  -
مرد    م،ی کن  یرو فراموش م  ز یافتاده، همه چ   یبابات، انگار نه انگار که اتفاق

  یو دلبر  یطناز  نهمهی ا  قیال   دیالتماس ها باشه، با   نیا  ق یال   دیتو با   یزندگ 
که کردم و    یکاراحمقانه بود    شم، یو اون مرد نم  ستم یباشه، من اون مرد ن
ا اون  از  تر  م  نهیاحمقانه  ادامه  دارم  بپذ  دم،یکه  رو  ب  ر یاشتباهم    نیا   ایو 

تو به طور    نکهی قبل از ا  میتمومش کن   ایب  م، ی مسخره رو تمومش کن  ینامزد
اصال    ،ی لیل   ادی. عشق تو وجود من نمیعشق تموم بش   ن یکامل از دست ا

  یه گل تو باغچه دلم میتونست رشد کنه باور کن اونو مثل    یاگه عشق م 
رو که    ییزهایخودم مضحکه شده، تمام اون چ  یبرا  ز ی کاشتمش، همه چ

تونم ادعا    ی نم  گهی د  ان، یدارن به سراغم م  یک ی  یک یکردم    یازشون فرار م
  شه ی م  لسوفیخونه و ف  یکه فلسفه م   یکنم و از فلسفه حرف بزنم چون کس

  ه یبا   ستین  کینزد  سفهبه قلمرو فل   گه ید  رهیکه عشق و تاهل رو بپذ   یزمان 



  ادته؟یگفت،    یم   چه یار که خودش رو مسخره کرده، ن فرق نداره، انگ  ن یکمد
 کردم.   یم  یمتفاوت با همه همون که من با باورهاش زندگ  لسوفیهمون ف

  ن یکرد، محکم و مت  ینم هی طبق قدرشون گر ستاد،ی ا ی لیل  یو روبرو   دیچرخ
م  س   یفقط گوش  ها  قیدق  اوشیداد،  پلک  اون  سا  ینگاش کرد،   ه یبلند 

قرمز و    ی انداخته رو مردمک سبز چشم ها رو خوب نگاه کرد، اون گونه ها
و    کیکوچ   یکرد ه  یبغض م  یکودکانه که وقت  کیبرجسته، اون لب کوچ

 شد، همه رو با دقت نگاه کرد و بعد گفت:   یتر م کیکوچ 

 ی رحم و ب  یب  یمن؛ نزار دست ها  یسوختن به پا   یبرا  یف ی! حی فیتو ح  -
کن    یکس  م ی عشق رو تقد  نهمه یز تو دور کنن، برو و اعاطفه من محبت رو ا 

ب  ال  شتر یکه  من  م   قه، یاز  زندگ  شهی هم  یبرا  دمیقول  ب  ت یاز    رون، یبرم 
 کنم برو... .   یخواهش م

افتاده نرده    نییبا همون سر پا  یا  هیحرف و مکث و گال   چیبدون ه  یل یل  و 
  ی دور سرش م  یرفت؛ همه چ  نییراه پله رو گرفت و به سمت پا   یفلز  یها

که دم    یصندل  نی کرد، به اول  یم   دای و پاهاش به زور پله ها رو پ  دیچرخ
دست هاش فشرد، چشماش    دن یکرد و سرش رو م  هی راهش سبز شد تک

 گذشته رو تکرار کرد:   ر یهم افتاد تمام تصاو  یرو ی وقت  تار و  اه یس

اول    یروزها امتحان،    ،یی آشنا دانشگاه،  بزرگ  مسابقه  و کل کل،  لبخند 
تکرار و تکرار و    ز یهمه چ   گه،یلبخند تازه د  هی ها و    یروزیشکست ها و پ

 تکرار... 



نبود، پلک که زد و سر تکون داد تازه    ال ی تو سالن و   گه یخودش که اومد د  به
وقته که آفتاب طلوع    یلیکه اون شب سخت براش گذشته و حاال خ   دیفهم

داد،    یبه اتاق روح م   یخنک و دلنواز  میباز بود و نس   ییکرده. پنجره کشو
 دتخت جابجا شد، ملحفه رو پس ز   یو بعد تو   دیخودش رو سنج   تیموقع 

دست کش خودش  بالش کنار  به  نم   د،یو  نظر  سر    یاومد کس  یبه  روش 
خواب    ه یر تازه از  آورد، انگا  ینم   اد یاز شب قبل رو به    یز یگذاشته باشه، چ

رو به راه نبود و    ادیز   تشیشده بود؛ وضع   دار یب   ی زمستان  خبرانه یو ب   ی طوالن
بلند شد    ت تخ  یکه ملحفه رو کامل کنار زد و از رو   یزد، وقت  یم  جیهنوز گ 

تا شده   هی زم  هوی کاغذ  از عشق گفتن    ی عذرخواه   هیفکر    ن؛ یافتاد کف  و 
پر  یلیخ از سرش  ا  اوشیس   د،یزود  نمک نی مرد  و  نبود  رو   یار  دو    یشد. 

پاهاش خم شد و کاغذ رو برداشت و بعد از باز کردن تاش شروع به خوندن  
 کرد: 

از عشق ب ا  ، یحد به زندگ   ی ) رها    ی عشق  چیه   ی زندگ  نی هر چند من به 
  می انیو با سپاس مختصر؛ سپاسگذار از خدا   د یو ام  می نداشتم، رها از چنگ ب

خسته    یکه حت  زندی خ  یکه مردگان هرگز بر نم   ستین  یابد   یعمر  چیکه ه 
 ( جک لندن. چدی پ  یم  ایدر  یامن به سو  ییرودخانه سرانجام در جا   نیتر

شد، سرش رو   دهی رها شد و پاهاش به سمت پنجره کش  یلی از دست ل کاغذ 
رها شده    اوشینبود؛ س  اوشیرو دور زد، س  اطیداد و درخت ها و ح   رونیب

 ... . دیو ام  میرها از ب  ،ی ندگحد به ز  یبود، رها از عشق ب 



داغ آفتاب    یبرهنه قدم تند کرد رو شن ها  ی و با پا  دیدو  اط یسمت ح   به
 زد:  غ یرو گشود و ج  یخورده، در آهن

 ... . اوش یس -

در   دیدو  تو    ای به سمت  تند پخش شد  باد  وزش  با  موها  زد،  اونو صدا  و 
پاها و  با آب سرد در  ی صورتش  تماس  از  به هم جفت شد،    ا یبرهنه ش 

 لب گفت:  ر ی سرکش چشم داشت ز یکه به موج ها  نطور ی هم

 ! یحق ندار  ، یبکن   نکارو یا  یتو حق ندار -

 یرو از رو دامنش بلند کرد و بعد دو دستش رو به گونه ها   یل یسر ل  نیآفر
 داغ اون قاب کرد، خوب نگاش کرد و گفت: 

 دلم.  ز ی آروم باش عز -

 پلک زد و گفت: یش رو به سخت  ه یچشم پف کرده از گر یلیل

بکنم، نتونستم عوضش کنم و    یمن اونو از دست دادم، من نتونستم کار  -
 بودم، نتونستم... نتونستم.  دونیم  ن یا روز یبعد به بابا بگم پ 

کرد    یم  یهر کار  ن ی. آفردیفشرد و نال  ن یآفر  یپاها  یرو دوباره رو  سرش
پر بود، هنوز درد    گران یروزها از درد د  ن یتونست اونو إروم کنه، دلش ا  ی نم

 شیبا احساسات خام جوان   یلی نبرده بود که ل  اد یرو از    دایبزرگ پژمان و ش 
  ی رو م   رشو الغ  فی نح  یکرد و بازوها  یبغلش م  یخراب شد رو سرش، وقت 

ل  یجز آرامش فکر نم   ی چی فشرد به ه با اصرار ز   ی لی کرد.  شام نگه    ادیرو 



  ه یبهش روح  ی دادن کم  یبهونه خواست که با دلدار  نیداشت و در اصل به ا
و حال دگرگون خودش رو در نظر داشته باشه    تیوضع  نکه یا   یب  یل یبده و ل

  ن یشب آفر  یها  مهیخوابش برد. ن   ییرایپذ   یاز کاناپه ها  ی کیهمونجا رو  
رو    ی لیبه حاج محسن تلفن کرد و بعد از گفتن همه ماجرا اصرار کرد که ل 

روز حاج   شی پ  ی چند  بشه،  راه  به  رو  هواش  و  حال  تا  نگهداره  خودش 
ا  یمحسن با وجود دلنگران با همون ساک    یل ی ل  بیترت  نیقبول کرد و به 

ا  ه یمسافرت شمال بسته بود مهمون    یکه برا  یکیکوچ  و    نی رآف  یهفته 
 اون قصر با شکوه شد.

رو    دایسرد ش  یو نگاه ها  نهینهار و شام بنش   ز ی شد سر م  یروش نم  لیاوا
از هر ترحم و    ینگاه ها خال  ن یاما بعد از چند روز که حس کرد ا  ارهیتاب ب
  ی تکرار یروزها  یمصنوع  یبه خودش اومد و با لبخند  هی ا  ه یو کنا شیهر ن

روش   ماگفت ا   هیرو با گر  یهمه چحرف زد و    یرو گذروند؛ با پدرش تلفن
رو بگه،   نای قبول کنه و چشم تو چشم ا  دار ید  هی ینشد که قرار پدرش رو برا

  یت یبه سرش زده بود و پدرش با نارضا   یی هویکه    یهنوز بخاطر عشق خام
بود و رو  رو    یاونو قبول کرده بود خجالت زده  نگاه کردن  و  روبرو شدن 
  ی گذاشت و با حال  یم   ن یآفر  ینداشت؛ بعد از تلفن پدرش سر به شونه ها

  یبا آسودگ   نیکرد اما آفر  یم  یعشق از دست رفته ش سوگوار  یبرا  شون یپر
کرد که اون    یگوشش نجوا م  ر ی کرد و هر بار ز  یاونو آروم م  یخاص  الیخ

  دا یشد مادر و ش   نی هفته آفر  ه ین  گرده، تو او   یبر م   یحالش خوبه و به زود
 کرد.   یخواهر رو خوب باز ه ینقش 



کنار گذاشته شده بود تموم    یل یآرامش وجود ل  یکه برا  ییاون روزها  بالاخره
پدر خونه  برگشت  اون  و  تنها   ش، ی شد  ها   ، یی باز  عکس  سردش،   یاتاق 

 سر ساعت پدرش...   یو قرص و دواها ی ادگاری

لحظه آخر ازش خواسته بود هر دو برگردن به گذشته هاشون، قرار    اوش یس
رو    اوشی همراه س  یبود که اون دختر باباش بشه. هر روز و هر لحظه گوش 

زد    یموند زنگ م  ی جواب که م  یخبر و ب   ی شد اما ب  ی گرفت و منتظر م  یم
تمام همکالس  ا  یروز  ه یکه    ییها  یبه کوروش، کامران و    چه ین   ن یعاشق 

  اوش یگفت که س  یتر بود و م  یاز همه ناراحت تر و عصب  ی بودن، روح  یرانیا
  دنیبا شن  یلیهاش عمه م رو هم رو به موت کرده که ل  ی باز  وونهی د  نیبا ا

؛  و خودش رو به خونه خاتون رسوند  دیلباس پوش  عیسر  ی خبر ناگهان  نیا
  شی شگی هم  ی میو زرنگ که اگه عصاش نبود انگار چوب تعل  ز یت   رزن یاون پ 

افتاده و داشت با مرگ دست و    یماریداد حاال به بستر ب   یرو از دست م 
  ی زد و اونو مقصر همه چ  غ یسرش ج   د یرو د  ی ل یل  ی کرد، وقت  یپنجه نرم م 

ب انداختش  اتاق  از  و  داد  اونو هل  با عصاش  ل  رونیدونست،    ی وقت   یلیو 
زد    یکه تو سر و کله خودش م   یبرگشت خونه و چند ساعت بعد به تلفن

جسم و روح    ب یداره نص  نجور ی داد نخواست باور کنه که اتفاقات تلخ ا  ب واج
اون شب از    ی لیداد و ل   ی خاتون رو روح  ی خبر مرگ ناگهان  شه،یآشفته ش م 

  یمقصر مرگ اون بود و گناهکاره سر تو  نکهی از ا  هی و گال  ادی درد و غصه ز
 کرد.   یبالشش فرو کرد و تا طلوع صبح زار



شرکت کنه اما با    ی نداشت تو مراسم خاکسپار  و جرات   دیترس   ی همه م   از 
از پشت درخت    نحالیا با پدرش  و  قاتل روح خاتون دونست  خودش رو 

د  یها رو  خاتون  جنازه  دست    دیبلند  تو  عصاش  وداع کرد.  باهاش  و 
 گفت:   یتابوت گرفته و م  یخواهرش بود، اونو رو 

  اوشیس  ادتهیتنها همدمت بود؟    ادتهی  ،یکرد  یاز خودت دورش نم  ادتهی  -
! پس حاال کو! کو اون پسر با وفات که به پات  ؟یکرد  ت یترب   نیرو با هم 

 کو؟ کجاست... .   زه،یو اشک بر  نه یبش

اون ضجه ها تو آغوش پدرش از حال رفت و حاج محسن   دن یبا شن   یلیل
  ی شد و افتاد تو جاده ا  نشیسوار ماش   نی بعد از رسوندن اون به خونه آفر

گذاشت تا حال و روز    یبار اونو پشت سر م  هیروز    کی بایروزها تقر   نیا  که
خواست    یبود و اصال دلش نم  ی. شب تلخنه یپنهان شده رو بب  یاون تنها

گفت تا هم خودش    یم   د یارمغان بده اما مجبور بود، با  یرو به کس   یتلخ   نیا
 بود. قرار یکه ب   یگرفت هم دل  یآروم م

کرد    یکن رانندگ   یی روستا   ی کوچه پس کوچه ها  امامزاده تو  ارت یاز ز   بعد
پارک کرد و خودش رو به باغ رسوند،    یشگ یهم   یرو جا  ن یو بالاخره ماش 

نداشت    یجلوه ا  ی کی بلند بالل تو تار  ی آفتابگردون و ساقه ها  یگل ها  نیزم
تخت    د،رو گشود و وارد ش  یباز کلبه چوب  مهیوهم آلود بود، در ن   شتر ی و ب

  خ،یشده به م   زونیکت بر عکس آو   ه ی و    یها، بخار  یو صندل  ز ی و م  یچوب
 افتاد:  نی حرف آفر ادیگردوند و    ینگاهش رو به همه اتاقک چوب

 پژمانه! یها  ییپناهگاه تنها  ه،ی دنج و آروم یجا -



عقب گرد کرد و دور کلبه رو گشت،    د،یاز اون ند  یچشم گردوند اثر  یچ   هر 
به آسمون نگاه کرد،   نه،یاش رو بب قدم ه   یتونست جا  ینم   ی حت  یک یتو تار 

 . یستاره ا  ی بدون حت ک،یتار

به سمت    د یآفتابگردون به گوش رس  ی شاخ و برگ ها  ونی که از م  ییصدا   با
و افتاده    دهیتک   هیسا   هی  د،یبر جا د  ستادهی بلند و ا  هیسا  هی کلبه رفت و    یجلو

  ی بزرگتر از معمول به نظر م  ی که بر اثر ملحفه چارخونه افتاده رو شونه کم
پشت سر    از ش    هی حاج محسن درجا اونو شناخت و همونجا به سا   د،یرس

مدت کوتاه انگار به اندازه سال ها عوض   نینگاه کرد، عوض شده بود، تو ا
دوخت و    شده بود؛ حاج محسن قدم جلو گذاشت و بعد به آسمون چشم

 لب گشود و گفت:  یبه سادگ 

دونم    یافته اما نم   یستاره از آسمون م   هیفقط    ره ی م  یم  یک ی  ی وقت  گنیم  -
 شدن.  یآسمون فرار نی افتاده که تمام ستاره ها از ا یامشب چه اتفاق

و شونه هاش به تکون افتاد، ملحفه سر خورد  دیاستوار به خودش لرز هیسا
پا به تلخ  نییبه  و    ی و سرش رو چرخوند، زل زد تو صورت حاج محسن 

 گفت: 

 مادر... . -

 *** 

 روان یو چهارم: س  ی س فصل



که بود به    یگذشت اما هر چ   یچ  دای تو و ش  نیاون روز ب  دمیکه نفهم  من
ب  یتموم شد، کار  قیهر طر  اما م   دادتون ی به داد و  نبا   خوامیندارم    د یبگم 

  ی که تو قراره پدر بش  دنیهمه فهم  گهی دحاال   ؛یزیمنو به هم بر  یبرنامه ها
  ن یبب   کنگوش    ،یکن   مشیکه قا  ستی اومده، خوب ن   ایثر  یجا  گهیزن د   ه یو  
  ی که چه بهتر، م  ادیاگه مادرش هم ب   نجا، یا   ار یرو ب   دای فردا ش  گم،یم  یچ

اومدن    ا یزود سالن باال رو براتون مرتب کنم تا حداقل وقت به دن  یل یخوام خ
سر   دیاومد بر  ایبچه به دن  نکهیهم   م، ی نداشته باش   یکم و کسر  چیبچه ه

ها،    یزیمنو به هم نر   یتکرار نکنم، برنامه ها  گهیخودتون، د  یخونه و زندگ
دکتر    مارستان،یب  رمیسر م   هینکن! دارم    تیآنقدر هم اون زن بدبخت رو اذ

  ، یوقته بهش سر نزد  ی لیخ  ا،یتو هم ب   یاگه تونست  نه،یخواد منو بب  ی بابات م
 منتظرتم خداحافظ. 

تخت و کنار اسلحه ولو شد، دست هاش رو از    یو رو   د یکش  یق یعم  نفس
  ی و فوران احساس  یداد، سرخوش  نییش رو باال و پا   نهیهم باز کرد و قفسه س

ب  یتو  یکرد، سرنگ خال   یرو تجربه م   یخاص بود و لب هاش    ی دستش 
  ی شده بود، حس م  خیبدنش س   ی و موها  د یلرز  یپاهاش م   د، یجنب  ی اراده م
تو    ی ساعت  میزد، ن   ی دست و پا م  یبی نداره و تو خلسه عج  ی درد  چیکرد ه

رو از دور    یک یهمون حال و هوا موند و بعد که به خودش اومد کش الست
رو  بعد هم  باز کرد  ب   یبازوش  و  دمر شد  ا  چیه   ی تختش  اضافه    ی تکون 

 . دیساعت ها خواب 

 *** 



همراهش نبود، خدمتکار دست رو    یکه به روش باز شد، استقبال گرم   در 
انگار از نگاه    روانیبود تا به سوال ها جواب بده اما س   ستادهیدست مقابلش ا 

رو خونده باشه با دست در سالن رو تا ته باز کرد و بعد در   ز یاون همه چ 
بلند    ییگذاشت با صدا  یسنگفرش ها م  یرو رو   شن یسنگ  یقدم ها  کهیحال

  ی زن با اندام   ه ی  هیسا   دیبه وسط سالن رس   یمادرش رو خطاب قرار داد، وقت 
آشفته و   ی و با فکر ستاد یمتوسط مقابل پنجره نظرش رو جلب کرد، درجا ا 

! نه دا یمادرش، صبا... ش  ا،یرو دور زد: ثر   شی زندگ  یزن ها  ختهی به هم ر
نداشتن... چند قدم جلو رفت    چیه   ادی   هوی  وکدوم اون ها پوشش چادر 

اونا که د  ایمادر ثر مثل    یباهم قطع رابطه کرده بودن؟! فکر  گهیافتاد اما 
 لب گفت:  ر یبرق از ذهنش گذشت دست جلو برد و ز 

 ... . ای میک-

 و محکم گفت:  یکامال جد  یسر برگردونه با لحن  نکهیبدون ا زن

  وار ی د  ی کنم تا از باال  ر یرو اج  ی کی  خبر یروز ب  ه یودت  تونستم مثل خ  ی م  -
  ی کار رو نکردم چون نم   نیخونه ت و در رو برام باز کنه اما ا  اطیبپره تو ح 

مثل   باشم.  پنهان  اومد  هیخواستم  خورد  یصاعقه  محکم  زندگ  یو    یبه 
ر  ز یمن، همه چ  یها  نیزتریعز   تر به خاکس  شیآت  هی و مثل    ختیبه هم 

 نشسته پوک شد... .

 بلندتر ادامه داد: یی برگردوند و با صدا سر 

 !؟یدار یکه دست بر نم   یخوای م ی چ  ،ی که هنوزم هست  یخوایم  یچ -



ر  هیدر    روانیس فرو  ا   نی ا  خت؛ی لحظه  حال   ن ی نچنیزن که  و  پر  توپ  با 
سر بزنگاه   کبار ی بود؛ همون که    دایش  یزن عمو   ن،یزد، آفر  یدگرگون تشر م 

رو    یروش سبز شده بود، هنوزم همون حس خجالت و شرمندگ فرار جلو  
چند قدم جلو اومد و درست روبروش   نیانداخت آفر  نیی داشت؛ سر که پا 

گوشه    کهیمتفاوت و آشفته ش رو برانداز کرد و بعد در حال  یسر تا پا  ستاد،یا
 تو مشتش گفت:  کردیچادرش رو جمع م 

  یدایتو، اما ش  یو سرتا پا  افهی ق  نیبه ا  دیارز   یپژمان م   دهی گند   یصد تار مو  -
  یدور و تو رو دو دست  ختی و نادون احساسات اون رو ر   ج یگ  د،یاحمق نفهم

که عاشقانه دست هاش رو    ستی ن  یکس   گه ید  ی کرد اگه نباش  الیخ   د؛یچسب
 :ادو موهاش رو نوازش کنه، سر تکون داد و با بغض ادامه د  رهیبگ

نفهم  - بودم که  احمق  براال  دم یچقدر  ب   شی پ  نکه یا   یتماسم  بمونن    ی هم 
 است! دهیفا

از صورت اون زل زد بعد هم با    ر یغ   گهینقطه د  ه یسر بلند کرد و به    روان یس
 گفت:   نهیطمان

 نجا؟ یا ن یاومد ی چ یبرا -

  ش،ین ینب  ،یای ن  گهید   ،یبردار  دایدست از سر ش  ،یاومدم بگم گورتو گم کن   -
  یب  شه ی چطور روت م  شه؟ یدر اون خونه، چطور روت م   ی مادرت رو نفرست

 وجدان؟!

 دندون به هم فشرد و گفت:  یداغ و عصب  روانیس



روزها رو تحمل    نی اگه ا   ام، یخانم، من اگه م  د یاحترام خودتون رو نگه دار  -
 کنم فقط بخاطر اون بچه است.   یم

ش رو پلک زد و لب هاش رو به    هیبه خون نشسته از گر  یچشم ها  نیآفر
 در ادامه گفت:  روان یهم فشرد و س  یسکوت رو  یزور برا

اگه سکوت   ، یا  گهید   ز یکرده تون دارم و نه چ  ز ی از عز  یمن نه دل خوش   -
  ا یکه تو شکم اونه، بچه که به دن   هیفقط بخاطر بچه ا  رم یکردم و دارم جلو م 

 !شهی راه ما از هم جدا م ادیب

 کرد و گفت:   یخال  هوینفس تندش رو   نیآفر

رو که متعلق به    یو اون جسم   یداد  یاون موقع که نفس به نفسش م   -
 بود... .   گهید  یکی

 زد: ادیفر ی عصب  روانیس

نداشتم، از همون    یحس خوب   دایخانم، من از اولم نسبت به ش  دیبس کن  -
 . ادیفتنه ازش م  یحس کردم بو  دمشیکه د   یلحظه ا

 !یتو گولش زد -

 خودش گفته؟! -

س  نیآفر و  شد  ا   یها  شهیش  ی روبرو   روانیساکت  دار  حفاظ    ستاد، یبلند 
 آورد و گفت:  ن ییسرش رو پا



که مقصرش من    زها یچ  ی لیخ   ن،یدون  یهست که شما نم  زهایچ  ی لیخ  -
 نبودم. 

  روانی و س دیبنفش رنگش کش  یدست به پره روسر  بیحال غر   ه یبا    نیآفر
 رو درآورد:  چشی کرد و سوئ  بیدست تو ج

بره، اگه    ی زودگذر زمان م  قهیمن گفتن از اون روزها به قد چند دق  یبرا  -
 ... . دیباش  ل یما

 پخش شد:   نیآروم سالن محکم و پر طن  ینفر تو فضا ک ی یصدا

 چه خبره؟! نجایا -

به    تیاهم   ی نگاه ب  می ن  ه یبا    نیآفر  د؛یسر برگردوند و مادرش رو د   روان یس
 و گفت:   دیبه دو خودش رو دنبال اون کش   روانیسالن خارج شد، ساز    یحور

 ... . دیصبر کن  -

خودش رو    یبه سخت   روان یداشت، س   ی از قصد قدم هاش رو تند بر م  نیآفر
اون سبز کرد و دستش رو باال برد، بعد هم چشم هاش رو تنگ کرد    یجلو

 و گفت: 

بخاطر    ستی کرده تو، زن اون مرد بخت برگشته که معلوم ن  ز ی عز  دا یش  -
  طون یش   هینشه زن نبود،    دهیگذاشته تا د  ابونی داغ ننگ سربه کدوم ب  نیا

قاط  طون یش  ه یبود.   از وسوسه که منو  برو  ف ی کث  یباز  یپر    خودش کرد، 
خواد سرش   یکه هر جور دلت م  یخور  یاون تو سر  ستم ی بهش بگو من ن



با    زارم یو نم   رم یگ  یبگو بچه م رو م   سم، ی میبگو تا آخرش وا   ، ی رو گول بمال
تو قصرت و آسوده نفس    ی دوباره راحت بتمرگ  گه ید  ی ک ی  ی زندگ   ینابود
بند م  ،ی بکش و    ارمی نفسش رو  با کلک  و  پا خطا کنه  از  اگه بخواد دست 
 ه منو دور بزنه. نقش

 زد: ادی فر  روانیو س   ستادی دست به چهارچوب گرفت و ا نیآفر

که تا آخرش    یطرف شده، با کس  یدفعه با بد کس  نیکرده ت بگو ا   ز یبه عز   -
 آره تا آخر آخرش.  سه، ی خواد وا یم

نم   هی هق هق گر   یصدا اشتباه  آرام یبود،  به  رو    رهیدستگ  یکرد،  اتاق  در 
داد و قدم به داخل گذاشت، صداها بلند و واضح تر شد، جهت نگاهش    ن ییپا

  د یکه رس  ز یکشوند و جلوتر رفت، به پشت م  لیپر از وسا  ز ی رو به سمت م
  ونشسته بود و سرش رو فرو کرده بود ت  نیافتاد، کف زم   دایچشمش به ش

و بلندش کت رو چنگ زده و   ک یپژمان، با انگشتان بار  یکت و شلوار داماد
خورد و شکم بزرگش عقب و جلو    یشونه هاش تکون م   د،ینال  ی ت مسخ

از صورتش   با یدورش رو گرفته بود و تقر  شون یو پر   اه یس  ی رفت، موها  یم
زانوها نشست    یحال زار اون پشتش رو  دنیبا د  نیمعلوم نبود؛ آفر  یزیچ
 ک یصورتش رو نزد  ن یآفر  د،یدست از کت نکش  دایهاش رو گرفت، ش   باز و  

 برد و گفت: 

 جان... .  دایش  زم،یعز -

 و به عقب برگشت:   دیغر  دایش



د  - ال   ستم،ی ن  چکس ی ه  ز ی عز  گهیمن  عز  ستم ی ن  قیمن  ال  ز ی که   ق یباشم، 
 ... . ستم ین

 گرفت و گفت:   نهیو قرمز شده اون رو تو س سی صورت خ  نیآفر

 آروم باش! چت شده؟  -

 گرم اون گشود و ناله زد:  نهیدهانش رو تو س دایش

 خوام... .  یخوام زنده باشم، نم  ینم -

و    ی دونست دلتنگ  ی کرد اونو از کت پژمان جدا کنه، خوب م  یسع  نیآفر
ش   ییتنها  م  دایداره  هم  یرو  م   نطور ی کشه،  خودش  به  اونو  فشرد،    یکه 

 لب گفت: ر ی و ز  دیموهاش رو نوازش کرد، بوس 

من   شه، یاشتباه تموم نم   ه یآدم بخاطر    ی نباش! تمام زندگ  ی زینگران چ  -
 مادر! ه یمثل   ستم یا  یپشتتم، من قرص و محکم پشتت م 

 پلک به هم زد و گفت:  دایش

 مادر... .  -

 گفت:   نیریلبخند ش هیبا   نیآفر

کنند( مامانت   یها درست م  یکلوچه که کرمان  ی) نوع  یکلمپه ها   شهی هم  -
  ی م  یادیشد، انگار توش عصاره عشق ز  یمان م بهتر از مال من و مادر پژ 

 . ختیر



 تر شد و گفت:   قرار یب دایش

 دلتنگم.  -

که االن فرسنگ ها    یپژمان   یحت   م،یدونم، منم دلتنگم، هممون دلتنگ   یم  -
 کرد؟!  شهی باهامون فاصله داره اونم دلتنگه اما چه م

چروک کت   نیلب آست  اطی فاصله گرفت با احت  نیاز آغوش آفر  یوقت   دایش
 رو صاف کرد و بعد گفت: 

خ  - نم   یلی من  اصال  داشت،  تاوان  برام  ها کردم که  بشه    یاشتباه  دونم 
 نه اما... اما...  ا یدرستش کرد 

خواد   یم  واشی   واشیکه    هیپشت پرده ابهام، چ   یزیچ  هی وسط    نیا   دایش  -
بگه که    یی زها یخواست از چ  ی اون م  ام، یم روانیس  شیقد علم کنه، من از پ 

که هست و هر    یگرفت؛ هر چ  یزودگذر وقت م  قهیتنش به قد چند دقگف
که    قاتفا  نیبچه، قبل از ا   نی خواد بشه حاال بگو، قبل از تولد ا  ی که م  یزیچ

 تر کنه.   یها رو متالش   یقراره زندگ 

خودش رو   نی داد و آفر  گهی سمت د  هی و تارش رو به    یا   شه ینگاه ش   دایش
 جلو:  دیکش  شتر یب

 !ی که تا حاال نگفت  یکه هست، هر چ   یبهم اعتماد کن، بگو، هر چ  -



افتاد، گر گرفت،    دایش وال  و  هول  به  و    ی م   روان یس  یعنی گردن کج کرد 
برداره؟! اون که خودش گفت تا آخرش سکوت    نشونیخواسته پرده از راز ب

 کنم!  یم

 رفت و گفت:  ی اه ی هاش س چشم

 نه! نه! نه! -

 گرفت: بازوهاش رو محکم   نیآفر

حرف بزن،    یست یتر بشه، حرف بزن، اگه تنها تو مقصر نبزار تاوانت سبک  -
 تو رو خدا حرف بزن. 

 اون شب افتاد. ادیچشم بست و  دایش

گذاشت و تا چند روز حبس اتاقش    ییتلخ تنها  یسر به شونه روزها  روانیس
 هی  دنیگرفتن گرد و شن  یکرد اونم برا  یباز م  دیسع   یشد، فقط در رو به رو 

با خودش و دلش تنها    یب یسر هم شده به حساب درد دل. غر   ف یمشت اراج 
  نیگفت ا   یم  دیکرد، سع  یبود که رهاش نم  ی بیحس تکان دهنده و عج 

و تو خود مچاله شدن، با    یی تنها   نهمهی با ا  ،ی اریرو خودت به وجود م  یب یغر
خلسه    ن یخواست از ا  ی دلش م   ی لیخوب و بد؛ خ  ی از تک تک آدم ها  دن یبر

  یپر شر و شور گذشته ها اما انگار  روانیو دوباره بشه س  ادیب  رونیب   ییتنها 
  هیمثل    ،شد   یدرهم و گرفته و در خود مانده م  شتر یرفت ب  یجلو م   یهر چ

تزر از  بعد  سرگشته  م  ق یروح  سرک  جا  همه  تو گ  دیکش   یبه  و    ی جی و 



 ی راهش بود حرف م که سر    یزیو هر چ  وار ی با خودش و در و د  ی سرمست
 کامل از کثافت.   سی تند  هیخالصه شده بود تو دود و الکل،   شیزد؛ زندگ 

به حالش دل    ی اون بود، گاه  ی جیو مرگ تدر  ی شاهد از دست رفتگ   د یسع
  ی نبودم اما وقت   شی کاش مسبب آلودگ  یگفت ا  یسوزوند و با خودش م   ی م
  گارش ی س  ظ یافتاد بعد از آماده کردن سرنگ پشت دود غل   ی پاداشش م  ادی

اومد    یبه صدا در م   یکرد به وجدانش که لحظه ا  یم   یشد و سع   یپنهان م
 بزنه.  یتو دهن 

شب رو به صبح رسوندن دم و بساطش رو جمع کرد و آماده    ه یبعد از    یوقت
 جلوش رو گرفت و گفت:   روان یرفتن شد س 

 بمون.  شم یتنهام، پ   یلیخ -

 و گفت:   دیحوصله دست به سر و لباسش کش  یب  دیسع

 . نمتیب  یدعوتم، فردا م   یمهمون  رم، یبرم خونه دوش بگ دیبا -

زنگ خورد    لشیموبا  رون، یاز خونه اون زد ب   دیو سع   رفتیراحت پذ   روانیس
  ی ن یباالتر خودش رو به ماش  ابانیو اون بعد از پاسخ دادن چند کوچه و خ

آماده    د یسوال و جواب پس دادن با  ی رسوند؛ برا دیکش   ی که انتظارش رو م
  نیشما   ی روباه  یچراغ ها  ی چی ساندو   ه یدم    ی اصل  ابان یتو خ   ی شد، وقت  ی م
د  سشی رئ حال  نهیبا طمان  دیرو  در  و  کرد    یم  یسع  کهی قدم جلو گذاشت 

زود حرکت کرد و جاده    ی لی خ  ن یخونسرد باشه در رو باز کرد و نشست، ماش



خلوت زد رو ترمز و    یجا  هیشلوغ رو رد کرد، بالاخره هم    یها  ابانیو خ
 ولو شد، بعد هم گفت:   شیکامل رو صندل  دیسع

 . ینگاش کن  شه یگند سرتا پاش رو برداشته، نم   -

 پر دل و جرات گفت:  د ینشست و سع  سشی رو لب رئ  یا  مه ینصفه و ن   لبخند 

 فکر کنم وقتشه! گه یحاال د -

 و مال و منال؟!  ابانیگوشه خ   یعنی وقت مرحله بعد،  ؟ یوقت چ -

 به اون انداخت و گفت: ی نگاه تند دیسع

 !ی وقت پر -

فرود اومد،    دیسع  یگوشت   یاز طرف مرد راننده رو لب ها  یمحکم   یدهن  تو
  ه یبه ر  یقیو نفس عم  دیدهانش کش  یبا ترس و لرز پشت دستش رو رو 

 هاش داد. 

 گفت:   یبا لحن محکم  صدا

 کنم.   یم   نییرو من تع  یز یباشه وقت هر چ ادت یدم تا  ز  نو یا-

 و گفت :  د یکش  نیی با حرص دست از دهانش پا  دیسع

  ندهیخوام آ   یکنم، م  یخوام زندگ  یگند زدم، من م   یلی هم خ  نجایتا هم   -
باشم، س ن  روانیداشته  ا  ستی حقش  از  تر  به    ن یبشه، هم   ن یخراب  االنم 

 . نم ی افتادنش رو بب  ابان یخوام گوشه خ  ی نم  گهی از دست رفته، د  ی اندازه کاف



 همراه شد:   یبا پوزخند صدا

  ه یش    شهی اگه بفهمه خواستگار عاشق پ  یپر  یکن  ی! فکر می ! زندگندهیآ   -
 شغلش به کثافت کشوندن مردم بوده حاضر بشه بهت بله بگه؟! یموقع 

داد که س  دیسع فرو  رو چنان  با صدا بیآب دهانش  پا   گلوش  و    ن ییباال 
 رفت:

  یدونست   یکه نم   یی تو  ،ی غرق شدن تو بود  نیباعث ا   ، یتو باعثش شد  -
از من بخاطر عشقم    ییتو  ،ی کن  ی و کجا خال  یعقده هات رو چه جور که 

  دن یرس   ی خواهرت رو دوست دارم و حاضرم برا  ی دید  ،یسوء استفاده کرد
باشم،    ت یخوام تو باز   ی نم  گه ید  ،یو نشونم کرد  یدیبکنم، د   یبهش هر کار

که الزم بود    ییمن تا اون جا  ستم، ی ن  گرانیمن مرد به کثافت کشوندن د
ا  روانیس از  د  نجا یرو سوزوندم  د   گهیبه بعدش  ا  ی نم  گه ینه،    نجور ی خوام 

 کنم.   یزندگ 

  شه یاز ش  دیسع   نکهی حاکم شد تا ا   نشونیب   یو زجر آور  یا   قهیچند دق  سکوت
کردن    یمدل به مدل که از کنارشون گذر م  یها  ن ینظر کرد، به ماش  رونی به ب

 شد و بعد گفت: ره یخ

بدون    یزندگ  خته؛ی به هم ر  یبردار، به اندازه کاف   روانی و دست از س  ایب  -
  د یمونه، شا  ی نم  ی ازش باق  یزیچ  گهید  اد،یپدرش، اعت  یج یزن، مرگ تدر 

وقت    یساعت شن   هیرفتنش به قد برگردوندن    نیبه روز از ب   دنیرس  یبرا
ب پر   ای باشه،  وقت  بزار  رهاش کن،  ب  ک یبشه،    یو  پام    شترهیسال  به  که 



که   هیگناهش چ  نم،یرو بب   دنشینشسته، باور کن طاقت ندارم انتظار کش
شد تو  و  شده  بزرگ  پدر  سختگ  هی سا   یبدون  مرشی سر  خواهش  کنم    ی! 

 تمومش کن. نجای هم

فرمون چسبوند    یرو رو  شی بزرگ و ورزشکار  یهاصاحب صدا دست    مرد
 و بعد گفت: 

پر  گهید  - مورد  ب   کینپرس!    یزیچ  یدر  بهتر  شترهیسال  با  مرد    ن یکه 
مشغول گشت و گزاره، باور کن منم طاقت نداشتم    ییرهاوایتو جزا  شی زندگ

  ی رو برا  یبدون پدر بزرگ شد اما من مرد  نم،یرو بب   دنشیکش  هودهیانتظار ب 
  ی معذرت م  ،یبکنه هم همسر  یانتخاب کردم که هم براش پدر  شی زندگ
  ی! تو حتما پا پس م یدون   یگفتم اما، اما م   یزودتر بهت م   دیبا   د،یسع  مخوا
جقله ورزشم درس ادب بدم،    یتونستم به اون مرب   ینم   گه یو من د  ی دیکش

انتظارت    ی تموم شده من به قدر روزها  ی شو خو  ر یبه خ  ز یحاال که همه چ
  یو اسم  ی خوام گورت رو گم کن  ی بعد هم ازت م   دم، یبهت پول م   ی پر  یبرا

. سع  ؛ ینبر  یی از من جا قوله...  و دست    شونیپر  ی با حال  دیپوالد قولش 
سال و    ک یبعد از    یرو چنگ زد، باور نبودن پر  ی چرم  ی لرزان صندل   ییها

  یسخت بود که در وجودش نم  یمرد همسن پدرش باور  هیازدواجش با  
 . دیگنج

 *** 

همدل    هیکه بشه دل به دل    ییسر شب بود اما نه از اون سر شب ها  تازه 
رو توبغل گرفته    ا ی بالش ثر  د؛یداد و راحت و آسوده از همه جا گفت و شن 



بره، بالش رو  خوابش ب   د یکرد تا شا   ی بود و به زور چشم هاش رو تنگ م 
زد که تلفن زنگ خورد و    ی ش چنگ م   هی فشرد و به رو   ی ش م   نه یس  یرو 

مضطرب و    ی نیبا طن  نبار یمادرش ا   یرا ی گرم و گ  یصدا  ر، یگ   غامی رفت رو پ
 تو اتاق:  دی چ یپ  شی پر از تشو

کردن و    هیگال  یحرف زدن، برا  ی برا  شهیلب هام باز م   گهیساعت د   ک یتا    -
 .یو باش   یایسر وقت ب شه یمثل هم   دی! بای باش دیبا  دن؛ینال

رو برداشت اما ارتباط قطع شده بود. باز    ی سمت تلفن و گوش  د یپر  روانیس
 رو به تکون انداخته بود؟!  یآماده زندگ شه یگهواره هم   نیا ی چه اتفاق

خودش رو    یمعطل  چ یشد و بدون ه  ی و راه  دیو دلهره لباس پوش   ی نگران  با
  ی رنگ   یپر دار و درخت و گل ها  اطی ح  طنتیبه خونه پدرش رسوند، با ش

تو باغچه رو پشت سر گذاشت و وارد سالن که شد دست ها رو باال برد و  
 زد: ادیفر

 سر وقت.  شه یمن اومدم، مثل هم-

که رو کاناپه ها نشسته   یا  بهیغر   یانداخت به آدم ها  نیی رو که پا   دستش
با   و    یکی بچه    هیبودن چشم دوخت، دوتا زن  با موها   هیدوساله   یمرد 

ا  یرو   یفرفر س  یکاناپه  به  پشت  و    روان یکه  بودن  نشسته  داشت  قرار 
 ز یبه بغل کنار م   ینی مبل تک نفره مقابل اونا، خدمتکار س   هیمادرش هم رو  

بود و صبا دم راه پله به حالت طلبکارانه دست هاش رو   ستادهی ا  ینهارخور
و به سنگفرش ها  رنگش ر   ی قهوه ا  یجمع کرده و نوک صندل ها  نه یس  یرو 



رو دیکوب  یم نگاهش  ز  ی .  آدم ها  برانداز کردن  و  نشد،    ی طوالن  ادیسالن 
برداشت؛    ز یاز رو مبلش بلند شد و به طرفش خ  یسر تکون داد، حور  یوقت
  ی بود که ب   روانیاومد انگار قلب س  یداشت و جلو م   یاون قدم بر م   یوقت

لحظه    نیمنتظر ا   وقت بود که   یلیشد. منتظر بود، خ  یجهت از جا کنده م 
و   قیبود، وقتش دق  دهیطلبکارانه و پر سوال و جواب بود، و حاال وقتش رس

 بود.   دهیبه جا از راه رس

همون مادر    ن یآب دهانش رو قورت داد، ا  روان یس   ستاد،یمقابلش ا   ی وقت
مادر  شیشگ ی هم ش  یبود، همون  تقد  رهی که  آخر  قطره  تا  رو    م ی وجودش 

به درد دل هاش گوش کرده بود، همون مادر    شهیکرده بود، همون که هم 
عاشق که فراموش   شه یو همون مادر پر عاطفه و هم   ییتنها   یدلسوز روزها

طاقت و سرد گونه پسرش    یمادر، ب  ن یشد اما هم   یفراموش نم  و کرد   ینم
اما  کار رو کرده    نی خودش هم باور نکرد که ا  د،یسپرد و بعد لرز   یل یرو به س

 افتاد تو چشم هاش لب باز کرد و گفت:  روانینگاه پر بغض س  یوقت

 .یازم پنهان کن   دیام که نبا   ینره که من مادرتم! من همون   ادت ی زدم تا    نویا  -

سر برگردونده    یلیس  یکه از صدا  ییپلک زد و نگاهش به مهمون ها  روانیس
رضا    الی و اون زن و بچه که حتما اهل و ع  ا یم یرضا و ک  دن یبودن افتاد، با د

 . ختیآن فرو ر ه یبودن در 

بگه که    یزیتکون داد و لب هاش رو با گوشه زبون تر کرد، خواست چ  یسر
نگه داشتنش    یکه انگار برا  یدست رو دهانش فشرد، بعد هم با بغض  یحور

 تمام عضالت صورتش رو با هم جمع کرده بود گفت: 



  یآخر باردار  یروزها  نکهی آورد، واسه خاطر ا  ایبه دن   یقابله خونگ  ه یتو رو    -
  دم یچی پ  یسبز شمال رو کرده بودم، اگه از درد به خودم م   یهوس جنگل ها

زور    یقت و   ، یمن نبود  ی اندازه روبرو   نیقد و ا  نیو اون قابله نبود تو حاال ا 
رو    ز یچ  ه یآدم ها باز بشه فقط از خدا    یایتو به دن  یزدم تا چشم ها  یم
  ار یوارث ب  ز،یدنباله پرو   ز، یپرو  ه یپسر شب  ه ی  ، یپسر باش   نکهیخواستم، ا  یم

نم زیپرو اما  نم  ی.  راه م   یروز  هیدونستم    یدونستم،    ن یرسه که هم   یاز 
تر رفتار کنه، تو    بهی بشه که با من مادر از همه غر   هیانقدر شب  ز ی دنباله پرو 
 !روانی س یرو شده؟! چکار کرد یچ ه که حاال هم  یچکار کرد ؟یچکار کرد

اومد و گونه هاش رو    یبا لطافت م   یمثل ابر بهار  یمامان حور  یها  اشک
زل زده بود   شینما   ن یانداخت، صبا هنوزم همونجور طلبکارانه به ا   ی برق م

تو بغل زن    کیو بچه کوچ  ایم یبه صورت رضا و ک   ر ی و متحمات    روان یو س 
  ی تلحظا  یرادپور اونجا بود، تو بغل مادرش؛ برا  ز یچشم داشت؛ وارث پرو

تازه کرد    یکوتاه اشک تو چشماش جمع شد اما خودش رو کنترل کرد، نفس 
  ی چشماش رو تنگ و گشاد م  کهیدر حال  ی و لب ها رو به هم فشرد و حور

 نکنه لب باز کرد و گفت: تشیاذ  ادیها زاشک  ی سی کرد تا خ

خودت بچه    ی و به دروغ گفت  یکرد  م ی سه سال قا  شد،ی زنت بچه دار نم  -
  گه، یخوام د  یخوام نم  یهزار هزار نم  ،یخوا  یخودت بچه نم   ، یدوست ندار

  گه یو هزار گند و کثافت د   گار ی س  م؛یبود  دهیچون دروغ ازت نشن  میباور کرد
به    ه،یحی که تفر  یبه خودت و باز تظاهر کرد   یبست  ا یرو به بهانه نبودن ثر



  ی و رو کرد  ر ینامه بابات خونه و شرکت و گاوصندوق هارو ز   تیدنبال وص
 که بفهمم.   یو نخواست

دراز کرد و    ایم یبه هق هق شد، انگشتش رو به سمت ک  لیهاش تبد   اشک
 ادامه داد: دیلرز یم  که یبعد در حال

  ،یکن   یمثل بابات باز الپوشان  یو خواست   یکرد  م ی رو از من قا  قتیحق  نیا-
بخاطر پول    ، یدیبرادرت اسلحه کش  یبه رو  ،ی ختیتو خودت ر   ، یکرد  دیتهد

شده؛ سر و وضعت، صورتت،    ن یحاال هم روزگارت ا  ،یرو داد  زت یهمه چ
 دست ها رو مشت کرد و گفت:  ،ی ستیمن ن روان یس  هیشب  گهید

اومدنت از خدا    ایکه وقت دن  یزیبود تمام اون چ  ن یمن؟ ا  ی بود آرزو   نیا  -
 بود؟! نی خواستم، آره، ا یم

بشه،    رهی مادرش خ  یصورتش رو برگردوند، رو نداشت تو چشم ها  روانیس
نداره سر    ی جز شرمندگ  ی آدم خالفکار که چاره ا  هی دستش رو شده بود، مثل  

خواست، جلوتر اومد،    ینم   نویا   یخورد اما حور  ی نداخته و افسوس ما  نییپا
 اون گرفت و گفت:  ده یچونه زبر و نخراش  ر ی دست به ز

مرد دروغه، بگو که تو حرفاش    ن یا  یبگو که حرف ها   روان، یبه من بگو س  -
 بگو دروغه! روان،یبگو س ،یرو باور نکرد

نگفت اما عوضش صبا اومد وسط سالن و رو به مهمون ها    ی زیچ  روان یس
 گفت: 



کنه،   یرو ثابت نم   ی زیشما چ   یحرف ها  د، یبر   نجایکنم از ا   یخواهش م  -
خانواده ما به    نیب   یزینداشته، چ   یگذشته ا   نیهمچ  هی   چوقتیپدر من ه 

تون    ییوجود نداشته، کاسه گدا  چوقتی راز سر به مهر ه  هیعنوان راز، اونم  
  ون که آدم هاش خودش  نجایداشته باشن، نه ا   ر یکه دست خ  ییجا   د یرو ببر

 هم... . 

 گفت:   یاز رو کاناپه بلند شد و به محکم  رضا

 . دهینشون نم  نو یحداقل سر و وضعت و ا  د،یکه محتاج تر از ما هست  دینگ -

رو    یقصه ساختگ   ن یکدوم ا  چیمن و مادرم ه  د، یبر   دیبه هر حال شما با  -
 . م ی کن   یباور نم 

رسوند،    روانیکه پر دل و جرات تر شده بود جلو اومد و خودش رو به س  رضا
  یچشم ها و استخوان   ر ی ز  یصورتش انداخت و از گود رفتگ  مرخی نگاه به ن  هی

ها سر  به    عی شدن گونه  اون  شد که  ب   ی زیچ  ه یمتوجه  اما    یمعتاد شده 
 کرد و بعد گفت:   ینفس تندش رو خال تی اهم

قصه    ات ی جزئ  دیکن، شا  فیاونا تعر   یمن و مادرم رو برا   ی قصه ساختگ   تو   -
 ده، یلرز   یروز  هیذهنشون رو خسته کرده باشه، بهشون بگو، بگو که پدرت  

جوان ها  جوان  مثل  ب  یبگو  نصفشون  مثل  و  داداش    ،ییوفا  یکرد  بگو 
 بگو.  نوی کوچولوم ا  یکوچولو، به مامان و آبج

شد؛    شونیعالمه اتفاق هوار زندگ   هی  هی از ثان   یکرده بود، در کسر  خی  روانیس
 : دینال یداد و م   ی تکونش م یحور



 حرف بزن، بگو، بگو که بابات... .  روانیس -

 : ستادی رضا ا یجلو اومد و روبرو  صبا 

کنم با حرفاتون    یخواهش م   ست،یمحترم حال مامان من خوب ن   یآقا  -
 د ی هر کار خواست  د،یدلتون خواست گفت   یهر چ   د،ینکن   تشی اذ  نیاز ا  شتر یب

 با دروغ هاتون...  د،یکنم بر  ی! خواهش م د یبر د، یکرد

انداخت و بعد در    ی صورتش رو به نگاه منتظر رضا و مامان حور  روانیس
 کرد گفت:   یسردش رو محکم مشت م  ی دست ها کهیحال

  ی همون زن بخت برگشته گذشته ها  ای میک   ست، ی رضا دروغ ن  یحرف ها  -
 باباست، اون بچه هم... . 

بازوها  یمامان حور  یها  دست دق  یاز  به  و  که   دینکش  قهیاون شل شد 
با    ایم یک   د؛یو به سمت مادرش دو   دی کش  غیشد، صبا ج   ن ینقش زم  هوش یب

  ی بلندتر  غی مادرش ج  یترس و لرز جلو اومد که صبا در حال ماساژ شونه ها
 : دیکش

 . دیدار ی بر نم مونی ندگچرا دست از سر ز  د،ی ر ینم نجایچرا از ا -

  یخورد و کس  یتلفن زنگ م  ستاد،یو به تماشا ا  دیمادرش رو عقب کش  رضا
تونست  یشده بود و اصال نم  خکوبی در جا م روانیرفت، س یبه طرفش نم

تو تمام تنش احساس    ق یبه تزر  از ینداشت و ن   ینفس بکشه، حال رو به راه
 د؛ ید یرنگ مادرش رو تو بغل صبا م   ی شد، صورت ب یم



  ی موضوع سخت  شی سال تو زندگ  نهمهی ا  گهیزن د   هیسخت بود، وجود    براش
لحظه دود شد    هی   ی بود، اعتمادش به بابا، عشقش به بابا، همه و همه برا

نگه داشتن   ی ارای  گهیکرد زانوهاش سست شده و د   یو به هوا رفت، حس م
خودش رو به    قیره اما به هر طررو ندا  نشیقامت در هم شکسته و سنگ

تو لحظه ا و درست  شد    یکه داشت قطع م  یتلفن پر سر و صدا رسوند 
مادرش   دهیو نگاهش به صورت رنگ پر دیتپ  یرو برداشت؛ قلبش م  یگوش 

دلسوزانه فقط نگاش    ای میو ک   دمشی بوس  ی و م  خت ی ر  ی بود، صبا اشک م
 ل آشکار شدن. سا نهمهیاونم سخت بود بعد از ا  یبرا دیکرد، شا   یم

 نداد:  الیبهش فرصت فکر و خ  گهیپشت تلفن د  یو تو دماغ  ز ی ر یصدا

خبر خوشحال کننده دارم؛    ه ی  شم، یمزاحمتون م   مارستان ی خانم رادپور از ب  -
ن درست  اومدن،  هوش  به  پ   م یهمسرتون  و    ش، یساعت  خوبه  حالشون 

م  بب   یدکترشون  رو  شما  م  نن،یخوان  رو    یخواهش  خودتون  زودتر  کنم 
 .مارستان ی ب دیبرسون 

 *** 

 و پنجم:پژمان   ی س فصل

 و آروم گفت: د یکش  نای سورل یموها یمحبت و نوازش به رو  یاز رو  یدست

 . بای عروسک ز -

لبخند  نای سورل چشم    یبا  ش  خاله  به  و  رو کج کرد  گرم گردن کوچکش 
  ی تب م   شی پخت، دو روز بود که پژمان تو آت  یداشت سوپ م  ای دوخت، ثر



؛ روز  تا حاال از دست رفته بود  د یشا  دی رس   ی به دادش نم  ا یسوخت که اگه ثر 
تو تختش    ی شد و روز بعد با انواع و اقسام سوپ ها کم  ه یاول فقط پاشو

تا با مهربون  ایشد و حاال باز ثر   بجاجا هاش حال اونو بهتر از    ی اومده بود 
در قابلمه رو گذاشت و به دور و برش نگاه کرد از    یقبل کنه. وقت  یروزها

وسا آشپز   لی کمبود  و ظروف  وقت  یکم  یو ظرف  و  شد  پژمان   ی متعجب 
 گفت:   یو با تک سرفه خشک  د یتو تختش غلت ی کم  دیحالت معطل اونو د 

  ستم، یبلد ن  یچطور بگم، اصال آشپز یعن یکنم،   ینم یخونه آشپز یمن تو -
ببخش وس  دیواقعا  رو هم همسا  نی هم  ست، ین   یا  لهیاگه   ه یچندتا ظرف 

 بهم داده و اگرنه... .  ی نییطبقه پا 

خش دار اجازه نداد حرفش رو ادامه بده، دستمال    یممتد با صدا  ی ها  سرفه
رو عقب زد و بعد از    نا یدهان گرفت و با دست سورل   یمخصوصش رو جلو

 لب گشود و گفت:  یآروم شدن سرفه ها به سخت 

 بشه.  ضی ترسم مر ی م  ن،یآورد یرو نم نا یکاش سورل   -

خودش   یپاها  یرو هم رو   نای کنار تخت پژمان نشست، سورل  یرو صندل  ایثر
 نشوند و بعد گفت: 

 دل هممون! یعن ی...  یعن یدلش تنگ شده بود،   یلیاصرار کرد، خ یلیخ -

چشم گردوند و    عی سر   ایتو نگاه اون گره خورد که ثر  یپژمان لحظه ا   نگاه
 گفت: 



اجازه اومدن نداد، سارا    اما ثمن  ندتونی خواست بب  یدلش م   ی لیسارا هم خ   -
قرنط  نیا از  داره  ب  نه یروزها کمتر حق    وی و جورج  ثمن  رون،یب  اد یدرسش 

 ا یفلورانس    ی از دانشگاه ها  ی کیخوان تو    یدارن، م   ی بزرگ  ی براش آرزوها
همونجا بخونه،  درس  )   ییپالودا  دانته  ا  که  نامدار  درس  یی ا یتالی شاعر   )

 ده،یاون دانشگاه اعجوبه آفر  دیدانته اعجوبه است، شا  گهی خونده، پدرش م
کدوم    چیسالشه، زوده اما، اما ه  زدهیمن بارها بهشون گفتم سارا فقط س 

 کنن.   یقبول نم 

قل قل سوپ   یصدا  دنیبا شن   ایداد و ثر   لیبه اون تحو   یلبخند گرم   روانیس
داشت،    یخوب   یدوباره به سمت اجاق برگشت، به نظر آماده بود و رنگ و بو

 قاشق توش گردوند و گفت:  هی

 سوپ آماده است. -

 . دیداشت  ی واجب تر  ی به زحمتتون نبودم، شما حتما کارها  یمن واقعا راض   -

پ  هی  ایثر حال   دیکش  شی ظرف  در  بعد هم  از سوپ کرد  پر  رو  توش    کهیو 
 ونه هاش رو چال انداخته و صورتش رو بشاش تر کرده بود گفت: گ   یلبخند

داشتم    و یجورج   یاز دوست ها   یک ی  هی نداشتم، به توص   یکار واجب   چینه، ه  -
م با  یدکامرون  هم  بعدش  البته  آلف   دیخوندم،  نو یریبرم سراغ   (   سندهی! 

 ( ییا یتالیا  ر یشه

 گشت گفت:  یبا دست دور و اطراف تختش رو م  که یدر حال پژمان 

 ( یریآگاممنون؟ ) آثار مشهور آلف ا ی گون یآنت -



 لبخند پر رنگ تر زد و بعد گفت:  ه یجلو اومد و  دیکه سوپ رو کش  ایثر

 . گونی قطعا آنت -

 گفت:  ایپاهاش گذاشت و ثر   یظرف داغ سوپ رو رو  پژمان 

 حالتون رو بهتر کنه.  دوارم یام -

مزه    اقیگذاشت، با اشت از سوپ رو به دهان    یقاشق  یحرف  چیه  یب  پژمان
 کرد و گفت: 

 خوبه! -

 افتاد و بعد ادامه داد:  نای رو که خورد، نگاهش به سورل یبعد قاشق

 . هی دست پخت خاله ت عال -

مرد با همه فرق   نی تو خودش جمع شد. ا  ی از خجالت سرخ شد و کم  ا یثر
بود، به    گه ید  یایدن   هیداشت، نگاه و حرف زدن و خواسته هاش انگار از  

از دست رفته بود،    نشون ی که ب  یو به عاطفه ا  دا یبه ش  کرد، یزنش فکر م
 یز یچ  ی مرد جز خوشبخت  نی کرد کنار ا  یتصور م   دایش  یاگه خودش رو جا 

 اوصاف... . ن یکرد اما با ا  یرو حس نم

با بند روبان شده پشت    کهیجهت حرفش رو کامال عوض کرد و در حال  هو ی
 کرد گفت:   یم  ی باز نای لباس سورل

اگه شما    - بر   هیبه نظرم  ا   هیروح  ن یمسافرت  از  بهتر    ین یتون  که هست 
 !شهیم



ن   پژمان  رو   میظرف  رو  سوپش  باز   ز یم   ی خورده  و  تختش گذاشت  بغل 
 دستمال رو به دست گرفت، بعد هم گفت: 

 حال و روز؟!  نیفرت! با امسا -

 روبان لباس رو باز کرد و دوباره بست بعد هم گفت:   ایثر

 مسافرت الزمه؛ ناپل، فلورانس، پالرمو! ه یآره،  -

  ی داغ و ب  ی خودش کنار زد و بعد پاها  ی ملحفه زرد رنگ رو از رو   پژمان 
  ی کرد، کم   یبه حرکات اون نگاه م   قی دق  ای داد، ثر  ن ییحسش رو از تخت پا

 رو کش و قوس داد و بعد گفت: بدنش

  ی و در مورد کتاب هاش اظهار نظر  نم یبتونم مک کورنته رو بب  د یپالرمو! شا  -
 بکنم. 

 لب هاش رو با گوشه زبون تر کرد و گفت:  ایثر

ا  - پ   یو سارا م   همراه ثمن  و ی هفته جورج  ن یآخر  آئوتسا  برن    شیخوان 
تونم    ی تونم، نم  یراستش قراره منم باهاشون برم اما نم   و، یخانواده جورج 

  تونم ی نگاه کنم و بعد بهشون بفهمونم که نم  و یپدر و مادر جورج   یتو چشم ها
من    استخو  ی نوه شون باشم، اونا از اول هم دلشون م  یشگ ی اون همراه هم

افتاد که همه خواسته ها از دست رفت، اونا    ی بشم اما اتفاقات   پو ی لیهمسر ف
کنم؛    ینوه شون مادر  یاتفاق باز من برا  نهمهی تظار دارن بعد از گذشت اان
که    نایسورل  یباینگاه به چهره ز  می ن  هیبره،    ن یها از ب  ی وابستگ  نی خوام ا  یم



انداخت و بعد ادامه   ردک  یرو نگاه م   ز یم  یداشت جدول حدس کلمات رو 
 داد:

  یی بای ناز  ن یخواد ا   ی و دلم نم  ست ین  با ینداره و ز   ی رونق  گهی من د  ی زندگ  -
 ی خانواده واقع   هیو    نهی همه جا رو بب  دی هم تجربه بشه، اون با  نایسورل  یبرا

 داشته باشه، در کنار من... . 

 و با بغض گفت:  دی کش   نایسورل  ی موها  یش رو رو  چونه

 . یفهمه نه بزرگسال یم  یکنار من نه کودک   -

دو   پژمان  نفس  ی به هر  بعد  و  نگاه کرد  ب   اون ها  رو  داد،    رونیخشکش 
  ی تر از گذشته به نظر م  فیضع   یاز پا انداخته بودش، حت  یحساب   یضی مر
 قدم جلو رفت و گفت:  هی د، یرس

 حالم رو خوب کنه؟  تونهیسفر م  -

 !دوارم یام -

به حرکت دستش نگاه کرد،   ستاد،ی اتاق رو دور زد و بعد پشت اون ا پژمان 
ب جدول حدس کلمات نوشت : حرف    یجلو  نای با مداد تو دست سورل  ایثر

 وفا   یب مثل ب

معروف بالماسکه، تنها    یآب، شهر ماسک ها  یو با شکوه رو   بایشهر ز   ز،یون
 . ایدن  نیشهر بدون ماش 



 ی شدن، دوشادوش و قدم به قدم، سفر پخته م یغلط، با هم راه ا ی درست
 د؛ یچرخ ی رو که تو ذهنشون م یا دهیکرد هر اون فکر خام و پوس

  ی بود، درست عصر همون روز  رفتهیبا لبخند پذ  ا یانتخاب پژمان بود و ثر   ز ی ون
  کشی و بچه ها به آئوتسا رفت اونم ساک کوچ  و ی به همراه جورج  که ثمن

  با یآماده سفر شد، بهش عادت کرده بود و تقر   بهی مرد غر  ن یرو بست و کنار ا
دختر    مثل  دیسف  یها   یاسپرت و کتون  یبا اون لباس ها  دش، ید  یهمه جا م

زد و با دستش همه جا رو نشون    ی در کنار پژمان قدم م  طونیش   ی بچه ها
مطمئن بود    بایزد، پژمان تقر  یم  یواقع  یداد، ذوق کرده بود و لبخندها  یم

بازگشت روح از  بعد  روح  ایثر  هیکه  از  م  هیقطعا  بهتر  تنها    یتو  شه؛یاون 
ون  ابان یخ داشت   یادی ز  یاکامال سنگفرش بود و پل ه  نشی که زم  ز ی بلند 

در    یکردن، همه جا آب بود، حت   یزدن و به دور و برشون نگاه م  ی قدم م
  د یخر  یبرا  دیاون منطقه با  نیشد و ساکن  یآب باز م  یخونه ها هم به رو

رفتن، کوچه پس کوچه ها    یسر به اون سر م   ن یاز ا  قیبا قا گهید  ی و کارها
تفاوت که همه جا    ن یتهران بود اما با ا  می قد  ی درست مثل بافت خونه ها

 غرق در آب بود. 

 یکرده بود و با حالت خاص  بشی شش ج  ی شلوار کرم  بی دست تو ج   پژمان 
  ی ها  یبالماسکه و دکور  یکردن ماسک ها  متیکرد، با ق  ینگاه م  ایبه ثر
م   یو سنگ  یبلور تا  م  یچشماش چهار  بعد  و   ی زهایرفت سراغ چ  یشد 

  ی ناگهان  بای بلند و ز  ابان ی وقفه تو اون خ  ی ب  یرو   اده یساعت پ   میبعد از ن   گه،ید
به م   ار ی بس   دان یم   هی   وارد بود که    دانیبزرگ شدن که اسمش سن مارکو 



پژمان رو مبهوت    شهی خاصش هم  یبا معمار  دانیم  نیکبوترها معروف بود ا
  وارها،ی دشد، در و    رهیو به دور و برش خ  ستادیدرجا ا   یلحظات  یکرد، برا  یم

و    شوقبا    ایکه در حال رفت و آمد بودن، ثر  ییآدم ها  یساختمان ها و حت 
 ینشسته بودن چشم دوخت، ب   نیزم   ی رو   کشونیکه نزد   یذوق به کبوترها

مشت    هیکه اون اطراف بود رفت و    ییاز دکه ها   یک یخبر از پژمان به سمت  
  ی صف از کبوترها  هیکه    دینکش  یطول  نیزم  یرو   دنیو بعد از پاش  د یدونه خر

پرهاش    ، رو گرفت  شون ی کی  یدور پاهاش حلقه زدن، هم شد و به آسون   دیسف
رو نوازش کرد و بعد به گونه ش چسبوند، نرم بود و داغ؛ پژمان بهش نگاه  

 :دیپژمان رو ند گه ید نبار ی کرد اما ا  شیکرد، اونم با نگاه همراه 

 ت گرفت و گفت: بلند و الک زده ش تو دس  ی رو با ناخن ها  دیسف کبوتر 

تنها   هو ی   ، یپرواز نکن   ییهویتو دست هام، اما    ی کبوتر باش   شهیقول بده هم   -
 . یپرواز نکن

 هم کبوتر تو دست خودش رو باال آورد، نشون اون داد و گفت:   روانیس

 جا.  چیه  ،یپرواز نکن  ییتو هم قول بده، قول بده بدون جفتت جا -

 و اون ها هم... .   دیگفت کبوترها رو رها کن   لمبردار یهر دو قول شد، ف قول

اون ها باز کرد و همه رو    ون ی از م  یرو رها کرد و همراه پژمان جاده ا  کبوتر 
 به پرواز در آورد.  یناگهان 

به    نو یرو آورد اما نخواست ا   ا یهم به ثر   ی شد خستگ  کی کم هوا که تار   کم 
خنده صدادار به  هیبا   ن یپژمان که تازه سر حال اومده بود نشون بده، بنابرا



( که ز یون  یرفت و آمد در پس کوچه ها  یبرا  ق یقا  یطرف گوندوالها ) نوع 
 بود رفت و گفت:  ین یچ  یها قی به قا هیشب  یزیچ

 .رینظ  یشب هاش، با شکوه و ب ز ی اصل ون -

برق زده رو به پژمان که مات و    یانکرد و با چشم  هیگوندوال کرا  هیهم   بعد
 کرد گفت:  یم  رنگاشیمتح

 ه؟ یچ  ینظرت با گوندوال سوار -

 شد و گفت:  کی به اون نزد پژمان 

 و گرون!  یتجمل -

 و گفت:  دشیبا جرأت دست به لباس اون گرفت، جلو کش  ایثر

 !ستیشبه، مهم ن  هی -

افتاد ثر  رفتیپذ  پژمان  ی ب  ای و هردو کنار هم نشستن، گوندوال که به راه 
 مقدمه گفت: 

الخصوص   یمسافرت و عل  نی ا  چوقتی به من خوش گذشت، ه  یل یامروز خ  -
نم فراموش  رو  از سکوت شما خ یامروز  امروز من    اد یرو    زهایچ  یلی کنم، 

 گرفتم. 

 شد و بعد گفت:  ره یباهاش نداشت خ  یادیبه اون که فاصله ز  پژمان 

 سکوت من؟! -



  ومدینفست هم ن   ی صدا  یو حت   ینگفت  یزیآره، سکوت تو، درسته که چ   -
 . یزن ی حرف م یاما من حس کردم با سکوتت چقدر خوب دار

  ی تکون داد و موها  یسر  ایشد و فقط شونه باال انداخت و ثر   جیگ  پژمان
طرف محکمش کرده بود رها کرد، بعد    هیکه به    یش رو از شر سنجاق  یی طال

به پژمان دست    یب ی تو خرمن موها و صافش کرد، حال عج  دیهم دست کش 
 دای گاه ش  چیکه ه  ییها   ی نگاهش رو از اون گرفت، حس دلبر  ع یداد و سر 

 . دیلرز یداد و تمام وجودش م  یبراش نکرده بود بهش دست م

داد،    ینشون م  شتر یبر ب رو چند برا  ز یون   یها  ییبا یکرد، ز   یکه حرکت م  قیقا
  ی شد نورشون تو  یروشن رستوران ها و ساختمان ها باعث م   یچراغ ها

شب جلو رفت    بی ترت  ن یجلوه بده. به ا  بایرو دوتا و ز  ز یو همه چ   فته یآب ب 
  تورانرس  هیشام مهمون پژمان شدن تو    نبار یو ا   دیو رفت تا وقت شام رس

  یزد، غذاها  یحرف م   ی عمارفقط از م  قهیکه پژمان تا چند دق  بایو ز  کیش
کردن    یتست م  گهیهمد  یهم ازغذا  ی گاه  یسفارش دادن و حت   یمتنوع 
بهتر   یوسع  از تک تک لحظاتش ن  استفاده رو ببرن؛ وسط    نیداشتن که 

 مقدمه سوال کرد:  یباز ب  ایغذا خوردن ثر  یها

 د؟ یحرف بزن  دا ینشد در مورد عشق و دوست داشتن با ش  چوقتی ه -

بشقابش رها کرد، دست هاش رو تو هم جمع کرد و    یچنگال رو تو   پژمان 
 گفت: 

 بوده؟  یشما چ یل یتونم بپرسم رشته تحص  یم -



 گفت:  طنتیبا ش   ایثر

 فضولم؟! یلیخ -

 ابرو باال انداخت و گفت:  پژمان 

 نه! ابدا.  -

دلم    ی لیخوندم، خ   ی دونم، جامعه شناس  ی م  نویچرا، کنجکاوم و خودم ا   -
خواست    ی دلم م  شه ی اجازه نداد، هم  روان یخواست مددکار بشم اما س   ی م

و بعد    یرو بشنوم، تو  گرانیمشکالت د  راه حلش بگردم   ه ی جامعه دنبال 
گفت مشکالت    ینخواست، م  روانیحلش کنم اما نشد، س  یگوشه ا  هی  یجور

من    بته، یخودش مص   ست ین   ییکه تو خونه ش سر و صدا  یآدم  ی برا  گران ید
خواستم تو خونه مون سر و    ینم  نکهی به حرفش اعتقاد نداشتم اما بخاطر ا

اون    گهیکه د  یوقت یکنجکاو   نیحس، ا  ن یحاال ا   رفتم، یبشه پذ   دا یپ یی صدا
مخصوصا در مورد شما که مشکلتون با    داره،یدست از سر من بر نم  ستین

 مشکل من... . 

  رفت، یپذ   ی تنفر داشت، نم  دنیدوست داشتن و عشق ورز  ی ادیاز ز  دایش  -
داد و زور هم    یخواست، وجودش اصال مال من نبود، التماس جواب نم  ینم
گفت    هیمحبت کرد و با التماس و گر   ی زورک   شه یبود، اصال مگه م   ده یفا   یب

 دوستت دارم؟!

ا  روانینداشت بده، چرا که س  یجواب   ایثر عشق و    یچند سال زندگ   نیتو 
  ینم  شی مشکل بچه پ  نیاگه ا   دیمحبت رو در حق اون تموم کرده بود و شا



  د؛ یرس   ی بن بست که حاال مقابلش قرار گرفته بود از راه نم  نیا   چگاه یاومد ه 
رفته گذشته ک  برباد  احساسات  تمام  از  رو   فیسرخورده  از  رو    ی کوچکش 

 برداشت و گفت:  ی صندل

 بود.  یعال  شنهادتونی پ  بود،  یخوب  یل یشام خ -

  یهر دو راه  ز یکرد و بعد از حساب کردن م   یاونو همراه   ی با نگاه گرم  پژمان 
 شدن که هتلشون توش قرار داشت، پژمان گفت: یجاده ا

  تمی به سوئ  دن یبه محض رس  م، ی رو گشت   ز ی ون  یکنم به اندازه کاف  یفکر م  -
کارها    یلیبرگردم، خ   دیبا   گه یماه د  ک یتا    بایتلفن مهم بزنم و تقر  ه ی  دیبا

 کار مونده.   مهیهنوز ن

 چرا؟  د؟یبرگرد -

 سر و گردن رو تو هوا چرخوند و بعد گفت:  پژمان 

اومدن بچه و مدت    ایهنوز همسر منه، دادگاه طالق ما رو به بعد از دن   دایش  -
 نصفه کاره است.  ز یموکول کرده، همه چ   زهایچ  نیعده و ا 

  کیرد و لب به هم فشرد، تو تار لباس اسپرتش ک  یها  ب یدست تو ج   ا یثر
 زل زد تو صورت پژمان و آروم گفت:  ابانیو روشن خ

 اما بعد از طالق... .  م ی عاشق هم بود  روانیمن و س  -

 ر یگ   یتو برزخ بد ارم،یتونم دوام ب   ی خوام طالقش بدم اما کنارشم نم  ی نم  -
 کردم!



 هتل چرخوند و بعد گفت:  یصورتش رو به سمت در ورود  ایثر

  د یکه شما بگ   یبندم، فردا هر ساعت   یچمدونم رو م   رم یبود، م  ی خوبشب    -
 من آماده برگشتنم. 

  ا یبازوش رو گرفت؛ ثر  هویبشه که پژمان    یقدم جلو رفت و خواست راه   هی
 سر برگردوند. ع یدرجا خشکش زد و سر

 انداخت و گفت:  ا یبرق افتاده ثر یتو چشم ها ره ینگاه خ  ه ی پژمان 

 کردم.   دایمدت چطور بهم گذشت، چون... چون تو رو پ ن یا دم ینفهم -

  یو سردرگم   یجی گ   نیکرده بود و ب   خیاز تماس دست اون    شتر ی که ب  ایثر
 بگه اما پژمان دوباره ادامه داد:  یزیزد لب گشود که چ  ی دست و پا م

 کنم.   یفراموش م  شتر یبا تو حالم خوبه، ب -

 اون رو رها کرد:  ی د بازو زو  یل یو پژمان خ خت یفرو ر  ا یدر درون ثر  یزیچ

 !رم یم  یگفتم، من اگه از احساسم حرف نزنم م  یم  دیبا -

اتاق خودش تو هتل شد،    ی گفت و راه  یکوتاه  ر ینموند، شب بخ   گه ید  ا یثر
 یخودش رو انداخت وسط تخت و رفت تو فکر، تارها  دن یبه محض رس
  یلغزوند و بعد آروم رهاشدن م   یانگشت سبابه و شست م  یموهاش رو ال

متفاوت پژمان و لمس دستش    یشب فقط به حرف ها  یها  مهیکرد، تا ن
رو صورتش و نفسش رو فوت کرد    دی کرد، دو دستش رو محکم کش  یفکر م 

  الیخ   ی مادرش افتاد، به ساعت نگاه کرد و ب  ادیتلفن    دن یبا د   هو ی  رون، یب



و   برا  ه یشماره گرفت  آزاد  از کشو  یخط  دقخارج  ده  بعد    قه یر خواست، 
زد و اضطراب داشت، با    یقلبش تند م  ره، یتونست شماره خونه شون رو بگ 

 برد: یانگشت هاش اسم م

رو برداشت، هنوز گرم،    ی مامان، بابا، مامان، بابا... و بالاخره مادرش گوش  -
 هنوز مهربون، هنوز هم مادرانه: 

و، دلتنگتم، تمام احوالت  من مادرت  ؟یمعرفت شد   یچرا انقدر ب  ا؟یثر  ییکجا   -
چرا    ؟ یستی خوام باهات حرف بزنم ن  یم   یچرا وقت   رم؟ی بگ  از ثمن  دیرو با

هنوز    ،یتو هنوز دختر من   زم،یبرگرد عز   ؟یتا ک  ،یکن   یم  میخودتو قا   یدار
 . گتم دارم، برگرد، دلتن ینگه م شه یمن جات رو هم  ه،ی اتاقت خال

طاقت اون کوچه پس کوچه    یدون   یدارم، م   یچه حال  ی دون  یشما که م  -
 ؟ یکن  یچرا اصرار م  ،یدون  ی ها چقدر برام سخته، شما که م

و   ستی خونه تو ن  ی کن   یم یسقفش زندگ   ر یو ز  یکه هست   ییاون جا  ا یثر  -
خودم بمون، مثل    شی هم تو خونه خودش راحت تره، برگرد و پ  یهر کس 

 کنم، فقط برگرد!  یهات تر و خشکت م ی بچگ

 افسرده سر و گردنش رو چرخ داد و گفت:  ی با حالت  قرار یب  ایثر

 د؟ یگفته؟ اون ازتون خواسته باهام حرف بزن  یزیچ  ثمن -

روز و شبت خالصه شده تو غصه خوردن واسه    گهیفقط نگرانه، م  نه، ثمن  -
تو    یاما برا  م یشناس  یکه ما نم   یاز کس  گه،یاز پژمان م   گه،ید  یک ی  یزندگ 

 .یبرگرد دی با  ؟یکن   یم یچکار دار ایآشناتر! ثر  ییاونجا از هر ناآشنا 



مساو   - من  برگشتن  د  هینه!  م  روان،یس  دار یبا  اون  دنبالم،    ادیالتماسش، 
 خوام.   ینم نویو من ا  زارهیراحتم نم 

 بغض کرد، تلخ و خاص:  مادرش

زن    ه یرو با   روانیگذشتم س   یاز کوچه شون م   یاتفاق  یوقت   شیچند روز پ   -
 دا، یزد ش   ی صداش م  روان یکردن، س   ی داشتن با هم بحث م  دم، یباردار د

  روان یکه س   یهمون  خته، یتو رو به هم ر   یکه زندگ   یهمون زن  دم یدرجا فهم 
 .م ی ارد  اجیمن و پدرت بهت احت  ،یبرگرد  دیتو با   ایثر  ،یباز  هیگفت فقط    یم

 وارکوب ید  ی پاهاش رها شد و نگاهش رو   یرو   ا یتلفن از دست ثر   یگوش 
ش  ییطال اسم  شد،  باردار   دایقفل  م   یو  ها  د،یچرخ  یدور سرش   یحرف 

 پژمان پتک شد رو سرش:

بودم، کجاش نبودم که همسرم    یآدم بد  میقصه زندگ   ی دونم کجا  ی نم  -
 ... . گهید  ی کیبچه رو به دل من گذاشت اما بخاطر   یآرزو  د، یلغز

 لب گفت:  ر یموها چنگ زد و ز یهاش رو ال   انگشت

 ممکنه.  ر ی نه! نه! غ -

شد همون    دا یو ش  دن یکه تمام بدنش شروع کرد به لرز  دینکش   قه یدق  به
 گشت.   یمدت دنبالش م   ن یکه تمام ا  یکس 

 *** 

 ی لیو شش: ل   ی س فصل



گشتم، پشت    یخوندم پا به پاش دنبال خدا م  یاعترافات روسو رو م   ی وقت
به سمتش م   یسقف آسمون   ر ی بسته، ز  یدرها و    یکه همه دست  گرفتن 

م  تار  یصداش  تو  نور    یم  شهی ها که هم  یکی کردن،  دنبال  گفتن هست، 
مهم نبود، اصال    یچ ی که اسمش خدا بود، برام ه  ییدایبودم، همون نور ناپ

آدم از همه جا    ه یکردم،    یفکر نم   ی چی م، به ه  ی هست   تم، یوجودبه خودم، م 
ب   دهیبر ا   شه یخبر!هم  یو  سوال بودم که چرا، چرا زنده م؟! چرا    نیدنبال 

زن و مرد    نهمهیمگه ا  دن؟ یآدم نفس نکش  نهمه ی و بره! مگه ا  ادیب  د ینفسم با
شد؟! چرا همه فصل به فصل و وقت به    یبه هم نگفتن دوستت دارم، چ 

  م؟ یرفت یچرا اون خواست و ما پذ  ن؟ی زم  ر ی آوردن و خاک شدن ز  م وقت ک 
 ! ه؟یرسالتمون چ م؟ یکه چه کار کن  ایدن نی تو ا  م یی آ  ی اصال م

نفس   حاج آفتابگردون که کم کم    رونی ب  یمحسن  بزرگ  مزرعه  به  و  داد 
گفتن داشت اما    یبرا حرف ها    یلیافتاد چشم دوخت، خ  یداشت از رونق م 

  ی خورد. سر یراه حل سخت تو ذهنش چرخ م  هیگفتنش ن مثل   یچگونگ 
 تکون داد و گفت: الی خ یآسودگ  یاز رو 

آدم زنده    گه،ید  یاز آدم ها   یل یو مثل خ  ی لیمثل من، مثل ل  ، یتو زنده ا  -
ح  یزندگ  دیبا لفظ  چون  هم  یموندگار  ستن،ی ز   ات،ی کنه  تو    ن یهمش 

اما    یکرد  دایپ  ییزها یو توش چه چ  ی دونم چقدر قرآن خوند  ی نم  ه، ی زندگ
  ی نکن برا  الیخ   ،یست ین   یا  یانسان تو فرد معمول   یاومده که ا  شیی جا  هی

محترم و بزرگه   تتیآنقدر شخص   ،ی تو آنقدر بزرگ  ،یو خوراک اومد  ردخو
که توش هست؛   یات ی جزئ  ز یتو به وجود اومده، با همه ر  یبرا  ایدن   نیکه ا



خدا    نکهیبه ا   گه،ی د  یها  یلی من، تو و خ  یماست، برا  ی فقط برا  ایدن  نیا
  ی که تو م   یزینگهت داشته و چرا سر هر چ  ی چ  ی و برا  ده یچرا تو رو آفر 

باز   هی  یخوا پا  تیسر طناب  ب  هی رو گرفته شک نکن، شک    ی مانی ا  ی همه 
که خدا تو رو انتخاب کرد،    یداشت  یچ  ، یبود  یفکر کن که چ   ن یهاست، به ا 

  ی تا با خوب زندگ   م ی اومد  م،ی اون به وجود اومد  یبرا  م،ییخدا   یما هممون برا
 ما خلق کرد...   یرو برا ز یخدا همه چ  م، ی اریکردن لبخند براش ب

 برگشت سمت اون و محکم گفت: اوش یس

برا  - برا  یزانو زدن؟! برا  یبرا  ؟ یچ  یما رو  و شکرانه؟!    هیگر  ی التماس؟! 
 ؟ یچ یابر 

 خودش خلق کرد! یما رو برا -

 پوزخند زد: خودش! اوش یس

 نداد و گفت:  یت یمحسن به بغض تو گلوش اهم   حاج

داد، انقدر بهت حد داد که تو کتابش    ت ی انصاف، خدا بهت شخص  ی بنده ب  -
کدوم الت    ؟یخواست  یم  نیباالتر از ا   یچ   ،یمن خلق شد  یزد:تو برا  ادیفر

  ی و زرتشت   یی رو داد؟! کدوم بودا  هیهد   ن یبه بنده ش ا   امبر ی زمان پ  یو عز
  شهگو   هیفقط    نی گرفتن؟! ا  هیهد  یز یچ   نیهمچ   ه یاز خداشون    یح یو مس 

قائل    ت یخدا برات شخص  ن یکه ا   ر یاون بود، بپذ   ی برا  ی از اطاعت و زندگ 
با تمام وجود تو رو م   ر یبود، بپذ انقدر بزرگ و دست    ی که  خواست، خدا 

و اونور    نور یناختنش دو سه جمله از کتاب خوندن و از ا که واسه ش   یافتن ین



بنده ش جرات م   ست،ین   یکاف دنیشن به   داد خدا به من جرات    ده،یخدا 
انقدر که پشت جبهه    اوش، یس آنقدر جرات که خط شکن جبهه ها شدم، 
من با جرأت    ستادم،یدشمن ا   یروبرو   نیسنگ   یفکه با اون باتالق ها  یها

بخاطر    اوش،یباورش کن س  رفتم، یکردم و پذ  یقدم به قدم زندگ  ییهمون باال 
 باورش کن.  رهیکه داره از دست م  یبخاطر زندگ  ،ی لیخودت، بخاطر ل

 ی رو آروم رو  ششی چند شب پ ی ها ی خواب ی خسته از ب  یپلک ها اوش یس
ه  خالصه شد   شیزندگ  ی بگه، تمام سال ها  یزیتونست چ   ی هم گذاشت، نم 

برهه از زمان محال بود که بتونه در   ن یها، حاال و تو ا  ی تفاوت  یبود تو ب 
  گه؛ یآدم د  هی ها باز کنه و اصال بشه    یتفاوت   ی ب  نیا   یقلبش رو به رو   ن یسنگ

پر قدرتش گرفت و چشم ها رو گشود، گل    یبازوها رو تو چنگ پنجه ها
  ی میکردن، نس   یم  یینور آفتاب خودنما  ر ی آفتابگردون گردن کج کرده ز  یها
 ن ییبلند حاج محسن به پا   ی شون ی درشت عرق از پ  یو دونه ها  د یوز   ی نم

 کرد.   یو روش م   ر یکرد و ز   یتراوش م 

نور    ر یازش نداشت اما درست ز   یادینگاه به اون که فاصله ز   مین   هی  اوش یس
 ت:آفتاب نشسته بود انداخت و بعد گف

 . ستم یمن مرد موندن و ادامه دادن ن  -

 گفت:   یبه بدنش بده به آروم یحرکت نکهیبدون ا یمحسن   حاج

 !ی هست -



  ی لیچهار سال درس تو دانشگاه و کل کل و بحث و گپ دوستانه منو به ل   -
نم باور کنه که من  نخواست  باور کنه،  اون نخواست  اما  تونم    ی شناسوند 

 شم. خواد ب  یکه اون م   ییاونا  هیشب

 گفت:   یلب ر یمحسن باز هم ز  حاج

 !ی تون  یم -

  یداشت پنهانش کنه بازوها  یجهت بغض کرده بود اما سع   یکه ب  اوشیس
 خودش رو فشرد و گفت: 

 . دیبگ یلیبه ل  نویباشم، ا  یخوام پابند کس ینم -

شد تو کلبه،    میقا  یا   گهیحرف د  چیتخته سنگ بلند شد و بدون ه  یرو   از 
فرق کرده بود،    یلی اول خ   ی حاج محسن به رفتن اون نگاه کرد، با اون روزها

داشت    اوشیس  د،یلرز  یم  یلیاسم ل   دن یناخودآگاه دستش با شن  گهیحاال د
 شد.  ی عوض م

 *** 

خواست اونو    یرو داشت، نم  اوش یرفتن س  یبود و عزا  دهیپوش  اهی س  لباس
  یشاد  گه یبپوشه و د  اه ی است که سخو  ی از دست رفته فرض کنه اما دلش م

بود لب باز   ک یبار نزد  ن یآورد، چند  یرو تاب نم   تی وضع  ن ینکنه، پدرش ا
گوشه از شهر با خودش در    هی  نجا یزنده است و هم  اوشیکنه و بگه که س

حاج محسن   ده، یجلوش رو گرفت و گفت هنوز وقتش نرس  نیاما آفر  لجد
بهتر از اون    یل یخالصانه مادرانه ش خ  ی با محبت ها  نی کرد آفر  یحس م



مدت    ن یتو ا  ی لیبود که ل  نم یبخاطر هم   د یرو سر پا کنه و شا   ی ل یتونه ل  ی م
رابطه ها    دید  یخونه اون ها بود و حاج محسن حاال که م  شه یهم   بایتقر
گرفت که بالاخره    م ی رو کنار گذاشت و تصم  دها یشده تمام ترد   ک ینزد  قدر اون

 ه مهر برداره. راز سر ب  نیپرده از ا 

سر    یاز خجالت و شرمندگ  یرو کاناپه مقابل دخترش نشسته بود حالت   یوقت
کرد تو اون جمع زنانه مزاحمت و   یو صورتش رو پوشونده بود، حس م 

ورم کرده تو    یبا اون شکم بزرگ و دست و پاها  ست،یجلوش راحت ن  دایش
ماهگ م   یهشت  توجه  جلب  ل  یبدجور  ا  یل یکرد،  تو  مدت کوتاه    نیکه 

ا  ی حساب اما   ی میصم   ون با  بود  تو دست گرفته  رو  بود دست هاش  شده 
خواست که پدرش لب باز کنه   یپدرش بود، م  ینگاهش به دنبال چشم ها

به هم    گهید  یجا هیتو   نیکه نگاه پدرش و آفر  غیدر   غ،ی و حرف بزنه اما در 
کم جابجا    هیکه    دای گرفت؛ ش  یخورد و از اونا فرسنگ ها فاصله م   ی گره م

راه افتاد    ی سراسر وجودش رو در بر گرفته با عذرخواه  دردشد و حس کرد  
  کیبهش فشار آورد و نزد   ینیبه سمت پله ها تا به اتاق خودش بره که سنگ 

گفت    نیاونو کمک کرد و آفر  یکوتاه  غیبا ج  یلیبشه که ل  نیبود نقش زم
راه پله    ی کرد و تو  قبول  اق یبا اشت  یل یکه اگه ممکنه تا باال همراهش بره، ل 

 به اون گفت: 

هر لحظه امکان داره    ،ی پا به ماه  گهیتو حاال د  ،ی استراحت کن  شتر یب   دیبا  -
 .اد یب ا یبچه ت به دن



اون برداشت، لب    یشونه ها  یدست از رو   دایبه اتاق، ش   دنیمحض رس   به
به صورت تپل اون زل زد و بعد به    یل یتازه کرد، ل   یتختش نشست و نفس

بود و با شکوه،    بای ز  دا یاونا افتاد، پژمان در کنار ش  یقاب عکس عروس  ادی
هم    باتر ی پوشوند ز  یزائده صورتش رو نم  هیمثل    یاگه اون ماه گرفتگ  دیشا

 گفت:   حیمقدمه و صر یب  هویبود،  

 اومدن بچه! ای! نکنه بعد از دناد؟یم  ی پس شوهرت ک -

 . دیشا -

 کنار اون نشست و گفت:  یحال ی با ب یلیل

خ   ینطوریا  - باردار  یل یکه  دوران  تنهاییتنها   مان یزا   ،یی تنها   یبده،    یی... 
 !ی سخته و سخت تر از اون دلتنگ یلیخ

شد    یم   رهیصورتش خ  مرخی به ن  کهی و بعد در حال  دیبه بازوش کش  دست
 گفت: 

 دلت براش تنگ نشده؟  -

کنه،    هیگر  یلیل  یخواست جلو   یروش رو برگردوند و بغض کرد، نم   دایش
 ش کرده بود.  چارهی ب یقلبش رو تکون داده بود، دلتنگ  ی دلتنگ

 به سمتش هم شد و گفت:  یلیشد ل  یکه طوالن   سکوتش

م   - نبا  یمعذرت  م  د یخوام،  بود،    یناراحتت  احمقانه  سوالم  اصال  کردم، 
که باهات آشنا شدم چند ماه    یقت از اون و   شه، ی معلومه آدم دلش تنگ م



ا   گذره، یم بدون همسرت خ  نیتو  آورد  ی لیمدت    یجور  ه ی  ، یخوب دوام 
 . شی نی ب ی م  شهی هست و هم شه یکه انگار هم   یکن  یرفتار م

رو چرخوند به سمت خودش و در   دایش   ی و مهربون  ت یمی پر از صم  ی حس  با
 اونو و گفت:  ی شد زل زد تو چشم ها یتو جاش جابجا م   یکم  کهیحال

 !یتو نبودنش آنقدر آروم  یبهم بگو، بگو چه جور -

 اما من... .  یجان، تو تازه اول راه  ی لیکنه ل   یمن با تو فرق م ط یشرا -

خودش    ی کرد رو گونه هاش، از جا بلند شد و به سخت  دایوقفه راه پ   ی ب  اشک
دنبال    یل یق هق کرد، لرو به پشت پنجره رسوند، دست به پرده گرفت و ه

 گفت:   دیلرز یبه خودش م  کهیاون رد قدم هاش رو گرفت و در حال 

 ؟ یقراریچت شده تو؟ چرا انقدر ب  -

لب   ر یو ز   یداوود  یپنجره فشرد، زل زد به جاده گل ها  شهی سر به ش دایش
 گفت: 

عاشقش باش، بهش    شهی از خودت دورش نکن، هم  چوقتی برو دنبالش، ه  -
بزار تو چشمات نگاه کنه، عطر نفس هاش رو حس کن   ، یبگو دوستش دار

 نزار... .  ، یل یو نزار تنها بمونه، نزار ل

دور کمر اونو    یل یش بلند شد، ل  هیگر  ینشست و صدا   یهاش به کبود   لب
مجبورش کرد که دراز بکشه،    نبار یگرفت و دوباره کشوندش سمت تخت و ا



  ی ب  یچشم ها  کهیدر حال   دایکرد ش   یه رو روش مرتب م داشت ملحف  یوقت
 اونو محکم گرفت و گفت: ی زد دست ها  یرمقش رو پلک م 

شدنش اونجاست،    دیتو خونه کلبه ماست! تو کن، از وقت ناپد   اوشیس  -
 م، ی خواسته بود که نگ  اوشیبهت بگه، خود س   نو ی ا  چکس ی قرار نبود ه   یعن ی
 یبد  ر یه، مرگ مادرش روش تاث مدت با خودش تنها باش  نیخواسته ا  یم

زود به    ی لیخ   یمونی داره، تنهاش نزار، پش  از یگذاشته، مطمئنا به وجود تو ن
 برو! تو رو خدا برو و کنارش باش.  اد، یسراغ آدم م 

چشم دوخت و بعد سر تکون    دایرنگ ش  ی ب  یمات و مبهوت به لب ها یلیل
و   دیتو تنش کش   یکوتاه دست به لباس مشک   یلحظات  یداد، ناباورانه و برا 

خ   یزود ش  سیچشماش  ن  دایشد،  رختخوابش  تو  ل   ز یخ   م ی که  با    ی لیشد 
رو صورتش دست اون رو محکم فشرد    یاشک ها  البیس  ونی گرم م  یلبخند

 و گفت: 

 زنده است؟  اوشیس اوش، ی س ؟یگ یراست م -

با آغوش باز به استقبالش برو، عاشقش    شه یترکش نکن، هم   وقتچ ی ه  -
  ی تو زندگ  ینتونه نفس بکشه، بزار برا  یکه بدون تو حت  اد یانقدر ز   ،ی لیکن ل

 کنه، بخاطر تو... . 

پشت سرش گذاشت و دست ها رو محکم    وار یسر به د  رون،یاتاق که زد ب  از 
  دیبا   اوشیهق هقش بلند نشه، چرا س   یدهانش نگه داشت تا صدا  یرو 



وار    وانهی برد؟ د  یم   ادیعشق رو از    نجور یا   دیکرد؟ چرا با  ی م   م ی خودش رو قا
 گفت: چرا؟!  یلب م ر ی و ز د یکوب  یم  وار یسرش رو به د

  ی صدا  ون ی رو م  گهید  ی کی  هیگر   ینبود که صداها  ختهیانقدر به هم ر  حالش
چسبوند    دا یدر اتاق ش  نده، چند قدم عقب رفت و گوش به  صیخودش تشخ 

  نیجلو و سر راه اول  د یاما صدا از اونجا نبود، ناله ها که با کالم همراه شد دو 
 بود:  ن یآفر یخم شد، صدا صدا ی چوب  ینرده ها یپله رو 

که    یخواب  ن،یزن  ی خواب حرف م  هیاز    نیامکان نداره، شما دار   نی نه، نه ا  -
 کنم.   یبوده، نه، نه باور نم ی بردن اد یو از   یحتما دم صبح 

کرد زانو زنان خودش رو به   یم  ز یت  دنی شن  ی گوش ها رو برا  کهی در حال  ی لیل
  ی روبرو   نیانداخت؛ آفر  نییها به پا  ه ینرده ها رسوند و نگاهش رو از اون ال 

پدرش دست    ،یسورمه ا  د یپدرش نشسته بود، با همون چادر گل درشت سف
  کهیحال   در   نیانداخته بود و آفر  نییو پا ها رو تو هم پنجه کرده و سرش ر 

  خت، یر   یصدا اشک م   ی کرد مثل ابر بهار ب  یدست ها رو چنگ چادرش م 
 پدرش به حرف اومد:

گفتم اما    یبهتون م  نویا   دارمونید  نیبعد از اول   دیزودتر، شا   یل یخ  دیمن با   -
  ی عاشق  ان یتونستم لب باز کنم، جر   یآنقدر بد بود که من نم   ط یشرا   د یباور کن

خواستم شما رو هم به هم    یبودم نم   ختهی اومده بود، به هم ر  شیپ   یلیل
ازدواجش    ی برا  منبرام سخت شده،    گه ید  یتحمل و نگهدار  دمیاما د  زم یبر

به سرش    ییاگه بال   دمیترس   ی م  دم،ی ترس  یکه م   دیعجله کردم اما باور کن 
 خود شما... .  نطور ی منو نباشه، هم مان ی ا ادیب



نبود،    ی فیتوص   شون ی حال پر  ست، ی کرد به کاناگه و سخت تر گر  هیتک   نیآفر
چادر گر گرفتگ  با گوشه  و  زد  پس  اون  اما  آورد  قند  آب  براش    یسوسن 

بزرگتر    یل یخ  ان یکنجکاوانه گوش سپرد، جر   یل یآورد، ل  ن ییوجودش رو پا
نم ا   ی بود، به نظر  با  بند  نیاومد که پدرش    ی ها قصد خواستگار  یجمله 

  گه یاتفاقات د  هیاز    نیتابانه آفر  یب  یها  هیهم گر   یباشه و از طرف  تهداش
طاقت شد و خواست اون ده دوازده تا پله   ی کم کم ب  گهیکرد؛ د  یم  تیحکا

  ی از پنجره بزرگ سالن درخت ها  کهی که پدرش در حال  ن ییرو به دو بره پا 
 فت: کرد گ  یرو نگاه م ا یکهنسال اقاق

 . ستم ی ن  شی بفهمه که من پدر واقع  یلیخوام ل  ی نم  چوقتی ه -

 هو ی راه پله رو گرفته بود    ینرده ها  شی پ   ی قیکه تا دقا  یکرد و دست   خی  ی لیل
نقطه متمرکز    هیبود و نگاهش فقط به    ستادهیشل شد، قلبش انگار از تپش ا 

 در حال جنبش پدرش:  ی شده بود، لب ها

  نیاز ب   ستم،یو پنج سال بهش بگم که پدرش ن  ست یسخته، سخته بعد از ب   -
 نی ع  ه یقض  ن یکنم ا  یخانوم ازتون خواهش م  ن یکنم، آفر  یخواهش م  ره؛یم
 بمونه.   یما باق   نیراز ب  هی

نکرده بود سر بلند کرد   ی رییکوچولو هم حال و هواش تغ  هی  ی که حت  نیآفر
 و گفت: 

همون، همون که    مان؟یمنه؟! دختر من و ا   دختر   یلیل  ی عنی  ،یعن ی!  یلیل  -
 کردم از دست دادمش؟   یفکر م 



  ی ل یشوک خ  گهید  نیشد کف پارکت ها، ا   لهیبدنش    هوی خورد و    کهی   یلیل
اونا    ی حرف ها  دنیگذشت شن  یبود، هر لحظه که م   یسخت و ناباورانه ا 

مال    گهیکرد وجودش د  یشد، حس م  یبراش سخت و طاقت فرسا تر م 
ن  و    ست، یخودش  زور سرپا شد  د  هی به  برداشت،  به سمت جلو    گه ی قدم 

  یق یاون حقا  د یشن  ی م  د، یشن  ی م  دینداشت، اون حاال با   نشد   ده یاز د  ی هراس
که    ییگفت و اونم با گوش ها  یم  دی رو که سال ها ازش دور بود، پدرش با 

نوهاش  برنداشته بود که زا  شتر ی چند قدم ب  ،ی شن  یم   دیزد با   یمدام زنگ م
رو دست خورده بود، از   یلیمدت خ   نی انگار تو ا  د، یسست شد و دوباره لغز 

 کمرنگ بود.   یلیکه نقشش خ   یو مادر  نیآفر درش،پ  اوش،یس

لب    ، یچوب   یارهای کنار نرده ها چمباتمه زد و سرش رو فشرد به ش  دوباره
  شی که زندگ  یجنگ و اتفاقات  یگفت از روزها  یو م   دیجنب  ی پدرش م   یها

 رو تکون داده بود:

شما با اون وضع و حالتون    دمیگذشته بود که فهم  مانیدوماه از شهادت ا   -
  ن یکه داشت  یحاد  طی بخاطر شرا  د،یشما نبود   دمیرس   یجبهه، وقت   نیاومد 

دور خودم   ی لیتهران، خ   نکه یمنتقلتون کرده بودن اهواز و از اونجا هم مثل ا 
اما متاسفانه...    دمو رو کر   ر ین ور رو ز و او  نور یکردنتون ا   دایپ  یو برا  دم یچرخ

. 

 انداخت و مظلومانه ادامه داد:  ن ییرو پا سرش

  ی از دوستام عل  یک ی رفت به سمت جنت آباد، من    ی که م  یجاده ا  یتو  -
به    گهید  یاز بچه ها  ی کیبغلش بود و ترک موتور    ر یبقچه ز  هی  دم،یرو د



فردا    اتیدرباره عمل  دیبا   م،ی شد  ر ی هم مس  هوی رفت،    یسمت اون قبرستان م
  م، ی کرد  یو اطالعات کسب م   م ی رسوندی شب همه خودمون رو به مقرمون م

ا  می تا با هم حرف بزن  سهی گوشه وا  هیخواستم    شاز    ستاد،ی و بالاخره هم 
خواست بدونم    یدلم م   شتر یبغلش بود و ب   ر یز   دیتمام حواسم به بقچه سف

خمپاره ها گم    یداص   نی که صداش ب  یبلند بلند طور  یکه عل   ه یتو اون چ
  ااومده ام  ا یبه دن  شیو چند ساعت پ   مانه ی شد بهم فهموند که اون بچه ا  یم
بره جنت آزاد تا خاکش کنه، تمام    یو حاال هم داره م   اوردهیدوام ن  ادیز

و بعد    ن یخودتون رو رسونده بود ی رو برام گفت که شما با چه وضع ا یقضا
  مان ی اسم ا  دنیتهران، با شن  دیبخاطر وخامت حالتون منتقل شد  مانم یاز زا 

و حاال    ارم یبهنوز نتونسته بودم خبر شهادتش رو براتون    د،یتمام تنم لرز
بچه ش هم شده بودم، واقعا سوختم و    دنیشاهد از دست رفتن و پر کش 

جلوتر    یو عل   میخاکستر شدم تو اون روز تلخ، هر دو سوار موتورهامون شد
خاک    ن یگفت مادر بچه التماس کرده که بچه ش رو تو هم  ین رفت، م از م

چشمام    د، گرفته بودن ببرنش جنت آبا  م ی مقدس دفن کنن و اونا هم تصم
زدم که    یحرف م   یلب   ر یخودم ز  یاتفاق، داشتم با خدا  نی پر اشک بود از ا

مستق  هی  هو ی ه   میخمپاره  بدون  عل  یی خطا  چ یو  موتور  رو  اومد    ،ی فرود 
باز کردم جز دود و آتچشمامو   اون بقچه   دنیبا د  دم،یند  یچ یه   شی که 

متوجه    الدرجا خشکم زد، اص   شی از موتور در حال آت  یاد یبا فاصله ز   دیسف
به طرف    تیاهم  یگذاشته بوده، ب   نیزم   یبچه رو رو   یک  ینشده بودم که عل

از خون بود و    سی زنده نبود، سرش تو بغلم خ   گه ید  یرفتم اما، اما عل  یعل
ها انگشت  از  تا  پر   یچند  پر    هیبود، گر   ده یدستش  بدن  و  شونه  و  کردم 



بچه    یداترکشش رو به خودم فشردم، تو همون حال و هواها بودم که ص
  هیگر   یکردم، حالم خراب بود اما نه اون قدر که صدا  یاشتباه نم  دم،یرو شن 

  اد یرو از    یلحظه عل  هیتانک و خمپاره نفهمم، تو  بچه رو تو اون توپ و    هی
بازش کردم... آخ    ی طرف بقچه، صدا از تو همون بود، وقت  دم یبردم و دو 

 ی ش بود، چشم ها  هیگر  یاومد، صدا  ینفسش م  ی! صدادمید   یم  یخدا چ
زندگ  یرنگ به  بچه  اون  ا  یپف کرده،  بچه  بود،  زندگ  مانیبرگشته    ی به 

 برگشته بود. 

از رو   نهی چنگ زد رو س  نیآفر   ی و قلبش رو محکم فشرد و حاج محسن 
گونه ش    یپاک کردن اشک ها رو   یکاناپه بلند شد، کف دست هاش رو برا 

کرد ادامه    یرو دنبال م   اطی ح  یهمچنان درخت ها  کهیو بعد در حال   دیکش
 داد:

اومد،    یک یرفت و    ی کی  یبزرگ زندگ   عت یو طب   قتیمعجزه و حق  ه یمثل    -
بود خودمو به   یجنت آباد دادم، بعد هم هر جور لیرو تحو  یبچه عل  یجا

شد که بچه برگشته باشه،    یرسوندم، دکتر باورش نم   یی صحرا   مارستانیب   هی
بچه   یخاص برا  اتی عمل   یسر  هیشلوغ بود اما    یسرش حساب  نکهیبا وجود ا

داشتم، جلسه   ی سخت  ط ی شهر؛ شرا  شی ببر  دیداد و بعد هم گفت با   انجام 
  ی دلم م   ه یثابت بودم،    ی از عضوها  ی کیشد و منم    یشب برگزار م   ات ی عمل

چند شب بعد منتقل بشه    گه ید  یگفت بچه رو رها کنم تا همراه مجروح ها
کردم بعد از    یداشت، حس م  تیم مدام حس مسئول  گه یدل د  هیشهر و  

  ی لنجار م منه، چند ساعت فقط با خودم ک فهیاز بچه ش وظ یگهدارن مانیا



ا  تا  ترج  نکهیرفتم  رو  دومم  از    حی حس  دوتا  اهواز؛  رفتم  بچه  با  و  دادم 
نبود   یکه به حساب زائو بود گشتم اما کس  یها رو به دنبال زن   مارستانیب

بچه    ه یبا    ی و خاک مال  ی که درست جوابم رو بده، با اون سر و وضع خون
با خنده و    دن ید  یاز رفقا که منو م   یبودم، بعض   یدنیتو بغل واسه همه د

 گفتن:   یم  ی شوخ

 ش؟  ین یریمبارکه! پس کو ش  -

که حوا توش    یمارستانی کم آوردم رفتم ب  ی کردم، وقت  یم   هیمن فقط گر   و 
بودن و    ادی بدتر بود، مجروح ها آنقدر ز  یل یخ  ت یکرد، اونجا وضع  یکار م 

هم آدم    یتو سالن و دم در ورود  یشلوغ بود که حت   ی به حد  مارستانیب
 ی بود، بچه تو بغلم خوابش برده بود، از پرستار و دکتر و حت  یو مال  نیخون

به    یحال و هوا وقت  نیتو هم   نکهیگرفتم تا ا  یهم سراغش رو م   مار ی همراه ب
روپوشش حساب  هی تو دستش    یخون   یپرستار که  و  و    هیبود  باند  مشت 

  دم یحوا رو گرفتم، سر که باال آورد د  چسب بود برخورد کردم و ازش سراغ
  می به هم نگاه کرد  م،ی بود  دهیرو ند  گهیشد که همد  ی م  ی خودشه، چند ماه

آروم سر تکون    دیپر از حرف، بچه رو که د  هیگر   هی  م،ی کرد  هیلبخند گر  یو جا
 داد و گفت: 

 ... . نیمحسن، محسن ا  -

گوشه، بچه رو تو بغلش گذاشتم و    ه ی  دشیبه بازوش گرفتم و کش  دست
 گفتم: 



االن لباست رو عوض کن و برو خونه، همه    نینگو حوا، فقط هم   یچی ه  -
 گم.   یرو برات م  ز یچ

ممکنه کارم    نکه یا  یشد و من به هوا   یو راه   رفتی چون و چرا پذ  یب  طفلک
  د یماه طول کش  کی زود تموم بشه و بتونم برگردم رفتم خرمشهر اما رفتنم  

  خته ی به هم ر  ز یحوا برگشتم؛ همه چ  یها  هیره هم با التماس و گر و بالاخ 
  جز داشتم به اون تازه عروس بگم    یخواست، چ   یبود و حوا ازم جواب م 

شد،   یپشت هم افتاده داشت داغون م   یچه اتفاقات   دی شن  یوقت  قت،یحق
پدر و مادرم، خودمم    شیش فرستادمش تهران پ   یبهتر شدن حال روح   یبرا

ب  دایپ  یبه هوا خبر  مارستانیکردن شما  اما  رو گشتم  تنها    یها  به  نبود، 
  هداشتم رجوع کردم اما بهم گفتن خونه دو هفت   مانیکه از خونه ا  یآدرس

تخل  م  ه یاست  خودم  دور  مشغله  همه  اون  با  و  بودم  سرگردون    ی شده، 
ماه   دم، یچرخ تکل  یچند  تا  نرفتم  نم   فی جبهه  اما  معلوم کنم  رو    ی بچه 

داغون بودم و بعد از دوماه ماه گشتن    یل یبکنم، خ  دیکار بادونستم واقعا چ
گرفتم بچه    م یحاصل بالاخره به حرف پدر و مادرم گوش کردم و تصم   یب

من و حوا گذشته   یدوستم رو خودم بزرگ کنم؛ فقط سه ماه از عروس   ن یتربه
بچه دو ماهه انگشت نما مون کرده    ه یبا    لیفام   یبود اما رفت و آمدمون تو

کردم    یزدم و قانعش م  یآورد اما من باهاش حرف م یحوا طاقت نم بود، 
آورد و    یاون بود کم م   ط یهم تو شرا   یهر کس   ست،ین   یا  گه یکه چاره د

اما حوا وابسته ش شده بود و قبول کرد، آغوش گرمش رو باز    رفتیپذ ینم
کرد؛ با هزار دنگ و فنگ و مشکل تونستم به    یاون بچه مادر  یکرد و برا



و اون شد    یلیحوا اسمش رو گذاشت ل  رم،یدم براش شناسنامه بگ اسم خو
 دختر ما. 

رو پلک زد،    سشی خ   یسرش رو محکمتر به نرده ها فشرد و چشم ها  یلیل
و لرزانش    ده یکش  یمجالت بود سرگذشت، دست ها   یپاورق  ی مثل قصه ها

که تب و لرز    یجمع کرد، مثل آدم   نه یگونه ها فشرد و پاها رو تو س  یرو رو 
جفت دست گرم و تپل نشست رو    هی که    دیچ یپ   یکرده باشه به خودش م

بود، تو صورت اون دو جفت چشم    دایو سر برگردوند، ش   دیپر  ،شونه هاش
 آروم نوازشش کرد و گفت:  د،یخون گرفته د ی جنگل

 زم؟ یشده عز  یچ -

همون    نه ی رد، به سفش  دا یش  نهی نگفت و فقط سرش رو به س  ی زیچ  ی لیل
 که از امشب براش شده بود دخترعمو.   بایدختر آروم و ز

سرپا شد و پله ها رو آروم آروم رفت   دایکه صداش زد به کمک ش  پدرش
شد، پدرش رو    ی که لحظه به لحظه تار و شفاف م  ییاما با چشم ها  ن ییپا
تو    ک یبچه کوچ  هی ها، اونو تصور کرد با    یهمون شکل با همون نگران   د؛ید

 انداخت:  نی تو گوشش طن   گهیگوشه د   هیاز  نیآفر یلباس رزم، صدا

 جان...  یلیل -

مادرش بود،    ی صدا صدا نیا   د، یباال اومد و به مرز خفه کردنش رس بغضش
مادر   یصدا اول  یهمون  ب  نیکه  تو  رو  پنج سالگ   ستی بار آغوشش  و   یو 

 ه.تجربه کرد، همون مادر دور اما پر عاطف  یوقت عاشق



سرخ و گونه    نیآفر  یصورتش رو چرخوند، چشم ها  دی سالن که رس   وسط 
شده   دهیو تک  ر یپ  ییهو یو پنج سال   ستی ب ن یهاش افتاده بود، انگار به قد ا

  ی رو لمس کرد، صداش در نم  یل یل  یکه شونه ها  دیلرز   یبود، دست هاش م 
  ی م   یتاب   ی کرد، آغوشش ب  یلب تکرار م   ر یرو دوباره ز   یل یاسم ل  ی اومد وقت
اومد، چشماش رو بست و سر اون رو به بغل    یبه طرفش م   ی لیل  ی کرد وقت

به قد    خت، ی مادرانه نوازشش کرد و براش اشک ر  دش،یگرفت، مادرانه بوس 
گوشه    هینبود. حاج محسن    ر ی خواست و به اجبار تقد  یکه م   ییتمام سالها 

تو همون لباس رزم    دهیم پوشه   مانیکرد ا   یکز کرد و به اونا زل زد، حس م 
 زنه.  ی و به اونا لبخند م  ستادهی ا گهیگوشه د  هی

آفر  یوقت شونه گرم  به  به    نیسر  رو  پدرش  حرف  بود  آورد:    ادی گذاشته 
ل   ی نم  چوقت ی ه واقع  ی لیخوام  پدر  من  لحظه  ستم ین   شی بفهمه  در   .

 گفت:   دیبوس یرو م  نیشونه آفر که ی رو گرفت و بعد در حال مشیتصم

تونه منو    ی جز آغوش شما نم  ی زیچ  چیکنم ه   یم  ه یگر  اوشیس  ی برا  ی وقت   -
 . دیهست  شه یآروم کنه، ممنونم که هم 

حرف حاج محسن   ادینگاش کرد، اونم    ق یاونو از خودش دور کرد و دق  نیآفر
تفاوت اما با    ی شد؛ ب  یدختر فاش م   نی ا  یراز حاال برا  نی ا  د یافتاده بود، نبا

  گه یراه د  هیمادرانه خودش رو زد به    یپر بود از ناگفته ها  یکه حساب  یدل
 و گفت: 

روزها  - از  انقدر  عاشق  یپدرت  ناخودآگاه    یقشنگ  زد که  حرف    ادیتو 
 سوختم.  یم  یکه نبود و من تو دلتنگ   ییاون روزها اد یهمسرم افتادم،  



ها   ی لیل اون چشم  به  و  داد  چه    ره یخ  با ی ز  یسرتکون  دختر  و  مادر  شد، 
 کهنه سر باز کرده.   یبغض ها  نیبودن تو پنهان کردن ا  یحرفه ا   یادروغگوه

 بحث رو عوض کرد: یلیل

هر   نمش،یخوام بب  ی تو خونه کلبه کن، م  اوشیبه من گفت که س  دایش  -
من و    ییتنها   یبرا  یدوماه دور  یکیفکر کنم    نمش،ی خوام بب  یجورهست م

 معلوم بشه.  فمیتکل  دیاون بس باشه، با ی ها ال یفکر و خ

 ی ل یبار ل  نیچندم  یبرا   نیسر تکون داد و آفر  تیمحسن با لبخند رضا   حاج
رو جستجو کرد که    یی تو آغوش مادرش تمام محبت ها  د، یرو به آغوش کش 

 سال ها ازشون فاصله داشت. 

  یکنه، دارم فرار م   دا یتونه منو پ  یم هم نم  ه یسا  ی حت  ستم،یجا ن   چیه   گهید
!  ه یچی ه  رسم یکه نم  یزیراه به تنها چ  نیاما تو ا   رمیم   یچ ی کنم، به دنبال ه

  یب  ادیاسمت م   یسقف که وقت   ن یا  ر ی ز  نجا یزودتر از تو، ا   ی لی خ  د یبا  دیشا
موندم! چرا    وز دونم چرا هن   ی دونم، نم  ی اما نم  دم، یخواب  ی ستاره است م

 ن یکه چشم باز کردم تا ا  یچرخم؟! از اون لحظه ا  یمرددم و دور خودم م 
 ن یا  ی گذره، تمام تالشت تو  ینم  یزمان کم  ی تو چشم بستکه    یلحظه ا

که   یدون  یاما خودت هم خوب م   یکن   ی بود که عادالنه زندگ  نیسال ها ا 
اون عدالت    ینشد، عادالنه بودن نه تو وجود من بود نه تو وجود تو، حت 

سر سوزن تو وجود سونا)مادرم(    هیبه قد    یبزرگ که من دنبالش بودم حت
بود حاال منم اسم و رسم دار    کیبه عدالت نزد  ی هم نبود! اگه اون باال سر



بودم که پدرم    یمادر؛ انقدر تلخ و نخواست  یکس و ب  ینام و ب   یبودم نه ب 
 کجا بود اونموقع؟!   تشتحمل مرگم رو خواست، عدال   ی رفت و مادرم ب  دهیند

 رد و گفت:شب بلند ک   رهیبه آسمون ت سر 

 اون وقت؟  یتو کجا بود -

مقابلش    اه یشفاف و گرم نشست رو گونه پر ريشش و بعد به قبر س   ی اشک
واقع   ه یسنگ قرار داشت    نیا   ر ی که ز  یچشم دوخت، کس   ه ی بود،    یمادر 

راه    ی نوزاد رو به زندگ  نیو ا   رفتیباال سرش رو پذ  یمادر که عدالت خدا
 داد.

دورشون حلقه    یعد دست ها رو به آروم رو کنار هم چسبوند و ب  زانوهاش 
بار   دی کرد، به شمع سف باق  ی زورش رو م   نیکه آخر  یکیو  تا روشن    یزد 

نور کم    ر یسنگ قبر و ز   یاسم خاتون رو رو   کهیبمونه زل زد و بعد در حال 
 کرد گفت:   ی شمع نگاه م  یسو

  دن ید  یبرا ، یتاب آورد  ، یدیمادرم رو شن  یها  غ یج یصدا نکه یاز ا  خاتون، 
  ی با رفتنت معن  نکهیاز ا  ستم،ی ممنونت ن  ی من و موندنم از خدا کمک خواست

  دم یفهم  ینم  یرفت  یاگه نم   دیازت ممنونم، شا  یداد  ادمیرو    یزندگ   یواقع
 ی اقب  شهی احساس هم  یهمون ب   دیشا  ز؛یچ   هیهم    یو زندگ  زهیچ  ه یمرگ  

  د یکرد، شا  یهم سکوت م  گرانید  یها  هیگر  دنیبا د  یموندم که حت   یم
 آوردم اما رفتن تو... .  یو کم نم  رفتم یپذ  ینم دیموندم، شا  یمغرور م 



 ی داد، قبرستان خلوت بود و تنها صدا  رونیب   یها بازم زالل شد و نفس   چشم
روزها شهر  یباد  البال   ور یاول  م  یبود که  ها  برگ  و  شاخ  و  ها    یدرخت 

غل زانوهاش رو محکمتر ب   ی داد، وقت  یبه اون فضا م   ی خاص  بتی و ه  د یچی گ
 گفت:  هی شده با گر  یلبخند تلخ قاط هیکرد با 

کپه   دمیاز دست دادم، خواب د  شهیهم  یرو برا  یلیل  دمی خواب د  شبید  -
انگار به   ی نم   یکار  چیو من ه   ختن یر   یکپه روش خاک م  تونستم بکنم، 

قدم    یبزنم و کمک بخوام و نه نا  ادیتونستم فر  ی شده بودم، نه م  خیم   ن یزم
 مهی ن  ی رفت، وقت  یچشمام داشت از دست م   یجلو گذاشتن داشتم، جلو

بودم، باورم    جیدار شدم دور و برم دنبالش گشتم، تا چند ساعت گیشب ب
سالها با   نی بار، بعد از تمام ا ن یاول یخواب بوده، برا  هیفقط  نیکه ا   شدینم

ر اشک  بخاطرش  و  زدم  خواستمش، صداش  وجودم  من،   ختم، ی تمام    آره 
مغرور بخاطر اون دختر شنل به سرآفتاب مهتاب    یکسر  اوشیس  اوش،یس
  رم، ی م  ی حس کردم اگه نباشه، اگه نداشته باشمش م   ختم، ی ر  ک اش  ده یند

شد، اون خواب    یحس م  شیخال  یاز دلم کنده شده بود که جا  کهیت   هیانگار  
  امه و   نه یکه تو س   یزیچ  ن یتکونم داده خاتون، اون خواب بهم فهمونده که ا 

قلب از بکر بودن در اومده    ن یتفاوت باشه، ا   ی تونه ب  ینم  گه یاسمش قلبه د
نبود اما حاال...   ی کس  روز یکه تا د  یاحساس کس  ی شده، دستکار  ی دستکار  و 
. 

گوشه،    هیسنگ قبر رو جمع کرد    یپر پر شده رو   یو گلبرگ ها  دیوز   یتند  باد
آورد   ی خوب دوام م ی لیباد خ  ر یشد اما ز  ی نور شمع هر لحظه کم و کمتر م



سنگ گذاشت،    یجابجا شد و سر به رو  یکم  اوشیشد، س  یکه خاموش نم 
لب هاش جا    یکه هنوز رو   یگوشه چسبوند و با لبخند  هیگونه ش رو به  

 گفت:  اشتد

ست رفتن  خواب به از د  یتو  یحت  یل یحس کردم از دست رفتن ل  یوقت  -
گره خورده    نمونیب  یرشته ا  ، یطناب   ،ی سر نخ  هیرسه قبول کردم  یخودم م

 که خاطر خواهش.   ییاونجا  شهی م  دهیکه به قول خودت کش

گونه ش رو به سنگ سرد فشرد، بعد هم    گهی رو بلند کرد و طرف د  صورتش
 تر ادامه داد: ظی غل  یبا لبخند

  یخوام بخاطرش زندگ   یبمونم، م   یل یخوام بخاطر ل   یخوام بمونم، م  یم  -
ا آلوده عشق پر گذشتش بشم،  و  روضه احساس که    نی کنم، نفس بکشم 

رو    رش یبده و اشک پذ  جه ی نت  د یبا  گهیمدت هاست صداش تو گوشمه حاال د
 خوام.  ی رو م ن یبنشونه تو چشمام، من فقط هم

 تو را در تو جستجو کردم  من

 ی ی ایرو یدر آن خواب ها  نه

 دم یدو دست تو سخت کاو در 

 یی با یشدم، پر شدم، ز ز پر 

 عاشق ستاره صبح   عاشقم،

 سرگردان ی ابرها عاشق



 یباران   یروزها عاشق

 هر چه نام توست بر آن )فروغ فرخزاد(  عاشق

 *** 

 روان یو هفت: س  ی س فصل

خاله    ی ها  جه ی سالن رو پر کرده بود، نوه نت  یتمام فضا  اهو یو صدا و ه   سر 
ها   ی و پر زرق و برق دور و بر کاناپه ها و صندل  یرنگ   یو عمه با لباس ها 

گوشه دسته    هیکردن، خانم ها    یم  یو هوار دنبال باز   غی گشتن و با ج  یم
  ل یفام   ان جو  یکردن، دخترها  یم  یهم پرچونگ  یبرا  یشده بودن و از هر در

پر ناز و ادا   یبا نگاه ها  ا ی  دن یکش   یبه مدل مو و سر و لباسشون دست م  ای
  ی انجام م   ی عال  ییرای کنن، پذ  یجمع دلبر  یتو  ی کردن از پسرها  یم   ی سع

به در بزرگ سالن بود که    ی نبود، نگاه مامان حور  یکم و کسر  چیشد و ه 
  ه یآوردن،    ی از پشتش سر بر م  ی تازه ا  یشد و مهمون ها  ی هر لحظه باز م

 د یگردنبند مروار  هیبه تن داشت و    نی پر از سنگ و نگ  یکت و دامن مشک 
گفت    یبا وقار به همه خوشامد م  یلی دور گردنش بود، خ  ن یبلند هم به تزئ 

بزرگ دعوت    یمهمون   نیو رضا هم تو ا  ایمی از ک  د،یکش  یو همچنان انتظار م 
 !ه ن ای کرده   یدونست که کار درست ی کرده بود اما نم

نه صداش رو از پشت تلفن    گه یبود؛ از اون شب تلخ به بعد د  روانی س  منتظر 
بچه    نیاهل ا   روان یکرد چون س  یبه قهر پسرش فکر نم  دش،یو نه د  دیشن
انتظار و بخاطر درد پاهاش از تحمل کفش    نهمهیها نبود، خسته از ا   یباز



تو    رد، ک  دایگوشه پ  هینشست که صبا رو    ز یپاشنه بلند کنار عمه بزرگ پرو
به نظر    شیاز روز عروس   باتر یز   یحت   د، یدرخش  یم   شیساتن نقره ا  راهن یپ
صبا اومد سمت    یو وقت   دیبا اشاره اونو به طرف خودش کش   ی اومد، حور  ی م

 : دیپرس یبا نگران یمادرش و جلوش خم شد، حور

 اومد؟  نیشد؟ رام  یچ -

  یرک یز  ر یبه عمه خانم که داشت ز  یلبخند مصنوع   هیدادن    لی با تحو  صبا
 کرد لب باز کرد و آهسته گفت:   یاونو برانداز م

چند ماه به باشگاه    نیهمه جا رو دنبالش گشته، نه خونه بوده و نه تو ا   -
 دونم به کجا زنگ بزنم.  ی نم گهیهم خاموشه، به خدا د  لشیسر زده، موبا

 نرم اونو گرفت و گفت:  یبازو  ر یز  یحور مامان

کن،    داشیپ  یجور  ه یرو، بالاخره    لشیموبا  ر،یشماره خونه ش رو بگ  بازم   -
بگم، همه سراغش رو   ی چشم انتظار چ لیفک و فام  نیدونم به ا ینم  گهید
 . رنیگ   یم

 هم بغض کرد و در ادامه گفت:  بعد

رو    روانیسره اسم س  ه یتابه، از اون وقت که به هوش اومده    ی بابات هم ب   -
 بهش بگم؟ یبه زبون آورده، آخه چ

رو    م ی س  یب   ینشست صبا با تکون دادن سر گوش  هیکه به گر  یحور  بغض
و نرگس رو   ندایخودش، در رو که باز کرد ل  یبرداشت و رفت تو اتاق مجرد



  ندا یگفت و رفت سمت تخت، ل   دیخورده ببخش  که ی  د،یتوالت د  ز یم  یجلو
صبا و چهره نگرانش رو    نهیتو آ   که از   دیکش  یبه گوشه ابروهاش دست م

کرد که صبا هم باهاش    ینگاه م  به شماره گرفتن پر اضطراب  داشت   د،ید
  طنتیبا ش   ندایل  نکهی دادن تا ا  گهیهمد  لیلبخند تحو   هیچشم تو چشم شد،  

 گفت: 

 !نمشیب  یکجاست؟ نم  روانیصبا جون س ی راست -

 دکمه تکرار رو زد و گفت:  صبا 

 وشه. خاموشه! چند روزه خام -

 با تعجب سربرگردوند و گفت:  نرگس

 خاموشه؟! -

 اونو و گفت: یبا آرنجش زد به پهلو ندایل

  ی خاموش واقع  روانیس   یدید  یواگرنه تو ک  گه،یرو م   لشی موبا  ویک  یآ   -
 المپ سر در خونه ها صبح تا شب روشن و پر نوره.  ن یا نهو ی باشه، ع

رو تو دستش جابجا کرد و روش رو    ی گوش   هیتشب  نیاز ا   ی با دلخور  صبا 
  ی داد برا  ی قد نم  یی واقعا عقلش به جا   گهی کجا نبود و اون د  چیبرگردوند، ه

شد   رهینقصش خ   یو اندام ب ندایرو قطع کرد و به ل یگوش  یزنگ زدن، وقت
اون کم    یبرا  ییبای از ز  یچی اون شگفت زده شد، انگار خدا ه  ی ذات  ییبای از ز

ازش   یع یبلوند طب   یو موها  یعسل   یو چشمها   دینگذاشته بود، پوست سف



  یچشم چرون   یرو برا  یعروسک لوند و دلربا ساخته بود که هر چشم   هی
م رس   ی کرد، حت  یوسوسه  نظرش  از ش  دیبه  راه    ن یا   دا،یکه  از  تازه  دختر 

 گفت:   رلبیبرق زد و ز یچشم هاش ناگهان   باتره،یهم ز  ده یرس

 ... . دایش -

تا صاف    دیکش  یم  نییتنگش رو پا  راهنیپ  یها  نه یسر س  کهیدر حال   نرگس
 نگاش کرد و گفت:  نه یبشه از تو آ 

 ؟ یگفت  یتو چ -

 هم به دنبال حرف اون گفت:   ندایل

 !ه؟ یک  دایش -

وسط مهمون    رون،یتخت رها کرد و از اتاق زد ب   ی رو همونجا رو   یگوش   صبا
وتاه  مکث ک   ه یاون مقابلش قرار گرفت بعد    ی کرد و وقت  دایرو پ  ن یها رام 
 گفت: 

 . م ی رو فراموش کرد ی کیصبا،   -

که مطمئن بود حدس شوهرش هم همون حدس خودشه اونو کنار زد    صبا
سقط شدن    هیکرد، کنار خاله ش نشسته بود و قض  دایو مادرش رو تو جمع پ 

تعر رو  صبا  وقت   یم   فی بچه  د  ی کرد،  خواهرش   دیاونو  دست  رو  دست 
 گذاشت و گفت: 

 گردم.   یبرم  گه ید قهیچند دق -



 سالن دست به گوشه کت مادرش گرفت و گفت:   یدم درورود صبا 

 مهمه! ی لیکه خ  یکی مامان،  میرو فراموش کرد ی کیما   -

وارد شد خوشامد گفت    م ی که با دسته گل رز و مر   یبه مهمون تازه ا  یحور
 کرد:   کتر ی و بعد صبا رو به خودش نزد

 ؟یک  -

 !دایش -

اصال به    یشلوغ  نی بند اومد، فکرش تو ا  یلحظات کوتاه   یبرا  یحور  نفس
به لرز افتاد و پاهاش سست شد که اگه صبا نبود دور   هوی بود،    دهینرس   نجایا

داده بود که صبا    ه یتک  وار یشد، به د   ی م   ن یحتما نقش زم  رهی کمرش رو بگ
 گفت: 

 مامان؟   م ی حاال چکار کن -

 !یدیاونجا هم نباشه، رابطه شون رو که د  دیشا -

  ینجوریتونه هم   ی نم   روانی به هر حال اون زنشه و االنم حامله است، س  -
 ازش گرفته.  یخبر  هیمدت   نی رهاش کنه، حتما تو ا

  ی لب   ر یداد ز  یسرش رو به چپ و راست تکون م  کهیدر حال  یحور  مامان
 گفت: 



کارها    نیبا ا  یچرا دار  ،یکن   یم  تمیاذ  یتو چرا دار  روانیس  روان،یآخ س  -
که اگه در به درهم دنبالت بگردم    ییکجا   ؟ییکجا   ،یدیاز قبل عذابم م  شتر یب

 !ی شی نم دایباز پ

 *** 

از همه خونه ش رو ترک کرده و فقط تو   خبر یمدت، ب   نی تو تمام ا   روان یس
دلش    گهیرو به صبح رسونده بود، د  جور کی  یحامد شب ها  یمجرد  تیسوئ 

براندازش    گهیجور د  هیکه مطمئنا    ییخواست برگرده، از تمام نگاه ها   ینم
  ه نداشت ک  یی به سمت پدرش اما رو  دیکش   یکرد متنفر بود، دلش پر م   یم

لبخند بزنه، بدجور تو خودش گم شده    مچهین   ه ی  ی و حت  ره ی بتونه سر باال بگ
روزها    نیاگه حامد نبود و تو ا   دیشا  د،ید  ی بود و اصال دور و برش رو نم

بدتر از    یلی کرد حاال وضعش خ  یاون دست دوستانه رو به سمتش دراز نم
 یتکرار   ی اون لبخندها  شهی تونست مثل هم  ینم   گه یبود اما حامد هم د   نیا

تب و تاب داشته    ی دود و دم حساب  هی نه و واسه شروع  رو بزنه، الکل آماده ک
گشت از همه    یخورده بود و داشت بر م   ت یباشه، انگار سرش به سنگ آدم 

ها پ   یکثافت  روز  دو  درست  ش،  وسا   ه ی  شیگذشته  و  آورد    ل یسمسار 
و رو    ر یکارگر گرفت و خونه رو ز  هیرو فروخت، بعد هم    تشیسوئ   یخودیب

و تو   د یکه شب اومد بساطش رو راه بندازه اخم و تخم اونو د  روانیکرد، س
حامد رو تو اون شب تو اوج   یحرف ها  چوقتی خودش کز و کول شد، ه

 نبرد:  اد یاز  یناراحت 



  یخونه خودته، تا هر وقت هم که دلت بخواد م  نجایجون ا روانیس نیبب -
گند و    نیخوام با ا  ینم   گهیمن د   قتشیاما حق  یو بخواب   یتوش بخور  یتون 

 نیاز تمام ا   کا یکنم، ن   یدارم ازدواج م  اتشی کثافت ها آلوده ش کنم، راس
  نای که تو خونه منه متنفره، جواب بله رو فقط مشروط به ترک ا  ییزها یچ

م بخاطرش  و  دارم  دوستش  ازت    ی گذاشته،  فقط  کنم،  ترک    ه یخوام 
  یاگه بخوا  ،یایدود و مواد به خونه من ن  یکه برا  نهیخواهش دارم و اونم ا

 شرمنده تم داداش...  گهی... د نجایکنم اما ا   یبرات جا جور م 

بود، فقط زود  گهی د  روانیس نکرده  با    یتحمل  و  تن کرد    کیتبر  ه یلباس 
ها   ابانیکوچه پس کوچه ها و خ   شتر ی خونه اونو ترک کرد، ب  ی خشک و خال

 ی به هدف  یچی بود اما به دنبال ه  گز کرده  نیبنز   یخودی رو با سوزوندن ب 
نرس جا  دهیهم  اما  رفت  به خونه خودش  قبل    شتر یب   ایثر  یخال   یبود،  از 

داد، تمام تماس ها    یتلفن آزارش م   یصدا  خت،یزد و به همش ر   شمکچ
  زها یچ  ن یا  گه یاما اون د  جانی با التماس با ه  ه یاز طرف مادرش بود، با گر

  ل یموبا   د، یکش   ینده بود، تلفن رو مخواست، مادر اونو از خودش رو   ی رو نم
  حکم م   ی دلتنگ  یصدا بود، وقت نی ا  دنیکرد اما باز دلتنگ شن   یرو خاموش م

  د یکش  یفاصله ها رو باالتر م   وار یو د   دیکوب   یرحمانه به در قلبش م  ی و ب
رو که آغشته به عطر مخصوصش کرده    ای شد بالشت ثر  یتختش ولو م   یرو 

گونه بر    چیرفته ه  ادیخشک و از    زهی غر  نی فشرد اما ا  ی م  نهیس  ی بود رو 
به    و ر   ز ی شد همه چ  یشد، اونوقت بود که مجبور م  یگشت و تکرار نم  ینم



رو به دستش گره بزنه و بعد    یک یلباس از تن بکنه، اون بند الست  زه،ی هم بر
 . گهید یایدن  ه یبره تو  قیبا تزر 

تو سرک   نکه یگذشت تا ا   قیطر  ن یش از خانواده به ا  یخبریب  ی روزها  تمام 
بزرگ در راهه،    یمهمون   ه یکه    دیفهم  شیهاش دور و بر خونه پدر   دن یکش

  ی ها  نی و ماش  کی ش  ی بزرگ و لباس ها  یتمام مهمون ها رو با دسته گل ها
تم  از  افتاده  ها   ی کیپشت    د، ید  ی م  یز یبرق    یروبرو   یزی تبر  یاز درخت 

بزرگ    یمهمون   نیا     ید  ی رو م  زها یچ  نیپنهان شده بود و تمام ا   مارتشون ع
نشده بود، بعد   دارشیموفق به د روان یکه هنوز س  یبخاطر پدرش بود، پدر

اون خبر ناباورانه از پشت تلفن خواست دست مادرش و صبا رو    دن یاز شن 
اشک    ر برگشتن پد  یببره و بعد همپاشون برا  مارستانی اونا رو به ب  ره،یبگ
 با همون حال خراب جلوش قد علم کرد و گفت:  یکه مامان حور  زهیبر

 ی همه پنهان کار  نی از ا  ،ی که پشت سر هم بهم گفت  ییاز دروغ ها  روان، یس  -
خوام    ی نم   نمت، یخوام بب  ی ناراحتم؛ نم   ی لیشدن هات خ  ی و سرخود عصبان

 !یچشمام باش  ی خوام جلو یزده بود: نم غ یج  ،یروزها کنارم باش نیا

پشت فرمون تو اتوبان    نشیماش  یتو  د، یکش  ی اون شب چ  روان یکه س  آخ
 ی ادآوریزد و حاال با    ی م  ادیفرو بردن خشم درونش فر  یداد و برا   یم   راژ یو 

پشت درخت   دید  ینداشت؛ وقت   یدم زدن  چیسوخت و جرات ه  یاون روز م
 ییکنه با قدم ها  یچوب زدن آرومش نم   اهی زاغ س  یواشکی پنهان موندن و  

ها   ه یکم شب  کم که   آدم  رفتن  راه  بود   یبه  رونده شده  جا  از همه  معتاد 
چهره    نش،یماش   یرسوند و بعد ولو شد رو صندل   ابان یخودش رو به سر خ



رفته بود،    شادی چند ماه پر استرس به طور کل از    نیمهربون پدرش بعد از ا 
  ق یخوب و دق  شهی هم  یک یبرده بود اما    ادیمادرش هم از    یچشم ها  یحت
  یی ایو با شکوه بود، ثر   یبا اون لبخند تکرار  ایبود و اونم ثر  یباق  ذهنشتو  

  ه یزود برگرده و دوباره از نو با    یبخاطر بچه به زود  دی داشت شا   دیکه ام
چند هفته    ادیاسم بچه    یادآوریرو آغاز کنه؛ با    دیو عشق و ام  ی لبخند، زندگ

 رو استارت زد.   نیافتاد و ماش دایاز ش ی خبر یب

  د، یچرخ  ی آخر مثل پروانه دور اون م   ی روزها  نیبود که ا   ن یدرستش ا   دیشا
  ر ی که افتاد از تصور پروانه بودن خودش خنده ش گرفت، ز  یاصل  ابان یتوخ 

 گفت:   یلب

و اگرنه من همون زنبور پر سر و صدام، اگه   دایآرزو کن که پروانه بشم ش  -
 زنم.  یرو به موقع م  شم یشهدم رو به موقع نخورم ن 

  ی ماه رونق و جال  ور ی شهر  دنیو اون عمارت بزرگ رو که با رس  دیرس   ی وقت
و اون    وار یمات و مبهوت در و د  یا  قهیچند دق  دیکرده بود د  دایگ  یخاص

رو برانداز کرد و بعد شروع کرد به شماره گرفتن، هنوز    ی گسن   ی ستون ها
رنگ از    د یو سف  نی رو به گوشش نچسبونده بود که در سنگ   لی موبا  ی گوش 

اون حرف    نشونی که ب  یمقابلش ظاهر شد، از اون روز  ن یهم باز شد و آفر 
  ی حس د،یرس  ی زن الغرتر و پر اضطراب تر به نظر م  نیاومده بود، ا شیها پ
  نیتلفن رو قطع کرد، آفر  یسرتاپا رو در برگرفت و گوش  یبه شرمندگ  هیشب

از    عد شد و ب  ره ینام تبش خ  ی و به سر و وضع و لباس ها  ستاد ی مقابلش ا
 مقدمه گفت:   یب  یلیدرنگ نسبتا کوتاه خ  هی



 . یستین  هیپژمان شب  سر سوزن هم به ه یبه قد  یدونستم تو حت یم -

از    که یدلخور شد، بعد هم سر بلند کرد و در حال   ع یداغ کرد و سر  روانیس
 بود گفت:  دای کامال پ  تیو عصبان  یلحن کالمش تند

ب   نیدوم   نیا  - مرد  م  نیا  رتیغ  یباره که  من  سر  به  رو    ،ی کوب  یخونه 
 !یزن  یحرف م  ی با ک یحواست باشه که دار

جلو اومد و فاصله رو صفر کرد و بعد    گهی دلخور تر از اون چند قدم د نیآفر
 کرد و گفت:   ز ی هاش رو رچشم 

روبرومه    ی ! بگو که کست ی زنم؟! به من بگو حواسم ن یدارم حرف م  ی با ک  -
 کنه؟   یو داره اولدورم بولدورم م 

 :دیسر کج کرد و تو صورت اون غر روانیس

تو کار  - با  قرارد  یمن  طرف  ش ندارم،  من  بگو    داست یاد  برو  حاال  تو،  نه 
 .ادی خودش ب

 زد و گفت:  یپوزخند تلخ  نیآفر

 . یاریاسمش رو ب  یحت  یحق ندار گه ی! تو ددایش -

 هم فشرد و دندان قروچه کرد:   یشد و لب ها رو رو  یحرص  روانیس

 . ادیگفتم برو بگو خودش ب  -

 سر و ته کوچه بلند رو نگاه کرد و محکم گفت:  نیآفر



 از تو بلند بشه. یبه طرفدار ست ین  یصداتو باال نبر، کس -

به    یتنه ا  کهیتکون داد و در رو هل داد تو و بعد هم در حال  ی سر  روانیس
 شد و گفت:  اط یزد وارد ح یم  نیآفر

 چرا، هست.  -

گذشت    یداوود  یگل ها   ونی از جاده سنگفرش م  یتند و عصب  ینفس ها  با
اما قدم    د یدو   یدنبالش م  ن یرو دور زد، آفر  ا یاقاق  یو بعد هم درخت ها

بهش برسه، بالاخره هم نفس کم    نی بلندتر از اون بود که آفر  روانی س  یها
از درخت ها درجا موند، دست رو قلب پر تپشش گذاشت    ی کیآورد و گوشه  

باز سالن رو هل داد و رفت تو،    مه ی که در ن  دیرو د   روان یو پلک به هم زد، س 
راه رفتن دار و درخت    یشد برا  ی که به زور کنار هم جفت م  ییبا قدم ها

 : دیرو شن ادیو فر غی ج ی ها رو دور زد و از همونجا صدا

 تموم شد! یهمه چ  گه ید رون، یاز خونه من برو ب  -

  ومدمینکن چون ن   ل ایتموم نشده، خ  یهنوز باز  دا،یخفه شو! خفه شو ش  -
قول و قرار سرجاشه، مفت و    نیبره ا   ادمیکه از    یزیفراموش کردم، هر چ

 گناه خودتو نکش عقب.   یب

 و گفت:   رونیاومد ب روانی بود به سالن از پشت س دهی که تازه رس   نیآفر

رو    شی عقب، اسم تو روزگار زندگ  دهیمفت مفت هم خودشو نکش   نیهمچ  -
 کرد.   اهیس



 زد:  ادی سربرگردوند و فر روانیس

 ؟ یاسم من؟! گند خودش چ -

نزار دست به    یخورد و عقب رفت و با حال  کهیاون    ادیفر  یاز صدا  دایش
گوشه کز کرده بود    هیراه پله گرفت، سوسن با ترس و لرز    یچوب   ینرده ها

چند لحظه   ینفس ها برا  یوقت  د،یکش  یاتفاق تازه رو م   هیو هر آن انتظار  
  ن یتمدد اعصاب پلک رو هم گذاشت آفر  یبرا  دایشد و ش   حبس   نهی تو س

 چادرش رو مرتب کرد و بعد گفت: 

و نقش و رل،    یتموم شد، قصه و باز   ز یهمه چ   گهی خودتو بکش کنار، د  -
دونسته هام رو به هم   یخوام اتفاق تازه ا  یدونم، نم   یرو م   ز یمن همه چ

  دم یزنت، که شن  ت،یبود از دست دادن زندگ   یبزنه، خودتو بکش کنار، کاف
  موم رو ت  ی لعنت  یباز  ن یدست بکش و ا  دا یو خانواده ات! از ش  یعاشقش بود

 !ت یزندگ ی برو پ شه،یکن، اون بچه رادپور نم 

گشاد   راهنیپ   د، یکش  داینگاهش رو به سمت ش  رونیآشفته و ح  روان یس
بود، شکمش   یتور دوز نشی و سرآست  قهیبه تن داشت که رو  یرنگ ییو میل

  یکه به زور صندل ها  یبزرگتر شده بود و ورم پاهاش چند برابر، طور  یلیخ
  گه یدست نرده راه پله رو و با دست د  هیش رو به پا کرده بود، با    یورن 

م  پشت جا  همه  به  نگاهش  بود،  رو گرفته  صورت    دیچرخ  یکمرش  جز 
  د، یترس  ی نگاه از سمت اونه، ازش م  ین یسنگ  ن یبود که ا  دهیانگار فهم  روان، یس

  یاون ترس داشت، محکم نرده رو م   نی حالت سکوت و سنگ  نیاز ا   شهی هم
 : کتریو نزد ک ینزد د،یبه گوش رس نیآفر یفشرد که صدا



  ی لخ گرده، نزار اتفاق ت  یروزها بر م   نی خونه هم  نیمرد ا  ا،ین   نجایا  گهید  -
  دایبا سکوت ش   فتاده،ین  یاتفاق  چیبرس، فکر کن ه  تیبرگرد و به زندگ  فته، یب

 وسط...  ادی قانون ب  ی برو، برو نزار پا  شه،، ی تو درست نم  ی برا  یدردسر  چیه

  یآوار تمام آرزوهاش رو حس کرد، نم   زشیدر لحظه ر   خت،ی فرو ر  روانیس
خودش پوزخند    یرو شده بود، تو دلش به سادگ   یخواست باور کنه، همه چ 

کنده    دایداد، نگاهش از ش   یاومد و فقط سر تکون م   ی زد، نفسش باال نم  ی م
ذره هم احساس    هی  یشد، نفرت تو تمام وجودش جا گرفته بود و حت   ینم
بود، داشت بال بال    دهیکه شن  ییزهای نداشت، منقلب بود و داغ از چ  وب خ
 بار؛  ن یچندم یرو دست خورده بود، اونم برازد،   یزد اما دم نم  یم

نگاه دلسوزانه به    ه یشد،    دا یش  دنیو مانع د  ستادیاومد و جلوش ا  نیآفر
 انداخت و بعد گفت:   روانیبه گود نشسته س  یو چشم ها  یصورت استخوان 

چطور زنت رو    ،یکن   یباز  نی خودتو وارد ا  یشد  یدونم چطور راض  ینم  -
  ت یوضع نیو ا  ییجدا   نیبه ا   دیارز   یبچه م   هی وجود    یعن ی ؟،یکرد  یقربون

  یدیام   ه یو به    یها رو کنار بزن  ینابه سامان؟! انقدر که خانواده و دور و بر
 !؟ یدل خوش کن دیرس  یبه سراب م دیکه شا 

 و گردن تکون داد و بغض کرد و در ادامه افزود:   سر 

بود به ق  نی ا   شه،ی باورم نم  - شه، به چه جونت تموم ب  متیماجرا ممکن 
 ؟ یرفت یو پذ  یقدم جلو گذاشت ی جرات



به    دا یترسناک تر بود، ش  ز ی سکوت از همه چ  ن یگفت و ا  ینم   ی زیچ  روان یس
 گفت:   یهنوزم م  ن یگشت، آفر  یلرز افتاده بود و دنبال راه فرار م 

تاوان اشتباهش    دایت از دست بره، تو رو به خدا برو، ش  یخوام جوان   ینم  -
رو    ز یکنم تو برو، برو و همه چ   یو زود... پس خواهش م  ر ی د  ده، یرو پس م

چند ماه    زه،یبر  یکه تو مقصرش نبود  ییجهت آبرو   یفراموش کن، نزار ب 
بر    احتم  ی رو بهش بگ  قتیگرده، اگه تمام حق   ینگذشته، زنت بر م   شتر یب
  نی ا  ؛یگرفت   یچه قولو    یداد  یگرده، برو، برو و فراموش کن که چه قول  یم

نم تو  نم  شه،ی بچه، بچه  به    گهید  یمثل تمام حسرت ها  رسه،یبه دستت 
 تو رو خدا برو.  ، ین یو بهتر از ا  شتر یب  قیمونه، تو ال  یدلت م

 ی باال اومد و چشماش پر شد، هنوزم با همون نگاه پر معنا سع   روانی س  بغض
از اون گرفت،    نزد و روش رو   یحرف  گه ید  نی رو نگاه کنه، آفر  دایداشت ش

مرد ته خط بود،    یبرا   هی گر  نه،یمرد رو بب   ه ی  ه یتونست گر  ی نم   چوقت ی ه
 ... یرناباو  دیو شا ی چی ه  یداد، معنا یکم آوردن م   یمرد معنا   یبرا  هیگر

  که یدر حال   روانینرده ها فشرد و هق هق کرد و س  یطاقت سر به رو   یب  دایش
داد گونه هاش رو    یدرشتش اجازه م  یرفت و به اشک ها  یعقب عقب م

ش  ه یکنن    سیخ به سمت  رو  اشاره ش  انگشت  آورد،  باال  رو    دا یدستش 
 گرفت و آروم گفت:

 . م یرس  یزود به هم م   یلی! خمی رس ی به هم م -

 اون خونه رو ترک کرد. ی ا گهیحرف د چیبدون ه  روانیضجه زد و س  دایش



پا  ی مهمون بود،    دهیرس  انیپر تجمل خونه رادپور ها ساعت ها بود که به 
خونه    یراه   ز یپرو  ی برا  یسالمت  یبعد از آرزو   انیتمام اقوام و دوستان و آشنا 

پذ باز  خونه  اون  و  شدن  قبل  یرا یهاشون  آدم  نفر  دوسه  شد،    ی همون 
  ی کاری فرار از ب  یخدمتکارها در حال مرتب کردن خونه بودن و صبا هم برا

داده بود با خدمتکارها    حیخودش و پدر و مادرش ترج  ن یاون جو خفه ب   و 
که مثل مرغ سر    دی د  ی رو م  ز ی پرو   اط یاز پشت پنجره ح   یکنه، حور   یهمکار

زنه    یقدم م  یقرمز و خاکستر  ی داره رو اون سنگفرش ها  ی کنده پر از نگران
  ی رو م   روانیکه به هوش اومده بود سراغ س  یاز وقت   ده،ی و مدام سر تکون م

سرش    یینکنه بال  ست، ی ن  داش یهفته است پ  کی  اد؟یم   یگرفت: کجاست؟ ک 
 د؟ یبهم بگ ی زیچ دیخواه   یاومده و شما نم

رو رونده    روانیچند برابر بود چون خودش س  یحور  یها برا   یدلنگران  نیا
به    دیقرار پر کش   یتاب و ب   ی از گم بودن اون، ب  دیترس   یم   قایبود و حاال عم 

ساختمان به درخت    یو از بلند  ستادیسمت همسرش و درست پشت سرش ا 
شده بود چشم    بای دار روشن و ز   هیپا  یکه با چراغ ها  اط یح   یها و فضا

  دیگفت، شا   ینم ی زیمتوجه حضورش شده بود اما از قصد چ  ز یدوخت، پرو
  گهید  یسکوت حاال حاالها ادامه داشته باشه اما حور  نیخواست ا   یدلش م 

ماه فاصله سرد و    ن یسکوت چند نیا  اره، یسکوت رو تاب ب  ن یتونست ا  ینم
  مال رازها رو بر   یلیکه خ   یاون و شوهرش انداخته بود، فاصله ا  ن یتلخ رو ب

و    ا یم یمقدمه بره سراغ ک  ی خواست ب یها رو روشن کرد؛ نم  فی تکل  ی لیو خ 
خواست   یکنه گوش بسپاره، م   فیتعر  ز یکه قرار بود پرو  یبعد هم به قصه ا



شونه به شونه    بایاز پشت دور اون چرخ زد و تقر   نیکم کم جلو بره، بنابرا
نبودن، مثل    نو صبا دورشو   روانیمثل اون وقت ها که س  ستاد،یدر کنارش ا

گازدار دستاش رو    بایدخترانه و تقر  یبا حالت   یحور  شونی اول زندگ  یروزها
گلوش رو    یناگهان   ینگاه کرد، بغض  ز ی پروبه    یچشم  ر یتو هم قالب کرد و ز
اش بهش دروغ    ییتنها  ی مرد، همسرش، مرد روزها  ن یسوزوند و باال اومد، ا

م  نگاهش  عاشقانه  باز  اما  بود  عاشقا  یگفته  م  نهکرد،  و    یتحملش  کرد 
بود   نیکرد، ا  یم  یشاد   یزندگ   عاشقانه بخاطر برگشتن معجزه آساش به

 زن.   نیبلند ا یوفا

 گفت:   نیریخنک اواخر تابستون و آروم و ش  م ی هاش رو پر کرد از نس  هیر

اومد  یوقت  - افتاد    یبه هوش  به چشمات  عروس   ادیو چشمام    مون یروز 
روز  همون  پا  یافتادم،  باهم  اتاق کوچ   یکه  اون  عقد  خونمون    کهیسفره 

طبق رسم    یوقت  ،ی روبروم نشست   یاون روز وقت  م،ی بست  یابد  یزندگ   مانیپ
 ی ات عسل تو   کهیو با انگشت کوچ  یصورتم کنار زد   یر رو از رو و رسوم تو

که    یا  یزندگ  یکردم و به رو   مهیعسل خودمو ب   ین یریبا ش  ،یگذاشت ذهنم  
 ه یبرام ساخته شده بود لبخند زدم، تو همون لحظه باور کردم که تو همون 

 یکه قراره همه جا علمش کنم و واسه حسود  یهمون   ، ی لنگه من  ی دونه ب 
دخترها سر  تو  ا  ل،یفام  یبزنم  تمام  رو    نیتو  تو  و  بودم  موفق  سالها هم 

  گه یکه من د  ییروزها  ن یآخر، تو ا  یروزها   نی شه علم داشتم اما تو ای هم
  ییزهایچ  هی  اهام ی اتفاقات تو رو  نیکردم ا  یم   الی خودم نبودم و همش خ

علم زدن    نیا   یبه پا  شهیخبرت  یب   هوی رفتن که    اومدن و   ییکسا  هیرو شد،  



  خوام   ی از پا افتادم و نم  دمیتا اومدم به خودم بجنبم د  ن؛ یو انداختنش زم
لحظه    یبرا  یکه من نبودم حت  یاتفاق، اونم تو گذشته ا  نهمهیبروز بدم، فکر ا 

 کلنجارها رفتم تا بگم نه، تا بقبولونم نه اما... .   یلیآرومم نذاشت، خ یا

ماه رو   ی بود، حت   ومدهی در ن  ی به سمت آسمون بلند کرد، هنوز ستاره ا  سر 
پ  سرب  ینم  دایهم  آسمون  غر  ی کرد،  غر  ب یو  روزها  یب یمثل  تو    ی قلبش 

 دم و بازدم کرد و بعد ادامه داد: یبود، نفس تازه ا ز ی نبودن پرو 

خواستم،    یتو رو م   یباور کردن چشم ها  ینداشتم و برا  یخوب   یروزها  -
شد    یک ی  ت یبا واقع   ز یرفت و همه چ  ی بگ یگفت، نشونه ها اومد، غر   روانیس

خواستم تا با   ی خواستم، م   ی صادق تو رو م   شه یهم   یاما من بازم چشم ها
 رو بگه.  ی همه چ دن یخواستم تا با لرز  یزالل شدن خودش رو لو بده، م 

راحت    گهیحاال د   ی نشست، حور  یو پلک هاش به هم نم  دیلرز   یم   ز یپرو
کرد، جرات نگاه کردن نداشت، آخه   یخودش رو کنترل م   ز ی پرو   ست،یگر   یم
نگاه ها  نیا م   یقبل  ینگاه، مثل  لوش  تقر یداد؛ حور  ینبود، حتما    بای که 

اشک هاش رو با کف دست   ستی ازش پنهان ن  یزیچ  گهیمطمئن شده بود د
دست به سمت    یخاص   یو بعد لحنش رو عوض کرد و با شادمان  ردپاک ک

 باغ گرفت و گفت: 

اون    نجا، یا   انیب  دی و رضا هم با   ایم یک  م،یساز   ی اون طرف م  گه یعمارت د  هی  -
  د یدست خودمون بزرگ بشه، با  ر یز  دی کوچولوحاال، حاال نوه ماست، با   نینگ

مرد که جونش    هیمرد،    هیبه وجود    ایم یگذشته بشه، ک   یجبران تمام خطاها 
  ی تلخ   ی تونیم   که  ییفقط تو  نیتلخ شده و ا  ای میداره، ک   از ی بهش بسته است ن



  ست ی برخورد ناشا  هیکردم بد بشم و   یسع یل یمن خ  ز یپرو  ،یریرو ازش بگ 
د  اما  د  ی نم   دمیبکنم  زندگ  دمیتونم،  تنها  ن یمن زن  اگه    دمید  ستم،یکن 

مونه،    ی نم  ی برام باق  ی کس  گهید  یریسران پ   ن یبخوام از تو رو برگردونم تو ا
 ی برا  یرو داشت   رزوشآ   شهی که هم  ی و گسترش رضا و نوه ا  ایمی وجود ک

حرف ها رو    ن یحاال که ا  ن یسخت بود اما باور کن هم  یل یمن سخت بود، خ 
کنم، احساس   یرو احساس نم  یسخت   ن یاز ا  یذره ا  یحت   ارمیبه زبون م

سال ها تو صورت و چشماش    نیکه زجر تمام ا  ایمی ک  دنیچون با د  کنم ینم
باق  ی قلب  گه یبود د رو احسا  ینموند که سخت   ی برام   ن یا   دیکنه، شا   سها 
خواهش    هیحق اون بود، چرا که قبل از من دلش رو داده بود، ازت    یزندگ 

 !ی اریخواد نه ن ی دارم و دلم م

  ینگاه کردن به حور  یبرا  یی رو  یکرد، حت  یسکوت فقط گوش مدر    ز یپرو
م  نداشت، آب  ا  یهم  از  نم نهمهیشد  و دم  ادامه    یزد، حور  یگذشت  در 

 حرفاش گفت: 

رو   ییایاون شب رو  شیسال پ   33  ،یهم بزار   یخوام چشمات رو رو   یم  -
 . یقلبت رو حس کن  یو بعد ندا  یاریب  ادیبه 

تصور کوتاه از    هی  ی تونست بکنه، حت  ی کار رو نم  نیسر تکون داد، ا   ز یپرو
دست بردار    یبرد اما حور  ی م  شی تکرار اون لحظات هم اونو تا مرز سکته پ

 برد:  ینبود و صداش رو با تحکم باال م 



خوام احساست رو بعد    یم  ،یاریب  ادیرو به    ایم یک  یخوام چشم ها  یم  -
 ای میا احساس تو قدم جلو بزارم و دست ک خوام ب  یم  ،یسال بهم بگ   نهمهیا

 ه؟ یقلبت چ یفقط به من بگو، بگو که ندا  رم،یرو بگ

  نیو خودش رو ب   نییرو رفت پا  اطیح   یو اضطراب پله ها  شی با تشو  ز یپرو
کرد    هیاز ستون ها تک  یک یهم همونجا به    یدار و درخت ها پنهان کرد، حور

کرد که کارش درسته؟! از سن و سال    یو به فکر فرو رفت، با خودش فکر م 
شد    یم  لیدل  نایا  ای هوو و جنگ و جدل گذشته بود اما آ   یباز  ایم یاون و ک 

 به هم بزنه؟! گهید ی ک یسال با ورود   نهمهی رو بعد از ا شی که آرامش زندگ

سرش    یجواب تو  ی کرده بود اما همشون ب  ر یذهنش رو درگ   یادیز   سواالت
کردن    هیتک  ینداشت و اگه اون ستون برا  یخوب  یسرگردون بود، حال و هوا

 رفت.  ینبود حتما کف اون سنگفرش ها از حال م کشینزد

نتونسته    ی زد، وسط مهمون  ی هنوز تو وجودش موج م  روانیس   یبرا  ی نگران
  نیاما حاال ا  دا، یبشه خونه ش  ر یخونه رو ترک کنه و سراز   ی بود به هر بهانه ا

صبا که   د،یرگشت و لباس پوش به سالن ب  یفرصت رو داشت؛ بدون معطل
  کرد بره لباس عوض    روانیبه دنبال س خوادی م دیسوال و جوابش کرد و فهم

 و گفت: 

 . امیمنم م -

ها  هنوز  پرو   نیماش  ی چراغ  بود که  نشده  و    زهم ی روشن  باز کرد  رو  در 
هر سه   نهی نفس تو س  ز، یبه پرو  ینشست، صبا به مادرش نگاه کرد و حور



کرده بود اما    دایش  ه یبه قض  کیاشاره کوچ   هی فقط    یحبس شده بود، حور
زد به صبا    یحرف م  گهید  یزهایچ  یل یاز نوه در راهش و خ   کهیدر حال  ز یپرو
هر سه    بیترت  نیو به ا   فتهیرو استارت بزنه و راه ب  نیداد که ماش   تور دس
از س   یبرا و ش  ی راه  روان یسراغ گرفتن  اما    دا یعمارت بزرگ پژمان  شدن؛ 

 در حال وقوع بود.  ی تو اون خونه درندشت اتفاقات بزرگتر  نکهی غافل از ا

حرکت و سرد به در    ی تخت چشم دوخته بود و ب  یبه نامه افتاده رو   دایش
 ی م   یک یکوچ  یداشت، در اتاقش قفل بود اما با هر صدا  ه یباز تراس تک  مهین

  ینامه دو روز بود که م   دنیکرد، از وقت رس  یو به اون سمت نگاه م  دیپر
خوند    ی مکه    یکلمه ا  هیدو روز به قد دو سال گذشته بود، هر    ن یگذشت و ا

سرد گفته    ینامه از احساس  یتو  د،یطلب  یجمله انگار سالها وقت م   انیتا گا
اونا رو از هم دور و دورتر کرده بود،    ی کی که عوض نزد  ی شده بود، احساس
  ن یکرد هنوزم ا  یبده، حس م   نیت که نامه رو نشون آفرهنوز جرات نداش

پ و   اهیس  ی قلب خودشه، خرمن موها  شی راز  اثر    م ی نس  دنیزو بلندش در 
داد، مثل    ی م  یناگهان   ی و به بدنش لرزش  د یچرخ  یخنک دور بازوهاش م 

بعد از مرگ مادر و پدرش    دنیپژمان، مثل لرز  ی بعد از لمس دست ها  دن یلرز
خورد، بازوها    یم  گه ی د  یکیکه به حق پژمان به صورت    ییو مثل بوسه ها 

هوا پرواز    یتو  یبه در چسبوند، پرده تور   شتر یرو بغل کرد و خودش رو ب 
صورت و بدنش کنار    یخورد که اونو از رو   یتکون نم  یحت   دایکرد و ش  یم

 ن ییکرد، پا   ی حس م  شهی ز هما   شتر ی بچه رو ب  یروزها تکون ها  نیبزنه، ا 
به    یداشت زود  یکه بر م   یقدم  ه یشده بود و هر    نیسنگ  یتنه ش حساب 



و درشت    ز یر  یکرد، بخاطر لکه ها  یم  تشیافتاد، ورم پاها اذ  ینفس نفس م 
از خونه ب آ   دنیاز د  یرفت و حت   ینم  رون یتو صورتش  به    نه یخودش تو 

که همه رو بدنش جا انداخته بود اونوبه    ییزخم ها  دنیافتاد، د   یوحشت م 
  ان ی خودش و بچه پا  یضربه دوباره به زندگ   ه یانداخت که با    ی هوس م  نیا

گفته بود که تو    ییبا حرفاش از خدا  ن یآورد که آفر یم اد یبه  یبده اما وقت 
کرد،    یتصورش رو هم نم   ی ها مراقب و شاهده از ترس حت   ی کینزد  نی هم

  یداریدوباره پژمان بود، د  دار یها براش کمتراز ترس د روز   ن یاما ترس از خدا ا
  ی م  کتر یو اونو به تاوان در انتظارش نزد  وستی پ  یو زود به وقوع م  ر یکه د
 کرد. 

صدا  ورود و  ناشناس  آدم  ها  یچندتا  رو   ییکفش  به  ها    یکه  سنگفرش 
وزن و    ین یبا وجود سنگ   د،یکش  رونیشد اونو از حال و هواش ب   ی م  دهیکوب 

مادر    دنیبا د  ن،ییروم خودش رو به لبه تراس رسوند و خم شد پا راه رفتن آ 
که همراهشون بود ناشناس و    یهمونجا خشکش زد، مرد  روان یو خواهر س 

کرد و دست هاش شروع کرد    دایپ   یب یاومد، اضطراب عج   یبه نظر م  به یغر
دور و برش رو نگاه کرد و بعد به داخل اتاق برگشت، در باز پاکت    دن،یبه لرز

بود، از    رهیبهش خ   ر یهنوز مات و متح   دا یخورد و ش  ینامه بر اثر باد تکون م 
پ  و صداها  دنبال س  دایسر  دارن  و  اومدن  به سالن  اونا    یم   روانیبود که 

  جیگ  رو   ن یآفر  ی در پ  ی پ   ی گرفتن و با سوال ها  یگردن، خبر پسرشون رو م
رنگ    دنیشد، با د  دایکرده بودن، به ناچار به طبقه باال رفت و وارد اتاق ش 

 بازوش رو گرفت و گفت: ر یبه سمتش،. ز  دیاون دو  ده یپر



 شده؟  یچ -

 : دیو نال  هیگر   ر یزد ز  دایش

 باهاشون؟  هیک   بهیخوان؟ اون مرد غر  ی م  یاومدن؟ چ ی چ یبرا -

 رو تو چنگ گرفت و ضجه زد:  ن یآفر یبازو  هو ی

 س؟ یپل -

موهاش کش  نیآفر به  بود دست  احساس کرده  اونو خوب  ترس  و    دیکه 
 گفت: 

  د یبا   م، ی شی از دست همشون راحت م  گهیامشب د  ست، ی ن  ی زینترس، چ  -
 تموم بشه.   نجایهم  یباز نیتا ا   یبگ  دیبا  ،ی و بهشون بگ  یایب

 زد و گفت:  یزیر  غی ج دایش

 نه! -

 اخم کرد و گفت: نیآفر

تا ک  - رفته، بزار خانواده ش هم    روانیس  ؟ی قائم کن  یخوا  یم   ی چرا نه؟ 
 تموم بشه.  روانیتو و س نیب  دیبا  ز ی برن، قبل از برگشتن پژمان همه چ

اومد، انقدر پر    یم  رونی ب  یگفت نه، نفسش به سخت  یو م   دینال  یم  دایش
پله ها رو پشت سر    ی کرد که حور  هیسر و صدا گر به خودش اجازه داد 

روش    دایزد ش  دیاتاق رو د  یو تو  ستادیگوشه در ا   هی  یباال، وقت  ادیبذاره و ب 



نگاه به سر    مین   هیرو برگردوند، صبا هم که به دنبال مادرش اومده بود باال  
بود انداخت    یتنش که مخصوص باردار  ز یگل ر   راهنیو اون پ  دایو وضع ش 

 و بعد گفت: 

 خانم خانوما؟  یطورچ -

ناگهان   مانهیلحن صم  نی ا   دنیاز شن   دایش و  گر گرفت، دست   یمنزجر شد 
 دنباله حرف دخترش رو گرفت و گفت:  یهاش رو که مشت کرد حور

اما دلم    ار یخوام بگم بال در ب  ی آورد، نم  یبال در م   د ید  ی منو م  ی وقت  ای ثر  -
 نداره!  ی که اشکال  نی ا   ،ی عروس حداقل به روم نگاه کن  هیخواد به عنوان    یم

 لحن خاص لب باز کرد و گفت:  هیبا   ن یسکوت کرده بود که آفر دایش

تمام رابطه    د،ییاین  نجا یا   گه یکه د  نهیخواهش دارم و اونم ا  ه یخانم، ازتون    -
ازهم د  ن یها  دنبال پسرتون  چون من    د، ییا ین  نجا ی ا  گه یامشب تموم شد، 

تا کار    دیبر   نجای! از ادیپاش رو تو خونه م بذاره، بر   دمیجازه نمبهش ا  گهید
 . دهینکش س یبه قانون و پل 

متح   یحور و  به ش  راول یمات  بعد  و  از همه    دایبه دخترش  رو  که روش 
 برگردونده و به پرده در حال تکون تراس چشم داشت نگاه کرد و بعد گفت:

  شه،ی م  کتر یو شکم تو نزد رابطه ما با وجود بچه ت   گه؟ یداره م  یمادرت چ   -
  روانیدنبال س  دیامشب تموم شد، چرا نبا  نیرابطه ها از هم   گهی چرا مادرت م

 خونه بگردم؟! نیتو ا  نجایا



گذاشت و برش گردوند، تو چشم    دای قدم جلو اومد، دست رو شونه ش   چند
 زل زد و بعد محکمتر از قبل ادامه داد:  سشی خ یها

 کنه؟   یزده؟ گفته ولت م یحرف  روانیاتفاق افتاده؟ س   نتونی ب یزیچ -

  نیشد و از اون کمک خواست و آفر  ره ی خ  ن یبا نگاه اشک آلود به آفر  دایش
حال ش  کهیدر  رو شونه  از  اونو  م  دای دست  م   یبر  در  به سمت  و    ی داشت 

قض تمام  تعر   ه یکشوندش  براش  ش   فیرو  و  حال  دایکرد  و    شون یپر   ی با 
  یسکو گذاشت؛ شب   ی سرگردان خودش رو به تراس رسوند و دست ها رو رو 

زده بود و اسم   ادی اون شب فر  د،یبار  یرفت از آسمون برف م  ی مکه پژمان  
رفته بود و اون   اهاشی پژمان رو با مهر تکرار کرده بود اما مرد آرزوها و رو 

 تنها شده بود.  ییوفا  یبدون طالق، بدون مرگ همسر فقط به جرم ب 

که تازه    ییهم گذاشت و رفت به اون روزها  یرو رو   نشیسنگ  یها  پلک
دنبال همباز  شیباز در  به  در  و  بود  و س   یم  یگرفته  راه    روان یگشت،  از 
مثل اتفاق تازه شکل   شی ادآوریگذشته بود اما    یل یبود، از اون روز خ  ده یرس

 و تازه:  کیبود، نزد روز ی گرفته د

 امروز..  یول  یانقدر تلخ بود یسوار شد  نمی چرا اون روز که تو ماش -

 نه؟  ا ی ی هست ی رشیچون اون موقع هنوز مطمئن نبودم آدم قابل پذ  -

 ؟ یکرد  یم  امتحانم  یداشت  یعن ی -

 !یی جورا  هیآره   -



 اومدم؟  رونیخب، حاال از امتحان سربلند ب  -

ن  - ب  ستی مهم  سربلند  ا   ،ی ایب   رون یکه  با   نهیمهم  قولت  جا    ،ی ستیکه سر 
 . ینزن

درخت پا رو پا انداخته، دست هاش رو از    ر یز   یآب   مکتی اون ن  ی رو   روانیس
 پشت سر به هم قالب کرده و گفته بود:

 ؟ یکن  یرو م نکار ی ا یچرا دار -

 خوام تو رو به آرزوت برسونم.  یچون م  -

که ممکنه سر   یایاونم نامرد   ،ی کن  یم   یبه همسرت نامرد  یاما تو دار  -
 رو به باد بده! گهید  یها  یلیمن و خ 

بسته   شه یمن هم   یدونه که لب ها   یبرم، پژمان م   ی نم  از تو   ینترس، اسم   -
خوام    ی م  نم،ی خوام خاکستر شدنش رو بب  یخوام بسوزونم، م   یاست، من م 

م  نم یبب بال  بال  داره  ا  یزنه، م   یکه  با  بفهمه که  بفهمه،  ازدواج    نی خوام 
 به روزگارم آورده.  ی چ یاجبار

 اون زل زده و گفته بود:  نه یپر ک یتو چشم ها  روانیس

 شرط!  هیبه  -

 تر کرد:   یاون رو جد یحرف ها دایش  سکوت

بفهمه، سکوت مطلق، تو    دینبا  یچی ه  ای تکون بخوره، ثر  دیمن نبا  یزندگ  -
  دیوجه نبا  چ یقرار، حرف، التماس به ه  ،ی مدت چند ماهه تماس تلفن  نیا



  نکه یهم   م،یخودت باشه تا سر منم بره تو زندگ   یباشه، سرت به زندگ   نمون یب
  ا یو ثر   نبه م  یدی سر قرارمون! تو بچه رو م   م ی گرد  یبر م  دیها خواب   شیآت

 و خودت و... . 

ب  دایش زبون  به  رو  ادامه حرفش  بود  و    اره،ینگذاشته  بود  بد شده  حالش 
 مجبور شده بود اونو تا خونه ش برسونه.  روان یانقدرعق زده بود که س

روز که    یادآوری  با شروع کرده    یباز  هیاون  جرات  و  دل  پر  رو  احمقانه 
 ی زانوهاش هم شد، صدا  ی بهش دست داد و دگرگون رو   یبودحالت بد

 : دیشن یرو م یحور یها  غیج

چطور    ؟یبا پسر من بکن   یکار  نیهمچ  ه ی  یچطور جرات کرد  ف،یدختره کث  -
چطور    ؟یفس بکش ش ن و راحت تو خونه  یشوهر بدبختا رو آواره کن   یتونست 
 !؟یتونست 

صداها   یحور  ی ها  غ یج و  بود  اون    یبرا  نیآفر  یبلند  داشتن  نگه  آروم 
چنان تو خودش مچاله شد و دست    د، یشن   ی نم  یزیچ  گهی د  دایبلندتر، اما ش 

رو  رو  ا   یها  از  فشرد که  ب   نی گوشاش  شد  پرت  بچه   یلگدها  رون،یفضا 
بزرگ بخاطر    ه یتنب  ه یخورد    ی که بهش م  ییبرچسب ها   د، یامونش رو بر 

  یزد، اسم   ی لب اسم پژمان رو صدا م  ر یبود، ز   گه ید  ی زندگ  هی  دنیفرو پاش
 ها کرده بود.  یخاکستر شدنش باز ی که برا

 و هشت: پژمان   ی س فصل



رو تو دست    ناینرم سورل  ینشسته بود و دست ها  یگهواره ا  یصندل   هی  یرو 
اما صدا   ی فشرد، فکرش حساب  یخودش م  بود  و   یمشغول  کودکانه    گرم 
  ی م   ف ی معروف کتاب داستانش رو تعر  ی از قصه ها  ی کی   د، یشن  ی اون رو م 

شد و    ی داد، گاه خم م   یکرد و با ادا و اطوار دست و پاهاش رو حرکت م 
اونا    د،یکش  یم   رون یو بعد دست هاش رو از دست پژمان ب   ستادیا   یگاه م 

م هم  به  م  ی رو  اتاق  دور  ذوق  و  با شو  و  آخر    د، یچرخ  ی چسبوند  قطعه 
سورل و  زد  براش دست  پژمان  تموم کرد  رو که  وار    نایداستانش  پرنسس 

خم شد و بعد با    یرنگش رو گرفت، کم   ی صورت  یچهارخونه ا  راهنی گوشه پ
شد و گردن کج کرده بهش    زانیپژمان، به پاهاش آو   متبه س  دیتشکر دو 

طرف چپ گونه    یرتش و مخصوصا اون ماه گرفتگ شد، زل زد تو صو  ره یخ
با شتاب در    ا یگذروندن که ثر   یکند رو م   یها  ه یش، هر دو با هم اون ثان

سر و صدا راه انداخته بوداز پله ها    شی پاشه فلز   یصندل ها  یصدا  کهیحال
پا   ر یسراز رو   ر ی ز  هی  ن،ییشد  و    دیو سف  یمشک  یو  تن  شلوار کتان    هیبه 

از همون    د،یتو چهره ش د  یشد به خوب   یرو م   تی نچسب به پا داشت، عصبا
رفت؛ پژمان به نشانه   ی م   ن ییش تند باال و پا   نه یاول راه پله ها قفسه س

باعث    یلیبود که چه دل  دهیبلند شد، هنوزم نفهم  شیصندل  یاحترام از رو 
باعث شده    ز ی تو آخر سفر شده بود، چه چ  مانه ی رابطه صم  اونبه هم خوردن  

بندر    ی خداحافظ  یخبر و ب   ی زود به سرش بزنه که ب   یل یبود اون صبح خ
 رو ترک کنه و به رم برگرده.  ز ی ون



و زود از علتشون سر    ر یشک و شبهه ها که بالاخره د  نی از تمام ا  ال یخ  یب
اجازه   ایبگه که ثر   یز یداد و خواست چ  ایثر   لیتحو   یآورد لبخند خاص  ی در م

زد به سمت پژمان    ی که هنوز در درونش موج م  هیاب اولنداد و با همون شت
 رفت و گفت : 

عامه پسند که ته تهش به ندونستن    الوگی و د  شی نما  ن ی دست بردار از ا  -
 !رسهی م ی خبر یو ب 

بعد هم جلوش خم شد   د، یرو گرفت و به سمت خودش کش  نای سورل  دست
 رو گرد کرد و گفت: تشیعصبان   یتا همقدش بشه، چشم ها

 ؟ یها باز کن بهیغر  ی به تو اجازه داده در رو رو  یک-

تندتر    یتیبا عصبان   ای نگاه به پژمان انداخت اما ثر  م ی ن  هیبرگشت و    نای سورل
 زد:  ادیفر یدوباره صورت اونو چرخوند سمت خودش و بعد محکم و جد

 ؟ یها باز کرد  بهی غر  یچرا در رو رو  گم یبا توام، م  -

 گفت:  یی ا یتالی به ا نای سورل

 ه اون عمو!آخ -

 زد :  ادیبازم فر  ایثر

 ! ؟ید یفهم ی عمو جورج  و،ی نفره اونم جورج  هیتو فقط  یعمو -

 قدم به جلو برداشت و گفت : ه ی پژمان 



 من با اصرار اومدم تو.   ن،ی سر بچه داد نزن  -

 عقب زد و گفت:   یرو به تند نای که منتظر شروع بحث بود سورل  ایثر

ا  - و اون سرک    ن یا  ی سر خود تو زندگ   نی شما عادت دار  نکه یخوبه! مثل 
رو سر    نیهوا خراب بش   ی که ب  نیتو و اون زنت هر دو عادت دار  ن، یبکش

 !نیو آدم هاش رو نابود کن  ی زندگ هی

 تکون داد و گفت:   یسر پژمان 

 شده؟  یچ -

 : دیاز جاش پر نایصداش رو آنقدر باال برد که سورل   ایثر

 شده؟   یچ  یرس پ ی م یشده؟! تازه دار یچ -

 زد و بعد دست هاش رو از هم باز کرد:  یتلخ و حرص دار قهقهه

فرار نزن،   یشاه راه برا  ه یکه تهش نه بن بسته نه    یخودتو به اون راه  -
دونم، برات واقعا متاسفم! متاسفم که مثل عقب افتاده    یرو م   یمن همه چ
 شده.  ی چ یگ یم  یها فقط دار

داد روش رو برگردوند   یرو نشون م  یکه کامال دلخور   یبه طرز خاص   پژمان
از ترس گوشه    نایو بعد به سورل  ها کز کرده بود چشم   ی از صندل  ی کیکه 

از تنش همون عطر    گه ید  ستاد،ی جلوتر اومد و درست مقابلش ا  ا یدوخت، ثر
از زور استرس    ینداشت و حت  یش یشد، صورتش آرا  یاستشمام نم  یشگ ی هم

جا خوش کرده بود، پژمان که    یرنگش تبخال بزرگ  یلب ب  یرو   یو نگران 



دلش رو    ی اومد تا حرف ها  شیبزرگ پ   ی فرصت  ا یثر  یسکوت کرده بود.برا
 : ارهیبه زبون ب

دادگاه خانواده برگه طالق رو   شیببر  ، یریدست زنت رو بگ یچرا نتونست -
گند    یهم اون! چرا گذاشت  یو بعد هم خودت نفس بکش   ی براش امضا کن

 !؟ یچرا حاال؟ هان! چرا؟! چرا نتونست اد؟ی باال ب

 گفت:  یو با حال زار  دیدوباره نگاهش رو به سمت اون کش  پژمان 

 شده؟  یچ  دیتو رو خدا بگ -

 دستش رو به عالمت سکوت کنار بدنش باال برد و گفت: ایثر

 ؟یفقط جوابم رو بده، بگو چرا نتونست  -

به تنگ اومده بود بالاخره طاقت    ایثر  یتحکم حرف ها  نهمه یکه از ا  پژمان
 بلند و رسا گفت:  بایتقر  ییاز کف داد و با صدا 

  ی تونستم چون دوستش داشتم، م یتونستم، نم   یطالقش ندادم چون نم  -
 مردم براش!

 : دیپر از تنفر نال   ایثر

 دوستش داشتم! -

 حوصله گفت: ی ب پژمان 



باعث    ی چ  ن؟ یزیبه هم بر  ی نجوریباعث شده که شما ا   یفهمم! چ   یمن نم   -
تموم بشه؟ تو رو خدا    یبازگشت تلخ، قهر و دلخور  هیشد آخر اون سفر با  

 !نیبزن یحرف هیبه منم  

کند   یرو م  ز یبلندش تراشه ور اومده گوشه م   یبا ناخن ها  که یحال  در   ا یثر
 گفت: 

 خوام سوال کنم! حال وقت سوال و جواب منه.  یمن امروز فقط م  -

 گفت:   یمعطل یسپر کرد بعد هم ب  نه ی جلو رفت و س گهیچند قدم د پژمان 

 هم روش.   یک ی نی رو خوب پس دادم، ا  م ی زندگ   یندارم، درس ها ی ترس -

کرد خودش رو حفظ کنه، اون بغض باال اومده رو، اون لرزش    یم   ی سع  ایثر
جسم و روحش رو اما ناموفق شد و با    ز ی دست ها رو، اون حالت تشنج آم

 شدن اشک ها رو گونه لب گشود و گفت:  یخال

  یبه زندگ  اره یهجوم ب  یچرا گذاشت   ؟ی چرا رهاش کرد  یاگه دوستش داشت   -
که خراب بشه رو   ادیبا تو به تنگ ب  یزندگ   آنقدر از   ی چرا گذاشت  گه،ید  ی کی

 سر شوهر من!

 زد:  غی ج ا یو ثر  هیگر   ر یو زد ز  دیترس  ا یثر یها  ه یاز گر نای سورل

 . یفرار یحرف بزن! حرف بزن ترسو -

 زد:   ادیهم همصدا با اون فر پژمان 

 حرف ها رو نزن.  نیبچه ا   یبسه! بسه جلو -



صند  ا یثر رو  افتاد  و  برگردوند  رو  برا  یل ناله کنان  پژمان  آروم کردن    ی و 
  یتو بغل پژمان چنان هق هق   م ی ت یبه طرفش رفت؛ طفل معصوم و    نای سورل

اون    یبه موها  کهی اومد، پژمان در حال  ی م  نییکرد که صداش به زور پا   یم
 گفت:   ایکرد رو به ثر  یو کمرش رو آروم نوازش م  دیکش   یدست م

  یکه صدا  ییجا  م ی بر  ا یب   یبزن   ادی و فر  ی کن  هیگال  ،ی حرف بزن  یخوا  یاگه م   -
ب  در  خ   اد،یمنم  ندارم،  درد  موندم، خاموش   یل یمنم کم  وقته که خاموش 

  ی تلخکام   نیا  یکه باعث و بان  یاون مرد  یکردم زندگ   یموندم چون حس م 
  د یبا  نا یانداره، واگرنه زودتر از    یربط  یبه تو که ازش جدا شد  گه یها شده د

 . نایزودتر از ا  یلی خ دم،ینال یم

همراه    باز شد و ثمن  د یدر خونه با کل  نا یبعد از آروم شدن سورل   قهیدق  ده
د از  شد،  وارد  سارا  سورل   دنیدخترش  بود    نایپژمان که  بغل گرفته  به  رو 

  شونیو حال پر   ونی گر  یهم که نگاهش به چشم ها  یمتعجب شد و وقت 
  همو جلو اومد، بعد  گوشه گذاشت    هی رو    فشیک  یافتاد نگران شد، زود  ایثر

 فشرد رو به پژمان گفت:  ی رو م ایثر   یبازو  کهی در حال

 افتاده؟  یاتفاق -

  یبرا  یو رفت طرف سارا و هر دو زود دیخز   نییاز بغل پژمان به پا   نای سورل
سر پر دردش رو   ایثر   ستادن،یراه پله ها به قد ا  یرو   شی نما   نیا   یتماشا

  کهیدوخت و پژمان در حال دو دست فشرد و بعد به خواهرش چشم    ون ی م
 رفت گفت:  یم  یبه سمت در خروج 



ها    یکه دلخور  دمیمونم، قبل از رفتنم قول م  یمنتظر م   تم ی سوئ  یمن تو  -
با    ستی خبرت، حقشون ن  یب  هیقض  ن ی خونه از ا  نیا  یرو بشنوم، آدم ها 

 رو بکنن.  ادیفقط تحمل داد و فر  یخبریب

 مکث کوتاه اضافه کرد:   هیرو باز کرد و بعد از   در 

 .یدرک کن  دوارم یام -

  یگذاشت منتظر بود که صدا  یقدم م  ی سنگفرش  کیبار  یتو کوچه ها   یوقت
داره به    ه یاونو از پشت سر بشنوه که با همون شتاب و عجله اول  ی کفش ها
شد    بازم منتظر   تشی سوئ  د یرس  ی وقت  فتاد،یاتفاق ن  ن یدوه اما ا  ی دنبالش م
همون    ه ب  ای ثر  تی انگار آتش عصبان  ،ی و نه خبر یاومد نه زنگ   یی اما نه صدا

  یبه خاموش   شتر یب  یهم کم   دیکه گر گرفته بود به همون سرعت شا  یسرعت 
تختش که آروم گرفته بود تمام فکر و ذکرش معطوف    ی نشسته بود، رو 

  شیکه تلخ تلخ زندگ   ی بود، همون اتفاقات  شی اتفاقات از سر گذشته چند ماه پ
بار    ن یولا   ی سخت آغشته بود، برا  یا   نه یو قلبش رو به ک  خته ی رو به هم ر

حس کرد حلقه ازدواج تو انگشت دست چپش مثل   شی تو تمام طول زندگ
 یو حسد داره تمام دستش رو م  نهیگداخته شده از ک  یز بزرگ فل  رهیدا  هی

  ف یخاکستر کردن همه وجودش به اون بدن نح   یبرا  واشی  واشی سوزونه و  
و   بود  دهیبار پشت تلفن از زن عمو شن  ن یرو چند  روان یاسم س  اره؛یهجوم م 
افتاد    ی شب با زنش همخوابه شده به لرز م  ه یتو    ا یشوهر ثر   نکه یاز تصور ا 

ا  کرد، نتونست    یحس م  شتر ی ب  د ید  ی رو م   ا یلرزش رو هرگاه که ثر  ن یو 
به زور هم که شده بخوابه، ملحفه    گهید  ی چشم رو هم بزاره و مثل شب ها



رو زد  ها  یرو که پس  آرواره  و  رو   یتخت نشست  رو   تپوس   یلرزانش 
افتاد،    ی شونی خورد و فکرش باز به پر  ی بازوش چسبوند، چشماش تند پلک م 

  ی تونست آروم بشه؟ تو موها  یچه جور م  ره؟ی تونست بگ  یم   یچه انتقام 
دوخت، بعد    ن یش چنگ زد و نگاهش رو به کف زم  ختهیچرب و به هم ر 

 به خودش گفت: یلب  ر ی هم ز

 آروم بود. شهی نم گهیانتقام گرفت، د  شهی جور نم  چیجور! ه  چیه -

بود و دست ها پوست داغ   زون یتخت پر سر و صدا آو  یپاهاش از رو  ی وقت
که    دیگنج   یتو تصوراتش م  یپوچ   االتیکرد تمام فکر و خ   یر رو نوازش مس

ا  ی حت آسا  یلحظه  از دستشون  م   شی هم  اما    ینداشت،  بخوابه  خواست 
بره اما باز    یفشاره دم   یپلک رو هم م   ی خواست وقت  ینفس نکشه، دلش م

 شسته بود.   یپژمان دست از زندگ  نگرده، بر  یدم

ناگهان  سه اتفاقات  اون  تمام  از    ی م  د یتوح  ی تو کتابفروش  یوقت   ی روز بعد 
چند    نیا   دیکرد شا  یروبرو شد و بر خالف تصورش که فکر م   ایبا ثر   دیچرخ
و آوردن اسم    دیو تهد  هیباز با کنا   ایاونو آرومتر کرده باشه ثر   یخبریروز ب 

  ن یون و همچنآروم کردن ا  یو قانون صداش رو باال برد و پژمان برا  س یپل
گوشه و    هی رو گرفت و بردش    ا یدست ثر  دیاز توح   ه یپنهان موندن قض یبرا
آورد و از    یرو م  دا یو فغان اسم ش  غ ی با ج  ای کرد آرومش کنه که ثر  یسع

حرف و   چیه   یو تلخ که پژمان ب  قیآنقدر عم   د،ینال   یم  شیزندگ   یرانگیو 
هم دنبالش    ا یو ثر  رد و قدم ها رو تند ک  رون یاز مغازه زد ب   یا  گه یحرکت د

کوچه    هیشدن تو    ده یپا تند کرد و صداش زد، رفتن و رفتن تا هر دو کش 



ا پژمان که  خلوت،  و  با    ایثر   ستادی بلند  ناگهان   هیهم  شد    یتوقف  مجبور 
جهش تند و پر شتاب دست به   هیسکوت نکرد، با    گهیاما د  سته،یهمونجا با 

باهم    ی فاصله ا  گهی د  اال گردوند سمت خودش، ح پژمان گرفت و برش    ی بازو 
کرد    یو نفس به نفس، پژمان به اون نگاه نم  نهیبه س   نهینداشتن، کامال س 

صورتش کامل دراومده    ی ها  شیجمع صورت اون بود، ر   ا یاما تمام حواس ثر 
اون درخشش   گهیفروغ بود و د  یش رو عوض کرده بود، چشماش ب  افهیو ق

  ی زد و ماه گرفتگ  ی م  یدرو نداشت، لب هاش به کبو  دار یاول د   یروزها
چند   ن یکرد، تو ا  یم   یی کمتر خودنما   گهید  شیصورتش با دراومدن ر   یرو 

اول    قیدر همون نگاه دق  ا یکه ثر   یزیروز به قد چند سال عوض شده بود، چ 
  یاما غرور زخم خورده ش اجازه نم   اره یخواست به زبون ب   یدلش م   یلیخ

 داد.

به هم زد، پاهاش    یشروع حرف باز کرد، پژمان پلک   یو برالب هاش ر   یوقت
شده بود    خی  کبارهی شلوار به    بیرو جابه جا کرد، دست هاش رو که تو ج

 اون زودتر به حرف اومد:  یمشت کرد و جا

شباهت    یهمراه شدم که برا  یحس کردم با کس   دمتون، ی بار د   نیاول  یوقت  -
که مثل خودش درد    یه کسب  شه یدردها ارزش قائله و حاضره حق رو هم

و دونه دونه غصه ها    د یتحمل کن  د،ی بده، حس کردم الزمه که بشنو  ده یکش
  ا کردم شم  یم  الیتازه، من خ  یزندگ  هیرو به راه کردن    یا  دیرو کنار بزار

که من تصورش رو داشتم، همون که زخمش، زخم   دیهست  یهمون همدرد



نفس از    ه یجرات    ی کنه و حت  یمنه، همون که با سکوت داره تحمل م  یکار
 ترس برمال شدن رازهاش رو هم نداره؛ 

 تر از قبل گفت:  ن یو غمگ ا یثر یزد تو چشم ها  زل

 کردم هم دردم امروز منو مقصر سرنوشت تلخش بدونه.   ینم الیخ -

  ا یهر دو رو گرفته بود، ثر  نهی س  بان یشد گر  ینم   ی د و خالفشر   یکه م   یبغض 
رو    ن یبغض سنگ   ن یتلنگر که ا   ه یتلنگر بود،    ه ینداشت بگه و منتظر    یزیچ

رو    دایش  ا یثر   ینکنه؛ پژمان تو چشم ها  یبا قلبش باز  نی از ا   شتر یباز کنه و ب 
و باد تو    شستهن  ی صخره سنگ   هیدغدغه رو    ی که آزاد و رها و ب  دید  د،ید

زنه،    یرو شونه ش رو پس م   د یسف  ر ی و اون حر   چه یپ   یم   شونی پر  یموها
اومد،    شیموج زنان پ   ایفروخت و در  ایدر   صیحر   یرو به چشم ها  ییبا یز
ب  دایش باز کرد و در   الیخ   ی از جا جم نخورد،  بر    ایو آروم آغوش  اونو در 

 .غرق شده بود ا یثر  یاشک یتو چشم ها  دایپلک زد ش یگرفت، وقت 

کامال    یبار با حال و وضع نیچندم  یبرا  ایثر  یبرق یاتوبوس ها ستگاهیا دم
موهاش رو پشت گوشش    کهی و بعد در حال  ستاد ی پژمان ا  ی روبرو   مونی پش

 کرد گفت:  یثابت م

بهتون تلخ شد، باور   یکردم و زندگ  تتونیچند روز اذ نیاگه ا  دیمنو ببخش -
 شدم.  ی م  یخال  دیخواستم، دلم از همه جا پر بود، با ینم  ن یکن



اگه   د یشا رم، یسکوت کردم دلگ نکه یاز ا ستم، ی ن ر یدلگ دمی شن ادیفر نکه یاز ا  -
شما آسوده تر بودم،    یحاال روبرو   دمینال   یم   روان یزدم و از س   ی م  اد یمنم فر

 آسوده تر! یلیخ

 و گفت:  ستی با لبخند گر  ایثر

 . یختل  نهمهیشرمنده م از ا -

 . م یشد  یباهم آشنا نم  ینجوریکاش ا  یکاش، ا  یمنم متاسفم، ا -

سه روز    نیدل کندن هردو سخت شده بود، ا   د،یکه رس  ایثر   ر ی مس  اتوبوس
کرده بود،    کیچند ماه به هم نزد  نیاز ا  شتر یاونا رو ب   یو قهر و دلخور  ادیفر

پژمان هم    رفت،یپذ  یرو نم   ی آرامش  چگونهیبرپا بود که ه   ی آشوب  ایدر دل ثر 
د  یدست کم با  ها  دنینداشت،  ب  یاشک  رو    یاون که  دغدغه گونه ش 
که چه    دیفهم  یو اصال نم  دیلرز  یکرد جسم و روحش با هم م  ینوازش م

بود، پژمان    ستاده ی هنوز ا  ا یآروم بشه، مسافرها که سوار شدن ثر  دیبا  یجور
رفت به    یعقب عقب م  کهی فرار کرد و در حال  ستگاهیتو ا  ینور چراغها  ر ی از ز
 گفت:   ایثر

 است.  گهید  یکی ماجرا  ن یگردم بفهمم مقصر ا  یبر م یوقت  دوارم یام -

ادامه   یچند قدم جلو رفت، پژمان که از اون فاصله گرفت با لحن خاص   ا یثر
 داد:

 مثل تو داره.  یکه همسر خوب   یباشه، نه مرد دهیلرز گهی د یک ی دوارم یام -



حرف از    نیا خواست به خودش بقبولونه که ااز جا کنده شد و ت   ایثر  قلب
 جاده ها گم شده. یک ی که پژمان تو تار  دیزبون اون بوده د

داد و    ی رخ م  یگری پس از د  یک یداشته باشه،    ی اتفاقات قرار نبود تموم  انگار 
  ن یبود که ا   ی کرد و پژمان تنها کس  یدردمند قصه رو آشفته تر م   یآدم ها

 کرد.   یاز بد رو هم تحمل م اتفاقات رو نه خوب بلکه بدتر  

  یبا حال   ا، یدو طرفه با ثر   یها یآخر و عذرخواه   یشب بعد از حرف ها  اون 
برگشت، خانم    تشیکم روبه راه تر از سر صبحش بود به سوئ   هی  دیکه شا

سالم کوتاه داد اما اون جلوش رو گرفت    هیو  دیراهرو د یخوخالکف رو تو
  ی و بهش گفت که از سر صبح کجا بوده که تلفنش مدام زنگ خورده و حت 

ب   هی و  مضطرب  پژمان  اومده؛  براش  هم  ا  شتر ینامه  از    ی ک   نکهی مشتاق 
رو    تشی براش نامه نوشته باشه راه پله ها رو باال رفت و در سوئ  تونستهیم

و    ر ی افتاده بود، به محض برداشتن پاکت زباز کرد، پاکت همون جا دم در  
از   ه داد، نام رونیب  یروش رو نگاه کرد و همونجا رو پاهاش نشست و نفس 

 آشنا! ی به اسم یآدرس ناآشنا ام   هیاستانبول بود، از  

وقت    نهمه ی رو باز کرد و با شوق و ذوق به سمت تختش رفت، بعد از ا  پاکت 
اومده بود، نامه    ادی گذشته ها به    کنار رفته و   یمعرفت  یبالاخره ب   یخبریب

بود! تنها دوست گرمابه و گلستان پژمان، آخ که پژمان چقدر دلتنگ   دیاز حم
 سفر کرده بود.   یم یدوست قد نیا

خاطرات گذشته    یادآور یخوند عوض لبخند و    ینامه رو که م   یها  نوشته
خط    د، یلرز  یخورد و لب هاش م   یابروهاش لحظه به لحظه تو هم گره م 



انداخت، اضطراب به جونش  دلهره  نامه  لرزش  ی به خط  و    ی ب  ی وحشتناک 
واژه   یخورد، نگاهش رو   ی اومد و چشماش پلک نم  ی وقفه، نفسش در نم

  ی تو  گشت، نوشته ها تموم شده بود اما اون   یرفت و بر م ی ها چند باره م
بار    ی از س  شتر ی کرد، ب  یرفت و دوباره خط به خط از سر تکرار م  ی اتاق راه م

 ی کرد و خوند تا تک تک جمله هاش رو از بر شد؛ روبرو   نیی وهمه رو باال و پا 
تمام عضالت صورتش متشنج شده بود و چشماش کاسه خون    ستاد،یا  نهیآ 

دونست    ینمخورد که هر کس    یچنان تکون م   شیشون ی پ  یآب  یرگها  د،بو
طاقت    یچند طرفه فرار کرده، ب  یها  ه یبخ  ر یقبل از ز   یکرد ساعت   یم   الیخ

  ه یبه ثان  د، یمشت کوب  نه یآ   یناآروم رو   ی و با اعصاب  د یهم سائ  یدندون رو 
  دش، یگرفت و کش   یکه مشتش غرق خون شد، دست به پرده تور  دینکش

ظرف و ظروف رو شکست،    وار، یبه د  د یرو کوب  یکرد، صندل   ارونهرو و   ز یم
 و داد زد: خدا.  دی زد، نعره کش  ادیفر

برا  شکسته  پژمان  حت   نی دوم  یبود،  و  شد  خرد  درون  از    چکسیه   ی بار 
و    نیزانوهاش افتاد زم  یوجودش رو جمع کنه، رو  یکنارش نبود خرده ها

  ده یها از رستنگاه کش   شهیموها چنگ زد که تمام ر   یپنجه هاش رو چنان ال
  یاز ناباور  یتو هاله ا  ز ی بود، همه چ  رهیها خ  کیو سرام  نیشد، به کف زم

آورد، لحظه لحظه    ی م  ادیرو به    شیزندگ  ی حسرت وار تمام سکانس ها  ود، ب
 بود عقب!  ده یبه سراب کش  دنیرفته بود جلو و با رس د یکه با ام  یا

که دل سپرد و دل داد    نیمرد از پا افتاده باالتر از ا  نیا  ی برا  یچه حسرت   و 
آنگاه که پشت پا بر دل زد و   د،یو دل خواست اما در جواب دل سوخته د



از سوخته   ی را طلب کرد باز هم سوخت و امروز حت ی خواستن یخواسته ها
باق  یاو خاکستر  یها ن   ی نمانده، روشن   ی هم  بر دلش    یحت   ست، یمهتاب 

  نیباالتر از ا   یو چه حسرت   ست، ی باز ن  یی در جا   ی لحظه ا  د یبه ام  ی روزنه ا
 . ستی او ن یکه روزنه ها هم از برا

 *** 

  ی به مسافرها   د،یدو  ی فرودگاه م  ینفس نفس زنان به سمت در ورود  ا یثر
از    یخورد، بدون عذر خواه   ی کرد و تنه م  یدر حال رفت و آمد برخورد م

ها رو دور    یو صندل  گذشت و فقط با چشماش سالن انتظار   یکنارشون م
  ده، یرس  ر ی کرد د  یبود، حس م   یساعت وقت باق  می زد، تا پرواز فقط ن  یم

در    ت یوسط سالن پر از جمع  زون یو آو   شلیی حال با دست و پا  ی با بیتقر
  یی کرد که صدا   یم ی بافته شده ش باز  یحال قدم زدن بود و با نوک موها

 از پشت سرش گفت:

 . یاومد ی م  دینبا -

پژمان رو مقابل خودش د  به و  تو    د، یسرعت سربرگردوند    ه یمچاله شده 
داد،   ی بلند، چمدون بزرگ تو دستش نشون از رفتن م  قه ی  یطوس  یبارون 

شد، انگار ته دلش    رهیقدم به سمت اون برداشت و به چمدونش خ  هی   ایثر
عطر آشناش رو حس کرد،    یشد بو  ک یبه اون نزد   یشد، وقت  ی خال  یی هو ی

  ی خواست اونو به نام عطر مهربون   یدونست اما دلش م  ی رو م  شلناسم ادک
و   ا یمدت نثار ثر   نی بود که تو ا  ییتمام محبت ها  ادآور یکنه، چرا که    ادی

  گه یمرد که انگار د  نیفروغ ا  یشده بود به نگاه ب  رهیشده بود. خ  نای سورل



شد و   کتر یچشم از اون بر نداشت و بهش نزد ا یکرد، ثر   یرو حس نم  یزیچ
 با بغض گفت: 

 !ه؟ی چه سر و وضع نیبا خودت؟ ا  یکار کرد  یچ -

  که یرو نگاه کرد و بعد در حال   ا ینگران ثر  یچشم ها  ی با حالت خاص  پژمان 
 و آروم گفت: ی لب ر یکرد ز  یلمس م  بشیپاکت نامه رو تو ج 

 برگرد، تا دلت از دست نرفته برگرد. -

هاشون    یسالن انتظاراز رو صندل   تیاز جمع  ی میپرواز اعالم شد و ن   ه ی  شماره
شد و با لحن    کتر ی به اون نزد  دیکه دور و برش رو خلوت د  ایبلند شدن، ثر 

 گفت:   یخاص

 شده؟  یکنم بگو چ   یخواهش م -

جا دفن بشه، فقط، فقط...    نی هم  ز یکنه، بزار همه چ  یتکرار آرومم نم  گهید  -
. 

 تند تند پلک زد و گفت:   ایثر

 ؟ یفقط چ -

مواج و پر کشش بود که    یاینبود، حاال به در  دایش  گهید  ایثر  یچشم ها  تو
شد،   دهیو نگاهش برچ  د ینجنب  گه یاون آغوش باز کرده بود، لب هاش د  یبرا

از اضطراب به زود  ق یاون دقا م شد،  اعال  ران یگذشت و شماره پرواز ا  یپر 
 بازوش رو گرفت: ا یپژمان آماده رفتن شد ثر  نکهی هم



  نیا  ؟یکه اول سفر ازش حرف زد  یبود اون رفاقت   نیا  ؟ی گ ینم   یچ یچرا ه   -
ت    هیم که از همسا  بهیکه من ازت داشتم؟ حاال انقدر غر  یبود خواسته ا

 خبر رفتنت رو بشنوم؟! دیبا

 شد ادامه داد: سی هاش که کامال خ چشم

منتظرم هست؟! تو رو خدا حرف    یبرگردم، اصال کس   دی چرا بااصال بگو    -
 بزن. 

به دنبالش    ا یو ثر  ی برق  یراه کج کرد سمت پله ها  یحرف  چ یه  یب   پژمان 
 : دیدو 

که    ییبود که خوردم به پست تو، تو  یبود، چ  یفهمم گناهم چ  یمن نم   -
 !ی باورم کن ی نخواست ،یاحساسم رو حس نکرد ،یدیمنو ند   یحت

 گفت:  یلب  ر ی ز پژمان 

 باورت کردم.  -

لبات به هم دوخته    ، یتا ازت نخواستم نگفت   ،یکرد  م یرو قا   زتیهمه چ   -
نرفته که ما چه    ادتیغمت بودم،    یقبول، اما منم قاط   ،ی بود، کم غم نداشت 

 م؟ یجور به هم گره خورد

 نرفته.  ادمی -



  گه ی د  حرف و نگاه   چ یزالل اونو بدرقه کرد و پژمان بدون ه  یی با چشم ها  ا یثر
رو به مقصد    یو تلخ   ییدر تنها   یاون شهر و مردمانش و چند ماه زندگ  یا
 ترک کرد.  ران یا

  یپژمان نفس   دیستاره پر نور درخش  هی مثل    رانیتو آسمان ا   مای هواپ  یوقت
محو شد    ایبرد، ثر   ادی رو که از سر گذرونده بوداز    ییداد و تمام روزها  رونیب

ها و    ی نی ریرو از سر راه برداره با تمام ش   ز ی مثل تندباد که همه چ  نا ی و سورل
و اون شب    نهی ک  قهرها،  ادها،ی تمام اونا فر  ی رفت و جا  ادی هاش از    طنتیش

 به يادش اومد.   دنیتلخ از هم بر 

چرخ    ی بکشه و صدا  نیزم   یرو   نکه یخبر اومده بود، چمدونش رو بدون ا  یب
مت عمارت، عمارت خاموش و خفته در بلند کرد و رفت س  ارهیهاش رو در ب 

گذر    ای بلند اقاق  یدرخت ها   ر ی و ز  یداوود   یاز جادهسرسبز گل ها  ، یک یتار
  ره یرفت، چمدونش رو همونجا رها کرد و دستگ  یکرد و به سمت در ورود

  ستاد، یداد و لنگه باز در رو کامل رها کرد، تو همون چهارچوب ا  ن ییپا  رو 
 صدا؛یو ب  ک یزندان تار هیخونه براش زندان بود،  

بود و به پرده مخمل    ستادهی پنجره بزرگ سالن ا  یروبرو   تیهو   یب   هیسا   هی
گرد افتاده،    یپر، شونه ها  یو اندام   شون یپر   یافتاده چنگ زده بود، موها

 د؛یلرز   یسنگ ها م  یکه بدون صندل رو   ییه و پاهابزرگ و برآمد  یشکم
 چه، ی بست که صداش تو سالن بپ  یچند قدم به جلو برداشت و در را طور 

نبود و    دا یپ   یزیمطلق چ  ی ک یتکون خورد و آروم سر برگردوند، تو تار  ه یسا
رو    ز ی همه چ  نا یب  ی نایشد اما پژمان ب   ینم   دایپ   یکاناپه ها هم به خوب   یحت



اومد، پاکت نامه    ی قدم به قدم جلو م   د،ید   یم  اتیجزئ  نیبا کوچکتر   یحت
  یجور  فتنشاما طرز راه ر   دیلرز   ینم   گه ی بود، دست هاش د  بشیهنوز تو ج 

  یا  گه یبه دوش گرفته و جز تلو تلو خوردن قدرت د   ی نیبود که انگار بار سنگ 
 راه رفتن نداره. یبرا

ل چراغ آباژور قدم هاش رو  دست به کمر گرفت و جلو اومد، به دنبا  دایش
 تند کرد و گفت: 

 ؟ یهست  یک  -

 کرد، با ترس و لرزلب گشود و گفت:   شتر یپژمان ترس اونو ب  سکوت

 ؟ ییتو  روانی س روان،یس -

 شد:  ر یسراز  یمعطل ی هاش ب اشک

 تو رو خدا، توروخدا دست از سرم بردار. -

حس کرد و خودش جلوتر اومد، با    نوی رفتن براش سخت بود، پژمان ا  راه 
  نه یبه س   نه یشمرده خودش رو به اون رسوند و همزمان باهم س  ییقدم ها

خم شد و خواست آباژور رو بزنه که دست پژمان با پاکت نامه   دا یشدن، ش
 نی نفسش بند اومد، ا   ی ا  قهیچند دق  ی ش، حس کرد برا  نهی نشست رو س

کرد، مشامش به نوازش    ی پاکت نامه رو حس م  نیشناخت، ا  یم   و دست ر 
ا   یدراومد و بو نفس گرم که تو صورتش    نیمردانه پژمان رو حس کرد، 

 نهمهیچطور تونست ا  د، یپژمان بود، لب هاش لرز   ی شد نفس ها  ی م  یخال
نگاه پر فروغ و پر   ره،یبگ   ده یشد ناد  یرو که از وجود پژمان ساطع م   یگرم 



 ی الیرو با خ   شی زندگ  ینفس ها  گهید  یکی اطر  از عشق اون رو بفروشه و بخ 
 آسوده بکشه؟!

تو نامه    د یتو ذهنش اعترافات بزرگ حم یسوال و تمام سوال ها  ن یا  جواب 
 پژمان نوشته بود:   یش بود، برا

آدم آزاد و آزاد    ست،ین   چکسی ه یتو نبود، اون زن زندگ یزن زندگ   دایش   »
  دیبه تو گفته بودم، شا نوی ا  شی طلب همه جا انگشت نماست و من سالها پ

  یخواستم طالقش بد  یم   ، یزدم تا طالقش بد  ی بود که جار م  ن یبخاطر هم
برد،    ی م نیرفت و هم منو داشت از ب   ی چون هم خودش داشت از دست م 

  ز یهمه چ   یجمله احساس  هیلغزش کوتاه و    هیمرد بودم، جوان و خام، با    هی
رو   یکه تو عاشقش بود  یلبخندو اون    ستاد ی روبروم ا  یبردم، وقت   اد یرو از  
  ی ج یاحساست نکردم، همونجا به مرگ تدر   گه ید  دمت،یند   گه یداد د  لم یتحو

تو به    یها  یتفاوت   یو ب   دایش   ییبایم فکر کردم، ز   نده یآ   یخودم تو روزها
جام   دم یدامن زد و تا به خودم اومدم د  یی وفا  ی ب   شی آت   ن یا  ی شعله ها

کنه؛    یخودمه که گورم رو م   یدست ها  نی اگه بمونم ا  دمید  ست، ی ن  نجایا
  ی روبرو  ییخواست خودش تنها   یبود که نمونم، م  یبود، راض  یراض  دایش

بودم    ئن! پژمان من از تو، از چشمات، از قلبت که مطم دم یترس  سته،یتو با 
 . « دمیترس یل یشکنه خ ی حتما م ن یبعد از ا

 و نه   ی س فصل

 *** 



 ی لیل

رو    خبر یآدم ب  اد،ی انفجار بزرگ ب  یصدا  هی شتناکه!  وح   ی ل یوحشتناکه، خ  -
  ی موج  دنیکش   دکیتر از اون  بکوبه و وحشتناک  نیاز جا بکنه و محکم به زم 

  کردیم  فی تعر  رهی از خاطرات جز   یبودن چند سال بعد از اون اتفاقه؛ وقت
نم   تونستم ینم قرار  بذارم. حس کردم اصال جاش  .  رمیگ یخودم رو جاش 

که    تهی واقع  نیهمه ترس من کجا! نه، نه ا  نیاون همه جرأت اون کجا، ا 
 . ستی ن چکسی ه  هیپدرت شب 

 بازدم کرد و بعد گفت: یانفس تازه یلیل

اون وقت  - اول  یلیها خبابا  بوده،  برا   نیشجاع  اون  والفجر    اتیعمل  ینفر 
م سال  ف  شه، ی اعزام  کنم  اون  یک یمن    ی عنی بوده    64کر  بوده،  _دوسال 

تو جز  ییهاکانال بابا  عمل  کندهیم  رهیکه  اون  خودش    ات،ی همه خاطرات 
که دلم    یجور  هینه با آب و تاب اون روزها،    کرد،یم  فی برام تعر   شهی هم
شدم    یسه بار دچار موج گرفتگ  گفتیآنقدر ساده م  اد،ی هام ن و اشک  زهینر

  دنیهاش به هم کوبگوش  خیسنج رو ب  هیسه بار دو لنگه    کردمیم  الیکه خ
  شیمار یخودش بود که من با ب   یهابا حرف  شه،یم  یطور نیو اون حاال ا

که    خوردنیوول م   رهیجز  یهاچند روز تو لجن  گفتیم   یکنار اومدم، وقت
مهمرزم فکر  مردن،  کردنیهاشون  م  اونا  رو  گوش  خواستیدلم  هام 

ها  رو که بابا سال  ی تلخ   قتیحق  ایدن  ه ی   دمیشنینم  دم، یشن یو نم  گرفتمیم
 و ادامه داد: د یکش  یقیآه عم کرد؛یتو خودش دفنشون م



برا  - بمون ییروزها  یبابا تحمل کرد و ساخت  تو  بمونم،  ا  ی که من   ن یو 
 رو.  شیآروم پ  یروزها

 رو از هم باز کرد و گفت: حسشیخشک و ب یهالب اوش یس

خواست،    یبابا  هیبابا!    - رو  صالحت  مهربون که  و  با   هیخوب  بابا که 
برا  هیگر  هاتهیگر با    مچه ی ن  ه ی  ی کرد،  زد.  قهقهه  چند    ه یلبخندت  مکث 
 در ادامه گفت: یاقهیدق

تفاله    هیکه دل از سونا برد، منو پس انداخت و بعد مثل    یکاش اون کس  -
تف   رو  دومون  روبه  هیکرد  هر  من  تا  بود  امروز  بود،  امروز  روش  گوشه 

گفتم   یو بعد بهش م   خوردمیغصه م  زدم،یحرف م  ای دن   هی  ستادم،ی ایم
 چرا!

بود دستاش رو    افتهیبه گلوش راه    یاسم بابا بغض تلخ   دن یکه با شن   یلیل
 تر تو هم پنجه کرد و گفت: محکم 

کرد،    گهیآدم د  هیبود که تو رو    یی تنها  ن یا  ،ی کردیم   یتنها زندگ   دیتو با  -
رقم خورده بود،    یجور نیا  ر یتقد  ست،ی خودش هم ن  هیسا   ه یآدم که شب  هی

اون    قیمثل تو ال   یآدم   رفت،یم  دیبا   یاون مرد فرار  د،یلرز  یم   دیسونا با 
ن تنها   یی تنها   اقتشی ل  ست، ی خانواده  شب  ییخودشه،  آدمو  خدا  ی که  به  ه 

 . کنهیم

هاش رو جمع کرد و  بغض کرده بود، شونه  شیپ   ی هم که از مدت  اوش یس
 گفت: 



  یم   هیشب   دیو نه ناروا، من چه جور با   بینه نانج   ، ِادبودیخدا، خدا! خدا نه    -
  یم یقد  ی هاهیدر و همسا   ل، ی بود، فک و فام  میشون یپ   یعمر ننگ رو   هیشدم،  

  ی ریخبر داشتن که خاتون چه کاره بوده، خبر داشتن که خاتون با چه تقد
بچه    هی کردم،    حملت   یل یسنجاق کرده، خ  ا یدن  ن ینگه داشتن به ا  یمنو برا

  ن یتلخ و ننگ  ادبودی   هیرفتم،    یبه شمار م  یب یزنده نانج  ادبودیناروا بودم که  
  جور نیرو ا   م ی دگبود که زن  یبود؟! چ   ی گناه من چ  ،یفرار  یوفایاز اون ب 

 هدف قرار داد؟!

ا  دینبا  گهی تو د  -   گه یکه د  ستی الزم ن  ی عنی  ، یعن ی  ،یفکر کن   زهایچ   نیبه 
  ییلبخندها  ی ها، رفتارها و حتنو شده، نگاه  ز ی حاال همه چ  ، یبهشون فکر کن

  میاما، اما من تصم   م، یه یشب  ییجورا  ه یما هر دو    اد، یبه لبمون م   یکه گاه 
  لسوفیکه به ف  دمآ   هیبشم،    گهیآدم د  هیبه بعد    م ی زندگ  یجانیگرفتم از ا 

 . ادیمثل تو ب   یبزرگ

 کرد و گفت:   یخنده صدا دار اوش یس

فقط گزانت   یخوا  یم  یهر کس  - زن  پیباش  نماد  زن سقراط، که    ی نشو] 
 . شم ی سقراط م ی بش پیبداخالق و بد دهن بود[، گزانت 

داد، هر دو پشت به   اوشی رو به س  شهیهم لب به خنده بازکرد و تک  یلیل
 ی تخت نقش و نگاردار نشسته بودن، موها  یرو   دهیهم، کمر به کمر چسب

رو شونه  یلیل نرم  و  و دستاش کشباز  بود  رها شده  ز   ده یهاش  دور    با یو 
طور زانو  هم همون  اوش یدردامنش رو حلقه کرده بود، س  ده یپوش  یزانوها

ابغ  هب از  ا  کهنیل نشسته بود و  داده بود    هی تن گرم و پر تپش تک  نی به 



ن   یهاداشت، عقربه  ی حس خوب و    شد یم  کیشب نزد  یهامهیساعت به 
به ناچار حرفاشون    کردن،یو خواب رو به چشم احساس نم  یاون دو خستگ 

  ن،یاز آفر  یلی و ل  گفتیم  یل یپدر ل  یها   یاز خوب  اوشی رو ادامه دادن، س
اسم اون رو به عنوان مادر    کردیکرد اما جرات نم  یم   فی ش تعر مادر خود

هم   یقیحق محسن  حاج  خواسته  تنها  فاش کنه،  هم   نی اش  و   نیسکوت 
تا آخر عمر صداش کنه پدر، اما    یلیکه ل   نیها بود، همپنهان بودن گذشته

  شتر ی و محسن در کنار هم ب  ن یاون حاال به آفر  کرد،یفکر نم   ن یتنها به ا   ی لیل
و ه  هوی  کرد،یفکر م  ی ا  گهید   ز یهر چ  از  لبخند  به    یتکون  یخاص  جانی با 

 بدنش داد و گفت: 

 کردم!  ییفکرا  هی -

 ؟ ییچه فکرا -

  یلیبود، خ   با ی رو تو لباس عروس تصور کرد، ز  ن یداد و آفر  رون یب   ینفس   ی لیل
  رون یاومد ب  الیاز فکر و خ  یل یکه دوباره سؤالش رو تکرار کرد ل  اوشیس   با؛یز

 گفت:   تاملیو محکم و ب

آفر  یکار  خوامیم  - که  م   نی کنم  مادرم،  بفرستم   خوامیبشه  رو  بابا 
هردوتاشون تموم بشه، بسه غرق    یبرا   ییخوام که تنها  ی م  ش،ی خواستگار

  ن یبسه ا  دش، یشه  ی هاها و هم رزمو دوست  ره یبودن بابا تو خاطرات جز 
همدم داشته باشه،   ه ی  د یاون حاال با  ست،یهمه سکوت که مسلما حقش ن 

کنار    دیهمراهش باشه، اونا با   ینفس به نفسش بده و تا آخر زندگ   ه ک  یکی
 هم باشن. 



 گفت: بازم لبخند زد و بعد   اوش یس

 ؟ یکنیم  ن ییتع یرو تو دار  دیبا  نیا -

 سرش رو گردوند سمت اون و گفت: یلیل

 نگرانم.  شون ییتنها  یآره من، چون من برا -

 خوبه. یل یخوبه، خ -

 خودش فشرد و گفت: ی سربه بازوها یلیل

آفر  - رو  آفتاب  اول  روز  در  د،یخدا  دوم  روز چهارم    ا،یروز  روز سوم صدا، 
 و روز ششم انسان را   وانیها، روز پنجم حرنگ

ادامه حرف اون در حال  اوش یس تر  محکم   یل یل  ه یرو به تک  شهیتک  کهیدر 
 گفت:   کردیم

 پس... .  ده، یافریرا ن ز یچه چ گر یکه د  دیشیو روز هفتم خدا اند -

 صدا با اون گفت:هم   یلیل

 .دیآدم آفر یحوا را برا -

و حاج    نیآفر  یتازه برا  یزندگ  هی  لی چند فکر ازدواج و تشک  یلحظات  یبرا
عشق و    ،یی زناشو   ل یهر دو رفت، فکر آدم و حوا بودن، تشک  اد یمحسن از  

تشک تخت    یرو  ی لیتن و بدن هر دو رو به تکون انداخت، دست ل  جان ی ه
  دیلرز یم   که یدر حال  اوش یو س  اوش یس   ی هافرود اومد به انتظار لمس دست



  یهاحرف  اد یجابه جا شد، ناخودآگاه    ی و بدنش به کشش افتاده بود کم
 خاتون افتاد: 

از احساس    ز یدل باختن و دوست داشتن خجالت نداره، وجود تو االن لبر  »
شن با  تنها  دستات  لرزش  داشتنه،  دوست  ر   دنیو  آبرو  داره   ی ز ینبودنش 

نسبت به زن هست،    ی مرد فراموش کنه احساس   هی محاله، محاله    کنه،یم
  لرزونه، یها فاصله جنس نر رو مزن از فرسنگ  هی  یزن، غمزه و ادا  هی نگاه  

نکرد عادت  بهش  فقط  م  ،ی تو  رو  اون  داشته    یخوایم   ، یخوایتو  که 
 شه« یهم یامروز و فردا، برا  ینه برا شیباش

  ی زن کشش  ی قلبش برا  ی تو  کردیاون روزها که فکر م  د، یلرز یم  اشدست
کالبد پر کشش از    نی ا   ینگاهش، غمزه و ادا  ، یل یگذشته بود، ل  گهید  ست ین
نزد  نیا م  اوشیس  ک یفاصله  سخت  د  لرزوند،یرو  عادت   گهیآره،  بهش 

دست اون   ی داشت. دستش رو رو  یدائم  اج یاحت  ی لینداشت، اون حاال به ل
 و تب دار، بعد هم گفت:  گرم فشرد،  

 پدرومادردار. نی دوستت دارم، قرص و محکم، همچ -

و پلک رو    دیسر کش   ی به نشونه سپاس از خدا سر به سمت سقف باال  ی لیل
داد و کامل به سمت   رونیب  هیاز ر   یجان ی نفس پر ه  اوشیهم گذاشت، س

 د گفت:دورش حلقه کرد و بع  مانهی اون برگشت، دستاش رو صم

با جرأت تمام    ی لیداشته باشمت، ل  شهی هم   یبرا  خوام یمن، من م   یلیل  -
طرف گونه دو  به  ب  یهادست  تو صورت  زد  زل  و  نقصش،    ی اون گرفت 



  د، یلب اون کش   یرنگش رو نگاه کرد و بعد انگشت رو  اه ینافذ و س   یهاچشم 
غرق    یل یبوسه نشوند روش، ل  هی  یانگشت اون رو گرفت و به آرام  اوش یس
  ن یبا عشق از ا  اوشیجمع کرد و س   یخودش رو کم   نیری و ش  ر یحال دلپذ   هی

ا   یایشرم و ح و  رو در آغوش گرفت  اون    یها  چهی در  نیچن  نیدخترانه 
 عشق گشود.  یقلبش رو به رو 

از   یالحظه یبرا یرو حت  اوش ی وصل که س  ییا یروز بعد از اون شب رو  چند
  ت یمطرح شد و حاج محسن با عصبان  یخواستگار  هیقضکردیجدا نم  یلیل

زده بود به   ی که حساب  یل یها اجازه نداد که حرف بزنن، اما لبه اون  یحت
  یکه صدا  نیرو گفت؛ آفر  ایو تمام قضا   نی آخر خودش زنگ زد به آفر میس

رو حس    یزیچ  گهیو د  شد یهاش مگذشته  دغرقیشنیگرم دخترش رو م 
دوست    نینتونست آروم بمونه، فکر ازدواج با بهتر   گهید  بار نی اما ا  کرد،ینم

کم    هیبابا    گفتیکه دختر خودش بهش م   یتر کسشوهرش و از همه مهم 
خواب به چشماش    د، یرو شن   شنهادی پ  ن یکه ا  یسخت و ناباورانه بود، شب

گرفت خودش شخصا به حاج محسن زنگ بزنه، دختر جوان    م یومد و تصم ین
تلفن  یاون رو پا یصدا  یخجالت بکشه اما وقت  یزیاز چدم بخت نبود که 

  ی کی کرد،    دایدم بخت رو پ  یهمون دخترها  گانه یلرزش و اضطراب ب   دیشن
ختم   یقرار حضور  ه یبه    ز یهمه چ   نکهی اون گفت و دوتا حاج محسن تا ا

 شد.

بهانه   چیکه حاج محسن تک و تنها پا تو اون خونه گذاشت بدون ه  یروز
که قرار بود    یبود، روز  ن یآفر  ی زندگ  ی روزها  نی از بهتر  ی کیجز دلش،    یا



  ی لیل  نکهیبراش رقم بخوره، از فکر ا   گهی د  نیریش   ر یتقد  ه یبار    نیدوم   یبرا
گاه  ن  مانی به عکس ا  یاما وقت   اومد یزد به وجد م  ی بالاخره مادر صداش م

ب   کردیم نم  هی  ییوفایحس  آرومش  هم    ن یهم  دیشا   گذاشت،یلحظه 
بزرگ    اطی گوشه خلوت از اون ح  هیبود که باعث شدحاج محسن    دهایترد

 ی دله کنه، حساب  کی ها رو  حرف  نیرو انتخاب کنه و با خودش و دلش و آفر
نگاه    مین   هی  نیکه آفر  گذاشتیتو خودش غرق بود و آهسته قدم جلو م 

 انداخت و گفت: شبه

 بشنوم.  ین یاز شما راست حس خوامیرو م ز ی چ هیمن   -

مرتب    یجوگندم   شیبه ر   ینگاه کوتاه به اون دست   م ین  هیمحسن با    حاج
 و بعد گفت:  دیش کش شده

 گفتم؟   یمگه من تا به حال به شما دروغ  -

 هول و دستپاچه گفت:  نیآفر

م  - راستش  نه،  دروغ که  نه  ا  ییجورا   هی  خوامینه!  بشم که    نی مطمئن 
 ؟یل یمنتظره فقط خواست ل ر ی غ  شنهادیپ

بود اون    یل یتنها مال ل  شنهادیپ   ن یمحسن سکوت نکرد؛ چرا که اگه ا  حاج
  زد، یش رو بکنه قدم نمخونه  ی کردخانوم  یزن که آرزو م  ن یکنار ا  نجایحاال ا 

 دیکش یکه بهش دست م  یاز شاخه جدا کرد و در حال   دی سف   یگل داوود  هی
 داشت خجالتش رو پنهان کنه گفت:  یو سع



  یی تنها  ی لیراستش بعد از رفتن ل   کردم،یخب! خب من، من به شما فکر م   -
باشه،    شمیازش بخوام که هر روز پ   تونمینم  کنم،یاحساس م  شتر یب   یل یرو خ

  شی مزاحم زندگ  خوام ی، نماست  گهی د  یکی قلب و روح اون حاال متعلق به  
ب  یهاباشم، من همون سال آماده دل  بود دخترم  تازه شده   دن یراول که 

به    کردم یازش بودم، هر لحظه حس م باز بشه و شما  االنه که در خونه 
افتاد که  یاتفاق درست زمان  ن یاما ا دی رو به هم بزن  اهامیتون رو دنبال بچه

پا با  باز کردم، تو  ی من    نیا  ی خودم اومدم جلو و به خواست خودم لب 
وقت  ا  یمدت  عکس  م  مان ی به  چش  ا یدن  هی   کردمینگاه  از  رو    ماش حرف 

نبود اما لبخند هم به    یناراض  وقتچیه   کرد،یگله نم  وقتچیه  خوندم،یم
اما امروز    کردیم  شتر ی گذاشتن ب  شی پاپ  ی منو برا  دیترد  نیلب نداشت و ا 

نگاه کردم و   مانیبه عکس ا  یوقت   نجا، یا  ام یحرکت کنم ب  نکهیا صبح قبل از  
 . دمیو لبخند رو تو چشماش د ت یرضا رم یخواستم دوباره اجازه بگ

  ی داوود  یانداخت، چند پر از گل ها  ن یسر پائ  ن، یآفر  ی روبرو   ستاد ی ا  هو ی
 تو هم رفته بود گفت: لیدل  یکه اخم هاش ب   ی جدا کرد و در حال

آفر  - احت  یل یخانم، من... من خ   نیراستش  همراه    هیدارم که    اجی تنهام، 
که به درد دل هام گوش کنه، خواسته هام رو    یکنارم باشه، کس  شهی هم
 و...   رهیبپذ

  رونیو بعد نفس داد ب  دیتکون داد و صورت سرخ از خجالتش رو مال   یسر
 و گفت: 

 بگم.  دیبا ی چطور دونمینم -



 باز عمارت و در ادامه گفت:  ی هابه سمت پنجره  دیرو کش نگاهش

  ین یکردم بحبحه جنگ بود و مقدمه چ   یاون موقع که از حوا خواستگار  -
هم که    ی بود و من تو لباس رزم، محل  ی الزم نداشت، اون تو لباس پرستار

 ... حاال... نجایبود اما ا   مارستانیسردخونه ب   ی کردم راهرو   یازش خواستگار

مثل لحظه    گه یکه د  نی شروع کرد به پر پر کردن گل تو دستش؛ آفر  وبارهد
نم خجالت  چادرخردل  دیکشیاول  بعد    یآروم گوشه  و  زد  رو کنار  رنگش 

 گفت: 

ن  - به تن    ی و منم مثل حوا روپوش پرستار  ستی درسته حاال زمان جنگ 
 . هیغرض  یندارم اما، اما احساسم، احساس خوب و ب 

 انداخت و گلگون شد:  نی پائ سر 

تو    ه یاول  دیاون ترد   گه ینگاه کردم، د  مانیمنم قبل از اومدن شما به عکس ا  -
 . هیکنم اونم راض  یچشماش نبود، حس م 

برا  حاج و  آورد  باال  سر  جرأت  با  با    نیاول  یمحسن  به    گهی د  تین  هیبار 
سبز   یل یل  یهارنگ چشم نگاه کرد درست هم   نیو درشت آفر  بای ز  یهاچشم 

 طور صادق و مهربون. همون  ،ی جنگلو 

  یکه به نشونه بله پلک رو هم گذاشت حاج محسن شاخه گل داوود  نیآفر
آفر گرفت،  سمتش  به  از    نیرو  اومد،  خودش  به  تازه  زد  پوزخند  که 

خنده    هینمونده بود، هر دو با هم    یساقه باق   هیجز    یزی گل چ  یهاگلبرگ
  ی هاو ستون  وار یام در و دتم  دایو فغان ش   غی ج  یصدا دار کردن که صدا



جا صدا  باز سالن از همه  مهی باز، در ن  ی هابه لرزه درآورد، از پنجره  رو عمارت  
  ن یآفر  د،یچ یپ یهم م  ایاقاق  یهابرگ درخت  یپژواکش البال یاکو شد و حت

 با ترس گفت: 

 فکرکنم وقتشه.  -

 برداشت و گفت: نشی قدم به سمت ماش هیمحسن    حاج

 . کنم یرو روشن م  ن یمن ماش -

و از پنجره آشپزخونه سوسن رو    دیبه سمت سالن دو   یحرف  چیهیب  نیآفر
تمام فکرش   دیدویتو سالن م  ش یپاشنه چوب  یهابا صندل  ی صدا زد، وقت 

و    دیها رسپله  نییبه پا   یاما وقت   دایبود که هم بچه بمونه هم ش   نیبه ا
با   ه ک  دیزد؛ اون رو د درجا خشکش دی در اتاق پژمان د  یرو سالم جلو   دایش

 :زنهیم  ادیو فر کوبه یمشت به در م   یطلبکار و عصب یحالت

انقدر ترسو که    ،یحرف بزن   خوادیدلت نم  ی انقدر ترسو که حت  ،یی تو ترسو  -
  یایم  رون یتو سوراخ، نه ب  یشد  م یمثل موش قا  ، یدررو باز کن  یجرات ندار

بزار کف دستم، تقاصم    جور نیباشه، باشه حقم رو ا  اد،یب  یکس   یزاریو نه م
آخرم    یهاحرف  ر بزا   کنم یاما تو رو خدا، ازت خواهش م  ر ی پس بگ  جور نیرو ا 

ننگ رو به    ن یبرم، بزار بگم چه مرگم بود که ا  ی رو بهت بزنم، بزار با دل خال
 تو رو خدا در رو باز کن، در باز کن...  دم،یجون خر

تک  به بسته  پلککرد    هیدر  آفرو  فشرد،  به هم  رو  د  نیهاش  حال    دنیبا 
جا کز کرد، سوسن که با  اون دست به نرده راه پله گرفت و همون  شون یپر



جلوش رو گرفت، زمان   نی آفر  اومدیآب قند به سمت راه پله ها م   وان یل   هی
  دا یالتماس سوزناک نگذشته بود که در اتاق پژمان باز شد و ش ن یاز ا یادیز

  وار ی که وارد سالخ خونه بشه دست به د  یسست و لرزان انگار  ییهابا قدم
اتو، در رو بست و همون  دیرو کش   ن یسنگ  کلیگرفت و اون ه   ستاد، ی جا 

پاتاق کارش حاال آشفته  اومد،یم  صدایها باشک از  کاغذ    یبود، کل  شی تر 
بود، چند جلد کتاب با صفحات مختلف    خته ی ر  ن یزم   ی و رو   ز یه دور و بر م پار 
  ، یطراح   یمطالعه، مدادها  نکی ع  خورد،یبه چشم م  یکنار صندل   ز یم  یرو 
پنجره    ینقشه و طرح و پژمان که روبرو   یکاغذ  یهاخط کش بلند و لوله  هی

دستش    ه یبود،    ستادهیا   بتیمردانه و پر ه   کلی و پشت به اون با همون ه
ماه    ور یخنک شهر   د پنجره، با  زون یآو  ش گهیشلوارش بود و دست د  ب یتو ج
 یی با یو جلوه باغ رو از ز   انداخت یرو به تکون م  ا یسبز درخت اقاق  ی هابرگ

 چیبه ه گهید  د، یشی اندینم   یی بایز  نی به ا   گه یاما پژمان د  کردیدو چندان م 
نم  یاییبا یز تو  کرد،یفکر  و    نهیس  ینفسش  بود  براگوشحبس    ی هاش 

و    دیکشیو فقط انتظار م  اده د  هیبه هم تک  حرکتیپاهاش رو ب  ز،یت  دنیشن
  ی دلش برا  کرد، ینگاش م   شیشب پ   ی هاهیورم دار از گر   ی هابا چشم   دایش
اما جرات نداشت    دی کشیافتاده شده بود پر م   یکالبد زنده که حاال حساب   نیا

از    یقدم رو  حرفاش  برداره،  طرفش  تند  اد یبه  به  و  بود  نفس    یبرده 
 سکوت کشدار خسته شد و لب گشود:  ن یبالاخره از ا د،یکشیم

پس چرا،    ،یشناخت یدونه عموت رو م   ه ی  یکی تو که    ، یشناختیتو که منو م   -
 جلو، چرا؟  یچرا قدم گذاشت 



او  ن یبه کمر گرفت، واقعا حرکت کردن اونم با ا  دست ضاع براش  حال و 
اهم اون  اما  بود  م  دادینم  یت یسخت  جلو  ز   اومد،یو همچنان    ر یکاغذها 

 : دینالیبود، همچنان م  دهیو درد امانش رو بر شدیپاهاش مچاله م 

برام جز   یدونستیم   است،گهی د  ز یچ  ه یمن    یآرزوها  یدونست یتو که م  -
 ؟یکرد  یپس چرا، چرا باهام باز  ،ی ستین  یچی ه  یخاطره کودک 

گرفت    ز ی خورد و نقشه ها ولو شد رو پارکت ها، دست به لبه م  ز ی به م  ش تنه
 و گفت: 

همسرتحملت کنم، چرا؟ چرا به    هیبه عنوان    تونستم یدوستت نداشتم، نم  -
 چرا؟! ؟یترحم کرد  م یی حال تنها

و    ز یبه م   کرد، یم  شتر یرو ب   دایش   شی سکوت آت  ن یو ا  دادیجواب نم  پژمان 
 روش چشم دوخت و بعد گفت:  یپخش و پال  لی وسا

ه  تونستم ینم  - قلبم  تو  باشم،  داشته  نبود،    یبرا  ییجا   چیدوستت  تو 
نلرز  وقت چیه بدنم  و  دست  نگاهت  نشدم،    وقتچیه  د،یبا  عاشقت 
نخواستن بود، چرا، چرا    یهانشونه  نا یبرات تب و تاب نداشتم، ا   وقتچیه
 !؟یدیفهم ینم

  ی هاچنان جملههم   دایداد، ش  نییرو فشرد و آب گلوش رو پا  شینی ب  پژمان 
 : ساختیتلخ م 

برا  - خال   هیمن جز    یتو  و  تو    ،ی نداشت  یاگهی د  یمعنا  یمجسمه خشک 
  اومد،یو م رفتیتر م تر بودم، بدون تو نفسم آسودهبدون تو راحت  می زندگ



رو از دست    هام یهمه چ   ی اومد  یتر بود، اما وقتبم آروم و عاشقبدون تو قل 
  خالصه برام    ها یدادم، دست بسته شدم و نخواستم باور کنم، همه قشنگ 

نتونستم    رفتم،یها، به تحمل اونا تو رو هم پذها و گلدار و درخت  نیشد تو ا 
تو    لب باز کنم چون محتاجت بودم، محتاج بودم که واسه سرپناه داشتن به

از سر حقارت تن به تنت بدم، آره، آره    ازت ین  ی لبخند بزنم و واسه خاموش
ا شا  همهنیمن  تا  شدم  سرد  و  تحمل کردم  تحمل کردم،  خودت   دیسال 

اما    یو پسم بزن  یخودت ازم دست بکش   خواستیدلم م یعنی  ،ی بش  خسته
 که تو... .  غیدر غ، یدر

 : دیکش  غیرو پرت کرد و ج  ز یم  یدستش چند تا کتاب باز رو  با

  فته، یپشت اون پنجره تا نگات به نگام ن  یچرا بغ کرد ؟ی گی نم ی چی چرا ه -
گناهکارم بزن تو گوشم، خطا کردم طالقم بده، اما    ؟یدی آزارم م   یچرا دار

رفتار تو نبود!    نیپژمان، ا   یکارها نبود  نینکن، تو مرد ا  یمحلیب   ینجوریا
ا شده؟  پختگ  نیچت  شد  یهایسفر  خام  رو گرفته،  و    نهی کخام    ،یتو 

 . ریپس بگ   تنهیحداقل تقاصم رو با نگاه پر ک ، یناگذشت 

سکوت    ن یسر داد و دست به شکمش گرفت و پژمان بعد از ا  ی هق بلند  هق
عقب  یطوالن و  گرفت  پنجره  از  و  رو  کاغذها  به  رو  نگاهش  کرد،  گرد 
 انداخت و بعد گفت: نی زم یرو  یهاکتاب

که نرفته    ادتی  ،یچون تو باعثش شد   کنهیم   یمحل یمرد شکسته امروز ب  -
 !دادمیرو چه جور با التماس جواب م   هاتیمحل  یب



 برداشت و گفت: ز یبه سمت اون خ دایش

 ؟یخوایم  یر کنم؟ التماست کنم؟ بهم بگو چ چکار کنم پژمان؟ چکا -

 گفت:   بیغر  یسر و گردن تکون داد و با بغض  پژمان 

 !نمت ی نب  ،ینباش  ، یکه بر  خوامیم -

و صورتش رو به سمت پنجره چرخوند بعد    ستاد ی اون ا  یدرست روبرو  دایش
 هم گفت: 

بد  خواستمیم  - روزها  ،ی طالقم  م  یهمون  فقط  خونه  خواستمیاول؛  ت 
 .یپژمان، قبول کن که درکم نکرد یم باشه، درکم نکردسرپناه

 . یدیفهم یدوست داشتن رو نم یمعن  -

از سر    ، یپاک و خوب بود  یل ینبودم، تو خ  قشیچون ال  دم،یفهمیآره نم   -
ز  م   ، یبود  ادیمن  عرضه  تو  با  خوادیداشتن  نبود،  من  تو  رهام    د یکه 

 .یکردیم

خودش   یل یخ داد،یآزار م  شتر یتازه گوش پژمان رو ب  یها حرف ن یا دن یشن
و    زدیم  ادیفر  یگاه  تیاهمیب دایتا صداش باال نره اما ش  کردیرو کنترل م

لبآن رو مقدر  از گوشه هاش جار  دیگزیهاش    یوقت   شد،یم  یکه خون 
 ناله هاش رو بلند کرد:  دایدوباره حکمفرما شد ش نشونیسکوت، ب



  ، یایبسوزونم تا به خودت ب   خواستمیم   ، یدیفهمیم  دینبودم با  قتیمن ال   -
وفادار  ییچه معنا   ی ظاهر  یوفادار بدون عشق چه    یتو خال  یداشت!  و 

 : دیکش  غ یج  شدم،یم  وفایب   دیداشت؟ با دهیفا

 . یکردیتا ولم م شدمیم  وفایب  دیبا -

  نه یرو که توسط آ   یی ها رده زخم گرفت و رده  راهنشیپ   ی تور  قه یبه    دست
 ه به خودش وارد کرده بود نشون داد و گفت: شکست

  د یحم  یوقت   ی ول  یخواست یعشق م  یکرد یتو نگاشون م  یوقت   ن، ی ! ببن یبب  -
 با ترس چشم بست، من خودم خواستم.  دشون ید

 . آزردیو گوش پژمان رو سخت م  شد یهر لحظه بلند و بلندتر م ادشیفر

 اون رو زانوهاش افتاد و هق زد:  یجلو

رو من خواستم، ضربه به تو رو من    ی من بود، همه چ  ر یتقص  یهمه چ  -
  ن ی و از ب  ی دق کن  خواستمیخواست خودم بود، م  دیخواستم، انتخاب حم

 . یتا خاکستر بش   یانقدر بسوز خواستم یم  ،یبر

ه از  ک  ییاون فشرد، زانوها  یپژمان گرفت و سر به زانوها  ی به پاها  دست
ها روح و چنگ دست  هیها به رعشه افتاده بود، هق هق گر تماس اون دست

 چکار کنه. دونستیگنگ شده بود و نم   خورد؛یپژمان رو م

 اون، لب گشود و گفت:  یرو چسبوند به زانو سشیصورت خ  دایش

 ولم نکن! -



 اما نتونست ساکت بمونه:  ختی فرو ر پژمان 

بسه،  ح   خوامت،ینم  ا،ین  یگفت  یم   یوقت  - ندارم،  حوصله  نه،    ا یدن  هی اال 
 . یدادیرو بهم م  یکسیب

 شد:  یاومده چند برابر م یها و بغضش با اشک  دیلرز یم  صداش

که وجودت   یتو لحظه ا  ، ینبود  خواستمتیکه م   ییتو روزها  وقتچیه  -
وجود   یوقت   ، ی گفتینم  یچ یه   خواستمیکه صداتو م  یبود نبود، وقت   دیبا

حاال بخوام؟ حاال طلب کنم؟ حاال    یچطور  ، یسرد بود  خواستمیگرمت رو م 
 نمونده.   یباق ی چی که از من و احساسم ه  ییبشم؟! حاال از ینیب

اتاقش رو ترک    یوقفه ا   چ یه  یاز زانوها کنده شد و پژمان ب   دا یش   یهادست
 کرد. 

 *** 

و    هیگر   یصدا  گهید   دیکم حالش بهتر شد د   هی  ی دو ساعت بعد وقت  یکی
ها رو گشت و تک تک اتاق  اطیکنجکاوانه سالن و ح  اد،ی نم  دایش   یهاناله

  د یرسیمحال به نظر م   ن ینبود و با اون وزن سنگ  کینکرد، کوچ  داشیاما پ
 ن ی با تمام اون اعترافات سنگ   یحت   دایحس کرد که وجود ش  هو یکه گم بشه،  

 شد و گفت:  نی ش مهمه، دست به دامن آفربرا  رها ی و طعنه و تحق

 ! انگار آب شده. ست یهمه جا رو دنبالش گشتم، ن   ست،ی ن دا یزن عمو ش -

 با ترس و لرز نگاش کرد و گفت:  نیآفر



بره، حتما خوب    تونهینم  ییبا اون حال و روزش جا   دایش  ،ی گیم  یدار  یچ  -
 . ینگشت 

پژمان به دنبالش    د، یها رو سرک کشخودش تو سالن و اتاق  بیترت   نی به ا  و 
 رفت و گفت: 

  گم یکمد گم بشه، آدم! م   یتخت و تو کشوها  ر یکه ز   ستی ن  ی اسباب باز  -
 . دیباور کن  ستین

تلفن رس   نیآفر و پژمان رو   دیبه  از    یکی   یو شروع کرد به شماره گرفتن 
تماس    ید بپرسه با ک ها نشست و به حرکات انگشت اون نگاه کرد، تا اومپله

شروع به صحبت کرد، پژمان کالفه و    نیارتباط برقرار شده و آفر   د یریگیم
 ممکن   دایرو که ش   یی و تو خلوت خودش جاها  اط یسردرگم پناه برد به ح

رو  کرد،  مرور  باشه  رفته  مسنگفرش  یبود  پا  که  تک    گذاشتیها  تک 
  ادی اعترافاتش،    ادی ها،یتک تک دل شکستگ  آورد، یم  ادی اونو به    ی هاجمله

لبخندها آخرشون،  چوب   یسفر  دلرباش، کلبه  اما    هاش، یبلندپرواز  ، یسرد 
 ... دیحم

از دم در سالن صدا    ن یمثل برق از ذهنش گذشت و تا سربرگردوند آفر  یفکر
 باال برد و گفت: 

  رفته یش م به سمت خونه  نجا ی که از ا  شیساعت پ  میآقا محسن گفت ن  -
 یزیکه به ما چ   رهیکرده دکتر م   الیخ ده، ید  سی سرو  ی تاکس  ه یرو تو   دایش

 کجا رفته؟   یگ ینگفته، تو م



جستجو کرد و بعد دو    بشیرو تو ج  نیماش  چیسوئ  یفکر  چیه   یب  پژمان
پژمان سوار    نکه یبه دو اومد طرفش، قبل از ا  ن یلنگه بلند در رو گشود، آفر

 بشه جلوش رو گرفت:

 کجاست؟!  یدون یمگه تو م ؟ یریم  یکجا دار  -

 رو تکرار نکنه.  شی اشتباه دو سال پ دوارمیفقط ام  -

 و گفت:   د یکوب  شهی دست به ش  نیرو استارت زد آفر  نینشست و ماش  ی وقت

 نداره بره اونجا.  یل یدل یعن ی  ، یعن یرفته باشه کن،   تونهیاون نم  -

 و محکم چشماش رو گرد کرد و گفت:   یداد، عصبان  نییرو پا   شهی ش پژمان 

 !د؟یبا حم  فشیاون خاطره کث یادآوری تر از محکم  لیدل -

 سراغ اون.   م یبر دیدور و برش، ما با  دیتر از حم آدم خطرناک هیاما حاال   -

رو عقب برد، انقدر    ن ینکرد و ماش  یتوجه   ن یآفر  یهابه حرف  گهید  پژمان 
 نقطه.  ه یعقب که زن عمو براش شد 

 *** 

ادامه بود، تحمل    ن ی ترحاصل  یب  ،ی زندگ  نیرو گرفته بود؛ ادامه ا   مشیمتص 
ا از  جدا   ن یبعد  اون  از  بدتر  د  یی و  مطمئنا  پژمان که  صورت    ر یاز  زود  و 

 ی برا   ی دیچه ام  گهید  داد، یو روحش رو آزار م  شونیذهنش رو پر   گرفتیم
باق  نیا دادن  نم  یانتظار  یبود؟! کس   یادامه  به    یکس  د،یکش یبراش  دل 



پس   کرد، یصورتش رو با التماس غرق بوسه نم  ی کس  گهید  داد، یدلش نم 
 بود.  نیتر حاصل یادامه، ب  دیام گهید

تکرار ذهنش بود، به محض    نیترکلبه تلخ  نیاون شب تو ا  شی پر تشو  تکرار 
سرگ  م   جهیورود  به  رو  دستش  و  صدا  ز یگرفت  نفس    یچسبوند،  نفس 

و جنبش دو   یرچ و قروچ تخت چوبق یصدا د،یشن یخودش رو م   یهازدن
چشماش جمع شد و پاهاش   یتو  یبه هم. اشک گرم   خته یتن زنده و آم 

کرد، سر    یم   ی تو اتاق براش خاطره همون شب رو تداع  لی تمام وسا  د، یلرز
نفت کنارش    تیو بعد پ   یپر صدا فشرد و چشمش به بخار  یبه در چوب 

مشت   هیهمسر که واقعا عاشقش باشه و    هی خوب،    ی زندگ  هیافتاد؛ حسرت  
  ادیفر  ی دغدغه که سر بشه به جونش افتاد و تکونش داد، صدا  ی ب  ی روزها

مادرانه سوسن تو گوشش بود، پلک    ی هاینگران   ،زن عمو  یها  هیپژمان، گر
انتظارش    نیبعد از ا   ی روزها  یبرا  ی کس  گهیموند، د   ی م  دی نبا  گه یبه هم زد، د

 !موندیم د ینبا   د،یکش یرو نم

بلندش کرد، درست مثل    ی نفت رفت و به سخت  تی وار به سمت پ  جنون
نفت رو باز کرد و شروع    تیپ  شیاشتباهش تو دو سال پ  نیتکرار بزرگتر 
  کردیم  هیگر   ،ی تخت چوب  یها، رو و کنده  ز ی م  وار، یبه در و د  دن،یکرد به پاش 

قلبش به درد اومده بود و اصال حال   کرد،یاز نفت م   سی و همه جا رو خ
  ی ل یشدخی و خاکستر م  موندیم   ها شی آت   نیا   نیاگه ب   د،یفهم یرو نم  خودش

هم   ی اومدنش برنامه ا  ی برا  ی سر کنه که حت  یعمر با بچه ا  ه یبهتر بود که 
سر و    تیگوشه پرت کرد و به دنبال کبر  هینفت رو    تی فکر پ  نینداره، با ا



به همه جا چرخ  رو  ب وند، ضجهگردنش  پاها  ی هاش  و  بود   شصدا شده 
 گفت:   ییکه صدا  کردیسست و لرزان عقب گرد م 

مدت    هی بعد از    کنه،یفقط خاکستر نم  یپر گدازه زندگ  شی شعله زدن به آت   -
تو    شیآت   یمثل شعله ها  فرسته،یو به هوا م  کنهیخاکستر رو هم دود م

 ساکت و آروم من!  یبه زندگ

 ر ی خاموش از ز  هیسر برگردوند و با ترس و لرز به روبروش نگاه کرد، سا  دایش
بود؛    روانیاومد و رخ نشون داد، س  رون یآفتاب پرتاب شده تو چهارچوب ب 

 ...نهی پر ک ی متفاوت و نگاه  یبا سر و وضع 

 تو دستش رو روشن کرد و گفت: فندک

 نه؟  یدیکشیانتظارم رو نم  -

تو دور و بر خودش    شیآت   ه یداشت، از فکر    فندک چشم  کی به شعله بار   دایش
 عقب، سر تکون داد و گفت:   دیو پا کش  دیناگهان لرز 

 نه... نه...  -

اومدن    ا ی! مگه قرارمون به دن؟یترس یم   ؟یعقب؟ کم آورد  یدیچرا کش   -
 بچه نبود؟ پس کو صبرت؟ کو انتظار؟ 

انقدر عقب رفته بود که اصال متوجه اطرافش نبود و بالاخره با برخورد    دایش
لبه م   دیکشیتند نفس م   کهیدر حال  ستاد، یا  هوی   ز ی به م به    ز یدستش رو 

 چسبوند و گفت: 



نم  خوامینم  - ا  خوام یبمونم،  از  بعد  د  ن یتحمل  بکنم،    خوامیم  گهیرو 
 . رم یچشمامو ببندم و آروم بگ

 باشه ببند، اما...  -

 پرت کرد :   دایرو فندک ثابت موند و بعد اونو خاموش به سمت ش نگاهش

پس خودت شعله بزن، خودت بزن  ، یکه به دست من خاکستر بش   فهیح -
 ی زیبه هم بر ی بلد ،ی کن  خاکستر   یبلد ،یچون بلد

 ... یاز هم بپاش  یبلد -

شده   شتر یدنش ب تو حال خودش نبود، لرزش دست و پاها و ب  گه ید  دایش
 . خوردیوحشتناک م   یهابود و شکم بزرگش تکون

 جا دم در شروع کرد به قدم زدن و گفت: همون  روانیس

کنم و به    یمادرم پسر  یبرا  نم،ی کنار پدرم بنش  نکهیروزها عوض ا   نیتمام ا   -
رو    ت یتو و زندگ  کی ت کشم برم پشت در خونهاز دست رفته  یدنبال زندگ 

ش رو  که تو وعده  ی. حقم رو، حقخواستم یم رو م چرا؟ چون بچه  دم،یکش
بود ق  ، یداده  به  ثر  مت ینه  دادن  دست  ق  ا یاز    ، بودنش  شه ی هم  مت یبه 

 .. یبا سوز بر  دیبا  یبر  یخوایحاال که م   دا،یش  یخرابش کرد  ،یخرابش کرد

وجودش رو در بر گرفته بود و نگاهش رو از اون    یحساب  نهیک   کهیحال  در 
 نفرت بار گفت: فتگر ینم



و التماست رو    هیو گر   غیج   یصدا  خوامیم  ،یمن بسوز  یجلو  خوامیم  -
س به  زدم  د  م ی بشنوم،  باق  ی کس  گهیآخر،  ازم    یبرام  رو  همه  تو  نمونده، 

  دم، یتنها ام هام،یوابستگ  شهی من تبر بود به تن ر یاسم تو تو زندگ  ،ی گرفت
  خوامیمحاال فقط    خوام، یاونم نم   گهی شکم تو بود که حاال د   ی تو  یروز  هی

 و نابود شدن تو رو تماشا کنم.   جانیا نمی بنش

پاش افتاد، جراتش    یحبس شد و نگاهش به فندک جلو  نهی تو س  دایش  نفس
به سرتاپاهاش بود و اون    ره ی خ  روان یس   د، یترسیرو از دست داده بود و م 

 دردش بود؟! ن ایمرگ پا  ای مردد مونده بود، آ 

وحشتناک سراسر وجودش رو در بر گرفت، لبش رو    یخم شد درد  کهنی هم
اسمش رو به زبون    ادیبا ترس و فر  ییگاز گرفت و در جا خشکش زد، صدا

 آورد: 

 ... دایش -

مرد  روان یس به  چشمش  و  برگشت  عقب  درجا    یبه  افتاد،  آشفته  سراپا 
ن دراز کرد و پژمان  دستش رو به سمت او   دا یحدس زد که اون پژماِن، ش

 کرد:   خکوبی م ن یزم یقدم بلندش رو رو  روانیس یاما صدا د یبه جلو دو 

 !رتیمرد با غ  سایسرجات وا  -

رگ  خون صدا  خیپژمان    یهاتو  تو   دنیکش   یبست،  اسلحه  گلن گدن 
 نی ا  کرد،یانداخت و آروم سرش رو چرخوند عقب، اشتباه نم   نیگوشش طن 



ماشه بود حتما    یبود و انگشتش رو  دهیاسلحه کش   دای ش   یمرد که به رو 
 اما گناهکار ماجرا بود.  ر ی تقص یاون آدم ب  روانیس

 پلک زد و گفت:  آروم

  التی خیخودتو بکش کنار، قانون ب   ،ی از اولم مقصر نبود  ،یتو مقصر نبود  -
 فقط بکش کنار.  بخشمت،یمن... من م   شه،یم

 زد:  ادی فر روانیس

تاوان نبودن    ،یتاوان پس بد  دیتو هم با   ، ی ستیببخشه تو ن   دیکه با   یاون   -
 عشقت رو. 

 زد:  غیاومد جلو و ج  دایش

 ... رونیب  م ی گمشو از زندگ  -

 اومد جلو ذهنش:  ای ثر ر یتصو  د،یلرزیماشه م یرو روان یس  انگشت

و تقص بودنت، همونجا    یورزشکار  کل یمن عاشقت شده بودم، عاشق ه  -
 م.بچه ی بشه بابا دیبشه شوهرم، با  دیبا نی با خودم گفتم ا

با حرص پلک    روانیدست لرزانش رو به سمت پژمان دراز کرد که س   دایش
 به هم فشرد و ماشه رو چکوند. 

پهن شد    جونیبد بکال  هیاومد و بعد    رونی پر درد ب  نهیس   هیاز    یکشدار  آه
چشم گشود و عقب عقب رفت، پژمان رو غرق در خون    روان یس   ن،ی کف زم



  د یکش  نیاز عرقش رو به آست   سی و سر تکون داد، صورت خ  دید ن یزم  ی رو 
 آفتابگردون گم شد.  ی گلها  یو البال

گوشه پرت شده بود کشان کشان خودش    هیکه از هل محکم پژمان به    دایش
  دن یو با د  دیکش  ش نهیدست به بازوها و س  د،یتا به اون رس   دیرو جلو کش 

 از خونش لب جنبوند: س یخ  راهنیپ

 پژمان...  -

سرش گرفت    ر یدست به ز  دایاومد، ش   یآخر پژمان م  یهانفس  یصدا  هنوز 
هاش لحظه و لب  افتادیهم م  ی پژمان با لرزش رو   یهاو نگاش کرد، پلک

لحظه کبو م دبه  و دستگونه  شد،یتر  بود  زرد  بهاش    ن یزم   حس یهاش 
و حالش رو    کردیتراوش م   شنهیاز س  ی قیخون رق  کرد،یرو لمس م   یچوب

پر دردش فشرد و    نهی رو تو س  سر اون  دا یش  کرد، یلحظه به لحظه بدتر م
 ناله کرد: 

 . کنم ینه... نه پژمان خواهش م -

ها اون  سال  تفاوت یتن سرد و ب  نیا  ی نبود، بو  بیتن اون غر  یبا بو  پژمان 
هاش رو  صورت اونو نوازش کرد، گونه  دایکرده بود، ش   یبند زندگ  یرو پا
چشمها  د،یبوس و  زد  بوسبسته  یهق  رو  پ  د،یش  و  زد  رو   شیشون ی هق 
. درد تو  دیش رو گرم بوس رنگ و سرد شده  یهق زد و تمام صورت ب  د،یبوس

  د یپژمان رو چنگ زد، نفهم   ی زخم  نهیلرزان س   ییهاو با دست  د یچی پ  شکمش



جون دادنش رو    د،ی آبش پاره شد، فقط لحظه احتضار پژمان رو د  سه ی ک  یک
 : دیکش  غیو ج   اوردیتاب ن

به    - زنان لب  نه... ضجه  نه...  پژمان...  تو رو خدا...  نه...  نه...  پژمان... 
  کل یتو خودش مچاله شد، ه   ورد خیکه درونش رو م   یواز درد  دیدندان گز

  رون یب   ی رمقیب  یها نفس  که یپژمان رو تو آغوشش فشرد و در حال   جونیب
ازدور به    که   دیچادر به سر رو د   ه یسا  ه ی  ون یتار و گر   یها با چشم   دادیم

  دیرس  ی بعد از اون همه تب و تاب بالاخره گوشش به سکوت  د؛یدو یسمتش م 
  ی زندگ  هیاون سرآغاز    یکه برا  یش نکرده بود، سکوت کجا تجربه  چیکه ه 

 تازه بود.

 

 روانیچهلم: س  فصل

 

سورل  یریحص   یصندل  هی  رو  بود،  نشسته  باغچه  به  رو   نایرو    یکنارش 
  کرد،یم  فی درو پشت هم ر   نویدوم   یها تخت ولو شده بود و قطعه  یسنگها

و ته دلش تنگ و نگران بود،    گذشتیسه هفته بود که از روز رفتن پژمان م 
زنش،    فه یمقصر نباشه چون ح  روان ی پژمان لحظه آخر آرزو کرده بود که س 

 تنها بمونه.  ایثر  ی عنیزن خوبش 

رو با شوق و ذوق نشونش داد لبخند    نوی شده دوم  فیکه شکل رد  نای سورل
 زد و گفت: ی روح یب



 عشق من.  ه یعال -

  ی چا وان ی ل ه یاون شده بود با  رهیاز پشت پنجره خ شیپ   یق یکه از دقا  ثمن
رو به سمتش دراز    وانینشست، ل   یصندل  یداغ به طرفش اومد و کنارش رو 

 کرد و گفت: 

 ت سر نرفت؟ حوصله ،ی نشست رون یوقته ب  یلیخ -

گرفت اما بدون    نای دو دستش گرفت و نگاه از سورل  ون یداغ رو م   وانیل   ایثر
 نگرانش همراه بشه گفت:  یهابچرخه و با چشم   به طرف ثمن نکه یا

اتفاق  دونم ینم  - آشوبه، مدام نگرانم، حس    ی لیدلم خ   افته، یداره م  یچه 
تا به خودم   کوبهیو سرسخت داره مشت به پشتم م   رحم یب  یک ی  کنم یم
 و باور کنم.   امیب

 مشوش ادامه داد:  ی و با حال  دیچرخ  به طرف ثمن هو ی

؟ به  ثمن  یزندان   ی ک  گفت؟یم  ی مامان چ  دم، یحرفات رو پشت تلفن شن  -
 افتاده؟   یمن بگو چه اتفاق 

رو کامل  لباسش    نی زم  ی که با نشستن رو   نای به جلو خم شد و به سورل  ثمن
 یهاگذاشت، دست  ز یم   یرو رو   وانشی ل   ایکرده بود هشدار داد اما ثر  فی کث

 خواهرش رو تو دست گرفت و گفت: 

به   ی ختی ر   شبی بهت گفته که از د  یافتاده؟ مامان چ  ی! بگو چه اتفاقثمن  -
و پوچ    چیسر ه ویصبح زود با جورج  ، یرفت یسالن راه م ی هم! تمام شب تو



  ، یداد  ر یضبط سارا گ   یهم که به صدا  شیت پ چند ساع   ، یکردیبحث م
خواهش   شب؟ی، چت شده از دثمن  یبود   ی! تو زن آرومنا یحاال هم که سورل

 حرف بزن.  کنم یم

 و گفت:   اینگران ثر یهازل زد تو چشم  حیو صر  مقدمهیب ی لیخ  ثمن

کرده، مامان    یافتاده زندان، به جرم قتل! خودش خودش رو معرف  روانیس  -
 نگم.  ی زینگفت، فقط ازم خواست به تو چ یشتریب  ز یچ

  یکم  ها چنگ زد، ثمندست  ون ی داد و سرش رو م  رون ی ب   ینفس تلخ   ا یثر
 خم شد به سمتش و گفت: 

  ، یفرصت حرف زدن نداد  روان ی تو به س  ، یالزمه که برگرد  کنم یفکر م  ا یثر  -
 افتاده.  یبه تو بگه چه اتفاق د یشا د، یشا

 خشکش رو گشود:  یهامات و مبهوت لب  ایثر

 کشته؟  ویک   روانیس -

بود، شا  ثمن و بغض کرد، گفتنش سخت  اون گرفت  از  از  سخت  د یرو  تر 
وقت  ثمن  ر ی ز  ا ی ثر  یباورش،  نگاش کرد  ملتمسانه  و  رو گرفت  با    بازوش 

 گفت:   یبه آهستگ   یاشک یهاچشم 

بهش عادت    نایرو، همون همراه و هم درد تو، همون که سورل  دایشوهر ش   -
 کرده بود. 



چشم   دوباره خ  ر یمتح   یها تو  حال   ره ی خواهرش  در  بعد  و  به   که یشد 
 لرزان گفت:  ییبا صدا دادیم  زشیهاش فرصت راشک

 ! یاز یپژمان، پژمان ن  -

از اسم پژمان    نا یسورل  یبا جنبش ناگهان   ن یشده رو زم  ده یچ   ی نوهای دوم  تمام 
نفس حبس تو    کباره یبه    ا یکرد، ثر  انی گل رو نما  هیو شکل    دیچسب   ن یبه زم

  ه یو روزنامه روش انداخت، عکس    ز ی کرد و چشم به م  یش رو خال   نهیس
دستبند به دست به جرم قتل نگاهش رو جذب    یآدم با صورت کک و مک

تصو  کرد، هم گذاشت،  رو  زندان  روانیس   ر ی پلک  لباس  حال  هایتو    که یدر 
  ع یآزارش داد، سر   کردیالتماس م  هالهیدستبند به دست داشت و پشت م 

  یبه آروم   دست جلو برد، ثمن  ثمن  ی هاپلک به هم زد و به دنبال دست
تن و بدن در    که یشد و سرش رو تو آغوش فشرد بعد هم در حال  کشینزد

 گفت:  کردیاون رو نوازش م  رزشحال ل

و خاطره اون تو    ادی که از    یذره احساس  هیبخاطر    ،یبرگرد  دیتو با   ایثر  -
 . یکمکش کن  یبتون  دیقلبت مونده برگرد، شا

  شنهی سقفسه    د،یچسب   یریحص   یمنقلب سر بلند کرد و به صندل  یبا حال   ایثر
پا  یبه تند و  بلند شد سرپا و   ثمن  د، یلرزیهاش مو شونه  شدیم   نیی باال 

 هاش گذاشت: دست رو شونه



  مونی حرف ها رو بهت زدم پش  نیا  نکه ی کار نکن از ا  هی !  ایآروم باش ثر   -
  ت یبچه رعا  یاز تو نداره، حداقل جلو  ی بشم، به خدا حال خودم دست کم

 کنه!  یچه جور داره نگات م  نی کن، بب

بغ کرده    نایبه سمت سورل  ا یثر   صورت  ا  هیکه   د، یبود چرخ  ستاده ی گوشه 
اونو    ای و ثر  د یجلو دو   اق یبا اشت  نایبهش اشاره کرد که بره تو بغلش، سورل

 . دییموهاش رو نوازش کرد و تنش رو بو د، یمادرانه در آغوش کش

 فت: رو به دست گرفت و گ شیچا  وانیدوباره ل  ثمن

صحبت    نایسورل   ندهیو پدر و مادرش در مورد آ   وی با جورج  شی چند روز پ  -
اما مادر جورج  یکردم، همشون راض قبول   وی بودن که کنار تو بزرگ بشه 

ببر  کردینم که   ی ل یخ  ران، یا   شی که  کردم  قانعش  زدم،  حرف  باهاش 
پذ  ی جورنیا ثر رفتیبهتره،  ا  ای.  برا  رانیبرگرد  سورل  ی و  و    ه ی  نایخودت 

به محض    شه، یدرست م   ی نباش، همه چ   ی چ یبساز، نگران ه   دیجد   ونه یآش
م  راه کردن کارام  به  بگ  رانیا  ام یرو  بر عهده  رو  وکالتش  مهم    رم،یتا  برام 

ا  پویلیدر مورد من، ف  شیاون سالها پ   ستین ب   نی و    ی چه فکر  گناهیبچه 
بر  کرد،یم از دست  تو  نه  ا  روانینه س  ،یحاال مهمه که  نه  بچه که    نیو 
 ! ؟یبهش داد  یکه نرفته قبل از مرگش چه قول  ادتیاونو به تو سپرده؛    پویلیف

پلک به هم زد و شب    دیبوسیرو م  نا یالله نرم گوش سورل  کهیدر حال  ایثر
 رو  بانهی آورد و اون التماس غر ادی رو به  پویل یمرگ ف



رو دوست داشتم، انقدر که حاضر بودم بخاطرش همه    انی من، من مار  ایثر-
ن   ز یکس و همه چ  اما حاال که اون  و    یزندگ   نیا  گهی د   ستیرو کنار بزنم 

اون    ست، ی برام قابل تحمل ن  نای به اسم سورل  ی با وجود بهانه ا  ی ش حتادامه
مادر پر از عشق    هی  خواد، ینخواهد داشت، اون مادر م  یشاد  یبا من زندگ 

اون کنار تو بزرگ    خواد یباشه اما من دلم م   ییجای توقع ب  دیشا  ،ی و وابستگ
... بهم قول  یمهربون، عاشق و سرشار از شور زندگ ،یزن قو  ه یبشه، مثل تو  

 ؟ی تنهاش نزار یدیم

 داشت:  ی خودش پژواک بلند یصدا

 . دمیقول م  -

زودتر از اونچه    د،یهم نرس   هاطیبل  خیتا تار   موندهیدو روز باق  یک یبه    کاراش
 شد.  ی راه نای چمدون بازگشتش رو بست و با سورل  کردیفکرش رو م 

اونا سورل   شیو تو خونه پدر  ران ی ا  د یرس  ی وقت رو درست   نا یمستقر شد، 
دختر بچه    ی بگیکردن غر  یخودشون در آغوش گرفتن و سع  یمثل نوه واقع 

ا  اما    ها یرم سرگ   نیرو که به محض ورود کامال حس کرده بود رفع کنن، 
ثر  ینم   لیدل چ  ا یشد که  بخاطر  و    ی فراموش کنه  پنهان کردن  اومده، 

و پدر و    دونستیرو م   ز یهمه چ   با یتقر  ا یبود چرا که ثر  ده یفایب   یالپوشون 
رو    ییزهایکرده چ   فیتعر   یرو تا حدود  انی جر  ثمن  دنی فهم  ی مادرش وقت

اونو    دهیفهم  ختهیکه جسته و گر  بودن به زبون آوردن و در آخر مادرش 
  روانیبهتره که به خونه خانواده س   ه یاصل قض  دن یفهم  یکرد که برا   بیترغ 
تو اون خونه که تمام خاطرات گذشته    خواستیاصال دلش نم  ایاما ثر   هبر 



  یحور  یعصبان  یپا بزاره، هنوز صورت قرمز و چشمها   کردیرو براش تکرار م 
 بهش و گفت:  دیتوپداشت که  اد یرو به 

پسرم هنوز    المیدادم به تو، به خ  ی سالها حقو م   ن یمِن ساده رو بگو که تو ا-
و با    شهیش نم هم زوده که پدر بشه اما نگو خانوم بچه  قتایست و حقبچه

ممکنه   ی نگفت  ؟یدیواقعا خجالت نکش   ده، یرو ادامه م  شی نقشه داره زندگ
 دروغت فاش بشه؟ آخ که چقدر ساده بودم.  یروز هی

اوهام تلخ گذشته    ن یاز ا   کدومچیه  ر یچشماش رو بست تا تصو   ن یماش  یتو
  خواست یبود، اصال دلش نم   اوردهیرو با خودش ن  نایسورل  اره،ین  ادی رو به  

  رفت، یبگه، اگه م   راهی هاش تازه بشه و بد و باون داغ گذشته  دنیبا د  یحور
خاطر    نیفقط به ا  گذاشت یو طعنه ها قدم جلو م   ادهایفر  نیاگه به تحمل ا
  ی زیچ  گه ید  قتا یکه حق  یرو به دل خودش ثابت کنه، دل  یبود که وفادار

 نمونده بود. ی ازش باق

ا   قصر  تو  رادپورها  ز   ن یبزرگ  آدم  ی رییتغ  ادیمدت  اما  بود  هاش نکرده 
شا  ی حساب بودن،  شده  م   د یعوض  نظر  د  اومدیبه  شاد  گهی که  و    ی رنگ 

و چشماشون اون برق و درخشش خاص    ستی هاشون نبه لب  یخوشحال
و صبا فقط خوشامد گفت و تنها    هیگر  ر یزد ز   ا یثر  دنیبا د  ی رو نداره. حور

بابا پرو   نهکه پدرا  یکس  باز کرد  دل    ایاز ثر   وقتچی بود، ه   ز ی براش آغوش 
وزوند که چرا  فقط براش دل س  ینداد  ا یخور منو به دن   راثینگرفت که چرا م

گذشته رو نداشت    تیمی رابطه ها صم خت،ی به هم ر نیچن نیرو ا  شی زندگ



ا  ایثر   گه یو حاال د اتفاق بعد از    نیترتلخ  ن یوقت خطاب شدن شما بود و 
 فاصله هاست. 

  هیتر از  دل شکسته  یبشنوه و چه کس  خوادیکه م  دادینشون م   ای ثر  سکوت
برا اون روزبچه  یدردها  یی بازگو  یمادر  از  و  باز کرد  لب  گفت که   یش؛ 
خال  هی وجود   انقدر  پسرش  خونه  تو  م   یبچه  حس  خوب    شد، یبود که 

ها  حرف  ن یا  دن یاز شن  خوردیزخم م   ا یقصدش دل سوزوندن نبود اما روح ثر
ب  زد،ینم   مو د و  قبال شوهرش و حت  دایش  یعفتیاز دروغ و نقشه    ی در 

قتل ناخواسته    هیافتاده بود و آخرش به  که راه    یایگفت، از باز  روانیس
ول کردن    ، یکاریب  ادش،ی گفت، اعت  روانیس  یختگی ربود، از به هم   ده یانجام

شوم    ر ی و از تقد  زدیاز همه کس و همه جا، ضجه م   شیورزش و سرخوردگ 
  د یشا  خت،ی ریو منقلب فقط اشک م  قرار یب   ایو ثر  گفتیدونه پسرش م  هی
 بزنه :  ادیو بعد فر  رهیهاش بگدست به گوش خواستیواقعا م بار نیا

 بسه... بسه...  -

به طرفش    یحور  یوقت  نکهیکرد تا ا  ی تو خودش ناله کرد و خودخور  انقدر 
 رفت تا آرومش کنه تو بغلش از حال رفت.

وار دورش چرخ  ر ی روز ز  دو  باور    دن، یسرم بود و اون دو روز همه پروانه 
محبتش نسبت   گذاشت،یظه هم تنهاش نم لح  ه ی  یاما مامان حور  کردینم

  د یو فهم   دیرو د   نای هم سورل  یوقت   یتر شده بود و حتبه اون وقت ها پر رنگ
آغوش باز    بانشد بلکه    ن یبشه نه تنها غمگ ایبه بعد قراره دختر ثر  ن یکه از ا

 کرد.   یخوشبخت  یو براش آرزو   د یاون بچه رو بوس



ه شد و تونست تمام اتفاقات از  حال و هواش رو به را یروز بعد که کم  چند
بره، مشکل بود و    روان یگرفت که به مالقات س  م ی تصم رهیسر گذشته رو بپذ

  ران یکه اومد ا   دادن، ثمن  ی اجازه رو بهش نم  ن یچون ازش جدا شده بود ا 
  یو پارت   ومدنبا هزار ترفند و رفتن و ا  رهیرو به دست بگ   روانیتا پرونده س

 . رهیاونا بگ یقرار مالقات برا ه یتونست  یباز

  ی هفت ماه دور  د؛یکشیانتظار م  شهی که پشت ش  ینبود، وقت   ای تو دل ثر  دل
از هم جدا باشن سخت و طاقت    تونستنیهم نم  یالحظه  یاونا که حت   یبرا

به سمت    یکی   یکی که    ییها یو نگاهش به زندان  دیلرز یفرسا بود، دستاش م
که به    یدهمه شکسته، همه افتاده با لبخن  افتاد، یم   رفتنیم   هاشون نیکاب

  یی که با پاها  یدو سه تا زندان  ون ی از م  بست،یهاشون نقش ملب  ی زور رو 
رو شناخت اما نه    روانیس   ایثر   شدنیم  دهیکش  هانیبه سمت کاب  رمق یب

عوض    ی لیمرد حاال خ   ن یا  شد، یتکرار م   شهی که تو تصورات هم  یروان یاون ش
  ی هاتو مردمک  شدنگاهشون به هم افتاد، اشک بود که گوله    ی شده بود، وقت

 یهابود که دست  شی در حال لرزش، بغض بود که راه نفس رو بست، تشو 
 . ستادی از تپش ا ی زده رو مشت کرد و قلب بود که ناگهان خیسرد و  

  ی لیخ  یلیعوض شده بود، از اون روز که گفت ازت خسته شدم خ  روانیس
ها و  لپ  یو درشت نامرتب رو   ز یر  شیمشت ر   هیعوض شده بود،    شتر یب
هاش زرد بود،  لبش رو پر کرده بود، چشماش کامال گود رفته بود و گونه  ر یز

  دهیچی پ  ش یوار دور گردن استخون   یپلک هاش به زور باز بود و موهاش هپل 
شا  بود؛ و  بود  شده  م  دیالغر  رو  دماغش  در    ی گرفتیاگه  جونش  راحت 



ب  ا ینگاهش که به سر و وضع و ظاهر ثر   اومد،یم سوخت، زن    شتر ی افتاد 
هم    دادیکه همه جا پزش رو م  ر ینظیو ب  یااون عشق اسطوره  اهاش،ی رو 

نمونده بود که نشون    یازش باق  یزیچ   گه یاز زور درد د  دی عوض شده بود، شا 
 ه؛بد

  ن یآست  روانی چسبوند، س  شهی شد جلو و دست لرزانش رو به ش  خم   ی کم  ایثر
  روان یچسبوند، قلب س  ایو آروم دستش رو به دست ثر   دیچشم کش  ر یبه ز

رو برداشت    یگوش   روانیشد، س   ق یعم  اینشست و لبخند ثر   ی تلخ  ی به شاد
به   روانیس   یهانفس  یهم بعد از نشستن همون کار رو کرد، صدا  ایو ثر 

با نفسش    ی همون که حت  ،یشگ ی هم  جانی همون مرد پر ه  د، یگوشش رس 
بود، آروم   ر یاس  شهی شد، همون که دست و پا بسته هم ی هم آلوده عشق م

 گفت: 

 سالم! -

 و خجالت زده پلک به هم فشرد.   نیغمگ   روانیس

  ی باق  ی چی کرد ازش ه  یم  ال یکه خ   یبزرگ با دلش بود، دل   ی آشت  ای ثر  سالم 
 نمونده. 

س  - باز کن  رو  ب   روان،یچشمات  مرد  تو  باور کنم که  بذار  نگاه کن،    یبهم 
بود نه بخاطر    میکه برگشتنم بخاطر دلتنگ   رمی بذار بپذ  ،یی ماجرا   ن یا  ر ی تقص

 چشمات رو باز کن.  کنمیتو، خواهش م   یگرفتار



چشم گشود اما نتونست به اون نگاه کنه، هنوز شرمنده بود، هنوز    روانیس
کرده بود وجودش رو    یباز  قط رفیتقصیتوش ب   ای حس تلخ اون نقشه که ثر

  ان یو درشت جر   ز ی که ر  یزدن و گفتن از تمام اتفاقات  ای دل به در  آزرد،یم
  تر از اون سخت  اومد،یسخت به نظر م  یلیرو عوض کرده بود خ   شی زندگ

محال و    شه ی بود که از گشت ش  یها و وجودبخشش و التماس به دست
  یزندگ   یبرا  یباز  ه یجز    دا یکه ش  گفتیم   دیچطور با   د،ی رس یدور به نظر م

اون    ی که به گوش صدا  ایثر  ینبوده! اصال مگه باورش برا  یاگهید  ز یاونا چ
پذ  دهیرو شن قابل  م   جیبود؟ گ  رش یبود  تکون  ترسان سر  ث  یو    ا یرداد که 

 صداش زد: 

تو رو    یهاخواسته  شهی تو رو باور داشتم، من هم  شهی من هم  روان،یس  -
چشم، چرا که    گفتم یو م  آوردمیم  نیی من سر پا  رفتم،یپذیو چرا م  چونیب

  یآرزوهام پاک بود  ه یانقدر شب  ،یتو انقدر مهم بود  ، یتو برام ارزش داشت 
بود   هبه هم گره خورد  یجور  هیبهت نه بگم، سرنوشت ما    تونستم یکه نم 
خوشحال بودم    شد،یهم باز نم  گران ی د  نه یبا دندون حسادت و ک  ی که حت

خوشحال بودم چون    اومد، یخوشحال بودم که صدام در نم   ،یمحکم   نیاز ا
دروغ   ه یچرا با    ،یکه چرا تو منو باور نکرد  نهی تو رو داشتم، تمام درد من از ا

  ی جی تدر  یخودکش  نی ! از ایو بعد خودت رو سوزوند  یدرست کرد   شیآت
 !؟یشد، چ  بتینص یچ



  هاشزمیکه ه  شی آت   نیدن ا به فکر فرو رفته بود، اون از درست کر   روانیس
ش  با  نص  هیته   دایرو  به چه  بود  پش   د؟یرس   یبی کرده  نگاه  و    مونیجوابش 

 ساخت:   یهمچنان جمله م   ایانداخت، ثر  ا یبود که به ثر ی اغمزده

قلبت تا اعماق نگاهت بازه،    چهیدر  ،یباشک باز   م یسکوت، بسه قا  نیبسه ا  -
حاال که اومدم،    خوادیکه چته، اما... اما دلم م  خونم یم  یاگه لب هم باز نکن 

  ی چ  ی دون  یچون م  یخودت بگ   ، یحاال که به تحمل نشستم خودت برام بگ
 حرف بزن.  کنم یپنهان، خواهش م 

  ی حساب  کهی رو کنار گذاشت و در حال  یظاهر  یک ینزد  نی ترس از ا   روانیس
 ش رو باخته بود شروع کرد به حرف زدن: خود

رو تموم کنم، از اون روز    یباشک باز  می قا  ن یا  د یبا  ، یگ یآره، آره تو راست م  -
ساله    ی لیخ   زدمیهم جر م   شه یو هم   کردمیرو م  یباز  ن یکه من با صبا ا

  نیکه اگه بخوام به تکرار ا  دمیکه گذشته، بزرگ شدم، بزرگ شدم اما نفهم
کنم، آره من،    ملتح  تونم یها رو نمجر زدن بزرگ  گهیرو دنبال کنم د  یباز

م باختم؛  خودمم  خواستم، خودم شروع کردم،  برنده    خواستم یمن خودم 
تلخ   یهانبودم، دفتر سرگذشت من که باز شد توش قصه  قیبشم اما انگار ال 

اومدنم که از همون موقع هم    ایدنبه    نیریداشت، قصه ش   یادیز  نیر یو ش
خانواده بود،    رم باعث حسادت همه بود، قصه تلخ درس نخوندم که باعث ش

جز خودم رو شاد نکرد و    چکسیه  دی قصه ورزش و تحرک و نشاط که شا
 نداشت.  ی که انگار تموم   یقصه عشق و دلدادگ

 کرد:   یترش مکه مشتاق  دیشنیم  روانیاز س  یتازه ا ی هاحرف ایثر



ا  م ی زندگ  یتمام روزها  - ب  هیشدکه    یسپر  دیام  نیبه  م،  تو خونه  ادیبچه 
بزنه که هستم! تمام آرزوم خالصه    غیکنه و ج   هینفس بکشه، لبخند بزنه، گر

خور بابام    راثیکه م  یکی تو،    هیشب  ایمن بشه    هیشب  ایکه    یکیشد تو داشتن  
پ   که عصا  یبشه و دست بوس مادرم، کس  و  رو    یریبشه  تو    دکیمن و 

و ته    ی واه  دونستمیکه م   یدیگذشت، ام  دیام  ن ی؛ همه روزهام به ابکشه
 زود ...   یلیکه زود به سراب نشست، خ  یدیام ست،ی ن یچ ی تهش ه

پا   یگوش  س  ن ییتلفن  رو  و  ثر  شنهی اومد  ش  ای قرار گرفت،  به    شهی دست 
 چسبوند و گفت: 

 حرف بزن، تو رو خدا حرف بزن.   روانی س روان،یس -

گم بشن و دوباره    ها شی انبوه ر یگرمش اجازه داد ال  یها به اشک  روانیس
تازه از حنجره   یبشن، نفس  رهیمنتظر مقابلش خ  یهابه اون چشم   بایزالل و ز 

 داد و گفت:  رونیب

  با پدر و مادرم باختم، من...   یباختم، تو باز  دایبا ش  یتو باز  ا،یمن باختم ثر   -
سپردم، خودمو به    هایاهیمنو ببخش که خودمو به س  ا،ی من به تو باختم ثر 

آلوده کردم، منو ببخش اگه به تو تهمت دروغ    یف یو کث  یچارگ ی مشت ب  هی
 زدم، منو ببخش!

 ؟ یچه تهمت ؟یچه دروغ  روان؟یس  یگ یم  یدار یچ -

خفه    نهی صدا دارش رو تو س  ی هاضجه  کهیسرتکون داد و در حال  روان یس
  دیرس یاز پشتش به گوش م   ای ثر  یتلفن رو که همچنان صدا  ی گوش   کردیم



اون روز    د یلب بخشش خواست؛ چطور با  ر یچسبوند و بعد ز   ش یشونیبه پ 
ب و  برا  ی شوم  رو  روبروش    کرد،یم   ف یتعر  ا یثر   یطالع  دکتر  روز که  اون 

 درنگ گفت: یالحظه یو بدون حت  ستادیا

از شماست نه همسرتون، اون    یرادپور، اما مشکل نابارور  یفم آقامتاس  -
کمرش شکست    د،ی پدر شدن به دلش خشک  یآرزو   خت،یروز شکست و فرو ر 

پول هنگفت    هیشد به زور    ی رفت و اومد و حرف زد تا دکتر راض  رفت؛یو نپذ
  خت، ی ها رو خودش ربزنه، بعد از اون، همه نقشه  ا یبرچسب رو به ثر   نیا

ندارن اما    یکرد مشکل   ادیجار زد که بچه دوست نداره، همه جا فر  جا  همه
خفت پدرش رو از داشتن    ه یبا رو شدن قض  خواست ینم  خوان، یبچه هم نم

ش سرافکنده  خانواده  خواست ینم  نه،ی دوست و آشنا بب  ی فرزند نازا جلو  هی
اومد    ش،ی گاومد تو زند   دایش  نکهیکرد تا ا  یدروغ سپر  نی بشن؛ روزها رو با ا 

و لبخند و قرار چند روز کوتاه    یی که تنها بود، آشنا  ییوسط وسط اون روزها 
 بعد از اون...  دیطول کش 

و    شهی به ش  دیکوب   روانی رو عقب زد، س  یرو رها کرد و صندل  یگوش  ایثر
و چادر از سرش افتاده بود   د یلرزیبه خودش م   کهی در حال  ا یصداش زد اما ثر

دست به دو طرف    ابان ی خ  یلوغ و بزرگ رو به دو ترک کرد، تواون سالن ش
  سالچهار    ،یچهار سال پنهان کار  د،ی کشیم   غی گرفته بود و ج  شیشون یپ

 ... چیو تلخ، چهار سال اشک و آه بخاطر ه  ب یغر  یتهمت 



  یآسفالت، درد  یخورد و با زانو افتاد رو  چ یپ  تابانه یاز تند راه رفتن ب   پاهاش 
رو   یسراپا دورش  مردم  فشرد،  زانوها  به  سر  و  بر گرفت  در  رو  وجودش 

 تو حال خودش نبود.   گهیبعد د یگرفتن و ساعت

برگ  ز یی پا  ی انیم   ی روزها و  بود  سرد  هوا  زم  یهابود،  خشک  و    نی زرد 
م جارو  رو  خ  کردیم   ال یخ  کرد، یقبرستان  مرد   کرد یم   الیتنهاست،  اون 

اما کنار مزارش که  بار نیا تنهاست  داوود یهااز گلبرگ  هم  و   ی گل سرخ 
هر دو سر در آغوش هم پر    ،ی لینشسته بود و ل   نیش پر شده بود آفرخونه

رو    د یو سف  ز ی ر  یها و شمع  داد یو ناالن، باد چادر هر دو رو پرواز م  صه غ
  ی بود، مرد  ده یاز جنس سکوت خواب  یخاک مرد  نیا   ر ی ز  کرد، یخاموش م
داشت که   یاناباورانه  ر ی و چه تقد  ستی گر   ییو به تنها  دی خند   ییکه به تنها 

  چیاست که ه  ییتنها  نیبود ا   ده یهم رفت، چرا که در باورش گنج  یی به تنها
 .شودیوفا نم ی گاه ب

جلو رفتن    یکه پاهاش نا  قتایرو گرفت و جلوتر رفت، حق  نایدست سورل   ایثر
رو هل   نا یسورل   یگشده بود، به آهست   خیم  ن یدوباره رو نداشت، انگار به زم

 داد جلو و گفت: 

 عمو منتظرته، بزار خوب تماشات کنه.  -

  ی رو از وقت ی ستی مرگ و ن  یمعن   ستاد، ی از گل ا ده یخاک پوش  ی جلو نای سورل
که حس کرد تنهاست    یاز وقت   د، یفهمیکه پدرش رو به خاک سپرده بود م

و به دستش داده   دهیخر   ا یرو که ثر  ید یسف   یکنه، رزها  یتنها زندگ  د یو با
و    دیچی موهاش پ  ی خنک و دلنواز البال  یزییخاک گذاشت، باد پا  یبود رو 



کرد؛    انیرو نما  شیصورت عروسک  مرخیهمه رو با هم پرواز داد به عقب و ن 
  ستادهیا   نجایا   یبچه با چه نسبت  ن یزن و ا  نیا   نکهی با تعجب از ا  نیو آفر  یلیل

قبر نشسته    گهیگوشه د  هیکه    ییدایش  دا،یرو نگاه کردن، اما ش  گهی بودن همد
  دیسف  یرزها  دنی با د  بودو از ساعت ها قبل نگاهش رو از خاک بر نگرفته  

رو شناخت، اونو    ا یناآشنا سر بلند کرد و در لحظه ثر   هی  یهاهیگر  یو صدا
اما    نجاست یکه چرا ا  دونستیبود و حاال خوب م   دهید   روانی با س  بار کی

پ به  اون  بود،  غصه  شواز ی سکوت کرده  و  وقت دردها  بود،  اومده    یهاش 
تلخ و گزنده که    یشد، تنفر   زار یکرد از خودش ب  ینگاهش با نگاه اون تالق

  هایگرفتار  ها،دنی باعث تمام از هم پاش  ؛کردیبه قلبش هم رجوع م   یحت
خاک    ن یا  ر ی مرد ز  نیا   یجا  دیکه حاال با   یخود  نیخودش بود، ا   هایو سخت

  کشی به لرز افتاد و انگشتان بار  د یوزیکه م  ی. تنش از وزش باددیخوابیم
عاشقانه    یی خاک سرد نم خورده چسبوند، نجوا   ه پر پر ب  یها گلبرگ  ر یرو از ز

 گوشش زمزمه شد:  یبا صداقت تمام تو 

ها به اشتباه عاشق بوده  روز بفهمه که همه عمر، همه سال  هی عاشق    هی اگه    »
م  سوزه،یم  شیآت  هی مثل   م  سوزهیانقدر  جرقه  م  زنه یو  شعله  تا    دهیو 

نذار حس کنم اشتباه عاشق بودم، من جرات سوختن    شه؛ی دود م   یخاکستر ب 
 و خاکستر شدن رو ندارم « 

 لب گفت:  ر یسوزناک سر داد و ز  آه

ببخش! منو ببخش که   ،یکرد  یعاشق زندگ  شهی هم  ،یعاشق بود  شه یهم   -
تو نفس   یامروز ب  نکه ی م، شرمنده از ااشتم، شرمندهعشق رو ند  نیا  اقتیل



وقت   کشم یم تا  زنده  یاما  بپذ   ه،یبرام کاف  یشرمسار  ن یم هم که  که    ر یتو 
 باشه...  یکاف

به سمت    داینگاه ش  د،یمکان به گوش رس  نیکتر ینوزاد از نزد  هی هیگر  یصدا
کوچکش رو از هم    یهالب  یی با یشد، نوزاد دختر ز   ده یکالسکه کنارش کش 

تلخ   یبا نگاه  دایو ش کردیم  ی ابراز وجود و هست  ست،یگر یو م  کردیباز م
م رو  آرزوهاش  تک  تک  رفتن  دست  م  ندهیآ   ی روزها  د،ید  ی از    د، یدیرو 

دسته بچه مبتال به سندروم دان داره به لحظه   ه یکه دخترش مثل    ییروزها
 خوره.  ی کردن غبطه م  یخوب زندگ یها

 **** 

 دای: شکیچهل و  فصل

تر از خودش  پرگناه  یک یخودش،    ه یشب  یک یرو بر هم زد، تنها نبود،    هاش پلک
بود،   منتظر  روبرو  آرزو  یکیاون  انگار  زو   یکه  اونو    ی ک ی  کرد،یدتر ممرگ 

بود و نفسش    دهیترس   د،یلرزیهلش داد سمت اون چاله بزرگ، تمام تنش م
سفر    ه ی  بود، و فغان رهاورد سفرش    غی لعنت و ج  ن، ینفر  ی صدا  اومد،یدر نم
عرق کرده    یدر هم شکسته، همسفرش با تن  یکبود، با تن سرد و روح   یبا تن

 ه یچاله بود، تا به خودش اومد اونم تو    ی گذشته تا گردن تو  یهااز التهاب
آشنا    ی چهره ا  چیبود، سر تکون داد و دور و برش رو نگاه کرد، ه   گه یچاله د

نبود که نگاش کنه و قطره   یالتماسش رو بشنوه، کس  ینبود صدا  ینبود، کس 
ا   شهی آخ که تنهاتر از هم  زه،یقطره اشک زالل بر  سرکش و    یدایش  نیبود 



بر  یدای ش  خته،ی افسار گس آلوده، ش  دهیاز خود    ی ب  یزندگ   نیا  یدا یو تن 
 و ماندگارش نشد.   رفتیدغدغه که نخواست، نپذ 

بلند کرد، مو اون    شدیم   یبه سرعت سپر  زمان  خواست یسر به آسمون 
و غرق و از دست    یخدا رو حس کنه، بعد از اون همه فراموش   نه، یخدا رو بب 

 زد:  ادیاز دور فر یکس  ؛یرفتگ

و از وجود    ن یزم  نی ا   دیپاک کن   کنه، یرو آلوده م   ا یدن  کشه، ینفس م   یادیز  -
 زن! نیا

اومد و بغضش فرو خورده شد باران سنگ رو احساس کرد،    نییسرش پا   تا
  ی بود. نفس تلخ  دهیجابه جا بشه، به آخر خط رس  تونستیچاله نم  یتو

ش خورد سنگ که محکم و پر شتاب به شونه نی ش رو بست، اولراه حنجره
  ی شد به گردنش، جا  دهیتر کوب محکم   یو لب باز کرد، سنگ بعد  دیآه کش 
بلند و بلندتر به گوش    ادهای فر  یصدا  شد،یشد، لعنت م   دای پ  دیحم   یاهبوسه

از اون مرد عاشق رو    یمبهم   ر یپژمان هنوزم عاشق بود؛ هنوزم تصو  د،یرس یم
م  داشت،  ذهن  رو    ستی گریتو  نجواش  خون  پر  اون گوش  پشت  از  و 

 : دیشن یم

 دوستت دارم «  شهی از هم شتر ی دوستت دارم، صدهزار بار ب »

 : دینال

 بمون، بمون.  یوجود خسته باق  نیدوستت دارم با شکوه تو ا   ینه... نه... ا  -



  س یها تنها صورت خباران اون سنگ  ر ی ز  رفت،یداشت از دست م  همسفرش
م رو  خونش  پرتاب    د؛ید یاز  با  لبش  د  ه یگوشه  و    گهی سنگ  سوزش  به 

  که مزه سرد و شور خون رو حس کرد، همه   دینکش  ه یافتاد و به ثان  یحس یب
اومد    ی گذر نکرد، احساس سبک  شنهی از س  ی نفس  گهیجا براش تار شد و د

باران سنگ متوقف    ستاد، یتکرار، زمان ا  ی برقرار شد ب یآرامش ه ی وسراغش 
باد و طوفان جا و  از خاک    ز ی همه چ  یشد  پر  آروم چاله  آروم  رو گرفت، 

هاش رو به هم  پلک  د،یخودش رو رها د  یدهان گشود و اون دست و پا
از صدافش نزد ییرد،  بهش  به لحظه  نداشت،    یی رها   شدیم   کیکه لحظه 
قو  یسر ناله کرد، صدا  و  داد  نزد  تر یتکون  زد:    تر کیو  هم  به  پلک  شد، 

 ... یی روشنا

 ...یرو تو هوا چرخوند: آزاد دستاش

 ... یرو تر کرد: نرم و گوشت  لبش

 کودکش بود.  یصدا، صدا ن یا کردینم اشتباه

پژمان رو اون بچه پر    یخال  یوقت بود که جا  یلیتختش غلت زد، خ  یرو 
ش شده بود، صداش گرسنه  ،یمحکوم به زندگ   یبایهمون ننگ ز  کرد،یم

شد    ز یخ   م ی تخت ن   ی رو   دایش   شکست،یبلند و گوشخراش سکوت اتاق رو م 
شکسته و بغض آلود    ی و نگاه نفرت بارش رو دوخت به بچه، بعد هم با لحن

 گفت: 

 .. یه... بسه لعنت بس -



وارد شد، به دو اومد سمت تخت   نیو با شتاب باز شد و آفر هوایاتاق ب در 
 انداخت:  دای نگاه به ش  م ی ن هی و 

 ؟ یچرا معطل -

بعد   ش، یشون ی به پ دیتخت جمع شد و دست کش  یرو  ی حرف چیهیب دایش
 هم گفت: 

 کنه.   یصداش اعصابم رو خورد م  رون،یاز اتاق ببرش ب  -

گرفت، اونو به پهلو خوابوند    دایجلو اومد، دست به کمر ش   یبا دلخور  نیآفر
 و گفت: 

 تو رو بخوره.   ر یش  دیبا -

 و گفت: د یاون چرخ  یهاتو دست دایش

 !تونمینه... نه نم -

رفع    ی رو کنار زد، بعد بچه رو برا  دای و لباس ش  د یبچه رو جلو کش  نیآفر
 نی قلقلکش اومد، ا  د، یتقال کرد، لرز  دایکرد. ش   کیبه مادرش نزد  یگرسنگ

از وجودش س  نیاول رو  نبود که بچه  قبل هم    یها. دفعهکردیم  رابیبار 
 بار...  ن یاما ا کردیرو براش تکرار م کار نیا نیآفر

چ   ی کی   کرد یم   احساس  داره  م  یزیدزدانه  غارت  ازش  بچه که   کنه، یرو 
پف    ییها با چشم   بایو ز   دیزد و به صورتش زل زد، سف  غیگازش گرفت ج 



  صی حر  اد ی  د، یحم  جان ی پر ه  ی هانفس  اد یاون شب افتاد،    اد ی  هو یکرده،  
 ... ادی بودنش، 

و تب و تاب، گوشه تخت کز کرد،    جانی بچه همون مرد بود، با همون ه  نیا
  دایش   رون،یاز اتاق زد ب  یحرف  چیه یبچه رو به بغل گرفت و ب  نیغمگ  نیآفر

و سرش رو به تاج تخت   نه ی الغرش رو جمع کرد تو س  یبا ترس و لرز پاها 
د تقاص  یو زود با   ر یو به خوابش فکر کرد، د   دیاز ته دل کش  ی چسبوند، آه

 :دادیکارش رو پس م

 هم سنگسار.   دیشالق، زندان و شا  محاکمه،

ا  یروز  هی پژمان و دن  ز یم   نی سر  اما    ییتنها   ییایشام فقط خودش بود و 
 حاال... 

خواست که اول اون   ن یو از آفر  دیمحسن ظرف خورش رو جلو کش  حاج
  ی چند ماه که از شروع زندگ  ن یبعد از ا  ی شروع کنه، باهم تعارف داشتن، حت 

با خجالت شروع کرد و بعد ظرف رو هل    ن یمشترکشون گذشته بود، آفر
 یبایشفاف و ز   یهابه چشم   کرد، یفقط نگاه م  دا ی، شداد سمت حاج محسن

  ی کرده بود، به حاج محسن که سع   دایپ   ی زن عمو که انگار تازه شوق زندگ
تر  و خانوم  با ی که ز  یل یبه زور هم شده لبخند به لب داشته باشه و به ل  کردیم

کوتاه    ی لحظات  یدورتر از اونا نشسته بود، برا  یدوتا صندل  یرو   شهی از هم
ابروهازل   و  اصالح شده  به صورت  ا برداشته شده  بایز   یزد  از    ونو ش که 

دور کرده بود، صورتش بکر بودن رو از دست داده    شیساده دخترانگ  یایدن



بود، با لبخند   یرستانیساله دب  18دختر    ه یهنوز    جانشی و ه  طنت یبود اما ش
 زد: ی و شوق حرف م

  ن یگفتم ا  ن،یبه من حق بد  د یشما با  ست،ی درست ن  نی به استاد گفتم ا  -
چند وقته سرم از همه طرف شلوغ بوده، گفتم مشکل پشت مشکل، همسر  

 ... یمادر دار ،یدار

 گفت:   ین یر یاون به ش  یبه رو  یبا لبخند نیآفر

 ها! یلنگ زد یکم تو همسر دار  هیفکر کنم  یول -

 کرد و گفت:   ینی ریاخم ش یلیل

 چرا اون وقت؟  -

کجاست نه    اوشیآقا س   یبود االن خبر داشت   خوب  تیخب اگه همسردار  -
 ... نکهیا

 :دیبر  طنتیکالم اونو با ش   یلیل

االن بهش زنگ    نی دور و برهاست، هم  نیشوهر جونم هم   یمامان خانوم   -
 بشه.  داشیپ  گهیزدم، فکر کنم اگه تا سه بشمارم د

 ها رو بست و شمرد: بچگانه چشم  ی لیشونه باال انداخت و ل نیآفر

 ... دو... کی-



نفر سرها    هیبلند    یهاقدم  ینشده در بزرگ سالن از هم باز شد و صدا  سه
 رو عقب زد و گفت:  ش یصندل  یلیبه عقب چرخوند، ل  ز ی م  یرو از رو 

 !رسه یسر سه شماره م  دگفتمیدید

هاش از  تنداد و با متاسفم متاسفم گف  یی که وارد شد سالم بلند باال  اوشیس
نگاه    دا یبه ش   یرکی ز   ر ی کرد، ز  یاومدنش عذر خواه   ر یبخاطر د  هی و بق  ی لیل

گذاشت    جوابیحوصله سالم اونو ب  ی ب   دایکرد و بعد بهش سالم داد که ش 
و نه حوصله سر    لیرو عقب زد، نه م   شیو صندل   ز یم به خوردن داشت 

با  م   دینشستن،  رو  مثل    خوردیقرصش  بعد  م  ه یو  ولو  تو    شد ینعش 
 . دیرسیذره آرامش م   ه یکه هر شب با تکرارش حداقل به    یرختخوابش، کار

 گفت:   نیآفر کردیرو ترک م ز ی م ی با عذرخواه   یوقت

 ؟ یخوریجان چرا غذات رو نم دایش -

 . دیندارم. اصرار نکن ل یم -

 شد و گفت:  ز یخ  م ی ن نیآفر

 . یباش  یبا شکم خال  د یان، نبا یقو ی لیخ  یخوریکه م  ییها اون قرص -

 گفت:   مقدمهیبا طعنه و ب  اوش ینگفت اما س  ی زیچ دایش

 هم که تفکر نداشته باشه...   یو آدم  زارهیتفکر نم یبرا  ییجا ی شکم خال -

 دا یو نفرت بار ش  یبه پهلوش و نگاه ناگهان   یل یبا فشار آرنج ل  اوش ی س  حرف
 موند.   رهیخ دا یتو صورت ش  رتیکار موند، با ح  مهیبه صورتش ن 



  ی صندل  یاون رو   کرد، یپر از تنفر به اون و خوردن با ولعش نگاه م  دایش
مرد مزاحم که مدام    نی پژمان نشسته بود، انگار که جاش رو گرفته بود، از ا

به    ر ید   یلیخ   نکهیبا ا   اومد،یاصال خوشش نم   شونی تو زندگ  دیکش یسرک م
حس    نیحال ا  نیبا ا   اما  شدنیهم م  دار یموفق به د  یاونم از سر ناچار  ر ید

نشده بود به خونه حاج    یراض   نینبود؛ آفر  یلحظه هم جدا شدن  هینفرت  
کنه که البته    یاز بچه نگهدار  یی به تنها  تونهینم  دایمحسن بره، گفته بود ش

تحت    دایش   نکه یترس ناشناخته بود، ترس از ا   هیحرف    نیاز ا   شتر یمنظورش ب
  اره،یخودش ن   ایسر بچه    ییموقع بال   ه ی  کردیکه مصرف م  ییهاقرص  ر ی تاث

و اون    یلی ل  گاهیگاه و ب  یدارهاید  دیهم بود که از سر اجبار با  نیبخاطر هم 
 .کردیرو تحمل م  شیشوهر از خود راض

به سمت    دینوزادش دست به نرده راه پله ها گرفت و دو   یصدا  دنیشن  با
چسباتاقش و  قفل کرد  رو  در  د  دی،  به    وار،یبه  دست  ترسان  و  گر گرفته 
تخت    یبا حرص تمام اونا رو از تنش کند و تو  هویو بعد    دیهاش کش لباس

 . دینرمش غلت

  ز یجا  گهیتعلل د  ره،یباز به سراغش اومد و نتونست آروم بگ  االتیو خ   فکر 
تخت رو دونه به    ی رو   هیچند ال   یهاو ملحفه  نیی جست زد پا  هو ینبود؛  

سف تشک  بعد  و  برداشت  ابردونه  و  رو   یت  داد،  باال  تخت    یرو  چوب 
در اتاق رو سه قفله کرده بود و    نکهیبا وجود ا  د،یپنهان کرده رو د   یکاغذها

پرواز کرد،    یهاپرده اطراف  اون  به  نگاهش  باز  اما  بود  انداخته  رو  پنجره 
کف    رسه،یبه گوشش م   تر قیدق  نییطبقه پا   یسر و صداها  کردیحس م 



اونا    ی معطلیکاغذها گذاشت و بعد ب   یرو   ش روو عرق کرده  سی دست خ
شده فاصله گرفت و    شون یرو تو چنگ گرفت، نفس نفس زنان از تخت پر 

پژمان اومده بود    ی برا  د ینامه از حم   ه ی  د، یلرز ینشست، هنوزم م   وشهگ  هی
  نیخودش که از نفر  ینامه برا   هیبود،    ییوفا یب   نیبه ا  نشیکه اعتراف سنگ 

گفته شده بود و نامه آخر در جواب اون تلفن پر از    یو بدبخت  ی چارگیو ب 
پا  بود  قرار  تلفن که  اون  بود،  رابطه  انیالتماس  امهمه  باشه  با    دایش   اها 

  یگرداب تنهاش نزاره، نامه رو باز کرد و برا  نیالتماس خواسته بود که تو ا 
 بار خوندش: ن یچندم

تر  مهمه که تو زرنگ  نی ا  فته،ایم  یاون ور داره چه اتفاق  ستی برام مهم ن  »
باش تصورات من  آدم  بتون   یاز  بد  یو  نجات  رو  ز   ،یخودت    نجا ی ا  ادیمن 

کنم کانادا و   یاقامتم پرواز م  ط یو شرا   زای به محض آماده شدن و   مونم، ینم
نامه رو    نیکه ا  یبه کس   دم،یاما نجاتت م   کشونم،یتو رو دنبال خودم نم

 استانبول.  دار،یاعتماد کن، وعده د رسونهیبرات م

م  یپاها  یصدا صدا  یسوسن  همون  شدن    دهیکش  یشگی هم  یاومد، 
بالش پنهان کرد    ر یپارکت ها، نامه رو ز   یرو   شی اسورمه  یطب  یهاییدمپا

بچه قطع شده بود، چشماش رو بست، خوب   یو به در چشم دوخت، صدا
داره اون بچه رو    رو آماده کرده و   ر ی ش  شهیکه سوسن االن ش   دونستیم
کرد ذهن و دلش رو آروم    یفرو کرد و سع  بانشیسر در گر  کنه،یم  ر یس

 کنه. 



  ی اما سخت بود، رفت و آمدها  کردیاستفاده م   یک یاز هر فرصت کوچ  دیبا
که    اوشیو س  یل یو ل   اومد یمرد خونه به حساب م  گهی حاج محسن که د

  ز یهمه چ   داد، یرو نم  یکار  چیخانواده بودن به اون فرصت ه  ن یاز ا  یجزئ
دست    ز یبرسه اما همه چ  ییو اون به رها  فتهیزود اتفاق ب  یل یخ  تونستیم

  یچمدون بزرگ م   هی  یعقب افتادن؛ گاه  نیا   یدست هم داده بود برا  به
حرکت   چیهیو ب  رفتیتا سر کوچه م  یو گاه   زدیبست و تا شب بهش زل م

م  یاگهید قر   گشت،یبر  رو که  ناشناس  اون  تا  شماره  همراهش  بود  ار 
ب م   اد یاستانبول  مدام  م  گرفتیرو  رو  الو گفتنش  بعد که  قطع    د یشنیو 

  ه یبکنه،    دیچکار با   دونست یکرده بود و نم  ر ی و ترس گ  یدو دل   ن یب  کرد،یم
آفر چون  و  زد  مجازات  از  حرف  محسن  حاج  اون    ن یشب  ناله کرد  و  آه 

ش  یعصبان اسم  و گفت که  برد  باال  رو  صداش  و  س  دایشد  پرونده    اه ی تو 
از   یی بازجو  یو زود مامور برا  ر ی د  یچه نخوا  یهست و چه بخوا  روانیس

م ترد  سراغش،   ادیاون  شب  اون    دی همون  با  بالاخره  و  رو گذاشت کنار 
 ناشناس ارتباط برقرار کرد و گفت که من آماده ام. 

در انتظارشه، دلهره رهاش    ی چ  دونستیروز بود، نم   نی تر رفتنش تلخ  روز 
فرصت رو از دست بده ممکنه    نیکه اگه ا  دونستیخوب م   نویاما ا   کردینم
و    نیکنه، چمدونش سنگ   دایمخمصه نجات پ  نینتونه از ا  وقتچیه   گهید

با    اومد،یبه نظر م  ی کار سخت  رونیبردنش به ب   یبزرگ بود و واقعا پنهان 
راه افتاد، وقت رفتن    یشد و دست خال   الیخ   یدگرگون چمدون رو ب   یحال

گرد رو   یتوالت و صندل   ز ی سر چرخوند و اتاق خوابش رو نگاه کرد، کمدها، م



که بارها و بارها    ی و تخت  شیتور   یبلند تراس با پرده ها  یهابروش، پنجره
سالن   رمقیبسست و    یی شاهد اتفاقات خودش و پژمان بود، با دست و پاها

سوسن بچه رو به بغل داشت و تو    ن، ییباال رو پشت سرگذاشت و رفت پا
رو جستجو    یزیچ  فشیک  یتلفن به دست تو  نی و آفر  دی چرخ یآشپزخونه م 

افتاد، کنار    نه یسنگ شوم   یخودش رو   ی نگاهش به عکس عروس  کرد، یم
  تازه   ی هاپارکت  دنیلبخند، تنش مور مور شد و با د  یپژمان بود، سرد و ب

 افتاد هشیاون شب تنب   ادیاکس خورده و 

 :د یها به زانو افتاد و نالپارکت نیهم  یکه پژمان رو  یشب

 با من! یواسه بندبند وجودت، تو چکارکرد  مردمیم -

 ش: دست گذاشت رو شونه  ن یکه تو چشماش نشست آفر  اشک

 ؟ یخوب -

 بعد هم گفت:   دیرو در آغوش کش نی دست جلو برد و آفر مقدمهیب

 حرف دارم.   ست،ی پژمان، دلم آروم ن  دنیبرم د خوامیم

 اونو فشرد و گفت:  یهابا ترس دست نیآفر

 !امیبزار همرات ب   ست،ی تو حالت خوب ن -

 تنها باشم.   خوامیم -

داره    ییکه چه حال و هوا  دیفهم   بایاون تقر  یهابا زل زدن تو چشم   نیآفر
 اون رو پس زد و گفت:  یهادست  دا یزد وش ی الیخیاما خودش رو به ب 



 .دیببخش   هامیمنو بخاطر همه تلخ -

  یی ها رفت و بعد با قدم  یبه سمت در خروج   دایبگه ش  یز یاومد چ  ن یآفر  تا
  یدر خروج   یگذرکرد و جلو  اط یح   یخشک و زرد تو  یهانا استوار از رو برگ

ش  ستاد،یا منتظر  منتظر کسمکث کرد،  فر  ید،  نرو، کس  ادی که  که    یبزنه 
 اما...  رهی بگ ی درست م ی که کمکش کنه تصم  یکس  ره،یجلوش رو بگ

از    مشیاون مرد ناشناس نشست تصم   نیتو ماش   یوقت رو گرفت، داشت 
خونه، پژمان، اون بچه و تقاص بزرگش،    نی از ا  ن،یاز آفر  شد،یهمه دور م

از ش و  بود  پر خاطره  شهیبرگشته  از عمارت  دور شدن  تماشا عقب  رو  ش 
به بهانه    شد،یاما تلخ تحمل م  شدیساخته م   ن یریکه ش  یخاطرات  کرد،یم
شد    ی سفر  یراه   ی بار و چمدون  چیبدون ه  دیجد  ی زندگ  هیتازه،    شروع  هی

 که عاقبتش اصال معلوم نبود. 

** ** 

 اوش یچهل و دوم: س فصل

گهواره    ینگاه به صندل   هیو بعد با    دی پرده مخمل و بلند رو هم کش   نیآخر
 گفت:   مقدمهیگوشه پنجره، ب   یا

 خاتون تنگ شده! یدلم برا -

 داد و بعد گفت:  یشکل صندل یهالل  ه یبه پا ی هاش تکوننوک صندل با



ا  ی وقت  شهیهم  - م   نشست یم  ی صندل  ن یرو  برابر  چند    شد، یابهتش 
 بکنه که ازش بترسم. یکار  خواستیم

کرده به    هیکرد، تک   دایپ   ی کی رو تو تار  اوشیرو گردوند عقب و س   صورتش
 و منتظر، لبخند زد و گفت:  وار ید

 !ش وونهیدونه خل و د  هی  یکی نه از خودش و نه از  دم، یاما ازش نترس -

  قینفس عم  هی  دنیبا کش   یل یکنان روش رو از اون گرفت و لخنده  اوشیس
بازوش گرفت و    ر یبه طرف اون رفت، دست به ز   گه ی مثل هر شب پر تکرار د

 خاص گفت:   یبا لحن نیکشوندش به سمت اتاق خواب، بعد هم غمگ 

زندگ   - از  باور    گه یهمد  اوش، یگذره س یمشترکمون م   یچند ماهه که  رو 
من شروع کننده باشم! تو    دیبا  یتا ک  اوشیس  م، یبه هم عشق داد  م،ی کرد
ناز    یوقت  خوام،یازت م   یوقت   ام،یطرفت م  یوقت  ،یبا من فرق دار  یمرد

 .شمی خرد م ی کنیم

  یی طرفش، تو روشنا  دیدست اونو رها کرد و کامل چرخ  هوایدر اتاق ب  دم
 و گفت:  د یرو د  حرکتشیکوب راهرو صورت ب  وار ید

 .یم دوستم دارطرفم. بذار حس کن  ی ایکه... تو هم ب  خوامیم-

 سر تکون داد و گفت:  اوش یس

 ؟ یبه دوست داشتنم شک دار یعن ی -

 نه... اما...  -



  نیتر کرد، تا قبل از ادلگرم  شی رو به زندگ  یلیافتاد که ل  یشب اتفاق  اون
 یباشه اما وقت   اوشیاز سمت س   ی که حس و عالقه پر رنگ  کردیباور نم  دیشا

که با عشقش    دیآورد فهم  اد یبه    ی جانی ها و کارها رو تو اون لحظات هحالت
 . رهیبگافکار تونست آروم  ن یمرد رو بسته و با ا  نیا  یدست و پا

  ه یبود اما   کیتازه سر زده بود که چشماش رو باز کرد، اتاق هنوز تار  دهیسپ
بود و از  کرده    دایدو پرده پ   ون یم   یا  ی خال  ی جا  ی نور صبحگاه  ک یهاله بار

  د یخودش رو سنج  تیتکون آروم وضع   هیبا    کرد،یم   یجا پرتو افشان همون
 می ن  ه یرو از دورش جدا کرد و تو جاش نشست،    اوش یدست س   ی واشکی و  

 لب گفت:  ر یانداخت و بعد ز شونشی پر  یباز و موها  مه ینگاه به دهان ن

 .ید یدورت بگردم که مثل بچه ها خواب -

خم شد طرفش و سر رو    اومد یو م  رفتیاون که آروم م   یهانفس  دنید  با
  ی و غرق احساس  دی گذاشت، دست به بازوها و بند بند انگشتاش کش  شنهیس

  یاز ب   یمدت طوالن  هیکه بعد از گذروندن    کردیخاص شد، خدا رو شکر م
  دا یدار شده، عمق پ  شهی محبت ر  نیکه ا  دهیرس  ییحاال به جا  اوشیس   یحس

ش  بار قربون صدقه  ن یچندم  ی باورش کرد. برا  شه ی هم  ی برا  شه ی و م  کرده 
 گفت:   اوشیکه س  دشیرفت بوس 

 !گهی دور د هی -

 شد و گفت: رهیش خبسته  یمتعجب به اون و چشمها  یلیل

 !گه؟ یدور د ه ی یچ -



 پلکش رو باز کرد و گفت:  ه ی اوش یس

 دورم بگرد! گهی دور د هی -

اونو تو    ع یجهش سر   ه یبا    اوش یدماغ اونو گاز گرفت و س  طنتیبا ش  ی لیل
 و پتو رو انداخت روش.  د یبغلش کش

 *** 

جواب    ی برا  ی تالش  نکه یشماره انداز تلفن رو نگاه کرد و بعد بدون ا   نیآفر
 دادن بکنه گفت: 

 ؟ یکه بهش نگفت  یزی! چی لیل -

شلوارش کرده بود و به حالت    یهابیکه دست تو ج  طور نیهم   اوش یس
 بود گفت: ستاده ی ا نی آفر یروبرو  مرخ ین

 . ستی کار درست ن  نیا -

 گفت:   یانداخت و با لحن خاص نیی سر پا نیآفر

 !یدون ینم یزیتو چ -

 متفاوت از قبل گفت:  ی با شتاب به سمت اون برگشت و با لحن اوش یس

االن    ن یتاوانش رو پس بده، تا هم  دیکرده، با  یزن به شوهرش نامرد  ه ی  -
 هم... 

 . ینطوری تقاص پس بده اما نه ا د یبا دا یآره، آره ش -



 مکث کوتاه گفت:  هی رو برگردوند و بعد از  اوش یس

 ست؟ یتو اون نامه ها ن  یآدرس  چیه -

 تکون داد و گفت:  یسر نیآفر

  ی آدرس و نشون   چی دبار نامه رو خوندم و اتاقش رو گشتم اما هص  شبی از د  -
 !نی نکردم، فقط نوشته استانبول، هم دایپ

بگردم که قراره فقط ازش    یدنبال کس   دیچطور با  ست،ین  ک یاستانبول کوچ  -
 عکس داشته باشم؟! هی

  ش ینگاه به چهره عصبان  م ی ن   هی  ستاد، ی مقابل اون ا   با یاومد جلو و تقر  نیآفر
 انداخت و گفت: 

  ی عنی  یباهات حرف زدم و ازت درخواست کردم که کمکم کن  روز ید  یوقت  -
تر  غرض  یب   نکهیا  ی عن یحاج محسن دونستم،    یو حت   یل یتر از لتو رو محرم

 هات... اما لحن امروزت، حالت ،ی بش ی و راه ی اتفاق نگاه کن نیبه ا  ه یاز بق

 و گفت: به سمتش  دیچرخ  اوش یس

 دروغ بگم.  یل یقراره به ل -

 !ی دروغ مصلحت هی  نیا -

 پوزخند زد و گفت:  اوش یس

 ... یآره، اونم چه مصلحت -



تو خودش رفت،    نیغمگ  نیآفر و  ا  هیشد  از  برا  اوش یس  نکهیلحظه    یرو 
اون    گفت،یدرست م  اوشیشد؛ س  ر یانتخاب کرده بود از خودش دلگ   کار نیا

  ی دروغ مصلحت   نی ا  ان یبه حاج محسن، پا  ، یل یبه ل  گفتیداشت دروغ م 
 !شد؟ یم  یچ

 پخش شد تو سالن :  اوش یس یصدا

 و بابا با شماست.  ی لیباشه جواب ل ادتونی قبول! فقط  -

 دلگرم شد و به عالمت مثبت پلک رو هم گذاشت.  نیآفر

مطلع شدن،    هیبه ترک  اوش یس   یو حاج محسن از سفر ناگهان   یل یروز بعد ل  دو 
جواب   یب اوش یو س ه یحاال چرا شراکت تو ترک گفتیو مبود  یناراض  یلیل

دروغ    ن یارزش اول  دایش   ایکرد، آ   یفکر م   شیزندگ   یپنهان کار  نیفقط به اول 
 رو داشت؟!   شی زندگ

آم  ن یآفر  یهانگاه التماس  آخر  لحظه  ش   ز ی تا  اون  س  دای بود،  از    اوشیرو 
خودش بره سمت قانون نه با   ی که خودش با پاها  خواستیم  خواست، یم

که داده بود محکوم بود، محکوم    یبا قول  ونیم   نی ا  اوشیدستبند و زور و س
 به گشتن و گشتن و گشتن. 

 ن یچندم  یرو برا  لی ها و وساداشت با دقت لباس  ی روز حرکتش وقت  صبح
م چک  ل   کردیبار  و  افتاد  اتاق  در  دم  به  تو    یلینگاهش  بغض کرده  رو 

  ادی   د، یافتاد که اونو تو دانشکده د  یبار  ن یاول  اد یودآگاه  ناخ   د، یچهارچوب د
  تاد ساعت با اس  م ی درسش ن  هیکه بخاطر پاس نشدن    ین یی اون دختر ترم پا



وقت و  وقت   ی جدل کرد    یناکام شد، گوشه چهارچوب در کالس کز کرد که 
 اومد رد بشه، اون با تنفر نگاش کرده و گفته بود: 

 مغرور و خودخواه...  د،ی همتون مثل هم  -

 سپرده بود.  اد یاون روز اون دختر و اون جمله رو خوب به   اوش یس  و 

  یی با یبه دختر ساده و ز  کرد،یخوب به اون دختر نگاه م  اوش یامروز هم س   و 
 . زیبراش شده بود همه چ  هو ی که 

 و گفت:   دیدستش کشرو به کف  برس

 ؟یازت بخوام بغض نکن  شهی م -

 سر تکون داد و گفت:  یلیل

 من بغض نکردم.  -

 سر کج کرد و تو صورت اون زل زد بعد هم گفت:  اوش یس

 دروغ؟! -

  ی م   ی سع  کهی سرش رو به باال برد و تو هوا چرخوند، بعد هم در حال  ی لیل
 کرد واقعا آروم باشه گفت:

رو بکنم،    ادت یکه تو نبودنت    قیانقدرعم  اد،یزخوام نگات کنم، انقدر   ی م  -
نگاه آخر    نیکنم تو نبودنت تنها نباشم، بزار خوب نگات کنم، ا   یسع  خوام یم

 !ر یرو ازم نگ



 دلخور اما خندون گفت:  اوش یس

 هی فقط    نی ا  گردم،یمن زود بر م   ؟یچ یعن ینگاه آخر   ،یل یل  هیحرفا چ   نیا  -
 هر شب باهم...  زنم،یهر شب بهت تلفن م   شه،یبسته م   یقرارداده که زود

طرف    د یدو   ر یوصف ناپذ   یگوشه لبش رو به دندان گرفت و با سرعت   یلیل
 گوشش زمزمه کرد:   ر یتو بغلش و ز  دی پر  هوایب  اوش،یس

 دوستت دارم، دوستت دارم.  -

 و گفت:   دیاونو بوس یهمه احساس پرشور موها ن یگرم ا  اوشیس

 منم دوستت دارم نفسم.  -

 *** 

بدرقه  یکس   خواستینم  دلش ببه  ل  ادیش  آفر  یل یاما  و  از    نیاصرار کرد 
  ی نگاهش با نگاه اون تالق  ی در بود، وقت   ی جلو  ده یها قبل لباس پوشساعت

 دروغ.  ن یتو وجودش افتاد، ترس از فاش شدن ا یکرد ترس ناشناخته ا

اون    یرو صدا زد اما جا  ی لیکت اسپرتش رو برگردوند و ل  قهی  نه یآ   یجلو
  صدا یاومد تو و در رو ب   دیکشیقبل پشت در انتظار م   یق یکه از دقا  نیآفر

لرزان    ی هابازوهاش تو چنگ پنجه  دی که به خودش اومد د  اوشیبست، س
 . رهیگ  نیآفر

 تکون داد و گفت: یسر

 شده؟! یچ -



 انداخت و گفت: به اطرافش   ینگاه ی با نگران نیآفر

 !ترسمیم -

 زد و گفت:   یمعن ی پوزخند ب اوش یس

 مادر و دختر.   ی! ترس، اونم برای چه وجه اشتراک  -

 کرد و ادامه داد:   تر یرو جد لحنش

زودتر از اونکه    نکهینکنم؟! ا  داشیپ  نکهیا  ترسونه؟ یشما رو م  یچ   ؟یاز چ   -
 ... نکهیا  ایاز دست رفته باشه؟  م ی کنیفکرش رو م 

  ی رو رو   شیو صدف  ز یر  ی هادهان اون گذاشت، دندون  یدست رو   نیآفر
از  کرد غم  یهم فشرد و سع تنها بعد  مکث نسبتا    هیهاش رو پنهان کنه، 

 : دیکوتاه بود که زبونش چرخ 

 . یتا آخرش ساکت بمون ینتون  ترسمیم -

به بغضش   کهیدر حال  نیآفراون نگاه کرد و    یهاتو چشم   م ی مستق  اوشیس
 و گفت:  دیدست از دهان اون کش داد، یشدن م هی فرصت تخل

 ترسم آخرش...  یم -

 راحت بهش اعتماد کرد گفت: شد یکه م  یبا لحن آدم  اوش یس

  یل یمن به ل  مونم، یآخرش کجاست اما چون قول دادم ساکت م   دونم ینم  -
 بره.   شیطبق تصوراتمون پ  ز یهمه چ  دوارمیفقط، فقط ام  گم،ینم  یزیچ



لبخند  نیآفر م   یبا  رو  بعد سرش  و  تشکر کرد  اون  از  دو دست    ونیگرم 
رو  پ   ی گرفت،  مادرانه  بعد  و  شد  بلند  پاهاش  بوس  ی شون ی پنجه   د، یاونو 

هوا در رو باز کرد، با    ی ب  یل یسرخ شد و با لبخند سر کج کرد و ل  اوش یس
 ت: زد و گف یلبخند مچه ی اون دو در آغوش هم ن دنید

 اومد. سی سرو   ی تا... تا... تاکس -

 چمدونش رو بلند کرد و گفت: اوش یس

 برم. دیبا  گهی من د -

اونا رو تنها گذاشت و از اتاق    یلیبرق افتاده ل  یهابا نگاه به چشم   نیآفر
پرواز کنان به    ی لیدراز کرد، ل  یل یدستش رو به سمت ل  اوشیخارج شد و س 

طرف اون اومد، دست تو دستش گذاشت و خودش رو تو آغوش اون رها  
 و گفت:  د یکرد، دست به صورت و موهاش کش

ن   نیاول   - اول  یریکه سفر م   ستیبار  م  ن یاما  تنها  منو  زود    ،ی زاریباره که 
 برگرد.

همون    ،یل یل  یش رو خوابوند رو موهاچشماش رو بست و گونه  اوشیس
و    حالیب  یاقهیبود. چند دق  نیعطرآگ  شهی که هم  بایو ز  ییخرما   یموها

رو صدا   اوش ی س  نی عاشقانه کردن و بعد که آفر  ی هم نجواها  ی برا  قرار یب
منقلب که معلوم بود    ی با حال  اوش یاز هم جدا شدن، س  ی زد هر دو به سخت

ش رو ترک کرد و با هزار  اتاق خواب پر خاطره  ،ی لی از ل  یی خاطر جدا  هواس



نشست تو   یبهانه اونا رو از اومدن به فرودگاه منصرف کرد و وقت و    لیدل
 گذاشت.   یرو منتظر باق  یل یرو مطمئن و ل نیبا چشماش آفر  یتاکس

داد و چشم بست، ذهنش    رونی ب  یکه قرار گرفت، نفس  مای هواپ  یصندل  رو 
 االتشیرفت تو خ  یشب قبل حاج محسن رژه م یهاحرف شد،ینم یخال

از جرگه افراد    نیآفر  یبه دور و بر خودم؛ وقت  یشک کردم، حت   یبه همه چ   -
به همه کس و   دهیم  یکار رو فرارو اون زن گناه  شهی مورد اعتمادم خارج م

  داش یپ  یدنبالش بگردم؟ چطور  دیحاال من کجا با  کنم،یشک م  یهمه چ 
 مرده...  ای زنده است  دونم یکنم؟ اصال نم

 انداخت:  نی حاج محسن تو گوشش طن یابه دنبال صد یل یل یصدا

  ی خودش خونه آخرت برا  یهاکه با دست  کنم یباور نم  ه، یزن خوب   دایش  -
خودش کنده باشه، مامان به من گفته بود اون از پژمان بارداره اما بابا بعدها  

  روان یکه گول خوردن مثل س   هایلیبودن، خ  هایلیخ   هیقض  نیگفت پشت ا
 !اوش؟یس  شهیم  یحاال، حاال چ  د،ی کردن مثل حم  ییوفایکه ب  هایلی و خ

  شهی کنارش نشسته بود از ش  یکه تازه رو صندل  یجوان  دنیگشود و با د  پلک
 : کردیهنوزم التماسش رو م  نی زل زد،آفر رون یبه ب مایهواپ  کیکوچ 

  یمطمئن   ی کاش جا  یدادم که ا  یرو فرار  دا یمن ش  کنهیمحسن فکر م  -
حاال که من متهم شدم تو طرفم باش و    کردم، یرو م   کار نیو ا  شناختم یم

تو    خوام یکِس، نم  یکاره قبول اما بپناه، گناه  یب   یل یکمکم کن، اون زن خ



اون رو    دابعد از خ  شهیپژمان هم   فته،یبراش ب  یاتفاق  کر ی در و پ  یاون شهر ب
 ها بهم برگردون. گذشته  هیاونو بهم برگردون، اونو شب  سپرد،یبه من م 

  رون، یاومد ب  االت ی شد و اون از فکر و خ  یو لحظات به سرعت سپر  قیدقا
که قرص و   یآسمون، به دنبال قول  کرانی بلند شد و افتاد تو پهنه ب  مایهواپ

 گفت:  یلب  ر ی داده بود ز ن یمحکم به آفر

 !دای ش  کنم یم  دات یپ-

 *** 

تو فرودگا  ی وقت پا  و  استانبول گذاشت    ی ه اصلدسته چمدونش رو گرفت 
صادقانه    د یدور شده و با  شیو خونه و زندگ  یل یواقعا از ل  گه یکه د  دیفهم

و سرگردون نبود،    جی شده؛ گ  یبگرده که به خاطرش راه   یزیدنبال اون چ 
 !دا یبه نام ش  یدنبال زن   ه؛ یدنبال چ  دونستیم  گذاشت،یپرهدف قدم جلو م 

مثل جت از    ی کیبود که    دهینکش   هیسرد ترک  ینفس رو تو هوا  ن یاول  هنوز 
مقابلش گذر کرد و چمدون بزرگش رو قاپ زد و تا اون به خودش اومد در  

کاله    هیرو براش باز کرد؛ به چهره مرد نگاه کرد، سرش طاس بود و    ن یماش
  ل ز  اوشیبه س   کهیش نشسته بود، اون هم در حال کله  یبه زور رو   یپشم 

داد و بعد با چشم و   رون یبزرگش ب  یها دندون  ی از ال  یز یلبخند رزده بود  
 رو نشون داد و گفت:  یابرو صندل 

 !ی تاکس -



گرم بود و    ن یتو ماش  یبا سر عالمت مثبت داد و بعد نشست، هوا  اوشیس
ولو شد، راننده به محض سوار شدن ضبط رو روشن    یتو صندل  ی اون به راحت

  ی هوا شیتو گرگ و م  اوشیتر کرد، س مفضا رو گر   ی ترک ی قیموس  ه یکرد و  
نگاه م   رون یب ا   دونستیکه نم   یشهر  کرد،یشهر رو  همه عظمتش    نیتو 

 کنه!  دایش رو پ گمشده  دیبا ر چطو

  ب یکه تو ذهنش بود کتاب راهنماش رو از ج  یاالت یاز تمام فکر و خ  الیخ  یب
 بغل کتش درآورد و به جلدش چشم دوخت: 

 در سفر! یاستانبول  یترک

  نی و رو کرده بود تا ا  ر ی رو ز  ها یروز قبل از سفرش چندتا از کتابفروش  چند
پ رو  پر مشغله  یکرد، هرچ دایترجمه  نتونست ذهن  و  کرد  اون  از  رو  ش 

کنه،    رو کمتر حس  یب یها پر کنه، به ناچار اونو همراه خودش آورد تا غرواژه
با  رفت،  جلو  و  زد  ورق  ا  دیچندتا  جمله  آقا   ن یا  به تا    گشتیم  ی دنبال 

متوجه   زدیکه کتابچه رو ورق م  طور نی هم  خواد،یهتل خوب م   ه یبفهمونه  
 اوشیاما س  زدیانگار مشکوک م  شد، یهم م   نه یمرد از تو آ   ی رکیرز یز  یهانگاه
ا  و دوسه تا کشور    کایسال سفر به آمر  ن یچند   د، یترس ینم   ی مشکوک  ن یاز 

  ی الیترس نداشته باشه، با خ   ی زیداده بود که از هر چ  ادیبهش    گهی بزرگ د
  د، یبه جمله دلخواهش رس  نکهیتا ا  کردیها رو به دنبال هم رد م آسوده ورقه

  ست ی غلط ن  شییبار اون رو با خودش تکرار کرد تا مطمئن بشه جا   نیچند
صفحه   ونیرو دور زد انگشت رو به عنوان اشاره م   ن دو یم   ه یراننده    ی و وقت

 :گفتکتاب گذاشت و بعد دست و پا شکسته  



 دی تون یم  شودیم  ی) به ترک   ز؟ین   یس  ی. م ریلی. اوتل گوسترب ری. باناب  آجابا
 – (   د؟یکن  یهتل به من معرف هی

 نبود گفت:   یاصال ازش راض اوشی کننده که س   یعصب  شخند ین  هیبا   مرد

 بله (  یعنی  یاوت ) به ترک  -

نگاه راننده    ی ن یتازه کرد و دوباره به کتابش رجوع کرد، سنگ  ی نفس  اوش یس
ش رو دوباره کتابچه  داد، ینم   ی تی اهم  گه ی اما اون د  شدیهنوز احساس م

 گفت:   یکامال معمول   یبا لحن ،ی بدون دستپاچگ بار نیبست و ا 

 (  کجا؟ کجاست؟  یعنی  ی ) به ترک ر؟ینرد ؟ نردد -

پشم  راننده کاله  گرما  ش یکه  فرط  از  ماش  یرو  حاال    ن یتو  و  درآورده 
ش روعوض کرد و در  لهجه  مقدمه یب   هوی  دیرسیتر از قبل به نظر مترسناک

 حرف زد:  یران یا اوشیس  یکمال ناباور

ا  یایب  یخوایم   یوقت  - دستت    دینبا   یجورنیاستانبول  راهنما  کتابچه 
مخصوصا تو سر و   ب ی تنها و غر یهاو آدم  یبیکه غر   فهمنیهمه م  ،یریبگ
بذار تو ج   یل یتو خ  پیت ببند  رو  که    یمن هر هتل   بت،یتو خطرن، کتابت 

 !برمتیم  ی بخوا

حساب   اوش یس ا   یکه  ناخود  رمنتظرهیغ  ییآشنا  نیاز  بود  خورده  آگاه  جا 
  وقت چیه  رون؛یب  دیکتاب برداشت و نگاهش رو کش   ونی انگشتش رو از م

هاش رو به هم  و لب  خاروندیش رو مرو دوست نداشت، چونه  یریغافلگ
 که مرد گفت:  فشردیم



 بن پاشا ) من پاشا هستم (  -

به اون انداخت و بعد   ز ینگاه تند و ت هی که خورده بود   یحرص از رو دست  با
 گفت:   تیاهمیب

 . یکسر  اوشیس  اوش،یس -

جا باز    اوشیتو دل س  خواستیو م  کردیم   نیر یکه خوب خودش رو ش  مرد
 و گفت:   یکنه زد کانال ترک 

 شما خوشوقتم (  ییاز آشنا یعنی  ی) به ترک م ی ندیله. تانشتغما. سو  ن یزیس -

 با حرص تمام گفت:  اوش یس

 ؟ یحرف نزن ی با من ترک گه ید شهی م -

 حرف زد واگرنه ... یترک  دیبا  هی تو ترک -

ترک  - م  یچطورانقدر خوب  م  یدر صورت  یزن یحرف  نظر  به    یران یا  ادی که 
 !؟یباش

 .یعشق افسانه ا  هیاوه   ،یمادرم ترک   یرانی ام، پدرم ا دورگه -

 انداخت و ادامه داد: اوشینگاه به س  م ی ن هی

 . سنی نویها مکه تو کتاب  ییاز همون ها  -

 تکون داد و گفت:   یسر اوش یس

 ؟ی کرد  یکجا زندگ   -



جا بودم، بعد  روز اون  هی  دیاومدم، شا   ا یفقط به دن  رانی( ، ا   نجایبورادا ) ا   -
حدود    ران،ی ا  میرفت  یمدت   ه یمادرم که مرد    م،یکن   یزندگ  جا نیا  میمجبور شد 

دادم اون دوتا رو کنار هم خاک کنم و   حیسه چهار سال، پدرمم که مرد ترج 
نرفتم،    رونیب   استانبولبه ده ساله از    کیبمونم، االن نزد  ششونیخودمم پ 

 شدم.  یشگ یشدم، هم  یینجای که ا  دمیفهم کنه،ینم میاری پاهام 

از    یحرف زد و وقت   شیاز خودش و زندگ   یحساب  پاشا از هزار ترفند  بعد 
اومده استانبول قول داد که کمکش   یکه به دنبال چ   دیکش   رونی ب  اوش یس

هتل خوب آدرس و شماره تلفن اتاقش رو داد و    هی رسوندش به    ی کنه؛ وقت
  معد هم گفت که پاتوقم فالن قهوه خونه است و اگه اونجا نباشم حتما رفتب

  ی حساب  شد یداشت ازش جدا م  یوقت  اوش یس   ،ی مسافرکش  یفرودگاه برا
تر بود  شهر آگاه  نی از اون نسبت به ا   نکه یبخاطر ا  شتر یب  د یدلش گرفت، شا

رو  چمدون    یگفتمان بدون اون کتابچه باشه، وقت  یراهنما  هی   تونستیو م 
  کرد،یلب تکرار م  ر یکلمه مرحبا ) سالم ( رو ز   دیکشیبه دنبال خودش م 

  مت ی: اجاره اتاق، قکردیو شروع م   آوردیکتابچه رو در م  دیحاال باز دوباره با
 شخوان ی پ  یبه جلو  گشت، یتو قسمت رزرو هتل رو م  دی اتاق چند تخته، با

 فقط سالم رو درست گفت بعد از اون ...  دیکه رس 

ها  زد و جمله  جیافتاد، انقدر گ  شی پ  ی قیدقا  ادیتخت افتاد و    یخنده رو   با
پ و  انگل  شی رو پس  شد  مجبور  سر  آخر  تا  بگه،    یسی کرد  رو  درخواستش 

جمله گفته   ن یکالفه شده بود به عنوان آخر  یهتل هم که حساب   یمتصد
 بود: 



 ؟یاریچرا به خودت فشار م  یبلد یس یانگل  یخب پسر خوب وقت -

درآورد و انداخت    بشی و بعد کتابچه راهنما رو از ج  دیبه خودش خند  بازم 
هاش رو عوض نکرده بود که چشمش به تلفن  هنوز کامال لباس  ز،یم  یرو 

و دستاش به لرز افتاده بود، ساعت رو    ی ل یل  ی برا  د یکشیافتاد، دلش پر م 
 کشور خط خارج از    ه ینبود، شماره دو رو گرفت و    ر یهم د  ادینگاه کرد، ز 

 ی برقرار شد؛ آخ که صدا کرد یخواست، ارتباط زودتر از اون که فکرش رو م 
 لب باز کرد و گفت:  داد،یبهش م  یچه آرامش  یلیل

 زم یعز -

 و گفت:   دیسرو بو ی گوش  یدهن  ین ی ریبا بغض ش  یلیل

 اوش یس -

فقط قربون صدقه هم رفتن    یا  گهید  ی احوالپرس  چیبدون ه  یاقهیدق  چند
س آفر  اوشیو  و  محسن  حاج  به  رو کشوند  بحث  شن  نیباالخره  که    دیو 

 د،یترسیهنوز م  اوشیعوض نشده و س  یزیاست و چ  دهی چی اوضاع به هم پ
سفارش    ی بکنه، بعد از کل   ن یاز ا  تر نیها رو سنگدروغ رابطه  ن یکه ا  دیترسیم

توص  آفر  هیو  شماره  و  قطع کرد  رو  بود،    نیتلفن  منتظر  انگار  رو گرفت، 
بود، پر از بغض و ترس، آروم حرف    را ی لحنش گرم و گ  شه، ی تر از هممنتظر 

 گفت:   اوشی تا آخرش پنهان بمونه، س ز ی همه چ  خواستیانگار که م  زد،یم

 . فهمهیکه زبونم رو م  یکمکم کنه، کس   تونهیکردم که م  دایرو پ  یسک  -



که خبرها رو لحظه به   خواستیتشکر کرد، ممنون بود و از اون م  نیآفر
و بعد تلفن رو قطع کرد، به ظاهر و    رفت یپذ   اوشیلحظه بهش برسونه؛ س

شهر بزرگ   نی ا  یکجا  تیاما تو واقع   اومدیآسون به نظر م   یبه حرف همه چ 
 !گشت یزن سرکش م ن یدنبال ا دیاب

  رهیدوش بگ  هیرو جابه جا کنه و    لشی کرد وسا  یشام سع  دنیقبل از رس  تا
دوش    رفتیهر وقت سفر م   نیتو وجودش نبود، تا قبل از ا   یحس  قتاً یاما حق

  ن یاول بود اما حاال ا   نه یش گز برنامه  ن یگرفتن و لباس عوض کردن تو س
از    و حال مضطرب دست به دست هم داده بود تا اون  ه یبا    یو سست  یکرخت 

بود    ستاده یپشت پنجره ا   یرتر کنه؛ وقت همه رو برنامه بودن دور و دو   نیا
به    تر م ی و درشت عظ ز یر   یهاو منظره بزرگ شهر رو که با روشن شدن چراغ

 :گفتیافتاد که بهش م  یل یل ادی  کردینگاه م  د یرسینظر م 

 !یب یعج   ،یتو خاص  ه،یجور هیال وجودت  چته! اص   ستی تو معلوم ن -

 خودش بود که با خنده گفته بود: یصدا

 شه؟ ی جنم اما روت نم یبگ  یخواینکنه م -

 نه فرشته نه آدم؛ تو انگار ...   ،ینه، نه جن  -

شب رو به    یل یشد، به تخت بزرگ دو نفره، بدون ل  ده یبه عقب کش  نگاهش
 دست به سمتش دراز کرده بود: دش،یدیصبح رسوندن، انگار م

 !ی ایکه تو هم طرفم ب  خوامیم -



ا  اوشیبود و س  االت ی خ  یلی ل  یهادست خوش وسط تخت   ال ی خ  ن یمحو 
دراز کش باز  طاق  رو   د یبزرگ  رو  چشماش  ته   ی و  از    یهم گذاشت،  شد 
 د.بو دهیکه ذهنش رو به چالش کش   یهراحساس گنگ و مبهم

کامل لباس    یبود اما صبح با سرحال  دهیکه کش   یسخت  یدار یوجود شب ب با
 صبحانه.  یعوض کرد و رفت رستوران برا

نشسته بود   ز یش رو تو بشقاب گذاشته و سر ممورد عالقه ی هاخوراک تازه 
عقب و نشست، سر که بلند کرد پاشا رو    د یمقابلش رو کش  ی صندل  ی کیکه  

 تر از خودش به زبون اومد و گفت: سر حال د،ید

 (ر ی) سالم. صبح بخ دن یمرحبا. گون آ  -

حفظ    یش به خوبرو از کتابچه  انهیجمالت عام  یخواب یکه از سر ب   اوشیس
 تمام گفت:  یی روکرده بود لب باز کرد و با خوش

 ( ری) سالم. صبح تو هم بخ  دنیمرحبا. سن گون آ  -

تا براشون قهوه    اوشی و بعد س  دنیدو به هم خند   هر  گارسن رو صدا زد 
ا  یمعمول  یهاکم حرف  هی   اره،یب تا   نی آخر  یوقت  اوشی س  نکهی با هم زدن 

 تمام گفت:   تیداد به جد  نییش رو پا جرعه قهوه

 . کنم   داشی زودتر پ  دیندارم، با یادی من وقت ز -

 !هیک  یگردیکه دنبالش م  یکس   یبه من نگفت  -



قولم    ر ی ز  خوامیکه هست، نم  یکنم، هر جور  داشیپ  دیآدم خطاکار، با  هی  -
 بارهم ...  نیا  خوام یبرنده بودم، م شه یبزنم و شکست بخورم، من هم 

چند    ن یداشت در عرض هم   یو سع   کردیم   ز یچشماش رو ر   کهیدر حال  پاشا 
 گفت:  رونیبکشه ب  یاطالعات کامل  قهیدق

 ؟ یس یپل -

 و لبخند زد و بعد گفت:  د یبه سمت اون چرخ اوش یس

 باشم؟  س یپل  ادیبه من م  -

 و مصمم گفت:  یجد پاشا

  ی که دار  یمهم عمل ،یباش  یمخف  یتونیم ست،ی و لباس ن  پیبه ت   یس یپل  -
 . یندار  س یپل   ه یبا    ی فرق  یگردیآدم خطاکار م  ه یدنبال    یوقت   ، یدیانجام م 

نگفت و از پنجره رستوران زل زد به محوطه سرسبز و باشکوه    ی زیچ  اوش یس
 هتل. 

 تازه کرد و گفت:  ینفس  مقدمهیب  پاشا

 ؟ یکن ینم داشی دور و برها پ  نیا -

  ش یمجرم تو وضع اقتصاد  نمی بب  خواد،یم   یادیپول ز   جانیفرار، اونم به ا  -
 خوبه؟ 



  ناست ی تر از ادست و پا  یاگرنه اون ب کمکش کرده و   یکی تنها فرار نکرده،    -
 . رونی که بخواد از سوراخش سرک بکشه ب

با  ن ییپا  م ی بر  دیبا  - ا  م ی بر  د یشهر،  منطقه  ا   یاون    ترن،ادیز  ها یرانیکه 
  هیتا    گه یکشور د  ه یکه همه واسه گرفتن اقامتشون تو    ییجامنظورم اون

 توش پناهنده هستن.  ی مدت

 و گفت:  د یخودش رو جلو کش اوش یس

 کنم؟ یم داشیجا پ اون یعن ی -

 گفت:   یبا لحن شاد و خاص پاشا

 درصد.  99/5 -

 پوزخند زد:  اوش یس

 درصد؟  م ی و اون ن -

 قالب کرد، بعد هم گفت:   نهی س  ی ها رو رو و دست  شیبه صندل  دیچسب  پاشا 

و  با مجرم ت   یقو  ی لیکه احتمال خ  یاقتصاد   تیمال وضع  گهی درصد د  م ین  -
 نداره.  ی تی سنخ

هاش رو به  راحت شده بود دست  الشیخ   نانی اطم  ن یکم از ا  هیکه   اوشیس
 و گفت:   دیهم مال 

 . م یبر  فتی! راه ب ؟یهست  یپس معطل چ -



اون ثابت    یهااون انداخت و بعد نگاهش رو چشم   یبه سرتا پا  ینگاه   پاشا
 دست به بازوش گرفت و گفت:   دیاون رو د یکه معطل  اوشیموند؛ س 

راستش    ؛ یکمکم کن  خوامیپاشا، فقط، فقط ازت م   کنمیمن، من جبران م   -
  فهمم، یرو نم  ی زبون ترک  ستم، ی رو بلد ن  یی بکنم، جا   یکار  تونم ینم   یی تنها 
 وسط وگرنه ...  ادی ب سی پل  یپا  خوامینم

  رو جمع کرد   کلشیدست اون رو گرفت و نشوندش، بعد هم تمام ه  پاشا
 گذاشتیهم م  یش رو رو شده  مشت  یهادست  که یو در حال   ز یم   ی رو 

 گفت: 

پنجاه پنجاهه؛ پنجاه    جا نیا  ز ی! همه چ قیبود رف  ی شوخ  هی درصد فقط    99/5
و پول و کلک   یباز  قیو پنجاه درصد با آشنا و رف  کننیم   ر یدرصد سر مرز گ 

و پنجاه    شنیغارت م   هایرد شدن توسط لنج  یپنجاه درصد وقت   شن،یرد م
ته خطه،  استانبول  رسن یم  یشانس یشانس   گه یدرصد د استانبول  پنجاه    ای؛ 

 شون هیبق   ای  رسنیم   اهایتو در   یو آخرش به خودکش   شن یدرصد آواره م 
تا بلکه بتونن با ضرب   کننیرو تحمل م  یزجر و بدبخت  مونن،یها مهم سال

  نه، ی ا  جانیا  تیده بشن؛ واقعپناهن  ییکشور اروپا  هیبه    یو زور و آشنا باز
 کرده.   دهفت خان رو ر   نیشانس باشه که ا خوش  ی لیخ  دیمجرمت با

 ون یم   یپاشا خسته شده بود چنگ   یهایدرصد باز  نیاز ا  ی که حساب  اوش یس
  هی خان فقط کار    همهنیهاش رو بست؛ آره رد شدن از ا موهاش زد و چشم 

خوش شآدم  مثل  پر  دا یشانس  دست  شونی بود.  سرگشته  حصار  و  رو  ها 
 گردن کرد و گفت: 



 بدونم و دنبالش برم؟  تر یکدوم احتمال رو قو  دیحاال با  -

  یک   یبه هوا  ین یبب  دیداده داره، با   شیکه فرار  یبه آدم  یبستگ   ز یهمه چ   -
 پناه آورده. 

 گفت:   عیسر  یلیتو حرفش وخ  دیپر  اوش یس

 !دیحم -

 و دست اون گذاشت و گفت: دست ر  یبا شرمندگ اوشیو س   دیپر  هوی  پاشا

 نبوده.  ر ی تقص یاون ب  یخطا ی که تو  ینام دیحم  هی -

  ی لباسش درآورد، اونو رو  بیرو از ج  دایعکس ش اوش ینزد و س  یحرف پاشا
 گذاشت و گفت:  ز یم

 زود.  ی لیکنم، خ  داشیپ  خوامیم -

 د یخاص ابروها رو باال کش  یرت یعکس رو برداشت و نگاه کرد و بعد با ح   پاشا
 و گفت: 

 زن (؟ هی)  انیبا ر یب -

رو   اوش یس رو  پاشا عکس  و  رو هم گذاشت  پلک   ز ی م  یبه عالمت مثبت 
 ی ز یآم   طنتیلبخند ش  ز یو ر   اوشیگذاشت و با انگشت اونو سر داد سمت س

 زد و گفت: 

 گزل ) خوشگله (.   -



 کنم.   داشیکمکم کن پ  -

ا  کمکش تو  بود؛  از صبح خروس  ن یکرده  پاشا  روز  سه  دنبال  دو  به  خون 
نبود. مثل    یخبر  چ یه  دایو رو کرده بود اما از ش  ر یتمام شهر رو ز   اوش یس
 نبود.   دا یپ  ن،یزم ر ی رفته بود ز  ا،ی شده بود تو درقطره آب گم  هی

لباس و    ه یکه هر لحظه با    یتکرار  یهاها و آدماز کوچه پس کوچه  خسته
م  افهیق   هیبا   جلوش گذر  سنگ   کردن یاز  پله  رو  از    ه ی  ینشست  و  مغازه 

ها رو نظاره هاش آدمنظر گرفت، با چشم   ر یرو ز  ابانیرو خ  ادهیجا پهمون
موهاش   یرو   ی کی   ، ی گندم  یگریبود و صورت د  دیسف   یک ی: صورت  کردیم

گل درشت انداخته بود رو سرش،    یروسر   ه ی  گه ید  ی کیگذاشته بود و    کاله
که باهم فرق دارن اما   زدیها با هم فرق داشتن، ظاهر و باطن داد مآدم

با    دا،یش  هیبشه شب   دا یپ  یک یآدم    همهنیا  نیب   خواستیدلش م   اوشیس
 . یاز تظاهر به خوشبخت  زدیکه داد م  یاو چهره یهمون سرد

زنگ خورد،    لشیکه موبا  فشردیلبش رو به دندون گرفته و م   یهاگوشه
 زود جوابش رو داد:  یل یپاشا بود، خ

 ... دوارمیام  نه، ی بیرو نم ییهام جاچشم   یاز خستگ  گهید -

 نذاشت اون حرفش رو ادامه بده:  پاشا

از    یابتونه نشونه  دی کردم که شا  دایرو پ  یی جا  هیاما    ستی ن  ی اخبر تازه  -
 مجرمت داشته باشه.



  ها یران یا   یهاچند روز تمام پناهگاه  نی ما که تو ا  م؟ یبگرد  دیکجا رو با  گهید  -
د خ  م،ید یرو  جا  م،یرو گشت   هاابونیکوچه  چه  قلم    یاتازه  ی پس  از  رو 

 !م؟ی انداخت

 . م ی ها رو از قلم انداختکارتن خواب  کنم یفکر م  -

!  ب یکشور غر  هی! تو  یشد: کارتن خواب   خیفکر مو به تنش س   نیاز ا   اوش یس
 ...  دا یاونم ش

 داد و گفت:  یرو تو هوا گردش سرش

 کارتن خواب شده باشه.   تونهیزنه! نم ه یپاشا اون  -

 ه یتو    یآواره بش  یمگه زن و مرد داره؟ وقت   یتو حالت خوبه؟ کارتن خواب   -
 ؟یسرت رو کجا بذار کنهیم  یبرات چه فرق  گه ید بی کشور غر

و    ن ی سنگ  اوشیها به گوش سحرف  نی اما ا   گفت،یهمه رو راست م  پاشا
 قابل باور بود.  ر ی غ  اومد،یسخت م

  یانگار رو اون پله سنگ   اوش یو جوان هنوزم در حرکت بودن اما س  ر ی پ  ها آدم
حرفاش با پاشا تموم    ی بسته بود، وقت  خ ی  ز ییتازه شروع شده پا   ی از سرما

  گفت یکه پاشا آدرسش رو داده بود و م  ییشد بلند شد و به سمت همونجا 
حرص    با نرفته بود که    شتر یب   یشد، چند قدم  ی هاست راهکارتن خواب  یجا

 لب با خودش گفت:  ر یاورکتش رو باال داد و ز  قهی

 . یآرومم رو ازم گرفت  یکه زندگ   دایلعنت به تو ش  -



و به سرعت سر    ستادیا   هوی از کنارش رد شده بود    شیپ   هیکه چند ثان  یزن
زن   ه یکه از مکث    اوش یمرد چهره آشنا رو شناخت، س  نی چرخوند عقب و ا

شد، در لحظه    رهیورت زن خ کنارش متعجب شده بود سر باال آورد و به ص 
  ی روسر  نیلباس و ا   نیزن با ا   ن یرو شناختن. عوض شده بود، ا  گهی همد

عوض شده بود،    ی کرده بود حساب  م ی بافت که به زور موهاش رو قا  شم یابر
برداشت و س  ه یو    دیلرز تند جلوتر رفت،    ه یبا    اوش یقدم به عقب  نفس 

رو به هم زد تا مطمئن بشه    شی هاپلک  ی نداشت، وقت  یاد یباهاش فاصله ز 
  ن یبا اول   گشت،یرو تموم شده فرض کرد، فردا بر م  ز یاون خودشه همه چ

 ل یزن رو تحو  نیا  کرد، یبه روش آغوش باز م   ،یل یل  شی پ  رفتیپرواز! م
 و بعد هم ...  دادیم  نیآفر

  کیمرد به دنبالش اومده بود، روز مجازات نزد   نی د، انبو  ز یجا   گهی د  تعلل
 . کینزد ی لیبود، خ 

کرد و به دو همه    دایدر حال حرکت پ   تیجمع   ونیاز م   ی جهش راه  ه ی  با
که اگه نجنبه   دیو فهم  د یپر  ها ایبه خودش اومد، رو   اوشیرو عقب زد؛ س

و صداش   دیبه دنبالش دو   ده،یشانس به دست اومده رو راحت از کف م   نیا
 زد:

 صبر کن!  دایش  دا،یش -

اون    یآن روسر  هی دستش رو دراز کرد و در    شدن،یدرهم لوله م   ت یجمع
  ی روسر  رحمانهیب   اوش یتقال زنان چپ و راست شد و س   دایرو چنگ زد، ش 

گوشه    هی  دیاومد دبه عقب پرت شد و به خودش که    دای ش  د،یرو عقب کش



پلک  ادهیپ  ی هاسنگفرش  یرو  افتاده،  رو رو  رو  ناله    یهاش  و  فشرد  هم 
 داد. رون یب  نهیس  ز ا  یف یضع

 ا یچهل و سوم: ثر فصل

اونو نوازش    ی بود که موها  ی اما ک  دی کشیاون م   یی طال  ی به موها  دست
غنچه و    ی هالب  ی به رو   شد، یم   ره یخ   باشی و ز  ی عسل  ی هاکنه؟ به چشم 

  یهابود که تو چشم   یاما ک   خوندیم  ییو براش الال  زدیبوسه م   ش یعروسک
 واسه دلش بخونه؟   یی الال  هی  دیبشه، به صورتش بوسه بزنه و شا   ره ی اون خ

شده    چه یسه چهار سال باز   نی تو ا  کهیحال خودش دل سوزوند، به حال  به
ز طالق و نفرت و  که اونو تا مر   یبدش اومد، سادگ  یسادگ  همهنیبود، از ا 

ا  هی  د،یجنبیم  ارادهیهاش بترس کشونده بود. لب   خوند یم  ییای تالیشعر 
 . نایسورل  ی دخترش! برا یبرا

  د، یهاش به هم چسبموها ثابت موند و لب ی اتاق که باز شد دستش رو  در 
و پالتو    یاآروم باال اومد، از شلوار قهوهکنده شد و آروم  نی فقط نگاهش از زم

 بود که اون گفت:  دهی، هنوز به چشماش نرسکه ثمن  دیبلند فهم  یمشک 

 برات گرفتم.  گهی قرار مالقات د هی -

 و سرد گفت:  تفاوتیب  ایثر

 نخواسته بودم.  نویمن ا  -



از خواب ناز    رو   نا یهاش سورلکفش  یرو پنجه پاهاش جلو اومد تا صدا  ثمن
ثابت    یصندل  یهاش رو رو و دست  ستادیا   اینکشه، درست مقابل ثر  رونیب

 کرد، بعد هم گفت: 

  اجیبه کمک احت  روانیس   ، یدفاع کن   دیتو با   ا،یثر  ست یحاال وقت ناز کردن ن   -
 داره، اون شوهرت بود. 

 سمت پنجره و گفت:  دینگاهش رو دلخورانه کش  ایثر

 آره شوهرم بود، بود. -

 سر چرخوند سمت خواهرش و با تحکم گفت: تیبا عصبان  هو ی

 تموم شد. شهیهم یمن تمو شد، برا یبرا روان ی! سبود ثمن -

هاش رو تو هم قفل کرد  رو دور زد و بعد روش نشست، دست یصندل  ثمن
 و گفت: 

ندان و و قتل و ز   زهی چ  ه یو اون دروغ سه ساله    روانیس  ی نابارور  ه یقض  -
به    ی راض  ی هر چقدر هم ازش متنفر باش   گه، ید   ز ی چ  ه ی  ن یپرونده سنگ  نیا

 . دونم یمن م نویا  ،ی شی مرگش نم

 : زدیبا حرص حرف م  ایثر

ه  - پا  ی دونینم  ی چی تو  خوبم،  پا   ی زندگ  ی خواهر  بود،  وسط   یمن 
 حقم نبود که بکشم.  دم، یکش یم  دیکه نبا  یعمر حسرت  هی  ی پا م، یخوشبخت 

 داد و گفت:  نیی آب دهانش رو به زور پا ثمن



به    روان،یاما من فعال به دنبال نجات س  فهمم یحالت رو م  ا،یثر   دونم یم  -
 ...  دیتبرئه بشه و شا   نکهی دنبال ا

تخت    یگرفت و بلند شد تا اونو رو   نا یسورل   یکمر و پاها  ر یدست به ز   ایثر
ثابت کرد و   ینیب  یانگشت رو  هیرو با    نکشیبه دنبالش اومد، ع  بذاره، ثمن

 بعد ادامه داد:

شد که اومد تو    یبپرس، بپرس چ   دای زنه ش   ن یتو باهاش حرف بزن، از ا   -
تو رو خدا کمکش کن، الاقل به فکر من   د؟یکش   ینقشه رو ک  نیا   ش،ی زندگ

 بتونم تکونش بدم.  دیپرونده االن دست منه، با   نیباش! ا 

 گفت:   دیکشیم  نایسورل یملحفه رو رو   کهیدرحال ایثر

 . یخودت بر دیتا آخرش رو با  ،یاپرونده ن یا ل یتو وک -

 اون گرفت و با شتاب کشوندش سمت خودش: یدست به بازو ثمن

 ؟ یهست  یدنبال چ گه ی! د؟یشد  یطورنیتو چرا ا  -

بغض  ا یثر پر  درح  ی نگاه  و  انداخت  خواهرش  عقب    که یال به  رو  بازوش 
 گفت:   دیکشیم

 !ن یازش دور باشم... هم خوام یمن... من... فقط م -

 د یاتاق چرخ  یتو  گذاشت؛ ثمن  یرو تو بهت و ناباور  رو ترک کرد و ثمن  اتاق
لب باغچه نشسته    ایرو نگاه کرد، ثر   کشونی کوچ  اطیو بعد از پشت پنجره ح

  ادیافتاد،    هاشونیبچگ  ادی   کرد، یخشک شده نگاه م  یها بود و به بنفشه



که    یآه حسرت بار  شد؛ یتکرار نم  گهی که زود گذشته بود و د  ییها ز اون رو 
آه   د یکش از  ا   یکمتر  ا  نینبود که  سرگذشت  واسه  دربند    ن یروزها  مرد 

 . دیکشیم

  رشیو مس  رون یشنبه سرد و کسل کننده بود که از خونه زد بپنج  ه ی  صبح
  ی تازگ  دیمدت شا  ن یبعد از ا  دار ید   د،یکش   روانی س  یرو به سمت خونه مادر

نم اما  قض  تونستیداشت  وقت که  اون  از  باشه،  و گرم  تلخ   هیجذاب 
چطور به ناحق محکوم   یکه ک   دنیهمه فهم  بای تقر گهیها رو شد و دگذشته

همه    نی گزیجا   یمهربون   ی ها برگشت و به قولها و برخوردنگاههمه    هشد
پشت پا به اون گذشته    یراحت  نیبه هم  تونستینم  ای شد اما ثر  هایتلخ 

  تفاوت یبه ظاهر خودش رو ب  اد، یشروع دوباره جلو ب   ه ی  ی قدم برابزنه و قدم
و    ییورو د  همه نی از ا   زد یم  ادیفر  هیاما باطن قض   دادینشون م   ال یخیو ب 

 دروغ. 

پر از استرس    االتی اون با فکر و خ  یبرا   شیتکرار  یهابا جاده  ر یمس  تمام
  د، یرنگ خونه اونا د  دیو سف  یخودش رو مقابل در گاراژ  که نیگذشت تا ا

رو   ز یتلنگر همه چ   هی دستش رو به سمت زنگ برد اما نتونست، نتونست با  
شده بود    تر نیسنگ  روان یس  یهایچند ماه که گرفتار  نی از نو آغاز کنه؛ تو ا 

دغدغه    نیو ا   آزردیزن رو م   نیجسم و روح ا   شتر ی هم ب  یشگی دغدغه هم
ب رو  و جدا نیاون  نگه م  ییکمک  زنگ   یش رو هاانگشت  داشت،یمعلق 

صدا  دیلرز بفشاره،  رو  اون  نتونست  حور  یو  خرد  طعنه  ، یمامان  هاش، 
و باالخره هم غرورش به   یمون یپش  یبود برا   ی شدنش همه انعکاس محکم



  نیب   گهیگرد کرد، دش رو عقبجلو اومده  یهاو اون قدم  دیچرب  یچ  همه
و ب بلند رو    یا حرکت و فکر تازه  چ یه  یرفتن و نرفتن مردد نموند  کوچه 

سوا بود، بشه، راهش    ر یبرگشت و نخواست که خرد بشه، نذاشت که حق
  ومده یاز هم سوا بود، اشک ن   روانیکه راه اون و س   دیکشیم   سال کیبه    دیشا

سخت به  رو  سف  ی رو گونه  موج  قا چشم   دی تو  برا  م یهاش  و    ن ی اول  یکرد 
نکرده بود که باز   نی رو مع   رشیسر راهش دست بلند کرد، هنوز مس   یتاکس

  ن یزم  د، یبار یبه جونش چنگ انداخت؛ بارون م  ی شگیهم  ی دهایهمون ترد
پاک  سیخ برف  و  شبود  و ص  شهیکن،  نوازش    دنید  یبرا  یقل یرو صاف 
ساعت، زمان رو   تاککیت   هیصدا رو که شب   نیصدا رو، ا   نیا   ایثرو    کردیم
خودش    احساس یتپش قلب ب   هیصدا که شب  نیا   اومد،یو جلو م  بلعدیم

 بود رو دوست داشت.

وار به تن  باران تند که شالق  ر یرو حساب کرد و از ز   هیمترو کرا  ستگاهیا   سر 
هاش رو آهسته  سالن مترو قدم  یگذر کرد و تو  دیکوب یها مها و عابر آدم

با    ثمن  یبود، صدا  بان یدست به گر  د یهنوزم با ترد  طیباجه بل   ی کرد، جلو
به یشگی همون تحکم هم بود  که  اومده  به وجود  تو    دیچ یپ خاطر شغلش 

 گوشش: 

شد که اومد تو    یبپرس، بپرس چ   دای زنه ش   ن یتو باهاش حرف بزن، از ا   -
 ...  شیزندگ 

 ب؛یشوهرش، با نقشه، حساب شده و پر فر  یاومده بود تو زندگ  دایش   آره،
 . ارادهیمرد ب  ن یخواست؟! خودش! خود ا ی! ک رفت؟یپذ  یاما ک 



 باجه صداش زد: یکه متصد  وار ی به د د یرگون چسبدگ ی حال با

 خانم؟ خانم رفت و برگشت؟  -

متصد   یحال و  شد  منتظر  فقط  بده،  جواب  به   ینداشت که  توجه  با  هم 
رفت و برگشت گذاشت جلوش،    طیبل   هیبهش داده بود    ا یکه ثر  یاسکناس 

گم شد و   رفتنیم  ستگاهی به سمت ا  یبرق  یکه سوار بر پله ها  یت یجمع   نیب
  فشرد،یاگه زنگ رو م  رفت، یخامش فرصت جوالن داد، اگه م   االت یبه خ

دعو  با   شدیم  تاگه  خونه  داخل  م  دی به  به    گفتیم  دی با   زد،یحرف  اما 
 گفتن داشت؟!  یبرا  یاون چ  ی راست

درهم از سالن    تی شد و همراه اون فوج جمع  اده یمورد نظر پ   ستگاهیا   سر 
  یک یهمراه بود، بعد از اون    یتا در خروجخارج شد، با مردم دور و برش  

که مقابلش بود    یابون ی رفت راست و اون تک و تنها به خ  ی کیرفت چپ و  
و    ی بر  د یبهش گفته بود انقدر با  ثمن  یروز  ه یکه    یابونیچشم دوخت، خ

 .یر یبگ ادیتا چشم بسته راهش رو   یایب

بود از التماس، از طلب بخشش،    زار یب  شد، یآوار زجر و حقارت داشت له م   ر یز
التماس و    نیفکر ا  ی بود، حت   هیقض  نی ا   یکه خودش باعث و باناونم کسي

شده بود،   ر ی د  یلیتفکرات خ  نیا  یبرا  گه یاما د  دادیعجز و البه هم عذابش م 
 داشت.ن  اهواژه  نی از ا ر ی غ یی اون حاال اومده بود و اومدنش معنا



شد    ره یو خ   د یکرد ناباورانه سر و گردنش رو باال کش  دایخونه رو که پ   پالک 
 ، یتور  یهادر پرده  دهیبلند پوش   یهاخونه، پنجره  یدیبه عمارت سنگ سف

 گوشش:   خی پژمان زمزمه شد ب   یصدا ده، یسر به فلک کش یهادرخت

پاش    ر یز   ن یبراش کم نذاشتم، خونه براش ساختم، ماش  ی چی ه  ی تو زندگ  -
غرق   التماسش کردم،  ش   شیازین   ی ب  ای دن   هیگذاشتم،  نشد،  اما    دا یکردم 

 عاشقم نشد. 

هاش  ها گذر کرد و نشست تو عمق چشم برگ  یالاز البه  دی خورش   ینوران  تاللو 
منتطر    ادیبندازه و باالخره زنگ رو بفشاره، ز  ن ییو اون مجبور شد سرش رو پا

 یواقعا برا  گهید  کرد،یوال م رو س   تشیهو  فونیاز پشت آ   یی نموند، صدا 
 :ودلب گش  ی جلو گذاشت و به آرام یشده بود، قدم  ر ی د یمون ی پش

 . روانی! همسر سام یمن ثر -

رو   در  قصر  با    ییا یاون  بزرگ  طبقه  دو  ساختمان  اون  شد.  باز  روش  به 
سف  یهاسنگ ستون  د،یشفاف  سر  اون    ی کنده کار  یسنگ  یهااون  شده، 
بلند،    حفاظ  ی هاپنجره گلدوندار  اون    ی شمعدان  ی هااون  و  رنگ  سه 

پ  یهاوار ید از دست داد    ی سبز، آخ که چه بهشت   یهاچکی محصور تو  رو 
 . دایش

همون    ، یداوود  ی هاافتاد تو جاده گل  میگذاشت مستق   اطیکه به ح  قدم
ش  یاجاده زدن  قدم  واسه  پژمان  حاش  ،یهراس   چ یه  یب  دای که    یهاهیاز 

از سنگ  یداوود بود  پر  جاده که  درشت،    ز یر  یهااستفاده کرد، همون  و 



با اون   یقل دو قل. حوض استخر  هی  یباز  یبرا  دادیکه جون م  ییها سنگ
خونه رونق داشت، چرا    ن یفواره وسطش هنوز پابرجا بود؛ بدون پژمان هم ا

 بود.  نیهم   شهی که خواسته دلش هم

  نیر شرمنده بود، شرمنده ا سوسن تعارفش کرد و اون چقد   یدر ورود  یجلو
باهاش    ی میها که ازش متنفر نبودن. گرم و صم آدم  نیخونه و ا   ن یمرد و ا

پژمان که کل سالن رو پر کرده    یقاب عکس ها  دنیبرخورد کردن و اون با د
  داشت از قبل شرمنده شد. بغض نشسته بود تو گلوش و    شتر ی و ب  شتر یبود ب 
د  کرد، یش مخفه و  در  بو  وار ی تمام  اون خونه  تن  م   یو  رو    داد، یپژمان 

کنه که لحن   دایبازگشت پ  یبرا  یاز اومدن خواست راه  مونی مستأصل و پش
که    نیتر از قبل سرجاش نشوند؛ آفراون رو محکم   نیآفر  یرای گرم و گ  یصدا

به تن داشت و چشمه اشکش    ی مشک  راهن یگذشت چهار ماه پهنوز بعد از  
 بود لب گشود و گفت:  یاول جار ی هامثل همون روز 

 کشت!  دایپژمان رو ش  -

رو گونه تب  ایثر و دست  برد  باال  ا   د، یدارش کشبا شتاب سر    که نیبدون 
زل    حرفیهاش به لرز افتاد و باز اشک بود، لب  سی متوجه بشه صورتش خ

 :نی آفر یهازد به لب

  ی با اون آغوش بسته، با اون همه تنفر و دور  دایش   هاش، ییاعتنایبا ب  دا یش  -
 بود.  شیحق زندگ  نیتر پژمان رو کشت؛ مرگ، قشنگ



  ی سر تا پا  نیگرفت و محکم فشرد، آفر  شیشونیدست به دوطرف پ   ا یثر
 :خوب تماشا کرد و بعد گفت دیلرز یم  یاون رو که حساب 

 معرکه بزرگ.   نیوسط ا  یبود چهی باز هیتو هم   ، ینکرد یتو گناه -

  یرد و بدل نشد، باألخره بعد از کل  نیو آفر  ا یثر  ن یماب  یاد یروز حرف ز  اون 
 ست، یبند ن   ییجا  چی فرار کرده و دستش فعال به ه  دایکه ش  دیفهم   ای کلنجار ثر

  یزود  نیبنابرا   نه،ی بب نیرو آفر  یشوک ناگهان   ن یاز ا  ختنشی ت فرو رنخواس
ها  پس کوچه  کوچهتو    رون؛یخودش رو جمع و جور کرد و از اون خونه زد ب

اتفاقات شوم    نیا  رون یو ح  زدیم   جیبه کجا بره، گ   دونستیها نمو خيابون
  ر یحاالحاالها در بند و اس  روانی س  دایو تلخ پشت سر هم بود، بدون وجود ش

 بود. 

  ه یغرق    یل یو ل  کردیچونه گذاشته بود و به اون نگاه م  ر ی دست ز  نیآفر
غذاش رو تند تند   یهابرگه نوشته شده بود لقمه  هیتو   ز ی ر ی لیمطلب که خ

و مراقب بود که    بردیش رو جلو مبا هر لقمه اون دست  نیآفر  داد؛یم  نییپا
از    یک یباألخره    کنهیخبر نم   گاهچیکه حادثه ه  ییاما از اون جا   فتهین  یاتفاق
دستش    ر یورق از ز   کهیش انداخت طورها تو گلوش موند و به سرفهلقمه

به سمت اون    نیآفر   ن،یزمان با ورق افتاد رو زمآبش هم   وان ی سر خورد و ل
 زد پشتش:  ی کیبرداشت وآروم  ز یخ

حاال    ،ی تو تازه از دانشگاه اومد  ، یبود خفه بش  کیجان، نزد   یل یل  تر واشی  -
 . یاون برگه رو بخون  یوقت دار



شده رو برداشت، بعد    سی که هنوز دست بردار نبود خم شد و برگه خ  یلیل
 گفت:   خوردیاون حرص م ی سیاز خ کهیهم در حال 

  خوندشیم   اوش ینوشته! مطمئنم اگه س   ی چ  ن یتو ا   نی دونیشما که نم  -
معروف و    یاز استادها  یک ی  ه یکنکور ارشد شرکت کنه، اطالع  کردیهوس م

حرف  یمیقد برگشته،  اروپا  از  تازه  است،  چ  یی هافلسفه  با    ییزها ی زده، 
 . کنهیادامه دادن م وونهی خودش آورده که آدمو د

 برگشته بود با همون لحن مهربون گفت:  شیکه به صندل   نیآفر

شده که    ی! چ ی بش  ال یخ یترم آخرت رو هم ب  ی خواستیم   روز یتو که تا د  -
 حاال ... 

تو تاالر دانشگاه   گهیسه روز د د،یبه دستم رس ه یاطالع نی گفتم که، امروز ا  -
 . ستین  اوشیکه س   فی ح ف، یداره، آخ ح یسخنران

 مکث کوتاه کرد و بعد ادامه داد: هی

 زنگ نزد؟ گه ید ی راست -

 نه. -

خ   یلیل تو    س یکاغذ  وسواس  با  مشغول    هی رو  دوباره  و  بشقاب گذاشت 
 طاقت یب   یبود، وقت  نیآفر  یهاینگراندل  یخوندن شد اما تمام حواسش پ 

 به دستش زد و پروندش:  یشد، تلنگر

 مامان! -



  یهارو صورت اون، زل شد تو چشم   د یتا رس  د یو چرخ  دی چرخ   ن یآفر  صورت 
 گفت:   یخاص  ی و با مهربون ش یجنگل

 جان مامان؟  -

با   یمی بغل گرم و صم  هیخواسته بود که بغلش کنه،  یحرف چیه  یب  یل یل و 
 تکرار ...  یحال خوش ب ا یدن هی

 *** 

ب   کیمحسن    حاج هم  م   کار یلحظه  رو که  سرش  تو    یگرفت ینبود،  پاش 
  ش یاب کارپر اضطر   یو تموم شدن روزها  یبود، با وجود بازنشستگ  ی آگاه

روزها پر رنگ و پر تنش وجودش    نیا   دا یپرونده بود، اسم ش  ن یاما به دنبال ا
  شد، یم  ال یخ  یو نه ب  سوزاندیدل م  ن یآفر   یهاهیداد، نه به گر  یرو تکون م

بهش س  یک یانگار   ن زدیم  خیمدام  و کم  برو  رو  تهش  تا  وجود    ار،یکه  با 
پرونده انتخاب   یرو به عنوان مأمور اصل   ی مجتب  ی و حت  رفت یجلو م   که نیا

  تر، خبر یهر روز از روز قبل ب  شد،یکمتر موفق م  حالنیکرده بوداما باز با ا 
با آفر  هیها اصال  شب  ی بعض  چند شب هم که    زد، یحرف نم  نیکلمه هم 

  نی ها به اروز   نیرفت خونه خودش؛ ا  یی سر و صدا   چیشد بدون ه  خواب یب
که ممکن    یخال  یها نهی داشت، تمام گز  از ی ن  شتر ی ب  فکر کردن  یبرا  ییتنها 

مداد س  شونیکی تو    دا یبود ش با  باشه  بود، همه جا    اهیجا گرفته  پر شده 
ع  تونستیم در  و  فکرش شلو چ یحال ه  ن یباشه  اصال خبر    غ کجا!  و  بود 

با    نیکه آفر  دونستی. نمافتهیداره م  ینداشت که دور و برش چه اتفاقات
دختر و دامادش   دونستیو تنهاست، نم  بانی حال خراب بچه دست به گر



به اسم   یگمشده فرار  هیهستن، تمام ذهنش پر شده بود از    ی در چه حال
 . دایش

  ی احرکت اضافه  چ یتلفن زنگ خورد، بدون ه  دیتختش که دراز کش   یرو 
 برداشت و دکمه پاسخ رو فشرد:  شنهی رو از رو س م ی سیب  یگوش 

 ؟ ییتو ی بمجت -

 زمزمه شد تو گوشش:   یلی ل ز ی آم طنتیو ش   ز ی ر یصدا

  نمی شده مثل متهمش، بگو بب  یفرار  ست،ین   داشیها پروز   نیجونم ا  یی بابا  -
 کنم؟!  داتی پشت سر بزارم تا پ  دیکه هفت خان رستم رو با   ییکجا 

  ر ی شده بود دست ز  ها یزبون  ن یریش  نی تنگ ادل  ی محسن که حساب  حاج
 سرش گذاشت و گفت:

 اول سالم خانوم خانوما.  -

ب  - آخه  سالم.  فرض که  نم  انصاف، یبر  ب   یوقت   ی گیتو    شمیم  خبر یازت 
چرا تلفن همراهتون رو جواب    شم؟یکوچولو ناراحت م   هی تنگ و خسته و  دل
 حاج آقا؟! دیدینم

 روش نگاه کرد و بعد گفت:  لیکنار تخت و موبا  یمحسن به عسل  حاج

رفته بود با خودم    ادم یداشتم،    پاسخیچقدر تماس ب  دمیخونه د  دم یرس  -
 ببرم. 

 خوبه گفتن تلفن همراه! -



 محسن پلک رو هم گذاشت و آروم گفت:   حاج

 خسته.  یل یم! خخسته یلیل -

 گفت:   یشد و زود نیغمگ   یلیل

 قطع کنم؟  -

 سرحال اومد و بعد گفت:  یکم  دیها کشکه رو لب  یمحسن با لبخند  حاج

 انقدر که اگه نبودم ...  ، یبرام حرف بزن خوادیم اما دلم م خسته -

 بابا ...  -

  ه یشد،    رهی خ  وار ید  یتختش نشست و به قاب عکس رو   یمحسن تو  حاج
کنارشون    نیآفر  یچقدر جا   راز،یتو باغ ارم ش  یل یعکس بود از خودش و ل

حاج محسن    کهنی هم حرف زدن تا ا یبرا  یاز هر در  یساعت  م یبود. ن   یخال
با وجود    ی لیقطع کرد؛ ل  ی ل یاز ل  ی داره با عذرخواه  یپشت خط  د ید  ی وقت

م   ی ل یخ  که نیا ب   یصدا   خواستیدلش  رو  ب   شتر یپدرش  بشنوه    شتر یو 
راحت  شیباطن  ل یم  رغمیعل به کاناپه  و  قطع کرد  رو  کرد،    هیتک   ی تلفن 

 یبه فضا  د یکشیکنار دستش م  یعسل   ز یم  یو انگشتاش رو به ر   که یدرحال
عوض    ی حساب  شیبعد از شروع زندگ  یل یخونه رو ل  نی شد. ا   رهیخونه خ

 . اوشیس ی از مرگ خاتون، بعد از لبخند واقع  عدکرده بود، درست ب 

  ه یرو عوض کرد و جاشون تور و ساتن زد،   رنگ رهیمخمل و ت ی هاپرده  اول
راحت قاجار  یهایاون صندل  یو مد روزهم جا  ی مبلمان  گذاشت،   یسبک 



م   یروز  رفت ینم  ادشی سالن  تو  سمسار  م  د، یچرخ یکه  به  و    ز ی دست 
 :گفتیو م  د یکشیم  لیو وسا   هایصندل

داشت،    یمشتر  دادم،یبابتشون م  یپول خوب   دیکردیاگه پارسال خبرم م  -
 اما حاال ... 

ش  و خاطرات گذشته  لیخاطر از دست دادن وسا به  اوشیس   کهنیوجود ا  با
پذ  ی لیخ اما  بود  اون  رفتیناراحت  به  که  رو  بار    ی معمول  مت یق   ه یها 

 خودش هم عوض بشه.  خواستیکنه، چرا که دلش م   یسمسار

رو    ونیز یخونه خسته شد تلو  ی هاوار یزل نگاه کردن به در و داز زل  یوقت
 باز مهیگذاشت، پنجره ن   ز یگوشه م  هیهاش رو قطار شده  خاموش کرد و کتاب

تلفن رو تو دست داشت به سمت   یگوش   کهیکرد و در حال  پیسالن رو ک
از   عدممتد گوش داد، ب یهارو زد و به بوق الیاتاق خوابش رفت، دکمه رد

 مثل خوره افتاد به جونش:   یسم  یهنوزم اشغال بود، فکرها قهیده دق

 !؟ زنهیدختر حرف م  ه ینکنه داره با  -

 لب تکرار کرد:  ر یبه فکر خودش ز   یبا پوزخند  آوردیرو که در م   لباسش

 تر از من!گزل گزل  هیبا  دیشا -

 ر یرو ز   اوش یس  یتو تختش، صدا  د یغلت  ی کیرو که خاموش کرد، تو تار   چراغ
 : دیگوشش شن

 نه.  ای  ادیم  رمیگ  یدختر مامان  هی  نم یجا بگردم بببرم اون -



 :دیخودش رو هم شن  یصدا

 بسم اهلل.  یتو؟! اگه عرضه دار -

 ها! حرف رو نزن، من عرضه دارم نیا -

  د، یچ یبه خودش پ   یک یقطع کرد و تو تار  ی نیبرقرار نشده رو با غمگ   ارتباط
حرکتخش  یصدا رو   یهاخش  رو  م  یخودش  بدنش   د،یشنیملحفه 

رو    ش یدرون   ی که گر گرفتگ  دینکش  قهیحرارت داشت و ملتهب بود، به دق
ضرب ملحفه رو پس زد و نشست، زانوها رو توبغل جمع    هی و با    اوردیتاب ن 

لب  و  ن  شکرد  به  بود، جرأت    د،یترسینم  د،ی دندون کش   شی رو  شک کرده 
  د یچکار با  دیرس یبه گوشش م  یباردار  ی بره دکتر، اگه خبر ناگهان  کردینم
 کرد؟یم

وقت  یبرا و  زد  رو  تکرار  انداخت    یاشغال، گوش   دید  ی بار هزارم دکمه  رو 
و چراغ خواب رو خاموش کنه که   ی تخت، اومد خم بشه سمت پاتخت  ن ییپا

 ر ی و بزاق دهانش ترش و بدمزه زد ز  دیچی به هم پ  یش ناگهاندل و روده
  یداد، غوغا  ن ییها رو به هم فشرد و پاهاش رو از تخت پازبونش، چشم 

نفس خودش    یکرد، از بو  دایپ   جه یو حالت سرگ  دیدنش به اوج رس ب  ون در 
و   به د  هوی مشمئز شد  تا دست  بازم عق زد،    دیگرفت و چرخ وار یعق زد، 

  ییبه دستشو  ده یبه سمت در اتاقش، نرس   د یگرفت و دو   دیحالت تهوع شد
که از ظهر خورده و نخورده    یافتاد رو زانوهاش و استفراغ کرد، هر چ   حالیب
اشک  ودب و  آورد  باال  برو  اومد،  مزه    ش ینیهاش  و  بود  افتاده  به سوزش 



جا به  کرد و از همون  هیتک وار یبه د دی شد جه ی دهنش تلخ بود، با حس سرگ
 رو پا شدن نبود.   یبرا یشد، رمق  رهیخ زدیزنگ م ز یرهیکه   یتلفن

پشت خط خسته شد بچه رو نوازش کرد و    جوابیب  یها که از بوق  نیآفر
 بعد رفت تو فکر: 

 براش افتاده باشه؟  ینکنه اتفاق -

انگشت  یحال   با دست  ک یبار  یهادگرگون  تو  رو    شدهیچروک  یهابچه 
  دا یها هم به شانگشت  ن یا  کیبند بار بند  یگرفت و بهشون نگاه کرد، حت

 و آروم گفت:   دیرفته بود. اونا رو به لب کش 

 تر. خوشبخت ی لیخ  ،یتر بودحاال خوشبخت یاومدیاگه زودتر م -

  رون، ی از آشپزخونه اومد ب  ر یش  شهینق کرد سوسن با شکه شروع به نق  بچه
 دست به جلو برد و گفت:

روز  ن، یبغل من خانم، شما خسته شد  نشیبد  - هست که خواب    ی چند 
باألخره    د؛یبر یم  نی کارها خودتون رو از ب  نیبا ا   ن، ینکرد  یدرست و حساب 

 . شهی درست م یچ همه

 تکون داد و گفت:   یسر و گردن نیآفر

 انشااهلل.  -

هم    نی دادن به بچه آفر  ر یش  ی ها رفت برااز اتاق  ی کی که به سمت    سوسن
گ خورد، به  نشست که تلفن تو دستش زن  نهی کنار شوم  یتک صندل  یرو 



اشغال بود لب    گرفتیش رو مشماره  یچ هر   شیپ   یقیکه تا دقا  یلی ل  یهوا
 زد:

 جان؟  یلیل -

 گرم و شاد نشست تو گوشش:   اوشیس یصدا

و بود و نبود    یجان، تمام وجود و هست  یل یجان، نفس ل  یلیمنم همسر ل   -
 جان.  یلیل

 قلبش گذاشت و گفت: یدست به رو نیآفر

 !اوش یس -

 شد و گفت:  یزود عاد  یلیخ  اوشیخنده و شاد سپر   لحن

با   کردمیم   الیخ  - انبار کاه  ر  یدنبال سوزن  دیتو  از همه  و    تر ز یبگردم که 
 شد ...  داشیمون بزرگ بود و زود پ اما سوزن گمشده تره، کیبار

نوه، بعد از دو خبر رو بش  ن یا   خواستیاومد، نم   محابا یب   ن یآفر  یهااشک
 هفته زود بود. 

رو    اوشیس  ینه صدا  گهیتر چنگ زد و تلفن رو انداخت، درو محکم   قلبش
 بچه رو.  یهاهی گر   ینه صدا دیشن

و پرتاب سنگ به بهانه    نینفر   یبود، صدا  دا یبود، التماس ش  دا یش  ی هاناله
 گناه بزرگش.   یشستشو



 *** 

 دا یچهل و چهارم: ش فصل

تمام شب    یداریاز ب  تر الیخ ی. بستینگر یاون رو م   ی نگاه پراز تنفرسر تا پا  با
صندل  یرو  نم  یاون  انگار  و  بود  نشسته  دررفته  حالت    خواستیزهوار 
فراخش که با هر دم و بازدم   نهی س  یرو  بده، دستاش رو   ر یی رو تغ  شیبدن

  یبود، پاها  ی لمحکم و استوار به صند  ش هیجمع کرده و تک  شد یم  ن ییاال و پا
کوتاه پنجره    یبه سکو  دهیصاف و کش   ی آب  نی در اون شلوار ج  دهیبلندش پوش

  شد یحرکت به هوا بلند م  هیگاه با  گه  یصندل  یجلو  هیبود و دو پا   زون یآو 
مربع شکلش فقط تک    یهاشهی با ش  ی از پنجره چوب  داد؛یو اون رو تکون م 

  یکردیدقت م  یل یخ   اگه  دیخونه، شا  یآهنبود و در   دای پ   اطیدرخت تو ح
بچه  یتوانست یم وآمد  دختر   یامدرسه  یهارفت  اون  مخصوصا  با  رو  ها 

 . ین یشون هم بببافته شده  یرو موها  دیسف یهاو روبان  یآب یهاسارافن

کرده    یپوشتر از شب گذشته که هر دو از خواب چشم سرد بود، سرد  هوا 
اگه دست نمبودن،  بغل  رو  انگشت  د یشا  کردیهاش  در  بندبند  هم  هاش 

ش  خسته  یهابار پلک  ن یچندم  یبرا  ی وقت  بست؛یم  خی باز    یمعرض هوا
به اون    حاصلیخسته از نگاه ب  دایش  د یزود از چرتش پر  ی ل یرو هم افتاد و خ

 رو دور زانو حلقه کرد و گفت: هاتدس

ن  ادیز   جا نیا   کنن،یم   دامون یپ  - تازه    دامونیپ  ی وقت  ست، یبزرگ  کردن 
اشتباه  یفهم یم اومد  یکرد یچه  م  ،یدنبالم    م، یدنبال خوشبخت  رمیمن 

 وقت تو ... که در انتظارم، اون  یقشنگ  ی دنبال زندگ



 زد و گفت:  یز یآمحرص پوزخند

 . ذارهیت هم برسه اونور، داغت رو به دل چشم انتظارت مجنازه  ذاره ینم  -

 و گفت:  صورتش رو گردش داد طرف اون  رخم ی ن اوش یس

 !ی نیب خوش یلیخ -

کل بدنش    هم نینخواست که با اون چشم تو چشم بشه، بخاطر هم  دایش
 گفت:  خوردیتکون متکون  کهیرو از اون برگردوند و در حال

 . یمنو ببر یخوایباألخره که م ،یایم  رونیباألخره که از سوراخ موشت ب -

  ستی نگر  یو دخترانه اون رو م   فیاز پشت سراندام ظر  که یدر حال  اوش یس
 اون گفت:  یها با حرص از حرف

 کجاست.   دیحم  یتا بگ   دارمینگهت م جانی انقدر ا -

 سر باال برد و پوزخند زد:  دایش

 جاش رو بهت بگم.  ین یتو خواب بب  کهنی! مگه اد یهاهاها ... حم -

 خشکش و آروم گفت:  ی هارو لب دی زبون کش  اوش یس

دور    ادی اون روز ز  کنم، یم  دایجاش رو هم پ   نم؛ ی بیباشه، باشه خواب هم م   -
 . ستین

از    هوی خسته شده بود    یحساب  جهی نتیبحث کالفه کننده و ب   نیکه از ا   دایش
  شم ی ابر  یرو انجام داد که روسر  کار نی بلند شد، چنان با شتاب ا   نی زم  یرو 



ب اون  و  خورد  سر  سرش  از  جلو  الیخیبافت  رفت،  مقابل    یجلو  پنجره 
 و دست به کمر برد:   ستادی ا اوش ی س دگانید

تا محاکمه بشم، مگه    یمنو ببر  یومدیمگه ن   ؟یومدیتو مگه دنبال من ن  -
 !دایمنم، خودمم ش  نیا  ایب  ؟ینداشت  ت یمأمور

 : رو جلو برد و ادامه داد هادست

کار منم، تقاص پس  کن و دنبال خودت بکش، گناه  هام، طنابدست  نیا  -
 االن ببر.  ن یبده منم، ببر! هم

 زد:  غ یسرش ج دا یاز اون رو گرفت و ش اوش یس

 .یدی منم از دست م  یبجنب ر ی د ؟یهست  یبا توام، معطل چ  -

  ی که سرد و خال  یاتاق   ی آورد و بلند شد تو  ن ییپاهاش رو از سکو پا  اوش یس
که    فیو کث   ی؛ به تخت چوبشروع کرد به قدم زدن  یزندگ   لیبود از وسا 

تمام شب از سوز    دایبود که ش   یاروش ملحفه  ستاد،یا  ی اچند لحظه  دیرس
تخت   یبود، با اکراه اونو عقب زد و بعد رو  ده یچ یو سرما اونو به خودش پ

  نیاز موندن تو ا   یزن آلوده است، حت   ن یا  ز یهمه چ   کردینشست، حس م
اما باز تحمل   شدیاون بود مشمئز م  یها اش مال نفساتاق هم که نصف هو

جا به سکو  اون سخت دلخور شده بود همون  یهاکه از رفتار   دایش  کرد،یم
 کرد و گفت:   هیتک

 ! ینگهم دار جانی اگه صد سال هم ا یحت  زنم،یمن حرف نم  -



 . ارمیبه حرفت م -

کرد و ها رو به دو طرف سکو گرفت، بدنش رو صاف  دست  نهی پر ک  دایش
 گفت: 

فضول،    نه، ی خودش پر ک  نیآورده، ع بار   یخوب داماد  یدریجناب سرگرد ح  -
 . یخوریبه دردش م  یلیهمه کاره! خوبه، خوبه خ 

داد،    رونیکرد و نفسش رو ب  کیلرزانش رو آروم به هم نزد  یپاها  اوشیس
 به حال خونسرد اون شروع کرد به راه رفتن و حرف زدن:  توجهیب دایش

اصال چرا    لش،ینه وک  اومدیخودش م  دونستیم  تیمسئول   یلیاگه خ  -
تو که تو ماجرا   ، یخبر نداشت   ی زیبه تو جواب پس بدم؟! تو که از چ  دیبا

ب تو که گناه  ، ینبود و  حرف    د یبا  ی چ  ی! برای دینم  ص یرو تشخ   گناه یکار 
اون    ط ماجرا فق  نی کاره بدونم! از اول اتو رو همه  د یبا  یچ   یبزنم، اصال برا

اون باشه    د یاون باشه، اون باشه تا من حرف بزنم، با  دیباخبر بود، حاال هم با
 ! ؟یشنو یتا برگردم، م

  زد،یها رو محکم و بدون ترس محرف  ن یو ا  اوش ی سر س  یشده بود باال  خم 
  داد، ینم  یعطر  چی ه   ی رو دل و جرأتش کار کرده بود، تنش بو  ی کی انگار  
لبنفس نبود،  م هاش گرم  خورده  ترک  و  سرد  هاش  چشم   د، یلرزیهاش 

مونده    هیاشک و گال  نیها رو نداشت اما هنوزم تو جدال بفروغ گذشته  گهید
 چشماش فقط حرف داشت، حرف و حرف و حرف ...  بود،

 گفت:   باألخره سکوتش رو شکست و  اوش یس



 اومدم دنبالت، من به خاطر ...  دونه یاون نم  -

 وسط حرف اون پوزخند زد :  دایش

 نگو، نگو دلت برام سوخته که...  -

از زور خنده چطور خودش    دونستینم   که یبلند شد سرپا و در حال   اوش یس
 رو کنترل کنه گفت:

 دل!  -

ر از  نگاه پ  ه یزود برگشت سمتش،    یل یخ  اوش یس  ستاد، ی پشت اون ا  دایش
 حقارت به سر تا پاش کرد و بعد گفت:

! تا  یچه برسه به دلسوز  ،ی ستین   ز ینگاه ترحم آم  هی  قیال   یتو حت  چارهیب  -
!  یست ی ن  ی چ یه   گهیکه د  یدید  ؟یخودت نگاه کرد  ارزشیب   یحاال به سرتا پا

 ... یدور انداختن شد ،یشد  ی که اخ  یدید

 زد: ادیفر

 ؟یاکه لکه ننگ اون خانواده  یدی! د؟یشد  ی و اضاف  خودیب -

 کرد تو صورت اون و ادامه داد:   یرو محکم خال  نفسش

 .جا نیا  یاومد ی بار بستکوله  یکه ب  یدی د ، یدیآره، آره د -

لب   یو سخت   ی بود به آروم   ده یترس  یاون حساب   ادیفر  یکه از صداها   دایش
 گشود و گفت: 



 . یستیها نجسارت  نیتو اندازه ا   ،ی... سر من داد بزن  یتو... تو... حق ندار  -

که    ییهاکه داغ کرده و حالش اصال دست خودش نبود، با نفس  اوشیس
 گفت:  زدیشماره م  یب

  ، یهست   قیهم ال   هانیا  شتراز یب   یلیخ  ،ی شدن هست  ر یتحق  نیاما تو اندازه ا  -
محبت کرده    اون زن که مادرانه بهت  ،یکرد  ییوفایپژمان سرت داد نزد ب

اما من سرت داد    ، یبود داد نزد فرار کرد  ده یو دست نوازش به سرت کش
قولم    یپاکه    ارهینشه، شانس باهات    دهیتا صدات شن  زنمیداد م  زنم،یم

تو گوشت تا هم زبونت    زدم یم   ی کی  خواست یدلم م  یل ینشستم واگرنه خ 
ز  مرد  اون  هم  بشه  تسک   هی خاک    ر یکوتاه    ، یریحق   یلیخ   ره،یبگ   نیکم 

 بدبخت!  ،ی فهمیم  ،یبدبخت 

ا   اوش یس ب حرف  نیتمام  از  با حرص  رو  تو   دا،ی ش   ییوفا یها  تنفر کامل  با 
و آروم تو خودش    صدا یب   یاگهیکالم د  چیه  یب   دا یصورتش تف کرد و ش
بگه که بغضش باال    یزیو خواست چ  دیشقلبش ک   یشکست، دست به رو 

ش محکم به تن اون خورد  که از کنارش گذشت و با شونه  اوشیاومد، س
  توجه یب  اوش یو دردناک سر باز کرد و به هق هق افتاد و س  خ بغض تل  نیا

 اونو باز کرد.  رون یسرد ب  یبه اون رفت سمت پنجره و با وجود هوا

رو با هزار زحمت روشن کرد اتاق    یبعد که پاشا اومد و چراغ نفت  ساعت م ین
تو   یگوشه اون تخت چوب   ه ی  دایکرد و ش  دایپ  یوحشتناک خالص  یاز سرما

رو جدا    لونیتو نا  ی هاین یزم بی خودش جمع شد، پاشا که داشت چندتا از س
و   وضع اوشیپز کردن با چشمک از سآب  یبرا ذاشتیو تو قابلمه م  کردیم



نشد خودش دست به کار    رش یدستگ  یزیچ  یو وقت  دی رو پرس   دایل شحا
 کرد و گفت:   دایتو وجودش بود رو به ش   شهی که هم  یطنتیشد، با ش

 ) حالتون چطوره ( زینیناسل س  -

  گه یطرف د  ه یبه اون فقط سرش رو گذاشت رو بازوها و به    توجه یب   دایش
 ادامه داد:  ختی شد، پاشا که آب رو تو قابلمه ر ره یخ

 !کارهچیاوزگونوم ) متأسفم ( بن ه -

اتاق خال   یی با صدا  دایش تو    شد یخوب پخش م  یل یخ  ی رسا که پژواکش 
 گفت: 

 !ی تو احمق -

و    پاشا  اجاق  س  نگاهم ین   هینشست کنار  جلو  اوشی به  دوباره  پنجره    ی که 
 سکو کرده بود انداخت و بعد گفت:   زونینشسته بود و پاهاش رو آو

بب  یکیکه    یبار  نیآخر  - گفتم  بهش  بود،  نامزدم  احمق  گفت    ا ی هم 
  شم ینم   ستم،ین   یگفت چرا؟ گفتم من مرد زندگ  م ی رو به هم بزن  امونینامزد

 . یفهم  ینم نویا  یاما احمق  یش یو م  ی هست  یگفت چرا تو مرد زندگ

 پوزخند زد و گفت:  اوش یس

 .رن یگیکه زن م  هی اونم زمان  شن،ی احمق م  شونیبار تو زندگ  هیها فقط  مرد  -

 گرم کردن به دور چراغ گرفت و گفت:  یدستش رو برا  پاشا



 بهتر از حاال بود.  میزندگ موندیاگه گونال م  دیشا -

 و ادامه داد: اوش یکج کرد سمت س  سر 

 نبود؟  -

 اون لبخند زد و گفت:  یبه رو  اوش یس

 (  د ی) شا یبلک -

ش برگشت،  گذشته  یاهایو به رو  دیدست به سر طاس و براقش کش   پاشا
  گفتن، یم   ندهیاستانبول با گونال از آ   ی بایز   یهاکه تو ساحل  ییهااون روز   به
 که قرار بود باهم بسازنش.   یاندهیآ 

پاز مدت  اوش یس از روز  ش،ی ها  پ  دایش  که یدرست  رو    دای رو  کرد هتلش 
پاشا روزهاش رو سر کرد، خود پاشا    شانهیکرد و تو اون کلبه درو   هیتسو

اون م کمتر  خدا  ن ی ا  خواست یم  اومد،یجا  تا  باشه  آژانس  تو  رو    یمدت 
همراهش   متهم  و  مهمونش  به  بخاطر    هینکرده  بارها  نگذره،  بد  هم  ذره 

هر بار    اوش یکرده بود اما س  یگرما دهنده عذرخواه  ستم ی و س  لیوسا   دکمبو
تو غربت الزمه واگرنه    یذره سخت   هیهاش به اون فهمونده بود که  با حرف

و هر    زد یبهشون سر م  اومد یهر شب م   یگاه   شه؛یآدم درست ساخته نم 
دفعه دو سه دست لباس و   هی  یحت کرد، یم  ای که الزم داشتن مح  یالهیوس

  هی   یبه اونا حت   دای ش  یآورد اما وقت  دا یش  یبرا  یشم یابر  یدوتا روسر  یکی
مانعش شد و   اوشی ره که س خواست برشون داره و ب  نداخت،یهم ن  نگاهم ین

 گفت: 



 . شهی م  اجشیو زود احت  ر ی باألخره د -

به وسا  غیخواست ج   دیشن   نویا  یوقت   دایش و بگه  اونا    یل یو هوار کنه  که 
  قت یدل و جراتش رو نداره، در حق  دی نداره که د  ی اجیکنن احت  هیبراش ته

بود   دهیبعد از اون بحث و کشمکش حساب دستش اومده بود و خوب فهم
 بترسه. ادهاشیو فر دیکه با باد تهد   ستین   یدیب اوش یکه س 

خواب بود و    اوشیکه س  یشد، درست شب  اجشیها احتهم لباس  قتایحق
  خواست یبکشه، م غی ج خواستیم د یچی پیاون داشت از درد به خودش م 

بزنه، م  ببه زن  خواستیسوسن رو صدا  اما    ارهیعمو بگه که براش قرص 
دنده    کیمرد لجوج و    ه یاونا    یکه جا  دیدیم  گشتیبر م   تیبه واقع   ی وقت

 ی ا مرده  هی شب  شتر یب  اد، یهاش هم نمنفس  یصدا  یافتاده که حت  وشهاون گ
که   یرفته، تاب و توان نداشت اما به هر سخت   گه یبه عالم د  ی که با آسودگ

  یبه سخت   که یرو برداشت، خم شده بود و در حال  ها ز یاز لباس تم  ی کیبود  
  ی هارسوند، مثل تمام شب  یخودش رو به در خروج   داشتیقدم از قدم بر م 

درد   یگرفت و محکم تکونش داد، ناگهان  رهیقبل قفل بود، دست به دستگ
  چرخه، یم   نی تو کمرش، حس کرد که زم  دیکش  ر یت و    دی به اوج خودش رس

و    دیتو جاش جنب  اوشیبزنه، باالخره س  ادیتا فر  شدیباز نم  ی هاش حتلب
ر از  ی غ  چوقتی بود، ه  یرو زانوهاش خم بود. افتضاح بد  دا یچشم باز کرد، ش

 ... بهی مرد غر ن یبود، حاال ا دهیحال ند نیاونو تو ا یپژمان کس 

 . رونیبرم ب  دیمن با  -

 شل و وارفته گفت:  اوش یس



 کجا؟   -

 زد:  غ یج خوردیهاش به هم م و دندون  ختیر یکه اشک م   دایش

 در رو باز کن.  رون، یبرم ب  دیبا -

  زد یملحفه رنگ و رو رفته رو با اکراه پس م   کهیلجوجانه در حال  اوش یس
 از قبل گفت:   تر الیخیب  یبا حالت 

 گفتم کجا؟   -

بعد   نیزانوهاش افتاد زم  یبه در و رو   دیها رو کوبطاقت ملحفه  ی ب  دایش
 زد:  ادیهم فر

 ... یباز کن لعنت -

ها  نگاه به سر و وضع اون و از اون بدتر ملحفه  هیکه از جا بلند شد، با    اوشیس
  یتأمل   چیلرزان جلو رفت و در رو باز کرد، بعد هم بدون ه   یی با دست و پا

تو    یهادوتا سگ پرسه زنان آشغال  ی ک ی  ستاد، ی ا  کیکوچه تار  یرفت و تو
رو    دایش   یناله ها  یبه اونا بود که صدا  رهیخ  کردن،یو رو م  ر ی رو ز  ابونیخ

داخل ح  م ی ن   هی   د، یشن به  د   اط ینگاه  و  تو جاش    دیانداخت  اون هنوز  که 
هاش جانسوز بود و قلب  ناله  زنه،یم  یلینشسته و داره تو صورت خودش س 

م  اوش یس درد  به  آهن   هیکت   آورد،یرو  در  به  زنگ  یکرد  سرما  و  از  و  زده 
و اون به اتاق    دیسر و صداها خواب  یشلوارش؛ وقت   بیها رو کرد تو جدست

دنبالش    یک یاما بعد که تو تار  ومده یهنوز تو ن  دایکرد که ش  الیبرگشت اول خ
تو شکم مادر    نیجن  هیکرد، مثل    داشیپ  یگشت باألخره گوشه تخت چوب



غذا نخوردن    ر ی قبل الغرتر شده بود که تأث  یهامچاله شده بود، نسبت به روز 
 کردن بود.   هیخروار غصه خوردن و گرو عوضش خروار 

م   به ا  اومدینظر  با  بود  ممکن  مگه  اما  باشه  آسوده    ن یخواب  انقدر  درد 
چراغ گرم  د؛یخواب چفت کرد  محکم  رو که  اتاق  اتاق  در  وسط  از  رو  کن 

گرفت   م ی لحظه تصم هیکرد و   شتر ی ش رو ببرداشت و برد سمت اون، شعله
به    تیاهم   یلحظه بود، ب  هیفکر فقط    نیدرست کنه اما ا  یکه براش چا

رفت و خواست دراز بکشه که نگاهش به تن رنجور اون    رختخوابشسمت 
 همهنیسرد اتاق افتاد، به خودش و ا   یتر از اون کمرش در معرض هوا و بد

  شتر ی ش رو برداشت و راه افتاد، چند قدم بلعنت فرستاد و ملحفه  یزدلسو
 ذهنش پر شد:  یتو ی جلو نرفته بود که افکار درهم برهم

 کرده!  ییوفایزن به شوهرش ب نیا -

 با وجود داشتن همسر! دن یرو طلب  گهی د یک یآغوش  -

 تقاص پس بده! دیبا -

 !رهیبم  دیاست، با  رهیگناهش کب   -

 !ستی ن ی حقش زندگ -

 ی لی لحظه ل  هیکه از دستش افتاد، نفرت باز از اول تو دلش جا گرفت،    ملحفه
نم دایش  یرو جا اما حس کرد که  با وجود تصور سختش   تونه یگذاشت، 

 . کشتشی! حتما م کشتشیم اره، یطاقت ب



  دا یرفت تو رختخوابش، ش  یرو با نوک پا پرت کرد رو کمر اون و زود  ملحفه 
از اشکش    پر   ی هابود چشم   ده یبار اون رو دحرکت حقارت  ن یا  یشم رچ یکه ز

رو محکم به هم فشرد و از زور درد ملحفه رو تو چنگ دندون و دستاش  
افتاد؛ اون روزها که پژمان با هر درد کوچ  ادی گرفت.   اون    کیاون روزها 

م   مردیم زنده  روزها  ادی  شد،یو  م   ییاون  تحملش  نوازشش    کرد، یکه 
آب گرم    سهیکمرش ک  یو هر شب رو   گذاشتیغذا به دهنش م  کرد،یم
  ن یرو از دست داده بود ا   یی ها ادوارهیدرد نکشه، چه    گه یتا د  گذاشت یم
 ... ایمرده از دندل یدایش

چسبوند و با خودش حرف    دادینا م  یکه بو  دینرمش رو به بالش سف   گونه 
 زد:

بچگ  » تصو   ه ی  یحت   هاتیاز  تنها  نمونده،  هم  اون    یریذره خاطره  از  که 
اصفهانه!    یو پولک  یغرت واسه خاطر اسباب باز نق و غر نق  دیشا  یروزها دار

  ی ستی ن  ی چی ه  ،یستی ن  یچ یبود اما حاال تو ه   نیا   اتیها دلخوش وقتاون
و   خاطره  م  یدار  اد، یجز  زده    ، ی شی م  ی دورانداختن  ی دار  ، یش یپس 

  به یهم باهات غر   ت هیسا  ،ی نه، حاال از همه دور  گهید  ! اما حاالخواستنتیم
تو    ست، ین   نیباالتر از ا   یزیچ  گه یاسمش تنفره، حقارت، ننگ، د  نا یاست، ا 

 ! « دا؟یش یچکار کرد

زن تنها و    ه ی  دایبود، ش   دا یکردن ش  دا یتر از پسخت  یلیخ   د یکردن حم  دایپ
اما    اره یدر ب  ی سر از هر سوراخ  تونستیم  ییجایخاطر ببود که به  ب یغر
مدت  دیحم پ از  خودش    شیها  و   یاگوشه  هیواسه  بود  خوش کرده  جا 



آسوده به دستاش    ی الیکرد و بعد هم با خ   داشیپ   ی راحت  ن یبه هم  شد ینم
ا  اوشیزد، س   طناب م  نایتمام  تکرار    دونستیرو  رو  باز حرف خودش  اما 

 : کردیم

 . کنم یم  داش یباألخره پ-

 گوشه و گفت:  هی دشیبار پاشا کش هی

  گهی د ،ی بنداز ر یگ  نو یا  یخواست یتو م ، یکرد  داشم یپ ،یبود دا یتو دنبال ش -
 ؟ یهست  یمعطل چ 

والتماس  یندا  انگار  خودش  هم  نیآفر  یها قلب  هم  تلفن  رو    ن یپشت 
اون    دیبا   ،یبمون   دی نه، تو با  گفتیو م  دادیتکونش م  یحس   هیاما    گفتیم

خاک از نفس    ر یز  هوده یکه ب  یو انتقام اون مرد  ی کن  دای کار بزرگ رو پ گناه
 .یر یافتاده رو هم بگ 

سؤال پشت سؤال، دل    دا، یبه ش   کردیشب و روز بند م  داشت،یبر نم  دست
  حساب یو ب  رحمیانقدر ب   شیبار بود که تو زندگ   ن یاول  یبرا  سوزوند،ینم

کاره، اونا رو از هم جدا  همه  شد یا مپاش  یگاه   کرد،یرو مؤاخذه م   یکس 
  خواست یم   اوش یو خسته و افسرده از س   شدیهاشون ممانع بحث  کرد، یم

ساکت شده رو    یدایش  تونست یکه به اون فرصت بده، اما کدوم فرصت م
 سر به مهر پرده برداره؟! یو مجبورش کنه که از رازها  ارهیبه حرف ب 

  یهردو خسته ازهم، حت   کهیشنبه وقتپنج  هیروز بعد، درست تو غروب    چند
گوشه کز کرده    هیبود هر کدوم    ز یانگکه دزدانه و نفرت  ییهاخسته از نگاه



بشه گفت بهتر از قبل    دیشا   ا یاز قبل    شتر ی اتفاق باعث شد که اونا ب  ه یبودن  
  یخاص گوش  ییکه تلفنش تموم شد با حال و هوا  اوشی باهم حرف زدن؛ س 

  ن یداشت ا  گهیتو همون حال موند، د  یاقهیرو به لب چسبوند و چند دق
صدا و لمس    دن یشن  ی بود، برا  ی لیدلتنگ ل  یحساب   د،یرسیبه ماه م  یدور

که    کردیو تو آرزوهاش فقط روز بازگشت رو تصور م   زد یدستاش پرپر م
بود   عاستراق سم  ی که حساب  دا یبود، ش  گهید  یهااز همه روز   باتر یز کرده 

 و پر حسرت با خودش تکرار کرد:  ی رلبیجمله اون رو ز  نیآخر

زود تمومش    دمیاما قول م   زمیعز  ادهیواسه منم سخته، کار ز   دونم، یم  -
 فقط تو  ،ی تو بخوا ی هرچ  ،ی تو بگ یکنم، باشه باشه هرچ

ها رو بازوش ها رو دور زانوها حلقه کرده و با انگشتکه دست  طور نی هم
 آروم گفت:  زدیضرباهنگ م

 ؟یدوستش دار -

 : ها گفتسوزوندن دل اون مثل بچه یبرا اوش یس

 . ایدن هیقد  -

 خور دوباره گفت:غبطه  یهاآدم هینه حسودان بلکه شب  دایش

 ؟یباعث شد که دوستش داشته باش یچ -

  ادیکه رو لبش ز  یشخندیشلوارش و با ن   بیکرد تو ج   رو   ل یموبا  اوش یس
 گفت:  نداختی نقش ن



 سماجتش! -

 مرده گفت: سرد و دل یانداخت و با لحن   نییسرپا دایش

 ! ا؟یدن ه ینفر رو دوست داشت، اونم قد  هی  شهی چطور م -

 گفت:  یاتلخ شد و با لحن گنده اوش یس

پاک بشه بعد هوس کن    یکه بارآورد  یخجالت بکش! بذار اون گند قبل  -
 .گه ید  یکی برو سراغ 

 لب گشود و گفت: دایش

 نرفتم.  دیمن بخاطر دوست داشتن سراغ حم -

ها  دست  د،یبدنش رو جلو کش  دا،یرو چرخوند سمت ش  شیصندل  اوش یس
سر و گردنش رو مدام به چپ و راست    که یرو به هم قالب کرد و در حال

 گفت:  دادیحرکت م 

اون خونه، اون مرد، اون    ؟یزد  ت یپا به خوشبخت پشت    ی پس بخاطر چ  -
 ؟یبود، چه مرگت بود که پسش زد  یهر زن   یآرزو   دغدغه یآروم و ب  یزندگ 

 داد و گفت:   رونیب  ینفس  دایش

  ،ی چکیسبز پ  یوارهایمن باهاش خوشبخت نبودم، اون خونه، اون در و د -
من    یآرزو  من نبود؛  یآرزو  یداوود یهابلند، اون جاده گل یهااون پنجره

خانواده  هیبود،    یآسودگ  رفتن  از  بعد  آروم  م  ه ی م،  مرگ    نیا  ونی مرگ 
رو    ی زندگ  نی من تعهد ا  نم، یفقط بمونم و بب   خواستمیزنده، من م  یهاآدم



  خواستم، ینم  کردمیتحملش م  دیرو که به زور با  یمن مرد  خواستم، ینم
رو متو خونه  یمن فقط زندگ    گاه ی تو جا  تش، یچتر حما  ر یز  خواستم، یش 

زندگ   ییپسرعمو نه  زندگ   یخودش،  نه  آغوشش،  و    ونی م  ی تو  التماس 
 من فقط انتقام گرفتم، فقط انتقام.  هوده؛یب یخواهش و نوازشها 

 داد و گفت:  یرو محکم به صندل   شهیتک  اوش یس

بازم    ، یرو ندار  چکسیه   گه یدور و برت رو نگاه کن! تو د  ؟یمت یبه چه ق  -
 د؟ یارزیم  ی آوارگ نی انتقام به ا نی ا د؟یارز  یم   ،ی ناهپیتنها و ب

رو عقب    شیصندل  اوشیتو خودش جمع شد. س  شتر یبغض کرد و ب   دایش
بلند و پرسر و صداش   یهازد و بلند شد، طول و عرض کوتاه اتاق رو با قدم

 متفاوت با قبل گفت:   یو با لحن  ستادی ا  دا یپنجره پشت به ش  یروبرو   مود،یپ

 تر بشه. بار گناهت سبک یجورنی ا دیشا  د،یدنبال حم م ی ر یبا هم م -

 نخ نما انداخت طرفش و گفت:  یپالتو ه ی اوشیبگه س  ی زیاومد چ  دا یش تا

 منتظرم.   رونیب -

وقت  مین بعد  جا   یساعت  هر  بود  شده  ملحق  بهشون  هم  به    ییپاشا  که 
مناسب باشه رو گشتن   یآدم فرار  هیپنهان شدن    یبرا  تونستینظرشون م

ه نبود،    یخبر  چ یاما  ش  ا یازش  نم  دا یحداقل  باز  چ   کردیزبون    یزیو 
  ی و پژمان تو باغ کن دستشون بود گاه  دیکه از حم   یتنها عکس  گفت،ینم
  اده ی پ  ی هاجواب از عابر جو و سؤال و باشه، با پرس و   ساز چاره  تونست یم

خسته بود و کالفه،    اوشیدنبال اون گشت؛ س   شد یدارها نم مغازه  یوگاه 



پارک    ه ی  ی سنگ   یرو سکوها   حاصلیو ب  ی ها گشتن متوالبعد از ساعت  ی وقت
 و گفت:  اوشیپشت س  د یافتادن پاشا دست کش

جا    ه یخودش رو    ، یدنبالش هست   که تو   دهیاست، اون مطمئنا فهم  ده یفایب-
 کرد.  داشیپ  شه ینم  یجورنیگم و گور کرده، ا 

 انداخت و بعد گفت:  دایبه ش  ینگاهم یبا حرص تمام ن  اوش یس

 کرد؟   داشیپ شهی م  یجوربکنم؟ چه د یکار باپس چه-

 مکت یرو محکم به ن   شهیو تک   د یکش  شختهیر به هم   یموها   ونی م  یدست
 داد و در ادامه گفت:

 باشم.  جا نیا  دیم، من نبام، خستهکالفه  -

که متوجهش شد روش رو    اوشیو س  دادیبه حرفاش گوش م  قیعم   دایش
اون    ررسی و ت  مکتیآروم و قرار نگرفت بلند شد و کامال از ن   یبرگردوند، وقت 
شد و مثل    دهیعادت به دنبالش کش   یفقط از رو  یحرف  چی هیدور شد؛ پاشا ب

اونو به خودش چسبوند    یش، کمدست انداخت رو شونه  یادوستان مدرسه
شب که با اومدن    ره یسر به آسمون ت   د، یش رو باال کش کرده  خی  ی نیبعد ب   و 

 و بعد گفت:  دیو باشکوه شده بود کش   بای ز یاماه نقره

 . یبکن   یتونیم  هایدلنگران  ن یتمام ا یجا یکار  هی -

  ، ی دراز و عقاب  ی نی حسش کرد، ب  کیبه سمت اون برگشت، از نزد  اوش یس
سوز    ر ی دون شده زقرمزو دون  یهاو گونه  ز یر   یهالب نازک و سرباال، چشم 



رو از    ز ی بکنه پاشا همه چ  یسؤال   ایبگه    یزیچ  کهنیهوا؛ بدون ا  یو سرما
  ی اهآهسته با دندون  ی لیلبش رو خ   ی هاگوشه  کهیچشماش خوند و در حال

 گفت:  دادیم  شیسا  دنشیجو

 جلو.  یخودتو بنداز کم هینقشه   هیبا  یتون یم -

 بدون مکث گفت: اوش یس

 نقشه؟! -

بازوهاش رو تو    یاون برداشت و بدون معطل   یهاشونه  یدست از رو   پاشا
 کرد و گفت:   کیخودش نزد  نه یچنگ گرفت، اونو به س

بده، اون    شیخودت فرار  یی جورا  هیکن که فرار کنه،    یامشب کار   نیهم  -
 یکه از دست تو خالص بشه و پناه ببره سمت اون، وقت   کنهیاالن آرزو م 

  ، ی کنیم   دایرو راحت پ   دیحم   یوقت جااون  ،ی کنیم   بشیفرار کنه تو تعق 
 سمتش.  ره ینداره، حتما م یاز اون پناه  ر ی دختر غ نیمطمئن باش ا 

 ت: گف  مقدمهیو ب  حیفکر کنه صر کهنیبدون ا  اوش یس

!  یاتفاق دم،ید ابونی ! پاشا من اونو تو خد؟ یاز کجا معلوم که بره سراغ حم -
خودم مسلم    یهنوز برا  یزیچ  هیبود که آواره شده،    دای از سر و وضعش پ

 !ی باز هی  یهمه چ  که نی ا ای!  جاست؟نیواقعا ا د یحم نکه یا  ست،ین

ش  ی عضالن  یبازوها  پاشا  سمت  به  رها کرد،  رو  سرما   دای اون  زور  از  که 
 هاش رو بغل کرده بود برگشت و بعد گفت: دست



 . جاستنیحتما وجود داره و حتما ا  یزن یکه ازش حرف م   یدیاون حم -

 اونو به سمت خودش برگردوند و گفت:  اوش یس

تو    که نیخاطر ا باورکنم؟ فقط به  دیاصال من چرا با  ؟یاز کجا انقدرمطمئن  -
 کرده؟!  ی که منو راه  یهر کس  ای  گه؟یم  نیآفر ا ی ! جاست نیا  یگ یم

 تو حرف زدن دلخور شد و گفت:   اوشیعجله س  همهنیاز ا  پاشا

چون سبک لو    دم،یزن و ترسش رو د  نیچون ا  زنم یمن مطمئن حرف م  -
  جا نیتا ا  ییکه به تنها  ستی گرگ ن  یاون انقدر   شناسم، یدادن خودش رو م 
 کرده.   تشیحما  ییجا  ه یاز  یکی اومده باشه، حتما 

چند قدم جلو رفت و بعد دوباره برگشت عقب، خم شد و دست به    اوش یس
 د، یبار رو پاشنه پاهاش به چپ و راست چرخ   نیچند   ی و حت  د یزانوهاش کش 

ها باز  با حفاظ گرم لب  یدهنش حت  یهاش تو داشت، دندون  یب یحالت عج
کردنش تو    دایپ  یبرا   ی نی چه تضم  داشت؛یبر نم  ا دیچشم از ش  د، یلرز یهم م

  جا نیا  دیبا   گهیچقدر د  شدینم   دایپ  گهیو د  رفتین شهر شلوغ بود؟ اگه میا
 ! ؟یچقدر دور  موند؟یم

وسط موهاش زد و از پاشا خواست که تنهاش    ی و گنگ چنگ   شون ی پر  ی حال   با
با  ا  دیبزاره،  دق  نیتو  تصم سرنوشت  قهیچند  م  م ی ساز  رو    گرفت، یخودش 

امتحانش م  یب یع به  داشت،   یازش نشون  شدیاگه گم م   د، یارزینداشت، 
 ... یو آوارگ  ی ب ینشون بزرگ غر



بهش بند بود، انگار عادت کرده بود بند باشه،    رفت،ینم  کرد، یفرار نم  دایش
م همه  اوش یس امتحانش  ش   کردیجوره  جمع   یحت  دایاما  هم گم    تیتو 
افتادنش کار    ر یواسه گ  ییجا  هیتله    هی انگار بهش الهام شده بود که    شد، ینم

شده، گاه  خ  یگذاشته  چند  یهاابونی تو  از  وقت گذر  و    شنبه پرازدحام 
  برد یرو گم نکنه دست جلو م   اوشیس  کهنی ا  یشلوغ و پررهگذر برا  یهابازار 

ا با  فر  کهنیو  قد  به  اون  با  تماس  اما    دیترسیم  شتر ی ب   دهم یشا  ادشیاز 
م  چنگ  رو  م  زدیلباسش  بر  جلو  به  قدم  باهراس  دوجا    ی کی  داشت؛یو 

پر    یهاخونهشلوغ و قهوه  یهاخودش رو تو مغازه  انهی ناش   یل یخ  اوش یس
چشم  انقدر منتظر موند و انقدر چشم   ز ی زرنگ و ت  دا یکرد اما ش  م ی دود و دم قا
 خود اون خسته شد به دنبالش رفت. ی کرد که وقت

و باال    دنیچرخ   یدوازده هم گذشته بود که باألخره بعد از کل   ساعت از   با یتقر
خسته و ناالن رو پاهاش بند نبود قفل  کهیدر حال  هاابونیکردن خ  نییو پا

 : دیبازشد و نال دا یزبون ش

 . یکن   داشیپ  یتون ینم  ی جورنیا -

 !دونمیم -

هم شده بود سر بلند    یدست به زانوها گرفته و کم   کهیخسته، در حال   دایش
 کرد و گفت: 

 ؟ یکنیوقتت رو تلف م   هودهیب  یو دار  یدونیم -



 یزیکردن تو تلف شد، حاال چ  دایواسه پ  نم یاز ا   تر ز ی عز  ی هااز وقت  یلیخ-
 ازش کم کنم.  گه یخورده د  هیشدن کارم   لیتکم یبرا  شهی کم نم

 : دیکش  شنهیس ی پلک به هم زد و دست رو  دایش

 خسته شدم.  -

متهم انداخت جلو    هیاون رو گرفت و مثل  یگوشه پالتو  رحمانهیب  اوشیس
 گفت:   گرفتیپشتش قرار م   کهیو در حال

 . ستم ی اما من خسته ن -

از شب رو   گهیدو ساعت د  ب یترت  نی نزد و راه افتاد و به ا  ی حرف  گه ید  دایش
سرد شده بود و دست   ی پرسه زدن؛ هوا حساب  یدست خال   ها ابونیهم تو خ

بازهم مثل چوب خشک سفت بود، باألخره    اد یبا وجود تحرک ز  ی و پاها حت
  وساختمان د   ه ی  ی گوشه افتاد رو پله سنگ  هیکم آورد و    اوشی هم خود س

ز  راه  پاشا  خونه  تا  د  یادیطبقه،  اون  و  اضافه    هیفکر    ی حت  گهی بود  قدم 
 د یکنار خودش د  ستادهیرو ا   داینشست و ش   یوقت   کرد، یبرداشتن رو هم نم 

مکث   هی آن بعد از    هی رو پرباد کرد و چشماش رو بست و در    شنهیقفسه س
  زونی آو ها رو دوطرف سکو کنار پاهاش که  کوتاه نفسش رو آزاد کرد، دست

 از هم فاصله گرفته بودن گذاشت و بعد گفت:  ده یو کش 

 چکار کنم؟  خواستمیم  یدونیم -

 گفت:   یمعطل یب  اوش ی به اون چشم دوخت و س دایش



 ی ریکه م   ییبدم و بعد دنبالت هرجا   ت یبدم، فرار  تیفرار   خواستم یم  -
تو    ، ینکرد  یاما تو همکار  شه یم   داشیپ  یجورنیا   دیکردم حم  الیخ   ام، یب

زرنگ  خسته  ، یردک   یبازم  م حاال  رو   خوام یم،  رو  بذارم،   یچشمام  هم 
 .نمتیکه نب   خوامیم

که نامردانه در    یحقارت و پست   نینه از سرما! از ا  د،یبه خودش لرز  دایش
  ی هاش رو به جاده روبرو که خالسر تکون داد، دست  اوشی . سشدیحقش م 

 و بعد با حرص گفت:   دیبود کش  یاز هر رهگذر و عابر 

هرجا  - برو  دار   ییبرو،  دوست  نم  ،یکه  باش  یخواست یمگه  مگه   ؟یآزاد 
جلوت    گهی خب برو! د  ؟یدیترس یمگه از محاکمه نم   ؟یبرنگرد  یخواست ینم

 نکردم، خجالت نکش برو...   داتیپ   وقتچیه  کنم یم  الیخ رم، یگیرو نم

خسته    یهاپلک  دایش  اما  کردیآخرش رو با تحکم و اصرارنثار اون م  جمالت
کس و  چشم دوخت، از همه  ستاره یاز خوابش رو به هم زد و به آسمون ب 

  ی درنگ  گهیبود، د   دهیآخر خط رس  هیشب   ییجاهیجا رونده شده بود، به  همه
کم   ؛باشه  ی تکرار  یها سؤال  یپاسخگو  تونستیسکوت نم  گهینبود، د   ز یجا

تر از تصورات خودش کم آورده بود، دوطرف پالتو رو از  زود دایآورده بود، ش
 و بعد آهسته گفت:   دیکش  شنهیس  یزورسرما به رو 

 . ادیز  یل ی! خاد یحرف بزنم، ز خوامیم -

 *** 

 ا یچهل و پنجم: ثر فصل



رو بر هم زده    ها یبلکه زندگ   ی زندگ  هی بودنش نه    یطوفان با ناگهان   ه ی  انگار 
  تونست یخته نبود، تنها صبر و توکل بر خدا م سا  یکار  ی بود، از دست کس

که    یاما گاه  گفتیم  نویهمه باهم ا   ت یگشا باشه؛ ذهن و فکر و واقعراه
صبر هم کارساز    گهید  گفتیبست مبه بن  خوردیو م  شد یخسته م   ثمن

در سکوت    دیو ما با   زننیدارش م  گناهیب   کنه،یتوکل هم کمک نم  ست،ین
  ی دست نامرئ   ه یانگار کمتر موفق بود،    رفتیجلو م  یهرچ  م،یفقط نگاه کن 
باهاش  یهرشب تلفن بایو تقر دیکشیسارا پر م   ی دلش برا  زد،یاونو پس م

به مادر    گذاشت،یطفلک دوران پرالتهاب بلوغش رو پشت سر م  زد،یحرف م
اما ثمن  اجیاحت ن   نی ا   تونست ینم   داشت  بذاره، مطمئن    کار مهیپرونده رو 

اگه هر وک  نه، شا   اومدیم  هم جاش  یاگهید  لیبود که  اون که  قد    دیبه 
م   شتر ی ب  ی لیخ ا  شد، یخسته  از  ماه  م  ن یشش    گه ید  د یشا  گذشت،یقتل 

پرونده طلسم    ن یااما    شد یم  کینزد   یدگ ی پژمان به لحظه پوس  ی هااستخوان
هر ماه و    ی هادادگاه  زد، یشده و گنگ هنوز تو همون مراحل اول درجا م 

 :یسؤال پر تکرار قاض 

عصر کجا    قهیماه، ساعت پنج و چهل دق  ید  ستی شنبه، مورخه بروز سه  -
 د؟یکردیچکار م د؟یبود

 : روانیس  ی شگی جواب هم و 

اسلحه کش   - من  آره  آره...  دنبالش،  رفتم  باغ کن،    خواستمیم  دم،یرفتم 
م   دشیتهد فقط  من...    یهمباز  خواستم یکنم،  من...  بترسونم،  خودمو 
 . خواستم یپژمان رو بکشم، نم   خواستم ینم



  یخط   دستش خط  ر یز   یهابرگه  یشده بود، رو   دهیهمه خودکارهاش جو   ته
بارها    کردن؛ یوار همديگه رو قطع مکه جدول  یو عمود  ی افق  ی هابود، خط

 :قیو دق  قیعم  کرد،یبود اما باز روش تمرکز م   دهیرو شن  روانیو بارها قصه س 

ها بود بعد از  اون روز حالم خوب نبود، نه فقط اون روز، بلکه من مدت  -
چقدر عاشقش بودم، تو که    یدونیبودم، تو که م  ختهیبه هم ر   ایرفتن ثر 

  یدن یتا خرخره نوش. مواد مصرف کرده بودم،  خواستمشیچقدر م   یدونیم
  ه ی  ال،یفکر و خ  یا یخورده بودم، ذهنم شلوغ شده بود و رفته بودم تو دن

  دایش  هو ی که بود و نبود،    ی... از هر کسای لحظه از همه بدم اومد، از تو... از ثر
افتاد که    ادمی  هویشده بود،    هام یکه باعث تمام بدبخت  یافتاد، همون  ادمی

  ام، هودهی افتاد که ناقصم، ب  ادمیزده شدم،    پس  ی تفاوتیچطور با حقارت و ب 
  ی باور کن همه چ  خورم،یکه به درد نم  ادافت  ادمیام،  دنباله  یآدم تا ابد ب   هی
ش  هی بود؛ شوهر  ا  دایلحظه  با  غول،  بود  شده  برام  بود  برگشته    که نیکه 

بچه از دستم    کهنیکردم، ا  الی هزار فکر و خ  دم، یترس یکار نبودم اما م گناه
  گه، ی د  یهاز یچ  یل یو خ  شم ی م  ن یاز ا  تر چارهیب   دن،یم لم یتحو  سیبه پل   ره،یم
  نیسوار ماش رونی از خونه زد ب   دایتا ش آخر،م ی ختم و زدم به سی به هم ر  هوی

  ی ابچه  دم،یدیها فقط بچه رو مکردم، تو تمام اون لحظه  بشی شدم و تعق
  خواد یم  یتهش چ   دونستم ینم   رو از دست داده بودم،   م ی که بخاطرش زندگ

نم مس   گه ید  دهم یشا   دونم یبشه،  نبود،  مهم  برام  سمت    ر یاصال  به  که 
با   دم یفهمیکالفه بودم، خودمم نم   یحساب   گه یشد د  دهی کن کش  یاهجاده

چشمام رو   شه، یجور تو دستم چپ و راست مفرمون چه  ، یاون حالت مست 



  مردم یداشتم م  ستادهی شماره داشت نه گرما، انگار ا  نفسم نه  افتاد، یهم م 
کن هر جا رفت دنبالش کردم تا    یها پس کوچهتو کوچه  دم؛یفهمیاما نم

که ناله    زنهیحرف م   ی اولش فکر کردم با کس  ،یی ال یدم به اون خونه ویرس
کرده رو    ینفت خال  ت یپ  دمید  دم یاما سرک که کش  کنهیم  اد یو فر  زنه یم

جنون گرفتم، همه    هو ی   اش؛یشعله بزنه به تمام هست   خواد یش و مخود
بره،   شدمیم  یفقط بچه تو شکم اون بود، حاال چطور راض م ی زندگ ی دلخوش

اما نذاشت،    ؛یانقدر ساده و دم دست  ونم ا خواستم برم تو و مانعش بشم 
بزنم تا بترسه اما نذاشت، خواستم دست و پاهاش رو ببندم    ادیخواستم فر

ذهن    نیبرسه اما نذاشت، نشد، ا   مان ی تا وقت زا  یی جا   هیبه طناب و ببرمش  
با خودم گفتم حاال که جنون    رم، ی بگ  یدرست   م ی خراب و وامونده نذاشت تصم

اما فندک روشن کردم،    خواستم یکنم، رفتم تو، نم   شیگرفته بذار منم همراه
انداخته بود دامن بزنم   م ی ش به زندگکه اون با نقشه  یشی به آت  خواستم یم

  دیبود، نبا  یحق من ادامه زندگ  ستم، ی ن  کار نیآدم ا   دمید  تونم، ینم   دم یکه د
طرفش و خواستم    انداختمفندک رو    شد، یقانون م   ر ی زنج  ی دست و پام الک

خاکستر    ماجرا شعله بزنه، خواستم که خودش  نیکه خودش به ته تلخ ا
داره! فقط   یاچه مزه گهی د یکی  یخاکستر کردن زندگ نهیکنه تا به چشم بب

 ه یقض  یجا  چ یبود، پژمان ه  د یفقط تهد  ی بترسونمش، همه چ  خواستمیم
جلو؛ پژمان    دیپر   ییهو ی زد،    ادیفر  یی هویاومد،    ییهو ی نبود، قرار نبود که باشه،  

بترسونم،    خواستمیهدف گلوله من نبود، فقط م  چکس ی هدف من نبود، ه 
مواد   دم،یفهمیمن حال خودمو نم  ست،ین   نیا   انشیبگم پا   خواستم یفقط م



  ، ثمنگوشام کر بود ثمن  د،یدیرو نم  یی مغزم رو پوک کرده بود، چشمام جا
 . خواستم یبکشمش، نم خواستم یمن نم

تو  پژواکش ه  شد،یقطع نم   ز یآمالتماس  ی ادهایفر  یصدا رشب و هر روز 
  ی نداشت، قاض  ینقطه ابهام   چ یقصه کامل بود و ه  د،یچ یپ یم  گوش ثمن

 .دی ترسیازش م که ثمن  یاما نه اون حکم  دادیحکم م دیبا

رنگش زد مادرش وارد اتاق شد،    یتونی و ز  یفرفر  یرو که رو موها  نکشیع
  ی رو  کردیم ییقطعه نبات زرد خودنما هیکه توش    یزعفرون یچا وانیل هی
 گذاشت و گفت:  ز یم

حالت واجب   ن ی! به خدا با اهایکن یم   ض یجان، آخر خودتو مر بسه ثمن -
 .ی تو رختخواب باش  د یتو االن با ست،ین

حال   ثمن از    کردیم   یسع  کهیدر  رو  ل  ادیدردش  به کمر  دست    وانی ببره 
 گرفت و گفت: 

تنها    ی که آروم باشم، زندگ  ستیآروم بمونم، اصال حقش ن   تونم یمامان نم   -
 ؟یازم دار یچه توقع  ره،ی خواهرم داره از دست م

 هم شد و بعد گفت:  ی ش گذاشت، کماومد جلو و دست به شونه مادرش

  ی اب یو غ  یاچطور عجله  یدیوقته که از دست رفته، ند  ی لیخ  ایثر  یزندگ  -
ند به ماه نکش  یدیطالقش رو گرفت؟!  اون د دهیکه  و رفت،    گهی گذاشت 

هم  یدیام هم  االن  ب  طوره،نینداشت؟  با  داره  از    یایالیخیاالنم  بدتر 
 چطور خودشو با اون بچه سرگرم کرده! ی نی بینم  کنه،یوقت سر م اون



 به بغض نشست، ادامه داد:  یکرد و به آهستگ   ر ییکالمش تغ  لحن

 .خوادیرو نم روانیبا س  ی زندگ گه ی! به خدا دخوادینم  گهید -

اما د دست رو دست مادرش که هنوز رو شونه  ثمن بود    دیلرز یم   گه یش 
 گفت:   یگذاشت و بعد به نرم

عشق    نی ا  فهیرفته؟ ح ادتونیبود،   یا اسطوره  روانی و س ایمامان، عشق ثر   -
  روان ی که س  ییها ها و گناهخالف  ها،یکار ها، پنهاناز دست بره، با تمام دروغ

اون    ذارم ینم   ذارم، یکه وجودش از دست بره، نم   فهیمرتکبشون شده بازم ح
باورش  خواستم یمن وقت چیو من ه دشیپرست یعاشقانه م ایکه ثر   یوجود
 که چال بشه.   ستی خاک، حقش ن ر ی راحت چال بشه ز  یلی کنم خ

بلند شد سرپا، دست به دو    رو گونه؛ ثمن  دیمادرش غلت   یهاتو چشم   اشک
 مادرش گرفت و گفت:  طرف صورت 

 .کنم ینجاتش م   یرو برا   امیتمام سع  گم یتالشم، م   نیآخر  گم ینم   وقتچیه  -

وارد رو مهمون  خنک تازه  م ی به سمت پنجره باز اتاق، نس  د یرو کش  نگاهش
 صورتش کرد و بعد گفت: یهاشهی رگ و ر

گونه به گونه   شه؛یتهش خوب تموم م   کنم یدلم روشنه مامان، حس م   -
 مادرش چسبوند و در ادامه گفت:  سیخ

 . خوامیجور که مهمون -

 اشک رو حس کرد و گفت:  یشور دش،یبوس



 . یخوایکه م   یجورهمون -

 *** 

 . روانی س دن یسه روز بعد رفت زندان د دو 

تلفن  داشت و در    ابون یدو طرف خ  زد، یحرف م  ی با دخترش  نگاه کرد  رو 
 ابون یعرض خ   فشردیمحکم کف دست م  رو  شیچرم   ف یدسته ک   کهیحال

 صدا بود:  ن یکمتر  هانی بوق ماش یبلندش تو سر و صدا  یکرد، صدا  یرو ط 

 ؟ یدار یچه مشکل  گهی رو درست گفته، تو د ز ی همه چ ی مامان  زم،یعز -

 گفت:   سارا

  ی نی بب  خواد یاصال دلت نم   ، یماه قبل هم نبود  ، ی که کنارم باش  خوام یمن م  -
 افتادم.   ختیجوش زده، به خدا از ر  م یشونی کردم؟ تمام پ  یرییچه تغ 

 رو به گوش چسبوند و گفت:  لشیراحت موبا دیدر بزرگ زندان که رس  دم

 . یایباهاش کنار ب دیتو با ه،ی ع یطب ز یدلم بلوغ، همه چ  ز یخب عز  -

 . کشم یاز پاپا خجالت م ،ی تو هم باش خوادیمامان اما دلم م   امی کنار م  -

دو تا جمله سر و ته حرفاش رو زد و    ی کیث رو کش نداد، با  بح  گه ید  ثمن
 کارتش رو درآورد، سالم کرد و وارد شد.   عیکرد، سر   ی بعد هم خداحافظ

  زدیپرونده ضرباهنگ م  یاتاق منتظر نشسته و با انگشتاش رو   یتو  یوقت
سبز شده    دهیتازه از راه رس  ده یا   ن یش، اکه حرکت تازه  کردیفکر م   ن یبه ا 



و    دیجو یلبش رو م  یهاکار ساز باشه؛ گوشه  تونهیش تا چه حد متو کله
روزها به اندازه تمام عمرش حرف زده    نیا  کردیحس م   زد،یتندتند پلک م

 . ارهیقراره که کم ب  ییهو ی و 

نزد  ییپاها   یصدا  دنیشن  با بهش  لحظه  هر  از    شد یم  کتر یکه  دست 
ش رو نوازش  چونه  د، یها کش لب  یو ضرباهنگ زدن برداشت و انگشت به ر 

ش هنوزم درد رو  دوره  ی انیپا   ی کرد و بعد پلک به هم زد، با وجود روزها
مرد که   نیا  یقلبش به تپش افتاد، آره قلبش برا کرد، یبدنش حس م  یتو

 بود. یتپش تنها از سر دلسوز  نیافتاد و ا بود به تپش  ه دست بست

 ز ی خم ی ن شیکم از رو صندل  هی  سرباز وارد اتاق شد ثمن هی که همراه    روانیس
لبخند تلخ و گذرا به اون نگاه کرد؛ سرباز عقب عقب رفت    ه یبا    روانیشد، س

به عنوان    شیها پ که از مدت  یتفاوت   یبا ب   روانیکرد و س   هیتک  یو به در آهن 
آب دهانش    شست، ن  ثمن  یروبرو   یصندل   یبهش دچار شده بود رو   ی ماریب

ن به بعد    دارش ید  ن ینگاه کرد، انگار از آخر  ز یم   ی ورت داد و به پوشه رو رو ق
  ی ل یخ  کرد، یبراش کار م  یلی انداخت، خ  به ثمن  نگاهم ین  ه یقطورتر شده بود،  

خجالت    اره،یبه حالش دل سوزوند اما نتونست به زبون ب   کرد، یبدوبدو م
و حواس اونو    دیکش   ز یم   یرو   تدس  انداخت، ثمن  نییو فقط سر پا   دیکش

 پرت کرد، بعد هم گفت:

 حالت خوبه؟  -



آورد و بغص کرد، انتظار  کم   ثمن  یها چشم   یبار جلو  ن یاول  یبرا  روانیس
بود    ی بود، باألخره به هر سخت  ومده یرو داشت اما اون بازم ن   ای مالقات با ثر

 خودش رو آروم کرد و گفت: 

 حال اون چطوره؟ خوبه؟  -

همه  اون  ادیو به    هاشیتفاوت   ی ب  ادیافتاد، به    ایثر   یهاحرف  اد یبه    ثمن
 تموم بشه.   خواستیکه انگار نم  یال یخیب

اون در لحظه نگران و مضطرب شده بود به جلو   ی که از مکث طوالن  روانیس
 تو هم گره کرد و گفت:  ز ی م  یهاش رو رو برداشت، دست ز یخ

 براش افتاده؟ یاتفاق -

اون بود، هنوزم مثل    ادی هنوز به    روانیشد، س   رهیاون خ  یهابه چشم   ثمن
که تو اون کشور    یدلنگرانش بود، مثل اون روز  ی عاشق  ییابتدا   ی اون روزها

 و بعد بگه:   ره یگوشه کتش رو بگ   کردیم   ی سع  د، یدویم   به دنبال ثمن  ب یغر

 شه؟ یحالش چطوره؟ خوب م  -

کرد خودش   ی دور و سع  خت یخراب رو ر   ی زد، حال و هواها  ا یبه در   دل
به هم سنجاق    یداد و پوشه قطور رو باز کرد، کاغذها   رون یب   یباشه، نفس

زبده شروع کرد به حرف    لیوک   ه یجا کرد و بعد درست مثل  شده رو جابه
 زدن: 



تالش،    نی آخر  گمیوارد بشم، نم   گه یدر د  ه یاز    خوامیامروز م   روان، ی س  ن یبب  -
 . یکه تو هم کمک کن  خوامیقط م ف کنم،یهمه تالشم رو م  شه یمثل هم 

 شد و گفت: رهیاون خ  ی هاتو چشم  صاف

 گم؟ یم  یچ  یدیگوش م  -

  یکرد، چنان نفس   هیتک   شی که اصال تو حال خودش نبود به صندل  روانیس
به    ش به حرکت افتاد، ثمنکامل باز شد و چونه  شینیب   یهاکه پره  دیکش

 گفت:   روانی جلو خم شد اما هنوز لب از لب باز نکرده بود که س

 ؟ ی! مگه قرار نذاشتنمش؟ ی بب خوامیم  یمگه بهش نگفت  ومد؟ین  ایچرا ثر  -

 گفت:  شیبا همون لحن خشک و جد ثمن

که اون    یکردفراموش    که نیمثل ا  ست،ین   ها یراحت   نیمالقات شما به هم  -
 . ستی زنت ن گهید

 :دیغر  ر ی مثل ش  روانیس

 هست! -

 زد:  ادیو فر دیکوب  ز یم  یشد، دست رو  دهیجلو کش  به

 ... کسچیجداش نکرده، ه یمنه، کس ی اون هنوز زن منه، همه زندگ -



دستش رو به    بود چند قدم جلو اومد اما ثمن  ستاده ی در ا یکه جلو  یسرباز
که حاال صورتش    روان یموضوع باال برد و بعد رو به س  ی تی اهم  یعالمت ب

 هاش به لرزه افتاده بود گفت:قرمز و دست

 . یقبول کن نویا  دیتو با روان،یشما تموم شده س  نیب  ز یچ همه -

فر  یب   روانیس دوباره  اومد  ثمن  ادیمنطق  رو    کنه که  عالمت  دستش  به 
 اون گرفت و در ادامه گفت: یسکوت جلو

ا  - م   ییجدا  ن یمنم  نکردم،  قبول  نکرد فهمم یرو  قبول  تو هم    یحت   ،ی که 
  شه ی نم  قت یاما از حق   ذاره، یم  ای مامانم هنوز که هنوزه اسم تو رو کنار اسم ثر

که تو شناسنامه هر دوتونه، آره، جور    شترهیب   سالکیفرار کرد، مهر طالق  
  گرانیدل د  ستبه خوا  دیمن ساده است اما باور کن با   یقات براکردن مال
شده،    یاز همه فرار  شنوه،ینم  ی چی وقته که ه  ی لیخ   ایداد، ثر   ت یهم اهم
  که به اصطالح سرپرست  یااون بچه  ی نه مامان رو و نه حت  نهی بینه منو م 

  ره یخ   یهامرده، باور کن مرده؛ چشم  ست،ین   ایدن   نیتو ا  گهیشده، به خدا د 
  ی معن   ه یفقط    حتی و نص  لکر در مقابل حرف و درد د  یها جا و گوش  ه یبه  

 داره، اونم مرگ.... 

غلتک    ه یرو    شیزندگ  رفت یمرد، از همون وقت که پذ  شییاز وقت جدا   ا یثر
فعال نجات تو مهمه،    کنه،یبه تو نم  یافتاده، التماس به اون حاال کمک  گهید

ا نجا  از  لعنت   نیت تو  ا  ، یمخمصه  از    یپرونده شوم که داره دست   نی نجات 
 . رهیگیرو ازت م ی ادامه زندگ یدست



از شکستن    ان،یجمع شد اما نذاشت که رو گونه ب  روانیس  یهاتو چشم   اشک
با    غرور هراس داشت، دهانش رو باز کرد و سرش رو تکون داد؛ ثمن  نیا

ز اونو  تمام حرکات  م  ر ی نگاهش  داشت،  پنهان    دیفهمینظر  واسه  داره  که 
ش رو  زود پوشه  ی ل یپس خ  شه،ی متوسل م  یهاش به هر راه کردن اشک

اون نگاه کرد و تو    ی به سر تا پا  روان یس  د؛ یبه لباسش کش  یبست و دست 
 طاووس...   هیپرغرور مثل   د،یرو د  ا یرتصوراتش ث

با  تبخال بزرگ و خشک  هیلبش رو که    گوشه  بود  انداخته  شده روش جا 
 زبون تر کرد و گفت:

 ؟ یریم یدار -

 داد و گفت:   رونیب ی نفس ثمن

 روان، یس  یوقت ندار  ،یدرد دل کن   یخوایفقط م  ،ی حرف بزن  یخوایتو نم  -
 ت...تا روز محاکمه ، یقبول کن  نو یا  دیبا

رو کامل عقب زد، سر و گردن کج کرد    یبلند شد و با پشت پا صندل   روانیس
 و گفت: 

 ی. پس تا اون روز راحتم بذار، گفتدونمینمونده، م   یزیم چتا روز محاکمه  -
به بعد منم کنارش مردم، فراموش کن چقدر    نیکن از ا   الی مرده پس خ  ایثر

آورده،  کم   تیشگاهی ببخش که موش آزما  ، ینگرفت   یاجهی و نت  یتالش کرد
ضجه    هنداره، همه زور من، هم  یت یبراش اهم  گهید  جفتشیب   یآخه زندگ

زندگ ادامه  و  موندن  و  تو  به  التماسم  ا   یو  بخاطر  خ  نیفقط    الیبود که 



عوض شده،    ز یهست که منتظرمه، اما حاال همه چ  ی کی  رونیاون ب  کردم یم
  ست، یمنتظر برگشتنم ن   اینگاه ثر   گهید   ست،ی عشقم ن  یهانفس  یصدا  گهید
رو   دونم یم   دونم،یم تشو   یای فقط  موندن  به  اونو  هست که  ق  ینبودنم 
د  کنهیم بده که  مژده  بده،  مژده  بهش  رو  ر یپس  زود  پ   اشیو    دایتحقق 
 دستش رو باال برد و تکون داد: کنه،یم

 بهش مژده بده.  -

 صداش زد: رفت و از سرباز خواست که در رو باز کنه، ثمن  عقبعقب

 !روان یس -

  ر یتفس   معنایبود که ب  یاما جوابش سکوت  دیبه دنبالش دو  نگشت؛ ثمن  بر 
  کرد، یجلوه م  شهی تر از همنشون نداده بود، تلخ  ی خوش  ی رو   یزندگ  شد،یم

جور  اتفاق شکست بود اما حس سرنوشت به واقع چه  نی بعد از ا   حس ثمن
 !شد؟ یم  ر یتعب 

ماد  وقتچیه  ثمن وسا  اتیبه  و  ابزار  تجمالت    ی توجه   یخونه کس   لیو 
خودش رو    یجلو  تونست یقصر باشکوه پژمان کمتر م  دن ینداشت اما با د 

به    ره،یبگ تابلوها  یک یچشماش  صدا  ره یخ   ینقاش  یاز  بود که    ی مونده 
 : دیجا به گوشش رس  ن یکتری از نزد  یآلودبغض

 . رهیداره از دستم م می ؟ عمر و زندگثمن  یکن ینم  ی کارچیچرا ه  -

  قایصدا و دق  نیبارها و بارها از پشت تلفن ا  شناخت، یآشنا رو م  یصدا  نیا
در کار نبود،    یبود، اشتباه   دهیلحن سوزناک شن  نی جمله رو با هم  نی هم



  ه یکه از زور گر  ییها لرزان و چشم   ییجا، درست روبروش با دست و پاها اون
همون    نگران،  شهی بود، همون زن هم   ستادهی ا  روانیمادر س  شدیباز نم  گهید

تمام    شدیباز م  روانیهمون که اگه ل..*باش به اسم س  ،ی شگیدلسوز هم 
 به لرزه و تکون ...  افتادیجونش م 

به    ؟یاومده بود؟! به دنبال همون فرار  ی ! به دنبال چکرد؟یکار مچه  جانیا
 ی همون که آخرش ناش  اره؟یکه قرار بود براش نوه ب  یدنبال همون عروس 

لبخند کوتاه    ه یفرصت    ش یبه همباز  ی رو باخت؟ همون که حت  ی باز  ی ناش
 نداد؟

بود    کس یب  ی... به حساب فرار  دایش  ن یبود ا  یداردنباله  یکه چه تنها  آخ
که   یینداشت هنوز بودن کسا   یی توش جا  گه یکه د  ییایدن  نیتو ا   جا،نیاما ا 

 ی اون درد  د ینگاهش رو و شا  خواستن، یهاش رو محرف  اومدن،یدنبالش م 
با    نیشده بود؛ ا  یمتالش   ها یرو که به خاطرش زندگ  خونه مال اون بود، 

که به در و    یبود، با نور نگاه   دهیچ یکه توش نپ  ییها خنده  یانعکاس صدا
خونه فشانده    نیا   یکه تو سرسرا  یعطر   ی نشده بود، با بو  رهیخ  وارش ید

نداشت،   یریتعب  گهی احساسش که د   یخونه مال اون بود؛ برا   نینشده بود، ا 
  ی روح  یبرانداشت،    یبه قد سر سوزن هم تعلق   یحت   گهیجسمش که د  یبرا

  یی ها هم جاآدم  ن یا  یسنگ  یایبلکه در دن  جانی وقت بود نه تنها ا  یل یکه خ
 نداشت.

رو    تفاوتشینشست و نگاه ب  نیکنار آفر  یصندل   یرو   نهی با وقار و طمأن  یلیل
و    ها رچشم یز   ینداشت، فقط گود  ایبا ثر  ی ادیز  یل ی، فرق خدوخت به ثمن



ها همون چشم  چشم   کرد،یمجزا م  ا یش بود که اونو از ثرتنه  ن ییپا  یفربگ
شده بود    رهیخ  یهاکه متوجه نگاه  همون لبخند؛ ثمن  روحیبود و لبخند ب

 گفت:   نیبه جلو خم شد و بعد رو به آفر یکم  اورد،یتاب ن گهید

 کجاست؟   دایش -

 به حرف اومد:  یل ینگفت عوضش ل یزیچ نیآفر

اندازه کاف  - به  روز  و  ا   ی شب  بازجو  ن یتو  مادرم   ییخونه  و  من  هست، 
فکر    م، ی دیگزارش م  م یدار   خبر یب   خبرِ یب   قه، یبه دق  قهیهر لحظه، دق  گناه یب

به    دهیچ یپ   یهاهی به شما قض  یجواب تکرار  هیجواب دادن، اونم    کنم ینم
ر  و  راست  رو  بگ   سیهم  رو  راستش    ی برا  ن؟ی اومد  یچ   یبرا  ن، یکنه، 

 ت؟ی رضا یبرا التماس؟

پا  ه یگر  ر ی زد ز  یحور اون برا  نییو سر  التماس اومده بود    یانداخت، آره 
 ی به دنبال مقصر بعد   نبود، ثمن  نیبه دنبال ا  اما ثمن  تی گرفتن رضا  یبرا
رو    ه یشده بود،    یگرفتار   نیا   یکه باعث. بان   یکاردنبال اون گناه  گشت،یم

بسته شد،    تاشدس  دا یخورده بود، با فرار ش  ی مقصر اصل  ن یدست بزرگ از ا
همه درها بسته شده،    گه یو سرش خراب شد و حس کرد در   ا یلحظه دن  هی

 گفت:  نیرو که برداشت آفر  نکشیهاش رنگ باخت، ع کرد و گونه  خیتنش  

روز از راه برسه، انگار چشمام از اون روز    نیا   خواست یدلم نم   وقتچیه  -
  دیپر   روان یاون روز که س  د، یدیروز رو هم م   ن یمقابلش ا  دیرو د  ت یکه واقع

روز    نیا   دمیبه حساب از زنش حرف زد، د  ستاد،یخونه، مقابل من ا   نیتو ا 



فهم روز که  اون  رو؛  دار   ست،ین   هیقض   ی کجا  چیه  دم ینحس   یباز   هفقط 
اشتباه کرد، با    روانیرو، س  یباز  نیطعم آخر  ِی تلخ  کردمیحس م   کنه،یم
به    دمیرو بزرگ کرد، نفهم  کیکوچ  ی هاهمه اتفاق  یکاردروغ و پنهان  هی

  وقت چیه  دم،ینفهم  اومد،یبچه نبود که گول بخوره، بهش نم  ، یمت یچه ق
  ی زیچ  د یبا تهد  ه،ی افتاد، حاال با التماس، با گر  یاتفاق چه جور  نی ا  دم ینفهم

  ،یدنبال همون مقصر اصل   گردن،یم  دا یهمه دارن دنبال ش  شه،یعوض نم 
 . گردهیاما ... اما باألخره بر م  دونمیم  رشدهید

نفس افتاده  به نفس  گهی که د  یآلودش رو به سمت حوراشک  یهام چش   نگاه 
 و بعد ادامه داد:   دیبود کش 

باشه کس  - قرار  ن  یاگه  دخترم   ستم،ی از خون پژمان بگذره، اون کس من 
 ببخشه و بگذره.  دیاونه که با  داست،یفقط ش ست،ین

 :دیبلند نال یی صورتش فشرد و با صدا   یها رو رو دست یحور

 ...  روان یپسرم، س   ایخدا -

کرد آرومش کنه،    یاون گرفت و سع   یها دست به دور شانه  طاقتیب  ثمن
نداشت به زور از جاش بلند شد و به   یکه خودش هم اصال حال خوب   نیآفر

تحمل    تونستیخفه سالن رو نم  یسر سالن رفت، فضااون  یهاسمت کاناپه
  یم گر   م ی د رو گشود، نسپرده رو کنار زد و بعد پنجره بلن  ه ی  ی کنه، به سخت 
ماه تابستان بود صورتش رو نوازش داد، دست به چارچوب    نیکه ارمغان اول 

و تمام   ادیرو نگاه کرد؛ قرار بود برادر سوسن عصر ب اطیگرفت و ح  یدر آهن 



ز رو  دوباره گل  ر یباغ  رو کنه،  م  یداوود  ی هاو  پر    گرفت، یجون  باغچه 
هوا  ها چکیپ   شد،یم و  شمعدون  گرفتیم   یاتازه  ی حال  و    ی و 

اون عمارت بزرگ،    یتو سرسرا  گرفتنیگلدون جا م گلدون  هاوسفی حسن
پژمان منعکس    یهم گذاشت صدا   یرو که رو  نشی خسته و سنگ  یهاپلک

 شد تو گوشش: 

که    ییجابهتر از اون  یل یخ  ییجا   هیآدم خاک بشه،    یهاآرزو   یوقت  گنیم  -
م   م ی دوست داشت آرزو   نه؛یشیشکوفا بشه به گل  از شروع    ی تنها  من بعد 

که از همون لحظه اول خاک    یفقط عشق بود، عشق  یی تنها  ن یبعد ا  م،ی زندگ
نم ا   نیا   ر ی غ  دونم ینم   دونم،یشد،  م   ن یخونه  به گل    خواد یعشق کجا 

 !نه؟ یبش

  گه ید  د،یپر  اهاشیش چشم باز کرد و از روکه نشست رو شونه  یلیل  دست
و ردپاهاشون   ثمن  ه یسا   یحت   گه یتو سالن نبود، د  یحور  یهاجهض  یصدا

رفته بودن، چشماش رو که پلک    یخالوقت بود که دست  ی لیهم نبود، خ 
ل د   ی ل یزد  روزها  د، یرو  همه  مثل  مضطرب،  و  به    ینگران  دست  گذشته، 

 د و گفت:یبازوش کش 

ا   ستم ی ن  ی راض  -   تیو بخاطر من از زندگ   ی راه رو بکوب  همه نیکه هر روز 
 تو رو خدا به فکر خودت باش.  ، یبزن

حال   یلیل ا   شونیپر   یبا  نم  نیکه  بر  سرش  از  دست  اصال    داشت یروزها 
 مادرش رو پاک کرد و گفت:   یهااشک



م  - هم  به  بدتر  بمونم  و کور  سوت  خونه  اون  تو  اگه    ک ینزد  زم، یریمن 
شب با هر   با یتقر  زنه،یتلفن م  معرفته،یب  گمیرفته، نم  اوشی دوماهه که س

اون خونه که پا    یدارم، هرجا   اجیاما من به خودش احت  م ی زنیهم حرف م
  ست؛ی آه، اصال حالم خوب ن  نم، ی بیلباسش رو م   شنوم، یصداش رو م   ذارم یم
چند قدم   یاحرکت اضافه  چیو بعد بدون ه  دیها کش دست از نوازش  هوی

دنبال   رفت،  وقت  نیآفر  گشت،یم   یصندل   هیعقب  کرد،  که   یکمکش 
شونه البالنشست،  به  دست  نوازش،  به  رو گرفت  اون   یموها  یهاش 

که   ییروزها   کرد،یاز دست رفته رو مرور م   یهاو تمام گذشته  د یکشیم
  کردیرو دسته م  موهانیا  دیکه با   ییو نبود، روزها   بودیم   ترشکنار دخ  دیبا

م  یروسر  ر ی ز  بافتسی و گ دنبال    دادیحالت  بعد  هرکجا  و  به  خودش 
براش مهم    گهید زهایچ ن یرو از دست داده بود اما ا  اهای رو  یل یخ شوند، یم

  ز ا   ز یلبر  یول   ر یکه گرچه د  ییبود، حاال  دهیآرزوها رس  نینبود، اون حاال به ا 
 حس خوب بود. 

 براق و روشنش رو رها کرد خم شد پشتش و گفت:  ی موها  یوقت

 ؟ یگی شده که به من نم یزیچ  ، یست ی روزها اصال مال خودت ن نیا -

باشه،    ن یقی  هیمحکم    هی پا  تونستیشک م  ن یهنوز شک داشت اما ا   ی لیل
 ثابت شده بود.  بایکه تقر  ین یقی

و بعد   دیموهاش ثابت مونده بود کش ن ییکه پا  نیدست آفر یبه رو  دست
 گفت: 



قرار   م، ی من و اون به هم قول داده بود  فته، یاتفاق ب  کردمیراستش فکر نم   -
  دونم،یاما ... اما نم   میآماده بش   یکه از لحاظ روح  یتا وقت  می بود صبر کن

زانوها    یکرده بود رو   خیاون شب ... خجالت زده دستش رو که    دونم ینم
 چنگ زد و بعد گفت:

 آه مامان ... مامان من ...  -

  ستاد،ی اونو دور زد و بعد مقابلش ا یصندل   نیگرم و دلنش   یبا لبخند نیآفر
م  یلیل نفس  زور  به  و  بود  شده  فرار    یبرا  ی راه  هی دنبال    د،یکشیسرخ 
فقط ثمره    ن یو نه گناه، ا  ی ضی بود، نه ح  یاما چرا فرار؟! نه دزد  گشت،یم

  زانوهاش   یرو   نیعشق پرشور که باألخره به بار نشست؛ آفر  هی، ثمره  بود
ل معصومانه  صورت  م  ی لینشست،  بعد   ونی رو  و  گرفت  دستش  دو 

 گوش اون گذاشت و گفت:   خی گرم و مادرانه لبش رو ب  دمش،یبوس

خوشحال باش و لبخند بزن،    ره،ی گیاز تو درونت داره شکل م   ی زندگ  ن یاول-
نماز    ده،یپاش   یاز امروز به صورتت عطر و مهر مادر  خدا تو رو نشون کرده، 

  نیا   یتو  ی روز  هیکرده،    نیهزارتا آدم گلچ   ن یاون تو رو از ب   ار، یجا بشکر به
شن  آرزو  تنها  بود،    ه ی  یصدا  دنیخونه  آرزو   کهفرشته    هیفرشته    ی همه 

ا توسط    ن یصاحب  داره  حاال  اما  شد  خاک  آرزوش  بود،    گه ید  ی کیخونه 
م  ا  شه،یشکوفا  تن  ب   نیعطر  فرشته    شباهتیفرشته کوچولو  تن  عطر  به 

  ن یمبارکه، تو بهتر  گمی ندارم که بگم، فقط م  یزیچ  ست،ی پژمان ن   یآرزوها
  یو بعد تو  د یبه گل نشسته اونو بوس ی هاو گونه یشون ی پ  ؛ یشی م ایمادر دن 

 پدر و پدربزرگ از دست رفته.  ن یگفت، به ا  کی تبر انمیدلش به ا 



 **** 

 دا یچهل و ششم: ش فصل

 (.   فهمم ینم  ی عنی  ی ) به ترک وروم یوم ی آنال -

 هراسونش رو به صورت اون دوخت و گفت:   یهاچشم  اوش یس

 ...  کهنیا ا ی یفهم یتو واقعا نم  -

 دست باال برد و گفت:  پاشا

ب  نیا   اوشیس  - بود  قرار  د  ادتی  فته،یاتفاق  و  در  به  تا    یزدیم  وار یرفته 
 قرارمون بود.  ن یا ؟یبد شیفرار

 چسبوند و گفت:  ی شون یدستش رو به پ هیکف    اوشیس

 قرارمون نارو زدن نبود.  -

 نفس تازه کرد و بعد ادامه داد: د، یکش   نییپا   یشون ی از پ دست

 بد کرد که منو دور زد. ی لیبد کرد، خ  -

و بعد تاسش رو انداخت اما    دیرو سر کش   ش یدنینوش   وانی ل  تفاوت یب  پاشا 
 دست رو دستش گذاشت:  اوشیهاش رو جابجا نکرده بود که سهنوز مهره

 . یکمکم کن  جانیا ی ایپاشا ازت خواستم که ب -

 دستش رو باال آورد و گفت: حواسیب  پاشا

 لحظه(. هی)   آن ر یب -



بود چشم    ز یم  یکه رو   یه تخته نردزنان اول به اون و بعد بحرص اوش یس
ها  که دو سه تا از مهره  دیکوب   ز ی م  یدستاش رو رو  یجور  ه یدوخت و بعد  

  یی لو یب یهم به لرزه افتاد؛ مرد تنومند و س ی بغل  ز یچندتا م   ی جابجا شد و حت
کنه    شین اومد مع  اوش یگفت که تا س   یبه ترک  ی زیبود چ  کیکه به اونا نزد

رو    اوشی س  یش رو کنار گذاشت و بازو ، تختهپاشا رو هوا جوابش رو داد 
 بعد هم گفت: د،یچسب

رو نداره، مطمئن    ییجا  گرده، یباور کن که خودش بر م   گرده،یاون بر م  -
اسمش رو به    یو اون همه جا ه   می که ما دنبالش هست  یدیباش همون حم 

  ، یصبر کن   دیبا   ،یفرار   نیاالن از دست ا   نی هم  ارهیبه زبون م   ش یعنوان ناج
 اول.  ی مثل همون روزها

  ون ی و دود قل  گار ی تند س   ینفس تازه کرد اما به سرفه افتاد، بو  هی  اوش یس
رو حساب قهوه  یفضا ممه  یخونه  تکون  داشت سر  بود؛  و   دادیآلود کرده 

 که پاشا ادامه داد:  گرفتیضرباهنگ م ز یم  ی ها رو رو انگشت

 ؟ یچطور فرار کرد که متوجه نشد -

 ها رو تند به هم زد و اتفاقات شب قبل رو مرور کرد. کپل اوش یس

  یکه کس   یحرف بزنه،. گفته بود درد دل داره، درد  خوادیگفته بود م  دایش
 یی با سکوتش به اون فرصت پرگو  اوشیحس نکرده و س   یو کس   دهینشن

 داده بود: 



سرم مرد و من    هی سا  نیمادرم که مرد آرزوهام مرد، پدرم که مرد بزرگتر  -
ادامه    یبرا  ،ی دلخوش  ینداشتم برا  یز ینداشتم، چ   یزیچ  گه یبعد رفتن اونا د

و تحمل   د یها موند و دلحظه نینفس که بشه تا آخر هی  یبرا یحت  ، یزندگ 
خدا    اشت،کنم، خدا مجبورم کرد، خدا نگهم د  ی زندگ  خواستمیکرد، من نم

رو جلوم علم کرد، بهش جرات داد و عوضش منو خفه    یک یهلم داد، خدا  
رو لبام و    دیرو کش  دایکرد، خدا به من فرصت حرف زدن نداد، دست ناپ 

خوشبخت نبودم، پژمان هم خوشبخت نبود، اما   خوام؛ینذاشت بگم که نم 
نداشته،    و که انگار بهتر از من  کردیرفتار م   ی جور  هی  زد،یحرف م  یجور  هی

ند از منو  ن  ده؛یانگار مهربونتر  و زخم زبون،    شی تکونش دادم، ضربه زدم، 
ب و  بد  و  فحش  ناحرف،  و  نم  راه،ی حرف  انگار    شد یخسته  طناب    هیازم، 

تنها    شد،یتر مش محکم و محکم و گره  شدیم   دهیچی پ  یدورمون بود که ه 
راض   شه یبودم، هم  و  م  ،یتنها بودم  اون که  ازم    ز یهمه چ  ار انگ  اومد یاما 
م  چ  شد،یگرفته  تمام  قد  دور  ییزها یبه  ازش  داشتم  نفرت  ازشون    یکه 

هاش  انگار گوش  د، یفهمینم   خواستمش،ینم   د،یکشیاما دست نم  کردمیم
ا  ب  ن یبه  و  ا   ها، راهی بد  بود. چکار   یهاییگو هودهیب  ن یبه  عادت کرده  من 

 شدم؟یرها م که   کردمیچکار م کردم؟یم

گره خورد    کردیبه پاشا که دوباره تخته نزدش رو روبه راه م  ی اتفاق  نگاهش
 افتاد:  دایش یها حرف ادیاما باز  

 دم،یشنیخودم نه اما صداش رو م  شی پ   زد، یم   یی حرف از جدا   یی وقتا   ه ی  -
نم  دم؛یلرز یم م  خواستم،یطالق  فقط  نزد  خواستم یفقط...  نباشه،    کم یکه 



م   شهی هم طالق  خانواده  دم، یترس یاز  مرگ  از  بخاطر  بعد  اون  به  من  م 
  به شوهرم بدن    یقبول کنم که زورک   تونستمیش محتاج شده بودم، نم خونه

  میچادر شروع زندگ   هی  ر یجامونده تو زلزله و بعد هم ز   یاز همون پسرها  ی کی
  ، یاز کس   یو نشون نام    هیانقدر بمونم تا بلکه    تونستم ینم   رم،یرو جشن بگ 

عمو  به اصرار زن  میباطن  لیبشه، مجبور شدم برخالف م   دایبرام پ   یی آشنا
  که یکه بگم از وقت  ستی دروغ ن  یزنش بشم، اون عاشقم بود، اگه نگم از بچگ

به خودش گرفت که اون رفت    تیرنگ جد  یعشق وقت   نی اما ا  دیبه بلوغ رس
  ی تهران درس خوند و کار و بار به هم زد و خونه ساخت و خواست خواستگار

آوار کرد،    یرو ناگهان   مون یو تمام زندگ  د یکنه که اون صبح تلخ از راه رس
  گفتمیمن به پدر و مادرم م   افتاد یاگه اون اتفاق نم  دیشا   د، یشا   دونمینم

به پژمان ه  زندگ  ن یا  دیشا ندارم،    ی حس  چیکه  تلخ  هردومون رو    ی اجبار 
د   کرد؛ ینم  کونیفکن و  در  اون    وار یبه  نشد،  اما  بمونم  دختر عموش  زدم 

انقدر آروم بود ازم    یچطور  دونم یکه نم  یلحن  ه یبا    ،یباتواضع، با مهربون 
  هی فقط    میکه کنارهم بود   ییها خواست؛ الل شده بودم، پژمان تو تمام سال

بس، کپسر  و  بود  هعمو  نه   ذاشتم،ینم  یلقب  چینارش  همراه  نه  شوهر  نه 
 ...نیبعد از ا  تونستمیدوست، چطور م 

حق داشتم،    یادامه زندگ   یپر توقع بودم اما من... من برا  یبگ   دی... آره شا آره
  یدل  چیانتخاب درست اما اما نشد، نشد؛ ه   ه یدرست، حق    می تصم  هیحق  

ها،  التماسش، تحمل نفس  ینخواست، تحملش سخت بود، تحمل صدا  نو یا
زن    ه یرو که    یمن. هر کار  ی هاراهیدر مقابل بد و ب  ی همه فروتنتحمل اون



من انجام دادم، کم    گهی د  یک یبره سراغ    دهیتا شوهرش به سال نکش  کنهیم
  5رو آوردم و    ی و عقب موندگ  یل یعاشق بچه بود، بهانه ازدواج فام  اورد، ین

آدم... هنوزم التماس...    نیبود ا   یسال کشوندم باال تا خسته بشه، آخ چ
دارم دوستت  صم  یهاهنوزم  و  با یم یگرم  چکار  عشق...  هنوزم    دی.... 

تا ولم کنه؟ چکار    کردم یچکار م   اد؟یتا ازم بدش ب   کردمیچکار م  کردم؟یم
 !کردم؟یم

به سپ  دایسوزناک ش  یهاضجه اون شب سرد که  تو  نزد  دهیرو    کیصبح 
  که نیانقدر حالش خراب بود که تا دم اسکله بدون ا   برد،ینم   ادیاز    شدیم

و مطمئن بشه ش م  دا یبرگرده  نرده  اده یپ  ادیدنبالش    ی هارفت، دست رو 
در  یآهن به  و  در  اهیس  یایگذاشت  نور کشت  ییا ینگاه کرد،  اگه  و    هایکه 
بود؛ تو حال و    تر اهیقلب اونم س   یاهیاز س   انداخت یتوش نقش نم  هالنج
و حرف  یهوا بود  غرق  م  دایش  یهاخودش  تکرار  با خودش  که   کردیرو 

ها برداشت و به  نرده  یدست از رو   اد،ینم  اشهیگر  یصدا  گهی متوجه شد د
 نبود.  مکتی رو ن گه ید  د،یعقب چرخ 

  اوشیو حواس س   د یکوب   ز ی م  یمشتش رو رو   شیاز حرص باخت باز  پاشا
 گفت:  اوشیس  د،یرو پرت کرد، دست که به سر طاسش کش

چند ماهه که بخاطر    کنم،یلحظه هم صبر نم   ه یکنم    داشیاگه پ  بار نیا  -
دورم،    مینداره از زن و زندگ   ی که به من ربط  یاو پوچ، بخاطر مسئله  چیه

پا ب   هی  یبه  رو  فرارش  واگرنه  نشستم  بر    دونستم یم  ت یاهمیقول  و 



  ور ادامه بده؟ چط  خوادیگناه چطور م  همهنیزن با ا  نی وطنم، ا   گشتمیم
 بمونه و ادامه بده؟! خوادیم

بلند شد و به سرعت    اوش ینگفت، عوضش س   ی زیشونه باال انداخت و چ   پاشا 
خودش    کشه، یحس کرد که تازه داره نفس م   رون،یخونه زد ببرق از قهوه

پردود و خفه دوام    یساعت تو اون فضا  همه نیکه چطور ا  دونستیهم نم 
ج  تو  دست  اروم  هابیآورده؛  و  بود  پ کرده  تو  بر    رو ادهیآروم  قدم  خلوت 

 به پهلوش و گفت:  د یدنبالش، دست کش دیکه پاشا دو   داشتیم

خوب سراغ دارم که مطمئنا   ی جا  هیامشب رو صبر کن! اگه برنگشت فردا    -
اگه جا نداشته باشه    یاموش که نکردزنه، فر   هیاون    م،یاریب   رشیگ   م یتون یم

 ممکنه سر از... 

انداخت، بخاطر    نیی و پاشا روبروش قد راست کرد، سر پا  ستادی ا  اوش یس
  ش یمونیبود اما نتونست پش   مون یبود پش  اوردهیکه هنوز به زبون ن  یحرف

 رو ابراز کنه و فقط گفت: 

 (.  دی ببخش  ی عنی  ی ) به ترک ز ی نی آف ادر س -

ب  یبا وجود خستگ   د،ی جا سرک کشهمه  روز به اون  اوش یس اما    ی خوابیو 
نبود که راحت تو   یاون سوزن  دایش  گهیو رو کرد اما د ر یتقريبا کل شهر رو ز 

  دونست ینم تیشهر بزرگ و پر جمع ن یبشه، تو استانبول، ا  داشیانبارکاه پ 
با  پ گمشده  دیچطور  رو  اتوبوس  دایش  اقسام  و  انواع  و    یبرق  یهاکنه، 

 نشد.  دایشهر رفت اما گمشده پ  ن ییرو سوار شد و باال و پا ی اهیکرا



نگاه کرد، از ده شب هم گذشته بود،   ش یبه ساعت مچ  د یکوچه که رس   سر 
  اد یناخودآگاه ضعف کرد،    د یغذا که به مشامش رس  یش نبود اما بوگرسنه
ل دست خوب  اول  یلیپخت  دونفره  نی افتاد،  شاعرانه  پلو شام  مرصع  شون، 

  وگرم    یاون صدا  اد یو دسر،    یدنیو نوش  یپر از چاشن   ز یم   ه یپخته بود با  
 و روش کرد: ر یز  نیدلنش

پدرم هم دختر باشم هم همسر    ی سرم نبود اما چون قرار بود برا  ی مادر باال  -
 ؟ یخوریبد که نشده؟ به زور که نم نم یگرفتم، بب   ادیرو خوب  یآشپز

شد،    کیکوچ  اطیو وارد ح   رونیدر از افکارش اومد ب  یفلز   یهانرده  یجلو
تک کل  میمستق  در رفت،  با سرانگشت  بشی تو ج  د یبه سمت  لمس  رو  ها 

از ا انداخت تو قفل، هنوز کامل کل  نکهی کردو بعد  اونو  رو تو    دیدرآوردش 
  ه ب  یک یو شونه افتاده از تار  دهیخم  هی سا  هیسوراخ قفل نچرخونده بود که  
 طرفش اومد، درجا خشکش زد. 

پ   دا یش  ه،یسا  اون خودش  بازم  دست  دایبود.  بود،  و    یهاشده    خیالغر 
سرد    یجمع کرد و بعد تو هوا  اشنهیس   یرو رو   یشم یابر   یش روسرکرده

چرخوند   گهیدور د  هی رو    دیبا غضب نگاش کرد و کل  اوشینفس تازه کرد؛ س
گشود، د لنگه در که محکم به هم خورد شونه    ادیز  یو در رو با سر وصدا

 باألخره لب گشود:   اوشیو س دیدا از ترس باال پر یش

 رو ازت گرفتن؟ اجاره خواستن؟  یبود  شبی که د  ییجا -



سرپا  دایش و  س  ن ییبغض کرد  چرخوند،    اوش یانداخت؛  هوا  تو  رو  سرش 
 زد و گفت:   یاپوزخند مسخره

کردن اما من    جایازم خواسته ب  بیشهر غر  ن یجالت نکش، بگو؛ بگو تو اخ  -
 ... . تونستم ینم  گهی کرده بودم د  هی تخل   گهی د یجا هیچون قبال خودم رو  

دستش رو بلند کرد که   یاجازه نداد اون ادامه بده، گر گرفته و وحش  دایش
زد    غ یج  دا یاونو محکم تو چنگ گرفت و با تنفر نگاش کرد، ش  ی بازو   اوش یس

  اوشینثارش کرد اما س   راه یو فحش و بد و ب   دیاون مشت کوب  نهیو به س 
رو    ر اونو به داخل اتاق هل داد و بعد هم د  یعصب   یلیخ   ی و حت  تفاوت یب

  دا یش ت یبه وضع   هوا یرو بست و ب باز مهین  یهاپنجره  د،یمحکم به هم کوب
ش به  خورد و ناله  ن یبا شتاب زم  دایش  د،یرو از دورش کش   یشم یابر   یروسر

رو بلند کرد و انداخت    دا یتو اتاق رو آورد، ش  ی تک صندل  اوش یهوا رفت و س
زنان  نفس  م بست و بعد ه   یبا روسر  یروش، دستاش رو همراه کمر صندل

داد،   ه یپنجره تک  یبود به سکو   ختهیبه هم ر  یموهاش حساب   کهیدر حال
 کرد:   ز ی ت و چشماش رو رسکو گذاش یدستاش رو دو طرف بدنش رو 

  م، ی گردیفردا برم  نی ما هم  ،یدیفقط گوش م  گم یرو که بهت م  ییزهایچ  -
که بهت نگفتم    یو تا وقت  ی شی به بعد خفه م نیاز ا  حرف،یو چرا ب   چونیب

نم تابه  ،یزنیحرف  ددستت  دفعه سوم  بلند شده،  روم  به  دوبار    گه یحال 
 زد:  غی اون ج یهادیوسط تهد  دایبمونه... ش یسالم کنار بدنت باق زارمینم

 حرف بزنم؟   یزاریچرا نم د، یمن رفتم دنبال حم -



 : دیتکون داد و بعد نالرو تکون بدنش

 ام؟ یمگه زندان   ؟یچرا منو بست -

 : داد و گفت رونیب  ینفس  اوش یس

انتظار دار   ،یباهات رفتار نکردم مثل مجرم فرار کرد   یمثل زندان   -  ی حاال 
وقت  اون  یحرف بزن  یخوایم   یگ یتو م  ؛یدستات رو باز بزارم؟ کور خوند

 ؟ یزنیدورم م

 تلخ زد: شخند یسرتکون داد و ن بازم

 من چرا انقدر احمقم!  ایخدا -

 اتاق شروع کرد به راه رفتن:  یتو

 وقت... . حرف بزنم اون خوامیم  گهی ِا ِا ِا... م -

 گفت:   دایگذاشت و سکوت کرد، عوضش ش   وار یبه د  سر 

  داش یپ  دم یترسیچون م  ی ایدنبالم ب  خواستمینم  د، یمن رفتم دنبال حم  -
فرار اونم  فرار   ،ی نکنم،  من  مثل  تو    داشیپ  خواستم یم   ،یاونم  به  و  کنم 

 نشونش بدم. 

 کرد و گفت:   دلخورانه به اون ی نگاهم یبرداشت، ن   وار ی از دسر  اوش یس

 . یگی آره... آره تو راست م -

 گردن کج کرد و معصومانه گفت:   دایش



 . گم یمن دروغ نم اوش یس -

 اون گذشت و با حرص گفت: ی از جلو اوش یس

کلمه   هی  ی که حت  یر یو حق  ف یتو انقدر کث   ار، یشو اسم منو به زبونت نخفه  -
 باور کرد.  شهیاز حرفات هم نم 

مرد انقدر    نیبه قد ا  چکسیو روش رو از اون برگردوند؛ ه   ستی گر  دایش
 یهاازش متنفر شد و پلک  هویکنه،    رشی نتونسته بود تحق  الی خیآسوده و ب

 ش افتاد:اتفاقات از سرگذشته ادیو لرزانش رو به هم فشرد،   سیخ

مبهدم  زد، یم   حرف سوال  حم   د،ی پرسیدم  م   دیسراغ  زمان    گرفت،یرو 
که باهاش همراه شده بود انگار    یبدونه اما اون مرد  خواستیرو م   دن یرس
  ی نشنوه، با وجود ترس  یزیداده بودن که چ  ادیانگار بهش    د،یشنینم  یزیچ

رس راه  از  شب  ناباورانه  شد،  اتوبوس  سوار  اون  همراه  اما  داشت  د،  یکه 
به   کردیبه نام مرز. حس م  یزیو چ   ی و بازرس  ستی ا  ، ی نگهبان  یهاچراغ

 ه ی که جاده بود اما    ی طرف بود، هردوطرفنگاهش به هر دو  ده، یته خط رس
پژمان با    ر یکوتاه تصو   یلحظات  یها رو از هم، براآدم  کردیجاده که جدا م 

  ودهمون صورت ماتم گرفته نقش بست تو ذهنش، تو چشماش نه اشک ب
هاله غر  یانه  رفتن  به  تنها  و  تنها  خنده،  هم   نیا   بانهی از    ش یشگیعشق 

ا   بار نیا  د یشا  دونست یم  ی ک  ست،ینگر یم هم   نیبا  بدرقه    ی شگینگاه 
 کردیم  شیو راه   د یخر یغربت رو به جون م  یتن و بدنش سرما  کرد،یم

که    ییرو ین ای  کنهیم  شیپاهاشه که همراه  نیا  دونستیو گنگ بود و نم 
که بود انگار ناخواسته اما به عجله    یهرچ   کشدش، یفقط به جلو م  ینامرئ 



گوشه لباس مرد   شد،یاحساس م  ییتنها  د،یلرزیم   دیمثل ب  کرد،یحرکت م
و شروع   ی... و آزادیی آب... رها   د،یدیتو چنگش مچاله بود، لنج رو م   به یغر

  دیشا   کرد،یماه  به خودش نگ  ه یشب  ی هالنج به آدم  یتو  ؛یزندگ   هی دوباره  
و   ک یپشت و پناه داشت، ساک هرکس کوچ ه یاونا خوشبخت بود که  نیب

 ی برا  دیحم ایآ  رفت،یم  یخال جمع وجور تو بغلش مچاله بود اما اون دست
 بود؟ یشگ یاون همون پشت و پناه هم 

و اون باألخره    دیپر  االتشیچشم رو هم گذاشتن کوتاه تمام فکرو خ  ه یقد    به
پا تو استانبول گذاشت؛ آزاد    ه یترک   یبعد از چندساعت پرالتهاب تو بندرها 

از هم  ا   شه،ی بود، آزادتر  هنوزم دست کمکش به   کرد، یاحساس نم  نویاما 
  ن یو ا   ارنکه تنهاش نز   خواستیهنوزم التماس وار م  گشت،یم  یدنبال کس

  هیبود، فقط    شهینهاتراز هم ت  یزبونهم   چیبدن ه   جانیحاال ا   فتاد،یاتفاق ن
تند و    ی لیخ  ت،یبا تحکم و جد  ، یحرف بزنه اونم تلفن  دی بار تونست با حم

 جمله ساخته بود:  عیسر

باال،   دنتیلطف کردم که کش   ی لیاالنم خ   نیتموم شد، تا هم   یچ همه  گهید  -
تو رو دنبال خودم    تونم یبود، من نم  کیت نزدکه نرفته روز محاکمه  ادتی

اونم    ،ی نکن  ی مقدار بهت پول بدم تا تو لجن زندگ  هی  تونم یبکشم، فقط م
ا بخاطر  عز  که نیفقط  بود  ز ی تو  پژمان  برا  یدل  وجودت  خودم   ی واگرنه 

  یو باز با ناز کار  ی دیفهم   ،یدیشبم فهم خودت اون  نو ی ارزش نداره، ا یزیپش
ا  یکرد بشم،  م  ، یکن   یزندگ   یتون یم  جانیکه خام  زنده  تا    یمون ی حداقل 
  ، یسنگ شده بود  ، ی کن  ر یتحق   یخودت خواست   ، یخودت خواست   ، یکن   یزندگ 



و من سنگ، بزار    یشد  ر یحاال که پژمان رفته تو حق   ، یمنم ازم گرفت  یزندگ 
هم   م،ی بمون  یباق  جور نی هم هردومون  چون    نمتیبب  خوامینم   نه؛یحق 
د   دونمینم کار  کنم، یم  دایپ   ی حالچه  دنتیبا  ممکنه   ترسم یم  یاز  که 

  25کن،   یخودت زندگ  ی... برو برادای ناآگاهانه به دست خودم بدم، برو ش
  دیبا  ،ی کن  یگ جوره زند همه  یریبگ  ادی  دیبا  ه،یبرات کاف   ی سال رفاه و خوش 

بدون  یریبگ   ادی همه  ببراون  ادی از    ی امشب که چشم رو هم گذاشت  ، یقدر 
  ، یکه فراموشش کرد  یاس کن به همون التم  تیاتفاقات بد رو، بخاطر زندگ 

سر من و تو    یشب باالکه اون  یکه فراموشش کردم، به همون   یبه همون 
 نبود. 

که دود    ییها ابانیخ استانبول، آواره کوچه  ک یتار  یهاشد، آواره شب  آواره
که    یهاآواره آدم  کرد،یآلود م شهر رو مه  یش فضاخونهقهوه  ی هاونیقل

و دهن که    چاکیمشت آدم ب   هیآواره    خواستن،یم  شییبا یاونو بخاطر ز 
  دا یش  کردن؛ یهم رحم نم  گهیبه همد  دن یخواب   یدوتا کارتن برا  ی کی بخاطر  

  نیاونو ب  یک یداشت که    یلبخند و خوشحال  یجا  دیآواره شد و دم نزد، شا
براش جور م خوب  یجا  یگاه  کرد،یم  یآواره هوادار  همهنیا و    کردیتر 

حم   گهید  یگاه  پول که  چندرغاز  م  هی  دادیم  دی با  غذا  و    انداختینون 
اون تحمل  بود  سخت  آخ که  سکوت جلوش،  و  حقارت  با  یهمه  به   د یکه 

 .شدیم  دهیدنبالش کش

زد، به اون مرد التماس کرد و    وار یگشت، به درود  دیبه دنبال حم  در دربه
حت  ستی گر ا   ی و  اما  افتاد  زانو  بود،    یزندگ   نیبه  خورده  رقم  براش 



شبپسکوچه ب   کوچه،  شب،  دنبال  شا  یآوارگ   ،ییتنها   ،ی کسیبه   د ی و 
 بود.  ن یعاقبت بعد از ا ی خودفروش

 رفت یپذ  رفت،یپذ  نشی تازه تو غربت رو با همه تشنجات بعد از ا  ی زندگ  نیا
از دستش نده    هگی ارزش قائل بشه و د  ی زنده موندن شانس   ن یا   یکه برا

ق  ی حت د  مت ی به  پذ   دهی فا   گهی التماس که  اما    ی زندگ  ن یا   رشینداشت، 
  ن یاکه ناخودآگاه به  اون کسي  د، ی؛ از راه رسنبود  گران یتصورات د  ی سادگبه

  ی و نذاشت، نذاشت خوشبخت  دیدار گره خورده بود از راه رس داستان دنباله
پاهاش به هم    د،یرو کنه، دستاش لرز   پناهیزن ب  نیبه ا  یو زورک  یشانس

که داشت راحت   یر یتقد  نی گره خورد، نتونست فرار کنه، طناب شد، به ا
 بود.  شهی همگره کورتر از   نی گره محکم خورد و حاال ا  هی   کردیازش فرار م 

  نه ینبود، نبود تا بب  یو کس   اومدیاتفاقات به درد م  نیوجودش از مرور ا   تمام
  ی بختک باال ه یمثل   اوشیس  کنه؛یجور تحمل مچهو  کشهیم  یکه اون چ 

ا  به  ستاده یسرش  اون  و  با بود  نفس    ه یجرات    یحت   رفت،ی پذیم   دی ناچار 
  که تک  ییهاهیاز سا  د،یترس یم   یچکوتاه و گذرا رو هم نداشت، حاال از همه

  شد، یجا بر سرش زده مکه حق و به  ییادهایاز فر  اومد،یبه تک به دنبالش م 
  ی لیو خ   د یرو از توش د  نه ینفرت و ک  شدیکه ساده و آسون م   ییهااز نگاه
بود و حاال به حکم    ده یکه خودش به جون خر  یاحادثه  گه، ید  ی هاحادثه

ا  م  دیبا  یزندگ  نیقانون  تجربه    یبرا  داشتیم  گهن  ای   داشت،ینگهشون 
که    ییفرداش، فردا  شیآسا  یبرا  رفتیپذیتقاصش رو م  کهنی ا  ای  ندگانیآ 



غربت    ن یا  ی مردم، تو  ن یا  ون ی م  دیامروزش نباشه، شا  هیبراش شب  گهی د  دیشا
 نباشه.  بهی مرد غر  نیو کنار ا 

بدنش رو به حرکت وا داشت،    هوی  ی ک یز یتماس ف  هیاز    یلرزش ناگهان  هی
نه،  اما ،ی نی بلحظه توهم و اشتباه هی یچ کرد همه  الیکرد تو خوابه، خ  الیخ
چشماش رو باز کرد و پلک به    شه؛یاز هم   تر یبود، واقع  یتماس واقع  نیا

پنجره    یهاشهیشاز    یش نبود، آفتاب گرم و پرنورتازه  یا یهم زد، انگار تو دن
  د، یدیهم افتاد، سخت م   ی منعکس شده بود رو بدنش، چشماش دوباره رو 

کرده بود،    الیها تنها و تنها خستراحت چشم خواب و ا  ی تمام شب به جا
بود،   ک ینزد  یهاتی واقع  ه یکه شب   یالیخ   ،ی زندگ  یهاتی واقع   ه یشب   ی الیخ

 . دنیاز لحظه فرا رس تر کینزد

دستاش کم   دیشن ینم  یزیچ   هاشگوش آزاد اما  به    شد، یم   کینزد  یکم 
در کنار    شیپ   یقیمچ هر دو دست که تا دقا   دیبه خودش اومد که د  یوقت

  گه یاز هم سوا و دور شده و بدنش د  یی آسا هم قفل بودن به طور معجزه
و بسته  بار چشماش رو باز   نیچندم  یبرا  یوقت  ده،ینچسب  یبه صندل   خیس

داد    رونیب   یرو پرت کرد سمت اون، نفس  یعقب رفت و روسر  اوشیکرد س
پنجره بود برداشت و    یسکو  یرو که رو   یوانی برداشت سمت چراغ، ل  ز ی و خ

  ی نگاهم ی ن  هی  وان، یتو ل   خت ی ر  ظ یغل   ییچا  هیچراغ    ی شده رو   یدود  یاز کتر
 رو گرفت طرفش:  وانی و ل  دایرفت سمت ش  تفاوتیبهش انداخت و ب. عد ب

 خانم برسه، حداقل دهنت رو تازه کن.  نیبه دست آفر  دی ت امروز نبامرده  -



با حرص تمام بازوهاش رو بغل کرد و شروع کرد به ماساژ دادن، بعد   دایش
رنج  با  پنجره کش  یدگ یهم  به سمت  رو  نگاهش  و  روبرگردوند  اون    د؛ یاز 

به    دیرو کوب   وانیل  یمکث  چیناز کردن منزجر شد و بدون ه  نیاز ا  اوشیس
پاش   نییکه پا  ییها شهیششد به خرده رهی خ  ی به تلخ  دای و ش  ی سنگ  یسکو

 بود. ختهیر

  ی کرده بود با لحن  دایاندازه تنفر پ  هیغروربه    همهنیکه از اون و ا  اوش یس
 گزنده و تلخ گفت: 

پر   د،یمثل حم  یاونو ازت بخره، اونم نه مفت  کهینازت رو بزار واسه کس   -
  نیبا ا   یحاضر نشد  ی مثل پژمان، پژمان بدبخت که تو حت   مت یارج و پرق 

 . یبد متیت بهش قناز احمقانه

اتاق رو    ی به سمت در رفت، فضا  اوشینگفت، س  یزیشکست اما چ  دایش
بو  تونستینم ا  کرد،یم   تشی اذ  دایش   یتحمل کنه،  و    نی از  آه  فقط  زن 

م  به مشام  آلوده گذشته  د،یرسیحسرت  ب  یا همه وجودش  و    تکرار یبود 
 و بازدم بود.   ،دمیاما نفسش شرمنده دوبارگ  دادیم  یناخواستگ ی تنش بو

از    کهیبلند شد و در حال  شیاز رو صندل  دایدر رو باز نکرده بود که ش  هنوز 
 : دنیشروع کرد به نال ستهیبا ادیز  تونستیبودن پاهاش نم  حسیب

نم  - چ  یفهم یتو  نم   ی فهمینم  ه،یدردم  داره،  دوستت  زنت   ی فهمیچون 
برا م  ی چون  نفس  ه  ، دیکش یهم  باش  یجا  ی تونینم   وقت چیتو   ی پژمان 

 . ستی چون زنت ازت متنفر ن



باز پاهاش    د،یبلند شد و به کف در چسب  ره یدستگ   یاز رو   اوشیس  یهادست
از صدا  دیلرز ا   یو  نزد   دایناله سست شد؛ ش   نیسوزناک  اون  شد،   کیبه 
ش رو نگاه کرد و بعد  مردانه  یو سرتاپا  ستادی درست پشتش ا  ک، ینزد  یلیخ

  ی هاپژمان اومد تو ذهنش، شونه دهی پلک رو هم گذاشت، قامت بلند و کش
ترکونده حم  و استخوان  و ورزشکار   یبازوها   د،یپر  و حال    روانیس  یستبر 

 .... اوشیس

به   اومدیکه تا م  یی ها ها اومد، حرفها زودتر از حرفکه گشود اشک  چشم 
از   شد،    اشنهی به س  نهی برگشت، س  اوشی س  رفت؛یم  اد ینوک زبون برسه 

با رو و ر  نی ا  ک، یتوچشم، گرم و نزدچشم  آلوده  صورتش   یهاشهینفس 
 اوشینفس بود اما س هنوزم محتاج هم   داشتیاما دست بر نم   کردیم  یباز

 که تا آخر بمونه.   ینفساون هم  بودن

ن  اوشیموند س   رهیکه نگاهشون به هم خ   یاقهیدق  چند و    ار دشی جمالت 
 تلخش رو پر از فخر و ناز به زبون اورد: 

باخته همسرمم، چون گره  چون دل فهمم ینم  فهمم، ینم  وقتچیآره من ه -
وابستهخورده بهش  چون  مثل  شم،  نم  هیم  من  مادر،  به  چه    فهمم یبچه 

برا  یدار  یدرد داره  قلبم  مطمئنم  ل  زنه، یم  یک  یچون  و  باهم    یل یمن 
من جون داد، وجودش   ی خوشبخت، نفس اون به زندگ  یلی خ  م،یخوشبخت 

محبت   هرجا که    کرد،بهم  و  من  دور  بست  افسار  نوازشم کرد،  دستاش 
 چون بلد بود، بلد بود عاشق کنه و نگه داره.  د،یخواست کش



ها  چشم   ر ی اون گوش سپرد و بعد دست به ز  یهاخورانه به حرفغبطه  دایش
 حسرت بود؟! دن ی! حقش کشبود؟ ر ی تحق همهنیا دنیحقش شن د،یکش

  یهمراه با گرما  یتازه ا   م ی که حرفاش رو زد در رو کامل باز کرد، نس  اوشیس
 نشست رو تنش، دست به چهارچوب گرفت و گفت:  د یبخش خورش لذت

به خونه به   دنتیاز االن تا وقت رس  دی شا   ،ی برگشتن آماده باش  یبرا  دیبا  -
  یوقت باشه، پس از دستش نده، بذار که زندگ   ی ساعت شن  ه یقد برگردوندن  

 نکن. نشیتر از ا خودش بره جلو، خودش رقم بخوره، خراب

  یل یزنگ خورد، ل  لشیدر رو ببنده و بعد قفل و بستش کنه که موبا  اومد
شروع کرد به   کیکوچ  اطیح   ی پراسترس، تو  ی خبریبود، بعد از چند روز ب 

دست به چهارچوب    دا یش  دار،ید  ار قر یعاشق، ب  داد،یزدن، سر تکون مقدم
  ه که خوشبخت بود، اشک تو چشماش حلق  یگرفت و اونو نگاه کرد، به راست

پشت   کردیم   الیکه خ  یایازش گرفته شده بود، خوشبخت  یزد، خوشبخت
 ش جا مونده. در خونه

ناباور تکرار    رتیح  شد،یم  دهیصداش شن  زد،یحرف م  اوش یس و  زده بود 
 : کردیم

وا  ی عنیتو...    یعن ی  یل ی ... لیگیدروغ م   - نم   یمن...  باورم  زود    شه، یخدا 
 نبود؟!

از قاب رو نگاه کرد و    یخال   وار یو آروم برگشت تو اتاق، در و د  صدایب  دایش
هاش انداخت و بعد شونه  یرفت، اونو رو   ش یشم ی ابر  یبعد به سمت روسر 



نگاه کرد، ضع دستاش  با هم  ف یبه  الغر،  پرعاطفه  دست  ن یو  قلب  به  ها 
که    یبه راست  رحم؛یعشقش رو دور کرد، متنفر شد و ب   د،یپژمان مشت کوب

تر؛  هم سنگ نهیکپر   یهااز قلب  یو سنگن، حت عاطفهیچه ب  یها گاهدست
 سنگ نباشه.  گه یه دها رو از پشت به هم گره کرد و خواست کدست

دور خود    - دوباره  و  موندن  به  نه  برگشت،  تند  تب  و  اونهمه شور  به  نه 
مرغ از    ها یرانیاگه به قول شما ا   بار نی ا   ؟یهست   ی منتظر چ  گهی د  دن،یچرخ

اگه    یکنیکنترل تو، فکر م   رقابلیغ  ی ها! اونم با رفتار هادهیقفس بپره، پر
 !؟یکن یم  داش یه راحت پ! دوبار گرده؟ یبذاره بره دوباره بر م

 گفت:   یمعطل یب اوش یس

مجبوره خودش    پناه، یب  جا نیاون ا   کنم، یم داشیراحت پ گرده،یآره، برم  -
 رو منگنه کنه به من.

باال    ادیصداش ز  کردیم  ی سع که یداد و در حال رون ینفس تندش رو ب پاشا 
 نره با لحن مخصوص به خودش گفت:

 ماه(؟   کی)  ی آ  ر یهفته(؟ ب  کی هافتا )  ر یکاچ گون ) چند روز(؟ ب   ر یب -

 و گفت:   دیکوب   ز یم  یدست رو  هو ی

 ؟ یتا ک -

 رو انداخت، بعد هم گفت: شی خم شد به جلو و تا اوش یس

 ... .دیشا  دونم،ینم -



حال و    روزها نیا  رون؛ی زد بخانه  از قهوه  مقدمه یهم زد و برو به  یباز  پاشا 
و س  خته ی به هم ر  ی هواش حساب رو  اوش یبود  و   یاهایآنقدر تو خودش 

. به دنبال پاشا  کردیو حسش نم  دیدیش غرق بود که اصال اونو نم پدرانه
قهوه پاتوق هم  یاخانهاز  ب   ی شگ یکه  اومد  بود    چشمچشم   اد یز  رون؛یپاشا 

  یی ها با قدم  دیدرخت تنومند د  هیرو که کنار    شیکل یبلند و ه  هینکرد، سا 
دستاش رو از فرط سرما تو    که یشمرده خودش رو به اون رسوند و در حال

 گفت:   کردیپنهان م  هاش بیج

ا   دی دارم، حم   گهی گمشده د  هی هنوز    من کنم،    داشیپ   د یبا  جاست، نیهنوز 
ا پا  نی تقاص  فقط  ن   هی  ی گناه  بودن حم  هایل یخ  ست،ینفر    د یبا  د یمقصر 

  ونه، یمرد در م   هیشکست    یداره پاشا، پا  یقصه سر دراز  نیبشه، ا   داشیپ
بشم    دیحم  الیخیروح که هنوز آروم نگرفته، اگر هم بخوام ب   هی  یشکستگ

برگشتن    یهنوز برا  کنه،یپابندم م  یکی   داره،یانگار نگهم م  یکیو برگردم باز  
 زوده. 

رنگ و کلفتش رو با زبون  ار گرفت، لب کبوداون قر   یو روبرو   د یچرخ  پاشا 
 تر کرد و گفت: 

 تقاص پس بده؟  دی چکار کرده که با  ه؟یزن چ   نیگناه ا  -

 تکون داد و گفت:   یسر اوش یس

 درد.  یلیدرده، خ دنشیشن  شه،ی م ن یگناه سنگ  نی با تکرارش فقط ا -



  ی سر به سمت آسمون آب  اوش یها رو به نشونه تعجب کج کرد و سلب  پاشا
 گفت:   رلبیتازه کرد و ز ی نفس د،یکش

 چطور؟  ؟یچطور تحمل کرد -

وقت شب  ،یگاه  م   یها  هم  رو  رو    ر یتصو   گذاشتیچشم  پژمان  غمزده 
تصو  د،یدیم آفر  ر یهمون  خونه  تو  شده  حرف    نیقاب گرفته  باهاش  رو، 
*نت بزرگ  ایخ**  نی ا  کردیاون، تصور م  یجا  تگذاشیخودش رو م   زد،یم

موهاش و آنقدر   ونی م  کردیها رو فرو مرو و بعد تا سرحد جنون انگشت
  شد یم  وونهیو د  آوردیکم م  رون،یب  زهیبر   ییهو ی تصورات    نیتا ا   دادیفشار م 

عشق تا چه حد اونو   کهنیبه ا  کرد، یو بعد به صبر و تحمل پژمان فکر م 
قانون تمام    ن ی*نت فقط رنگ خون بود، اا یخ**  نینگه داشته بود، پشت ا

  وقانون ر   نیاما پژمان ا   کردنیبود که زنهاشون دست از پا خطا م  ییمردها 
به نان تنفر در    یافلسفه  د؛یچ  یاخودش فلسفه تازه  یکنار گذاشت و برا 

 . یبه نام فراموش ی کنار قانون بزرگ

تر از  هاش سختکرده  ز یزن تنها بعد از مرگ تمام عز   نی ا  ی برا  ز یچ  چ یه  و 
 کرد.   بهی که اون رو با خودش هم غر  یاینبود، فراموش یفراموش  نیا

در    یجلو  دهیرو لباس پوش   دایکرد و رفت خونه ش  یاز پاشا خداحافظ  یوقت
 گفت:   یمعطلیقرار بود، در رو که بست ب هیانگار حاضر و آماده   د،ید

 ؟یحاال که من موندگار شدم تو عزم سفر کرد -

 با ترس و لرز گفت:  دایش



 کنم.   دایرو پ   دیحم خوامیمن... من... من م -

 وارد اتاق شد، به سمت پنجره رفت و بازش کرد، بعد هم گفت:  اوش یس

 . یدینرس جهیهم به نت  وقتچی ه  ،یگ یم  نویهم  یچهار ماهه که دار -

شلوارش فرو کرد و پشت   بیخودش رو به اون رسوند، دست تو ج   زنانقدم
 آروم و شمرده ادامه داد:  یل ی خ ستاد،ی سرش ا

نم   - حرف  دار  ،ی زنیدرست  م  یهم  خودت  دار  یچرخیدور  منو   یهم 
! نه، اشتباه  ره؟یبه نفعت جلو م  یزندگ  یبمون   یچهر   یکنیفکر م   ؛یچون یپ یم

  تیاصال وضع   ی فیبالتکل   شه، ی تر مسختادامه دادن برات    ی بمون  ی چنکن! هر 
 . ستی ن ی خوب

 متفاوت با قبل ادامه داد:   یشروع کرد به راه رفتن و بعد با لحن ال یخیب

 باشه. نهی گز  نیبهتر  ی ف یبالتکل ن یتو ا یبرا  دیهرچند، شا  -

شونه ثابت    یرو که افتاده بود، رو   یطرف روسر  هیبه سرعت برگشت،    دایش
 کرد و بعد گفت: 

ا   - با  خوام،ینم  نویمن  فقط  با  د یمن... من  بزنم،    ن یآخر  د یباهاش حرف 
 حرفام رو بهش بزنم. 

 دو دستش رو بهش چسبوند و بعد گفت:  ستاد، ی ا وار ی د یروبرو  اوش یس

کن  یخوایم   ؟یبگ  یخوایم  یچ  -   ؟یکن  نشینفر  یخوا یم  ؟یالتماس 
 !وجدان؟ یکه پست؟ نامرد؟ ب  یبهش بگ  یخوایم



 گفت:   یو بعد به تلخ  دا یرو گردوند به سمت ش صورتش

  ی بر  ؛یو دنبالش بر  یلباسش رو چنگ بزن   یخوایخجالت نکش، بگو م  -
 . ی که فقط زنده بمون  ییهرجا

فقط بغض کرد،    یحرف  دایش و  ب  ه ینزد  و    ی زورکزور   هواکهیبغض بزرگ 
  هی حائل کردن به   یلرزانش رو برا یها اون جا کرد؛ دست یخودشو تو گلو

رو داد به در،    شهیرو جستجو کرد و آروم تک  ز یچ عقب برد و همه  یی جا
 گفت:   دایکه ش  کردیبا ترحم تمام نگاش م  اوش یس

 حرف بزنم.  خوامیم -

 تلخند زد و گفت: اوش یس

 بازم حرف؟! بازم بهانه فرار؟! -

ازسر گذشته راه افتاد   خلع سالح شده و آب  اوش یتکون داد و س ی سر دایش
 شد.  ی لرزان به دنبالش راه ییهاهم با قدم دایو ش 

مثل   یاونم آدم   گشت،یآدم م   هیدنبال    دیشهر بزرگ با   نی ا  ی کجا  یراست  به
از    د یسرنخ با  ؛یری خشک و کو  ن یزم  ه یشده بود تو    ی که انگار قطره آب  دیحم

 اومد؟یکجا به دست م 

س   دایش خونه  اوشیهمراه  اون  روزها  نییپا   ی هاخرابهبه  اول    یشهر که 
اما   یزبان ترک  ی کرده بود سر زد، با وجود سخت  یجا سپراقامتش رو تو اون

ا م   مایبا  رو  اسحاق  سراغ  اشاره  توص  افهیق  گرفت،یو  رو  اندامش   فیو 



و   تهجا سر نزده سرگشبه اون گهیهاست دمدت دیفهمیو بعد که م  کردیم
خانه رو که پاتوق اون بود  دوسه تا قهوه  شد؛یم  گهید  یجا   هی یراه  رونیح

بود، فقط اون    دیبود؛ اسحاق تنها رابطش با حم  یخالسر زد اما بازم دست
منتقل کنه اما انگار    ونشون یرو م   یحرف و تماس و کالم  تونستیبود که م
 بود.  دای و گور و ناپاونم گم 

و در به در تمام جاها  دایش به    شناختیرو که م   ییکه وامونده  و  گشت 
به    دینرس  یاجهی نت بست،    یمانیس  وار ی د  هیسر  رو  چشماش  و  گذاشت 
د  اوش یس آسمون که حاال  به  نو  ره یت  گه یاول  و  بود  رو    ان ی پا  دیشده  روز 
به شونه  ره یخ   دادیم بعد  و  ش  ف ینح   ی هاشد  تکون  در حال  برادایو    ی . 

و جوهاش رو  و پرس  ها دنی؛ دو کوتاه و گذرا به حالش دل سوزوند    ی لحظات
نداره،    نهی نفس تو س  گهی بود که د  دهی رس   نانیاطم   نیبه ا  با یبود و تقر  دهید

کرده بود گذاشت و به جلو خم شد، باز    هیکه اون بهش تک   یواریدست به د
  ها اژهو   نیا  یایزن تو در  نی انگار ا  ،یو ناخواستگ   یشرمندگ  یهم همون بو

ا  غرق  انگار  بود،  س   ی مونیپش   همهنیشنا کرده  هرگاه  بهش    اوشیبود که 
لرز  کرد؛یبو رو استشمام م  نی هم   شد یم  کینزد و    د یدستاش ناخودآگاه 
غل  یزیچ به  درونش  بو  انی در  داد،  قلقلکش  و  تمام    دایش  یافتاد  از  جدا 
  خواستار بود، تمام بندبند وجودش    یزنانگ   نی ریش  یاما بو  هایکنندگ تیاذ
قدم    ه یاونو به مرز جنون کشونده بود،    ی لیاز ل   یزن بود، چهارماه دور  هی
اون زن    تونستینم   دایبه خودش اومد، ش  هویجلو نگذاشته بود که    شتر یب



ن  ی حت  شدیپر م   یبا کس   دینبا  ی لیل   یباشه، جا و    ی الحظه  از ی بخاطر رفع 
 زودگذر. 

 فت و بعد گفت: جمع کرد عقب عقب ر  وار ید یرو که از رو دستش

م   - خسته  رم یمن  اسکله،  خستهسمت  ا م،  از  ب  نیم  از   حاصل، یگشتن 
ب   دن یچرخ  همه نیا د  جه ینت یو    ه ی  ، یکن   داشیپ   ی تون ینم  گه یموندن، 

پازل تو    نیبزرگ و مهم ا   کهیشهر، ت   ن یشلوغ ا   یابونهایبود کف خ   زهیسنگر
خرابش نکن، برگرد   یخودت اومد یکردم، حاال که باپاها   داتیکه پ  یهست
 دار رو. قصه دنباله نیکن ا  ومو تم

د  یحرف   چیهیب  دایش افتاد،  راه  اون  نه    گه یدنبال  و  فرار داشت  نه جرات 
آوارگ  شزهیانگ از  حالش  ولگرد  ی رو،  مبه  یو  تحق  خورد؛یهم  و    ر یطعنه 
هوس  یصدتا  اوش یس التماس  و  ا ناز  و   رحم یب   یهایانبولاست  نیالود 
گه  ی قسم خورده بود که تحمل کنه اما د  کرد، یتحمل م  د، یارزیم  عاطفهیب

 شده بود.  چه یباز گران ی د یزندگ  ینشه؛ هرچند، خودش برا  یکس   چهیباز

غربت؛    نیاول تو ا   یهامثل اون شب  شه،ی اسکله خلوت بود، مثل هم  دم
ها،  ها با سنگ و صخرهبرخورد موج  یفقط صدا   ها،یسوت کشت  یفقط صدا
  ی سکوت غروب و صدا  یصدا  خوار،یماه  یهانواز مرغگوش  یفقط صدا

 . زدیو دم نم  شکستیکه م  یقلب

  یی غصه و تنها   نی فشار ا  ین یرسنگ یو قلبش ز  ختی ریاشک م  صدایب  دایش
شد،    رهیو بهش خ  ستادی صخره ا  هی  ی پشت سر اون رو   اوشی س  شد؛یله م



تر  هر روز ساکت  گذاشت،یاون رو هم راحت نم   وجدانیتلخ و ب   ییتنها  نیا
بود اون قانون    نیقبل و ا   یهااز روز قبل، هرشب خاموش و کورتر از شب

 که انگار ته نداشت.   یقول  ن،ی قول به آفر ن یننگ

ز   دایش دست  و گونهچشم   ر یکه  متوجه    دیکش  شیاستخوان   یهاها  تازه 
بار    نیاول  یبرا  اوشیشد، فقط آروم سربرگردوند و نگاش کرد و س   اوشیس

ا از  خ  همهنیبعد  اون  به  اجزا  رهیمدت  تمام  و  نظر   یشد  از  رو  صورتش 
 گذروند:

  ش، دهیالغر و رنگ پر   ی هارو نگاه کرد، گونه  سشی دورنگ و خ  یهاچشم 
  ی روسر  ر یکه به زور ز   اهیس  یخرمن مو  هیخشک و ترک خورده و    یهالب

رو به دست نداشت حاال    یدوطرف روسر  دا یشده بود، اگه ش  میقا  ی شمیبرا
  دنشونیو بوس   دنییمو که پژمان عاشق بو   نیحساس و عطرآگ یاون تارها

ح ا  راجبود  طوفان  و  باد  غر   نیدست  ش  شد؛یم   بیساحل    گهی د  دایاما 
م چ  کرد،یمحافظت  اون  هر  تمام    ی برا  یروز  ه یکه    یزیاز  بود،  پژمان 

 پژمان بود. ی دلخوش

حواسشون رو    دهیتازه از راه رس   ی کشت  هیشد سوت    یکه طوالن   نگاهشون
موند،    رهیطور خهمون  دایزودتر نگاهش رو جمع کرد و ش   اوش یپرت کرد، س 

و   یعسل  یهااون چشم   د،یدرخشیخوب بهش دقت کرد، صورتش انگار م
اون صورت پرجاذبه، گردن بلند   مد،او یبهش نم نه یو ک ت یاصال عصبان  را یگ

مهربون    هیشوال  هیو کامال مردونه به صورتش نقش    بایز  یابروها  ده، یشو ک 
 ... گهید ز یکمک اومده بود نه چ  ی که تنها برا  یاهیرو انداخته بود، شوال



 : دیپرس  مقدمهیبه خودش جرات داد و ب  هو ی

 ؟یت رو دوست داربچه یبابا بش  ی وقت -

بدن    ف ینح  بت یجا خورد و صورتش رو چرخوند سمت اون، تو ه  اوش یس
هم باز    یکلیو بده   یبا وجود چاق  یشکم برآمده، حت  هیبا    د،یرو د  یلیل  دایش

 بود.  یدوست داشتن

 خروشان و گفت:  یایزل زد به در د،یکه سکوت اون رو د  دایش

عمرم، جونم، خانومم. من    زدیام مدونه بابام بودم، صد  هی یکی من دختر  -
اتفاق ممکن بود که   نیتریمعنیبدون اون ب ی نبودم، زندگ یزیبدون بابا چ 

. پژمان  رخاکیافتاد، که قلب و احساس و روح من رو با خودش چال کرد ز
بگ  خواستیم رو  عمرم گفتن  ره، یجاش  جونم گفتنبا  با  با    ش، ها هاش، 

! من محبت پدرانه کم  خواستمیهاش. من بابا مخانوم گفتنهمه خانوماون
... ینه عشق زورک   خواستم یپدرانه م   یها داشتم نه هوس، من دوستت دارم

  دیعشق نبا   شد،یجور م  دیمن زود بود، عشق نبا   یعشق بعد از اون اتفاق برا
 ... . دینبا  کرد،یجاخوش م دینبا اومد،یم

و    با یغروب ز   خوار؛یماه  ی هامرغ  یصدا   ونیم   شد یاش گم مه  نالهیصدا
 ه ی مثل    دایسوزناک ش  یهاناله  کند؛یازش دل نم  اوشیبود که س  یزیانگدل

کار    نیا  لی بکنه، تنها دل  تونستینم  ی تو قلبش اما کار  اومد یخنجر فرود م
 . اومدیم  د یکه زود بود و نبا  یبود، عشق  یعشق زورک

 هاش رو از سر گرفت:دوباره درد دل دایش



نبود شوک منو باور کنه،   یکس   نه،یحرفام بش  ینبود پا  ی ها کساون روز   -
هاش،  بود، التماسش، قسم   ن یعمو آفرزن  یهاروزها کنار من فقط زمزمهاون
بود، التماسش    ازشیپژمان بود، دست ن  ی هاهاش؛ فقط نگاهخدا کردنخدا
برا  یبرا   دونستم یتن، الل شده بودم، گنگ بودم، نمدوست داش  یعشق، 

مملکتم    دهیطبق شرع و سنت پوس   برد،ینم  شی از پ  یچکار کنم، مخالفتم کار
سقفش داشت درست    ر یکه نامحرم ز  یاموندنم تو خونه پژمان، تو خونه

تر از حاال... مجبور شدم، مجبور شدم  رو نداشتم، آواره بودم، آواره  ی نبود، کس
نشد برام. پژمان    عشقکه عشق نبود برام،    یعشق  رم،یرو بپذعشق اومده    نیا

. خواستیم   یم همسر بود و ازم همسربابا نبود برام، اسمش تو شناسنامه
  نیا   شد،یازم رونده م  دیحق داشتم که سرد باشم، حقم بود سرد بمونم، با

 تنها بشم، حقم بود.  یی حقم بود با رها  شد،یازم کنده م دیعشق با

هق  داد و در ادامه با هق  ن ییرو رها کرد و آب تلخ گلوش رو پا  شیروسر
 گفت:  یبلند و کشدار

که من    یبهتر از من بود، مرد  یکی  یحق من پژمان نبود، پژمان مرد آرزو  -
با خودخواه  از    ی و پست  یشکستمش،  شکستمش، کاش... کاش سهم من 

پررنگ با    یعاشق   هی تو آغوش بابا دفن شدن بود و سهم پژمان    یزندگ   نیا
  ر و من کنا   کردیم  ی اون زنده بود و زندگ  دیشا   یجورنی از من؛ ا   تر قی ال  هی

 بابا خوشبخت بودم.



شد و پشت دستش رو به دندون گرفت؛    سی خ  اراده یب  اوشیس   یهاچشم 
  ی رو از سرش کند و باألخره موها دای ش  ی شمیابر یروسر  دیکه وز   یباد تند
 د تاراج باد شد. پژمان بو یکه تمام آرزو   یا یپرکالغ

فاصله  هی از  بعد  مرد  ک ینزد  با یتقر   یاربع  اونا  سرتاپا    یبه  و  چهارشونه 
گرفته بود    یدولبه اورکتش رو باد به باز  که یجلو اومد و در حال   پوش اهیس

 کرد و گفت:   ز ی چشماش رو ر

 . ایبا من ب   دا،یش -

 *** 

 ن یچهل و هفتم: آفر فصل

عروسک   هی   یوقت ملحفه  و  زد  بچه  به گونه  و گرم  آروم  روش    یبوسه  رو 
 و گفت:   د یکش  نییش به پاچونه ر ی حاج محسن دست از ز د؛یکش

  دیها رو باها و نوازشبوسه  نیا  گهید  رسه،ینوه خودت از راه م   واشی واشی  -
 . ینثار اون کن 

 دار نشست و بعد گفت: نقش یچوب  ی صندل  هی  یکنار تخت بچه رو   نیآفر

 داره.  یی بو  ه ی ی هرگل -

 ادامه داد:  ن یمحسن که سکوت کرد آفر  حاج

 نو ی ا  ست، ی کم ن  شندهی آ   یمشکالت روزها  ه،یبچه نفس زندگ  نینفس ا   -
اگه    یهمدم من باشه حت   تونهیاون م   رم،یبپذ  خوامیاما، اما من م  دونم یم



گل ناخواسته رو از   نی ا  یبو  یل ینخوادش، من... من با اومدن بچه ل  دایش
هم    ه ب  شی ضی رو که بخاطر مر  شارادهیب   یمن دست و پاها  برم،ینم   ادی
و نه پدر    نم یب ینه مادرش رو م  کنم،یو براش دعا م  بوسم یرو م  چه یپ یم

با نفسش، با    کنم،یم   ی رو، من فقط با خودش زندگ  معرفتشیو ب  یفرار
از   شه یها که رها نم دست نیتو چشمام، با هم   شهی م  رهی ها که خ چشم  نیا

  ذارم، یوجودم شده، من... من تنهاش نم  یدستم، انگار به جرم عادت زندان
 رو پلک زد و گفت:  باشیشفاف و ز  یهاسر تکون داد، چشم  وقت؛چیه

 . وقتچیه -

پنجره رو    یتو اتاق زد و بعد روبرو   یمحسن از جاش بلند شد و چرخ   حاج
بحث    ادیاون رو برانداز کرد،    بتی از پشت قامت پره  نیو آفر   ستادیبه باغ ا

 افتاد:   ششونی و جدل چند روز پ 

پ  - محض  محاکمه  دایبه  م شدنش  شروع  رو  اشتباه    نی بزرگتر  کنم، یش 
که    یبه التماس تو بود، التماس   سال فقط گوش کردن   همهنیبعد از ا  می زندگ

به    ی لیل  ی جاروزها بهداد، اگه اون  حیدلم رو لرزوند و عاطفه و بر عقلم ترج 
حق تمام  م  قتیباالش گذاشتن  ازش  ا  مید یپرسیرو   شی پوضع    ن یحاال 

 اد،یب  رون یب   خوادیم   ی تو کدوم سوراخه و ک  دونم یکه نم  ییحاال  اومد،ینم
اما قسم خوردم،    ی کنیجور فکر م در موردم چه  ستی خانم برام مهم ن  نیآفر

اگه اون    ی م به جنگ عقل نرم، حتبا عاطفه  گهیبه قلبم قسم خوردم که د 
 مثل تو باشه.   یعاطفه التماس زن



قسم دل حاج    رون،ی زد ب  االتیمحسن که به سمتش برگشت از فکر و خ   حاج
. شب و نشستیا به پاش منبود، حتم  یت یاهم یو ب  کی محسن قسم کوچ

  اوش یاون تلفن از طرف س   کهنیکرد تا ا  یرو با اشک وآه سپر  یادیز   یروزها
سکوت رو بشکنه   نی قفل ا   دیبا  گهیکه د  دیرو به تکون انداخت، فهم   شی زندگ

لب به  ناگفتهو  فرصت  م   ییگو هاش  م  د،یترس یبده.  ا  کردیهرکار   ن یباز 
بهش اجازه نفس    ی و حت  افتادیم  شنهیس   یرو   موقعیبختک ب  هیترس مثل  

نم   دن یکش برا  داد،یهم  م  دا یدوباره ش  دنید  ی دلش  هرشب    د، یکشیپر 
چکار کنم    گفتیو بهش م   دیدیم  وار یتو اتاقش، عکسش رو به د  رفتیم
  ی کابوس تلخ و شوم   دا،یکابوس نبودن ش  افتاد،یهاش مکابوس  ادی هات،با

گفته بود    اوشینداشت؛ س یافاصله بود و باهاش ی کی تی که با نقش واقع
زود    نی آفر  یو روزها برا  هاهیها و ثانو تمام ساعت  گردهیتا آخر هفته بر م

و   غ یمشت در  ه ی  موندیم یباق  ونیم   ن ی که ا  یزیو چ   گذشتیم   وقفهیو ب 
 .بردینم  یی بود که راه به جا  هودهی ب یهاکاشیحسرت و ا

 *** 

به سمت اون رفت، بازوهاش    بایز  یبا لبخند  یل یرو از هم باز کرد و ل  دستاش
و    دش یبوس  شهیاز هم   تر یم یش چسبوند، صمرو بغل کرد و گونه به گونه

 بعد مقابلش نشست، پلک زد و گفت:

 نده؟ ی مادربزرگ آ  یچطور -

  ه یداشت شب  شد، یداشت عوض م   یلی شد، ل  ره یلبخند به لب به اون خ  نیآفر
 لب زد: ین یریبا لحن ش  د؛شیخودش م 



 . شهی تر از همخوبم، خوب -

 دست رو دست اون گذاشت، نوازشش کرد و بعد گفت: یلیل

بدجور عذابم    اوشیتو اون خونه بمونم، نبودن س  یی تنها  تونم ینم   گهید  -
 ی انگار هست ول   نم، یب یهاش رو منشونه  ذارمیخونه که پا م   ی هرجا  ده،یم
که    االتمم یبه تصورات تو خ  ی دستام رو بسته تا حت  یک یانگار    ست،ین   یدنید

 سخته.  ی لیاون توش نقش داره دست نزنم، سخته مامان، خ 

 گفت:   مقدمهیرو مهربانانه نوازش کردو بعد ب یل یگرم ل  یهادست نیآفر

تو... تو منو جا  یلیل  - شدم که تو    قی! اصال ال؟یمادرت قبول کرد  یجان 
 مادر؟ یکن یصدام م

 ی گذشته، تو همون عصر  یرف پدرش افتاد، تو اون عصر زمستون ح  اد ی  ی لیل
  اد یها،  قصه  هیشب  یبراش رقم خورد، جور  گهی د  جور هی   یزندگ   قیکه حقا

  یروز  هی  یلیل  خوادیگفته بود، دلم نم   نی حرف پدرش که با التماس به آفر
زبون    ه هم ب  یل یل  نیزمان با آفر قسم رو هم   ن یا  ستم،ی بفهمه که من پدرش ن

  ز یچ   خواستیو نم   کرد ینم  ی سؤال   گهی بود که د  ن یآورده بود و بخاطر هم
 ش گفت: نشست رو گونه اراده یکه ب   یبا اشک  هویهم بشنوه؛  یاگهید

 د؟ یپرس یسوال رو م  ن یچرا ازم ا -

جلو رفت و انگشت   دونستیمقصر م  با ی اشک ز  ن یکه خودش رو تو ا   نیآفر
 و گفت:   دیکش   یلیل  یجنگل یهاچشم  ر یبه ز



 . قم یبدونم چقدر ال  خوام یفقط م -

 مادرش رو غرق بوسه کرد و گفت:   یهادست یلیل

 مامان.   یل یخ ،ی لیخ -

به    هی شب  یزیدختر معصوم رو به بغل گرفت و باور کرد که چ  نی سر ا  نیآفر
  نهی به بعد تو س  نی از ا  د یتپیم  مان یا   نه یکه تا حاال تو س   یقلب آسمون  هی

 بود. یز خون اون مرد آسمون که ا  یدختره، دختر

آور،  رنج  یی تنها   نیاز ا   ی دور  ی برا  شه، ی هم  یاومده بود که بمونه، نه برا  ی لیل
تمام   از  نشون  عکس  ادگارهاش ی چمدونش  و  قاب  ی هابود،  خودش  شده 

عالم ژست    ه یها، دست به موها و  کنار هم، با لبخند، سر به شونه  اوشیس
دست به    نیآفر  کردیم  شونهی تک  ز یم   ی ها رو رو قاب  یوقت   گر؛یپر خاطره د

جا مهر،  جا لبخند، همهها رو نگاه کرد: همهپشتش گذاشت و تمام عکس
قاب    هینگاهش به    هوی  زد،یها موج مگرم که از تو چشم   یاعشق و عاطفه

 ثابت موند، دست به اون گرفت و گفت:   رنگیمس یفلز

 ه؟ یچ گهی د نیا -

دست    هویرد نگاه اونو دنبال کرد،    نیانداخت و آفر   نییپاسر با خجالت    یلیل
 شکم صافش گذاشت و گفت: یبه رو 

 !ست؟ی که ن   نیعکس ا -

 سه ماهه رو از دست اون گرفت و گفت:  نیبا شوق و ذوق عکس جن  یلیل



خانواده است؛ با دست به قاب    ن یچرا، هست. خب باألخره اونم جزو ا   -
 و بعد ادامه داد:اشاره کرد   اوشی عکس خودش و س

 کنارمون باشه.   شهیتا هم   دیباشه، با دیپدر و مادر عاشقه، با ن یاز خون ا -

سرخ از خجالت و    یل یو ل  دیاونو بوس  ی شونیو پ   دیبلند خند  یبا صدا  نیآفر
 ادامه داد. دنشیلبخند دوباره به قاب چ 

 ن یآفر  ی ش، براچند ماهه  ن یجن   یبرا  ،ی لیقلب ل   ی بود، عشق برا  با ی ز  عشق 
شب مادر و  اون شد؛یتا ابد موندگار م  دیعشق با نیبود و ا شهیاز هم  باتر یز

بود که مادرانه شد و   حتیدل، حرف، نص خلوت کردن، درد  ی دختر حساب 
 شد. یدخترانه به گوش رفت و لب بود که با بله و چشم باز و بسته م

 *** 

به   ی لیبود ل  ده یفهم  کهنیا   وجود  با   یحت   اومد، یحاج محسن کمتر خونه م
  یی ها غرق شده بود، غرق تمام حسرت  اومد؛یاومده بازهم نم   نیخونه آفر

اطم از  روز  یناش  نانشیکه  بود،  م  یشده  خودش  به  که    گفتیصدبار 
 دیشا   دادم، ینم  تیاهم   ها هیهاو گربه اون غم   ها، یبه اون افسردگ   کاشیا

م  عجله  ا   کردمیاگه  ب  ن یحاال  ب  خودیچهارماه  خودم    حساب یو  دور 
  ی ل یل  د؛یکش یکه حاالحاالها م  یاهودهیحسرت بود، حسرت ب  دم، یچرخ ینم

رو نکته    نیآفر  یها حتی مادرانه، تمام نص  یبایز  یایهم غرق بود، غرق دن
 کرده بود و رو دفترش نوشته بود:   ادداشتیدفتر   هیبه نکته تو  

 «   دیشو یم  ی نکات مادر خوب ن یبا ا »



 : گفتیو بعد م   دیخند یم

حاال صبر کن مادر    کنم،یچاپش م   راژ یکتاب پر ت   ه یمثل    کنم،یچاپش م   -
 بشم. 

م  نیآفر لبخند  روش  م   زدیبه  باورش  آرزو    ی حت  کرد،یو  و  زدن  حرف 
ا  مانی کردنش هم مثل ا سال از    همهنیبود، انگار زنده شده بود و بعد از 

انتظار    گه یکه د  ییفردا  کرد، یبه فردا فکر م  گفت؛یم   نده یآ   یهانانی همه اطم
 . گشتیبر م دایو ش د یرسیم  ان یبه پا 

 *** 

که تو دهن بچه بود    یریش   شهی و ش  د یکه زنگ خورد رنگ از رخش پر  تلفن
با    یل یپرواز کرد، ل  اط ی شد، نگاهش از پنجره بلند اتاق به ح  دهیعقب کش  هو ی
  ی هابود و به درخت  ستاده ی بلند دست به کمر کنار سوسن ا  یاسی  راهنیپ   هی

که پدرش    ییهااز اون نهال  دادیم   شنهادیحتما داشت پ  کرد،یاشاره م  اط یح
بچه    ه یگر  یو بکاره؛ صدا  ارهیهم ب   جانیخونه خودش گرفته ا  ی برا  ها یتازگ

 هنوز مردد  نیو آفر  زد یپا م دست و   رش یش   شهیبلند شده بود، به دنبال ش
تلفن    ی درپیپ   یهاشده؛ زنگ  خیم   نی به زم  کردیبود، خشک و ثابت حس م

و   رفت یم  جیپر حرف! سرش گ  ز، یبرانگبود، پر کشش، ترس  گه یجور د  هی
تر شده  سخت  یانگار راه رفتن براش از هر کار  خورد،یپاهاش به هم گره م

از اطم   زدیبود، دلش باهاش حرف م    ،ی الی خینه از ب  گفتیم  نانیاما نه 
 .دادیم  یدلدار دغدغه یدلش فقط آروم و ب 



سست شد و حس    هوی  خت،ی تلفن رو که برداشت دلش آروم فرو ر  یگوش 
 بود، خسته و ناآروم:  اوشیس  ست،ی ن نی کرد پاهاش رو زم

گردونه رو به دست گرفته    نیا  یک یاما انگار    م،یبچرخ   دیبا   یتا ک  دونم ینم  -
شما    دینبا   ده، یفرصت نفس تازه کردن هم نم  ی حتکه به ما    چرخونهیو م

م انتظار  به  ا  گذاشتم،یرو  لعنت   نی اونم  و    ی برا  ز یچ همه  ،یانتظار کشنده 
اتفاق مانع   هیکه دوباره    شدیداشت روبه راه م  ز یچ بود، همه ای برگشت مح
اما    سختهیل یخ  دونم، یم  م،ی صبر کن  د یهممون با  ،ی صبر کن  د یشد، هنوز با
  ه یشب  گردونم، یقولم هستم، برش م  یمن پا  د، یباورم کن   کنمیخواهش م

 . گردونم یها برش م گذشته

تو گوشش زنگ زد و تکرار    اوش یجمله آخر س  د،ینشن  ی زیچ   گه ید  نیآفر
اما باز    کردیاما باز قبولش م  انداختشیداشت از پا م   گهیانتظار د  نیشد، ا 

م  اشک  شکر    ختی ریبخاطرش  رو  خدا  سرجاش    یگوش   کرد؛یمو  رو که 
و سرکج کرد،    ستادیبه گهواره بچه خورد، ا   هوی عقب اومد و  گذاشت عقب

  زد، یم  کیتو دهنش بود و محکم م   ر یش  شهی ش  ی شست بچه جا  شت انگ
  یبه رو   شی هاپلک  کرد،یرو انگار با تمام وجود حس م   یتمام لذت زندگ 

گهواره    یجلو  کرد؛یو دست و پاهاش رو تو هوا به هم جمع م   افتاد یهم م
 یبچه بلند شد، جا  ه یگر  هوی  د،یکش  رونی رو ب  کشیبچه زانو زد و دست کوچ 

به   سی به دهانش بگذاره صورت خ  شهیش  کهنیا برد و  از اشکش و جلو 
ر  رو   ز یصورت  به  لب  اون چسبوند،  و    یهالب  ینقش  کوچکش گذاشت 



  رلبیکرد و ز   م ی رو با اون تقس  شنهینه. درد بزرگ س گرم و مادرا  دش،یبوس
 گفت: 

بازم منتظر    کنم،یرو هم تحمل م   موندهیباق  یروزها  نی ا   کنم،یتحمل م   -
  یسر به سمت سقف باال مونم،یت منتظر مروز محاکمه  یبازم برا مونم، یم

 :د یسر بلند کرد و نال 

  یچ خواست تو، هر   ی تو که نشستم، به پا  ر یتقد  ی من... من به پا  ا یخدا  -
 . ی چهمه ره،یخ یچ منت، از تو همه دهیبه د  ی کن  بینص

 دستاش رو تو هم قفل کرد و گفت: ثمن

برسم،    م ی بشم، به خونه و زندگ  کار یب  کنمیآرزو م  ی لیننشستم! خ   کار یمن ب  -
شا  و  دخترم  نم  ییاهایرو  دیبه همسرم،  اما  داشتم  چون    شه ینم   شه، ی که 

نمخود به همد  نی ا   خوام؛یم  همه    ییجورا   هی  ست، گهی روزها چشم همه 
به هم گره خورده و فقط با همت که    ز یچ کمک به هم محتاجن، همه  یبرا

  روانینبودم، س  کار ی روزها ب  نیخانم من اصال تو ا   ی حور  شه، یم   س یو ر   راس
 خواهر منم هست.  دیاگه تنها پسر شماست تنها ام

 گفت:   یلب ر یداد و ز  ثمن  لیتحو  یپوزخند یحور

 !د یام -

 اون و گفت: یهارو دوخت به چشم  نگاهش



تموم    ز یچ همه  گهیبود، حاال د   ایثر   یو زندگ   دیهمه ام   ی وقت  هی  روانیس  -
فقط پسر منه، منم    روانیخودش خواست که تموم بشه، حاال س  ای شده، ثر

م  فقط کمک  تو  عنوان    خوام،یاز  م  لی وک  هیبه   الی خ.  خوامیازت کمک 
 تموم شده!  ز یچراحت همه کنم یم

 تکون داد و دوباره اضافه کرد:  یسر

  یبچه زندگ   ه یبچه، دغدغه    هیراحت تموم نشد،    ی زیچ  تی هرچند، تو واقع  -
 رو از تنها پسرم گرفت.

 بعد هم گفت:  د،یسر کش   یتو چشماش جمع شد و نگاهش رو به باال  اشک

 ... . دایخدا ازت نگذره ش  -

چا   ثمن فنجان  حساب  شیبه  از    خی   یکه  بعد  و  دوخت  بودچشم  کرده 
 هی   یشد، از وقت اومدنش اون مرد حت  ز یجا متوجه بهت ناباورانه پروهمون

  ش دهیچروک  یهاانداخته و با انگشت  یی کلمه هم حرف نزده بود، فقط سرپا
بود؛    یباز ا   هویکرده  به  رو  رنج    نی دلش خواست که خبرش  مادر  و  پدر 

اونا دل    یبرا  تونستیهرچند کوتاه م  دیام   ن یکه ا  دیبده، شا  هم   ده یکش
هاش رو با دستمال چروک تو  اشک  ی حور  یباشه. وقت   یخوش کنک خوب

هم شد جلو    داد ثمن  هیتک  شیتر به صندل محکم   ز یدستش خشک کرد و پرو 
 مکث کوتاه گفت:  ه یو بعد از 

با   شه،یم  ت یتقو تر ش یب  رمی هر چقدر که جلوتر م دیام  نی دارم و ا  دیمن ام -
که با هم    روز یمشورت کردم و پرونده رو دادم که بخونه، د  گهید  لی وک  هی



م به    می کردیصحبت  واقعا    روان ی س  کهنیا   م؛ی دیرس   جه ینت   ه یهردومون 
  زدیبود، اگه حرف م   دا یکمکش کرد، خب اگه ش  شهیم   کهنی ا  ست، یمقصر ن

  گهی د  یای قتل از قضا  ه یقض   که نی کمتر بود، با ا  روانیگناه س   ییجورا  ه ی  دیشا
هردوتاشون هستن   پرونده  مقصر  اما چون  جداست    ی چهمه  کم هیکامال 

اون حال س   شه، یم   ده یچ یپ به  م   روان یدارم  که دست    یبه حال  کنم،یفکر 
ثابت   هسخت  ی لیخودش نبوده، به مواد مصرف کردنش قبل از اون اتفاق، خ

  الیتو رو به خدا خ   نه؛ی حل کمک به اون هماما... اما واقعا تنها راه  نا ی کردن ا
ا  کار یکه من ب  دینکن   دونمیمشغوله، نم  یفکر لعنت  ن ینشستم، شب و روز 
 . دونمیبشه واقعا نم خوادیم  یچ

ح  ز یپرو تا  سع که  فقط  و  بود  نشسته  ساکت  با   یاال  رو  خودش  داشت 
دوخت و   ثمن ره یت   یهاسر بلند کرد، چشم به چشم  هو یآروم کنه   هادهیشن

 گفت:   نیگرفته و غمگ   یبعد با لحن 

 . نم یپسرم رو بب   خوامیمن م -

 یدور  م یو ن   کسالی  نی بعد از ا  دار ید  نی اول   نی ا  ؛دیبه سمت اون چرخ  یحور
شش ماه هم بخاطر    نی و ا  ی ج یتدر  ی و مرگ   یکما و خاموش   سالکیبود،  
 شدن اون!  ی از زندان ی ناباور

 دستاش رو باال برد و گفت:  هو ی  یحور

 اما شما... .  -



رو    زدیبا تحکم حرف م  کهیبلند شد و در حال   شی از رو صندل  یبه آرام   ز یپرو
 گفت:   به ثمن

  یمنم! اون مرد با اسلحه من کشته شده، اگه قرار باشه کس   ی مقصر اصل  -
با  نیا منو  منم؛  اون  بشه  متهم  با   ر ی دستگ  دیوسط  منو  اون    یجا  دیکنن، 

 بذارن. 

 : نی بغض سنگ  هیشد از  پر  صداش

رو کردم، حاال    هامیجوون   گه یمنم که د  ن یرو کردم، ا  م ی منم که زندگ  نیا  -
 وقت مردن منه.   گهید

 زد: ادیفر

 مردن من! وقت -

تو اون خونه    گهید  دیبلند شد و بعد که د  شیبا ترس و لرزاز رو صندل  ثمن
پدر باوفا    ه ی  ادیزنگ فر  یفقط به صدا  رون؛یو صدا زد ب  سر ینداره ب  یکار

 . دیشیاند یم

 *** 

پدر و پسر باشه، حق هردوشون بود،    ن یا   دار یجلودار د  تونست ینم  یکس 
پمدت  دیبا  دار ید  نیا م  شی ها  همون  گرفت،یصورت    که یوقتدرست 

که مادرش اشتباه کرد    یهمون وقت  شد،یشون رونده ماز خونه  دینبا   روان یس
 بزرگتر.  یایو اون اشتباه و لجباز



م  دیلرزیم  روانیس   یپاها م   اومد،یو کش  س   کردیحس  تو    نه ینفسش 
از    تر ی! واقع یو واقع  یش کنن، جدمحاکمه  خواستنیده، انگار م حبس ش
وقت بود که خنده از    ی لیرنگ به چهره نداشت، خ   گهید  ؛ یقبل  ی هامحاکمه

 حس یشده سرد و ب  دهیبت سخت تراش  هیهاش قهر کرده بود، مثل  لب  یرو 
  رنگیهاش بپرش آب رفته بود، لب  شهی هم  یهاالغر و لپ  صورتشبود،  

ها بود،  هم ثابت بود اما چشماش هنوز همون چشم   یفقط رو  پاسخیو ب 
با خمار    شه یکه هم   ییها دار، همون چشم و براق سگ  اهیس   ی هاهمون چشم 

 . کردیرو محسور م  ایشدن ثر 

با تمام وجود به   خواستیهمه شرمنده بود؛ دلش م  یبود، از رو  شرمنده
وقت بود    ی لیبشه توش، خ  م ی بندازه، اونو از هم بدره و بعد قا  چنگ   ن یزم

که اون روبرو پشت اون    یاز پدر  یبود حت  ی از همه فرار  روان یس   گهی که د
د  یپدرش رو د   ی. وقتنهیتا پسر گناهکارش رو بب  کردیچشم مچشم   شه یش
و به دور و برش چشم دوخت،   ستاد ی ا   هو ی نکرد،    شیپاهاش همراه  گهید

م  یادیز   یهایزندان لباس  هیشب  دید یرو  همون  با    کدستی  یهاخودش 
به خودش    ؛یاقهوه  یهاییگشاد و دمپا  یبا همون شلوارها  ،ی راه طوسراه

  پسر بود، تک  روان ی اون س  شد،یم   دیها نبود، نباآدم  نیا  ه ینگاه کرد، اون شب
نقص    ، یمرد عاشق زن و زندگ   ه یفو و  خانواده بزرگ را پور، قهرمان کونگ

گرم    د،یشنیبود، عاشق ادامه دادن؛ صداها رو م  یداشت اما باز عاشق زندگ 
 همون روزها:  ه یشب ک،یو نزد 



هرکس  روانیس  - به  رو  تو  دار  یجان  دوست  م   یکه  حداقل    دمیقسمت 
 به خدا زشته! ار، یپوره رو از تنت درباورر پاره ن یامشب ا

 و بعد گفت:   دیدارش کش مارک ن یبه اوور ج یدست

  دیو شلوار بپوشم با من شده اگه امشب کت  پ یت  ن یعاشق ا  ای خدا ثربابا به  -
وقت ممکنه منو نشناسه و  ها، اونها راه برمعصا قورت داده ن یع  خیسخیس

 ها!بهم جواب رد بده

 پدرش بود که ناقوس شد تو گوشش:  یصدا

عصا قورت داده   دیوشلوار بپوشه، با کت  شی گارتو شب خواست  د یداماد با  -
  گه ینداره، د  یفرق  یعاد  یهاباشه واگرنه با آدم  ده یاتو کش  دیبشه، اصال با 

 اسمش رو گذاشت داماد که.  شهینم

 بود که با خنده گفت:  خودش

 م؟ ی بذار دیبا  یپس اسمش رو چ  -

 گفته بود:   ی معطلیب  ز یپرو بابا

 برگ چغندر... .  -

مادرش    ی هاتو گوشش، سر تکون دادن  دیچی صبا بود که پ  ی هاقهقهه    یصدا
ا دلتنگ  بود،  دلتنگ  چقدر  که  آخ  ذهنش؛  تو  بست  نقش  که    ن یبود 

 پرشور.  یهاگذشته



تر از  عوض شده بود، انگار شکسته  کرد،یهنوزم با چشم دنبالش م   پدرش
رو نداشت    یکس   گهید  اومد، یتر به نظر م و دلمرده  ر ی قبل شده بود، انگار پ

ا  روانیخودش، س   هیشب ناپذ  یخطا  نی با  دنباله    گهید  ر ی بزرگ جبران  اون 
بود   رده نک یپدر که در نقش فرزند  نی ا  یاز رو  د، ینبود؛ خجالت کش  ی واقع

رو بست،    دشیگرد کرد و اشک راه دپاهاش عقب  د،یسخت خجالت کش 
پدرش  برباد رفته    یسر و وضع خودش رو به عنوان آرزو   نینتونست با ا 

نشه سرکج کرد و به سمت سلولش    دهی د   کهیطور  صدا ینشون بده؛ آروم و ب 
 برگشت. 

 **** 

 دا یچهل و هشتم: ش فصل

 بدون مشورت سفارش غذا رو خودش داد: پاشا

دن  - بن  ترک   ورومیو یست ی ا  مکلر یاورونو    ز یِا  به    ییایدر   یمن غذا  ی عن ی   ی) 
) سوپ    ی ) گوشت پخته سرد(، سبر چورباس  شی شمی(، ِا سوعوک پ  خوامیم

 (. ی نیزم  بی )ساالد س ی (، پاتاتس ساالتاسیسبز

 گهید  ز ی م  هیبرداشت و به سمت    ز یم  یبا تکان دادن سر منو رو از رو  گارسن
که غرق تفکر بود دوخت،    اوشیفرصت پاشا نگاهش رو به س  نیرفت و تو ا 

و کامال جذابش    یاقهیچند دق و بعد در    رهیخ فقط به صورت مردانه  شد 
 گفت:  کرد یدستاش رو تو هم قالب م کهیحال

 ! از تو بدتر اون مجرمت، اونم بدشانسه. ی بدشانس -



 و بعد گفت:  د یکش  نییبه پا هاش قهیدست از دوطرف شق اوش یس

تمام    ارم،ی م  مانیخودم ا  یواقعا دارم به بدشانس   کشه،یمغزم داره سوت م   -
ا   نیا بخاطر  تحمل کردم  رو  رو    نی مدت  رو کامل  دستاش  حاال...  اما  روز 

  ی هاتازه کرد و تو جام  یصورتش گذاشت و بعد سر تکون داد؛ پاشا نفس
 گفت:  اوشیبعد هم رو به س خت،ی ر یدن یبلند نوش ه یو پا  یبلور

 . یشی بخور، روبه راه م -

 گفت:نگاه کنه   شیدن ینوش  وانی ل ا یبه اون  کهنیبدون ا  اوش یس

 .خورمینم یدن ینوش -

 رو دست گرفت و گفت:  وانشی با تعجب ل پاشا

 وقت؟ چیه -

سف  بار نیا   اوش یس اول کف  نگاه  تو  نظر   وان ی ل  یرو  د یسربلند کرد،  از  رو 
 گفت:   یگذروند و بعد با لحن مطمئن

 . وقتچیه -

غذا حالش    یکرده بود که بو  دایپ   ار یاز قبل شد، انگار و  تر لی میب   د یکه رس  غذا
پاشا خوراک   یغذا  زد،یپر از غذا بهش چشمک م ی رنگ ز یم  زد،یهم مرو به

  ینسبت به غذا  یرو حت   اوشی اما س  اومدیخرچنگ بود به نظر اشتهاآور م 
  ال یفکر و خ زهارو   ن یکرد؛ تو ا  لی میگوشت پخته بود ب   کهی ت ه یخودش که 

باز    ی زیلب به چ  تونستینم  گهی کرده بود، د  رشیس   یو غصه به حد کاف



اگه همون د ب   دیحم  شبی کنه؛  ماه  نشون   ی و رخ  اومد یم   رون یاز پشت 
شامش    ز یم   ینشسته بود، رو   ی لیلحظه روبروش ل  نی االن تو هم  دیشا   دادیم
بود؛    ش یشگی زبون همصحبتش همون هم هم   د یبود و شا  ی ران یا   یغذا  هی
 غرق بود که پاشا زد به بازوش و گفت:  االتشیتو خودش و خ یادیز

 پسر؟ غذات سرد شد! ییکجا  -

و    ی صندل  اوش یس پاشا کارد  برداشت،  رو  اسپرتش  و کت  زد  عقب  رو 
 گهی که د  اوشیکجا؟ و س  یعن یچنگالش رو انداخت و با سراشاره کرد که  

ا   شتر ی ب  تونست ینم ثابت بشبه  ن یاز  ب   با ی و تقر  نه یجا  دست و    ی الیخیبا 
 زد و گفت: ی روحیم کنه لبخند بپنجه نر 

 خونه. هوشچا ) خداحافظ (.  رم یم -

رستوران    اوشیچشم دوخت و س  ز ی م   یرو   یبه غذاها  ر یمات و متح   پاشا
 و پر زرق و برق رو ترک کرد. کیش

از لحاظ روح  اوش یس به شدت خسته بود،    ی و جسم   ی واقعا خسته بود، 
م  منفس  کردیحس  معکوس  شمارش  با  م   اد یهاش  رو    یلیل   ره،یو 

تا با اون بچه    خواستشیم  خواست، یرو با تمام وجود م  ی لیل   خواست، یم
تو برا   یتوشکم  رو  دستاش  بره،  خواب  به    یطوالن   ینوازش   یبغلش 

رو    زهیباران کردن و اون تن بکر و پاکبوسه  یصورتش رو برا  خواست،یم
 .زدیداشت و دم نم ی ش، آخ که چه تحملدادن به التهاب  ان یپا  یبرا



وعده رو   نی دم ساحل ا یکل یروبرو بشن، اون مرد ه  دیبود امروز با حم قرار 
عمل کنه،    شتر ی گرفته بود کم حرف بزنه و ب  ادیداده بود، همون اسحاق که  

رو مدام دور خودش    دایخبر بود اما ش با  د یحم  یمدت از جا  ن یهمون که تو ا
دستش    روفبرآمده غض  یهاپهن و استخوان  یهاشونه  ادیچرخونده بود،  

که از بس با کش محکم بسته بودنشون    شیفر و مشک  ی موها  ادیافتاد،  
کرده بودن، تمام عضالت سر و صورت و گردنش    خیش رو به چهارم انگار کله

  ه یدر مقابلش مثل    اوشیبود، س  یبدنساز  ی هاقهرمان  هی زده بود، شب  رونیب
 شد؛ینم  دهیر اصال د گنجشک بود، انگا 

صرف    ای شده! آ   یمرد راه   ن یبا ا  ینانی به چه اطم  دا یش  گفت یخودش م  با
و    ه یدونستن   حم   هیاسم  از  بزرگ کاف  نی ا  یبرا  د یتلفن  بود؟!    ی اعتماد 

  یو گنگ باق  جواب یب   جور نیو هم   رفتنیو م   اومدنیها پشت هم مسؤال
 . موندندیم

ساعتش رو نگاه کنه، زمان رو حدس زد و بعد    که نیکوچه خلوت بدون ا  سر 
قدم تندتر کرد، هنوز خسرعت  رو  باحرف  یلیهاش  بود که    دایبه ش  دیها 

تند    گهیقول داده بود که د  دایاتمام حجت و قول و قرار؛ ش  یسرهی  زد،یم
با    اوشیو س   هتا نوبتم بش مونم یجلو قدم برنداره، گفته بود آروم منره، جلو

ا آسوده  و  راحت  پاکش  فاصله  رفتهیپذ  نوی دل  از همون  د یابود.    گه ی که 
هاش تندتر از  دور نبود دلشوره رو تو وجود خودش حس کرد، قدم  ادهم یز

و    اط یتو ح   دیسرک کش  د،یچرخیپاشنه م  یباز بود و رو   یقبل شد؛ در فلز
چهارچوب دست    وو ت   دیمکث نکرد، دو  گه ید  د یدر اتاق رو هم باز د  ی وقت



نبود؛ نه    دا یش  خت،ی آن فرو ر  هیو در    ستادی به در گرفت، قلبش از حرکت ا
بود    خته ی هم ربه  ی پنجره؛ وضع اتاق حساب   نیینه پا   وار، ی رو تخت، نه کنج د

تقر جا  یزیچ   بایو  نداشت، کتر  یتو  قرار  رو آب  یخودش  چراغ    ی جوش 
م  ازش  بخار  هنوز  و  بود  اس   دوسه  اومد،یبرگشته  و    تکانتا  بود  شکسته 

کنار در افتاده بود، به قفل نگاه کرد، شکسته بود و   دایش  ی شمیابر   یروسر
نم  شدن  باز  ماهرانه  از  نشان  ش  ی عیطب  ز ی چ  چ یه  داد،یاصال   داینبود؛ 

  دیزود فهم   ی لیقفل رو بشکنه، در رو عقب و جلو کرد و خ  نیا   تونستینم
رو از کنار چهارچوب    ی شکسته شده، خم شد و روسر  رونیقفل از ب   ن یکه ا 

  یروسر  یهاگره  ی کرد، اونو از البال  دایهم پ   یشئ سنگ  ه ی   رشیبرداشت، ز 
سنگ   هی بود،  با یو ز ف یگردنبند ظر  هی انگشتاش بلند کرد،  ون ی جدا کرد و م

بود،    دهید  دایشده، اونو تو گردن ش  یو قلب شکل تراش خورده، حکاک   دیسف
  یتو اون قصر باشکوه بودن و گاه  ی وقت  یاونو به گردن داشت حت   شه ی هم

ا  دایش   یروسر اون  ور نیتاراج  م و  به  شدیور  شد که    لیتبد   نیق ی. شکش 
و    جا رو چرخ زد، اسبابشده؛ وارد اتاق شد و همه دهیفرار نکرده، دزد دایش

رو باپاهاش جابه جا کرد و گوشه لبش رو    ختهی مختصر و درهم ر  لی وسا
نگاهش رو به    د،یچرخ ید دور خودش م یبازم رودست خورده بود و با   د؛یگز

کاغذ که توش    هیکرد،    دایکاغذ پ   هیپنجره    یکه رو سکو  گردوندیاطراف م 
زود کاغذ رو برداشت و   یلینوشته شده بود، خ   ییزها یچ  یآب  یبا مداد رنگ 

براش گذاشته باشه شروع کرد   ی اشماره ا یآدرس  دا یممکنه ش  که نیبا فکر ا 
 به خوندن : 



  ی درخت سبز طعمه شده در خزان هم به زرد  نیو چهارم   ست یو امروز ب   »
  ی گرید  یخزان زندگ  نیگرفتم و با ا   ها یچشم از سبز  وفاینشست و مِن ب 

ها سرتر  من ازتمام حادثه  یبرا  یر! زندگبرت  ی به نام زندگ  یساختم، شرح
حادثه    نیبرتر بود، من کنار ا  یاگلواژه  یزندگ   م ی خام روزها  الیبود و در خ 

که نباشد    دیایآن روز ب   دیشا   دهم،یها فرصت جان کندن م سرتر به لحظه
 برتر.  نهی سبز ن یبه اندازه ا یزیچ

ستا   آه به  رس   شمیکه  شمارش    ش،ییبا یز   همهنی ا  دینخواهد  به  آه که 
اوج،    همهنیا   دیشکوهش، نخواهد رس  ی آوازه تمام  دیانگشتانم نخواهد رس

  ماندیم   ی چه کس  انم،یبه گوش کر اطراف  ی بزرگ  همهنیو ا   ییبا یز   همهنیا
 بهتر.   د یبرتر، شا   دیسرتر، شا   ی ده بار زندگ  یروز  د یکه بگو   گر یصدهزار سال د

نوشاعرها    ن یا  هیقافیب   یودن شعرهاها و سر پروانه  ن یپرواز ا  اقیبه اشت   من
  طلبم، یها را مها حادثهتند کوچه  چیپ  نی منتظر در آخر  یها و به تمام چشم 

 یبرتر و به جبران خسارت تنها عشق   یزندگ   ن یسرتر، ا  یزندگ  نیا   یهاحادثه
 بهتر و برتر.  دهم یم   یالمس  هادهیتازه از راه رس  نیکه ساده از کفم رفت بر ا

برا  یشنوا  یهاگوش  کاش حرف  بودیم  روز ید  یامروز  در    یهاو  امروز 
د  ی هالحظه م  روز یدور  زندگ  شد، یگفته    افت، ییم  گر ید  ییمعنا   ام یآنگاه 

 . هایوفادار  نی به قد بزرگتر یی معنا   دیشا

رس  امروز  سرسبز  ده یخزان  ب  هایو  مرگ که  همچون  ربوده  سر   وقتیرا 
  ی زندگ  کهنیو من امروز با ا  دهیتو دزد  یهارا از پس چشم   یو زندگ  دهیرس



  یبرا  یمجوز  عشقیاما ب   دنیکش  یاز برا  یدارم، قلب دارم، روح دارم و نفس
 ادامه دادن ندارم. « 

نبود، بدون    لشیموبا  از دستش رها شد، شماره آشنا  که زنگ خورد کاغذ 
 جواب داد: عی و مکث سر   دیترد

 الو...  -

 هراسان و پر از لرز اسمش رو صدا زد:  یی صدا

 ... اوش یس -

 مضطرب گفت:  ی و با لحن  دیکدر شده پنجره کش  شهیش  یبه رو  دست

 !دایش -

 با همون ترس و هراس گفت:  دایش

 . کنم یجا برو، فرار کن، خواهش م از اون ست، ی جات امن ن -

 اون گفت:  ی هاها و التماسحرف ونیم  اوش یس

 ؟ یکنیم  ی! چکار دارانصافینبود ب  ن یقرارمون ا ؟ییتو کجا  -

 زد:  غی ج دایش

 جونت در خطره.  اوش،یجا برو سبرو، از اون -

 ؟ ییجااصال تو ک  ، یگ یم  یدار یچ -



فرصت نکرد    گهیهاش نشست و اون دمحکم رو شونه  ین ی و سنگ  یقو  دست
تلفن رو ازش جدا کرد، تا اومد به   یگوش   گهیدست د  هیبزنه، چراکه   یحرف

کله    هیخودش بجنبه دستاش از پشت به هم گره خورد، سرکه برگردوند  
داغ شد، تا چشم باز کرد    ش ینیهاش روهم افتاد و ب اومد تو صورتش، پلک

موش    هیچند تا مشت و لگد محکم و جانانه نثار دست و پاهاش شد؛ مثل  
تار و پر   یهاچشم   ون ی تونست از م  فقط  د،یچ یافتاد تو تله و به خودش پ 

قرن بب  هیدردش  رو  اسحاق  و  نبود،    نه، ی گشاد کنه  از  قلچماق  یک یتنها  تر 
مشت اومد    ه یبگه که   یزیخودش هم همراهش بود، اومد لب باز کنه و چ 

خ دهنش،  جا  یل ی وسط  خال   هی  یزود  ز   یدندون  دهان  اون  و  و    بایشد 
 غرق خون شد.  ن یعطرآگ

کرد و بعد آروم دست و پاهاش رو تکون داد، هنوزم  دار  سرفه خش  چندتا 
انگار تمام بدنش کوفته    د، ید یم  ی اهیبود و فقط س  کیچشماش تار   یجلو

  که نیهم  رفت، یش به هوا م آه و ناله  ک یشده بود که با هر حرکت کوچ
ب به خودش  روغن   ادیتونست  و  با  یملحفه چرک  رو  بود  رو صورتش  که 

  ی جمع کرد، اصال حال خوب  نه یپاش رو به زور تو س   ه یو بعد    زددست پس  
م  حس  و  ا   کردینداشت  تکون  هی  هی شب  تیموقع   نیبا  است،    ی هامرده 

حرکت    ی ناگهان  م   کنواخت یو  وا  تحرک  به  رو  سر    ی گاه   داشت،یبدنش 
م   یو گاه  خوردیم خم  بدنش  با    شدیکل  جلو؛  به   یسرسرنگاه    هی به 

به    ه یشب  ییجا   هیکه تو    دینفت و زغال فهم  یهاقطور و بشکه  یهاطناب
رو  به زور  د  ی انباره،  به  بلند شد و دست  انبار گرفت،    یچوب  وارهیپاهاش 



گذر کرد و قدم به    ی و آهن   یچوب   یهاو صندوق  هام یس  ی زود از البال  یلیخ
رفت و آمد و    یصدا  د، یشن  یی سرش صداها   ی جلو گذاشت، ناگهان از باال

از    یحائل بود که در  واره ی هنوز دستش به د رپا؛یز   ،قرچ چوب حرکت و قرچ
چشمها رو بست و چند    ن، یی شد پا  دهیآفتاب تند پاش  هی اون باال باز شد و  

 کرد؛ یبا تعجب نگاش م که در رو باز کرده بود فقط    یقدم عقب رفت، کس
  یاسرمه  شرتی نما و تنخ  ن ینوزده ساله که شلوار ج   جدهی پسر جوان ه  هی

برعکس رو سر گذاشته اش رو که باال داد   ی کاله نقاب  شت،جذب به تن دا
صورت اسکاردار سرخش رو کامال رصد کرد، دستاش رو باال برد و    اوشیس

بارش    ییزهایچ  یه ترک زد و ب  ادیبه طرف اون دراز کرد که پسر سرش فر
پر لهجه اون    یهاجمله  تونستیآنقدر حالش خراب بود که نم  اوش یکرد، س 

بود   مونده  ثابت  باال  به  سرش که  ترجمه کنه،  د  ج یگ  هویرو  و    گه یرفت 
  گهیشد و د  ن یکه انبار خورد نقش زم  یروپاهاش بند نشد؛ با تکون محکم 

 . دینفهم  یزیچ

و    ک یجا تارغروب بود که دوباره چشماش رو باز کرد، بازم همه  یهادمدم
پر    یبه بازوها  د،ی لرز یو اون به خودش م  اومد یم  یروشن بود، باد خنک

  یزیچ  ه ی  یو لزج   ی سی و سرش رو به بغل چسبوند، خ  دی دردش دست کش 
زانوهاش خم بشه، سرفه کرد و    یتو دهنش تازه شد و مجبورش کرد رو 

قسمت   ه یخون و پوست پاره شده    رون،یرو تف کرد ب   تو دهنش  ات یمحتو 
  ی گذاشت و دوباره سرفه کرد، صدا  نیزم  ی هاش، دست رو دندون  ر یاز ز 
و بعد سرش    دیها رو به عقب کشفقط دست د،یاز دور به گوش رس یی پاها 



انداخت که    ادشیبه    ی ناگهان  ی هارو باال برد؛ آب بود، همه جا آب. تکون
غروب آفتاب،    د،یدیرو م  ییبا یه هم زد، پل بلند و ز ست، پلک بی ن  نیرو زم

  بار نیبازم پلک زد و ا  شد؛یرنگ قرمز و شفاف که ازش دور و دورتر م   هی
رو  از  خ  یآروم  رو    دیزیعرشه  دستاش  و  خودش  زور  به  رفت،  جلو  به  و 

تنگه    جا نیو با شکوه، ا   بایکرد و بعد به غروب آفتاب چشم دوخت؛ ز  زون یآو 
  اه یس  یایآب در  نی چشم دوخت، ا  ایبود، تو قلب استانبول. به آب در   فر بس

 ی خوب   تی. اصال وضع ییو با شکوه شاخ طال  با یز   جیو مرمره بود، آب اون خل 
لنج    یهانرده  زونی آو  طور نیهم   داد،ینداشت و هنوز دهنش مزه خون م 

 :د یمکان به گوشش رس  ن یکتریاز نزد ییمونده بود که صدا

 مت (؟) اس  م ی سم یا -

 یپاهاش ولو شد کف عرشه و بعد ب   ی رو   د،یرو جمع کرد و چرخ  دستاش
 تعلل گفت: 

 . اوش یس -

جلو اومد، دست به کمر و طلبکار سرکج    یداشت کم  یادهیکه اندام ورز   مرد
 کرد و گفت: 

 (؟  ی هست یی ) کجا زینی سینرل -

اون آلونک محل    یها هیبا پاشا و همسا   ینی چندماه همنش  ن یکه تو ا  اوشیس
جواب مرد رو    یرو از بر کرده بود به ترک  انهی جمالت عام  یاقامتش حساب 

 داد:



 . یرانیبن ا -

 زد و گفت:  یپوزخند مرد

 ... . یرانیا -

تمسخرآم  اوش یس ادا کردن  طرز  اومد    ز ی از  تا  و  نگاش کرد  پر حرص  اون 
ور و  د  ی از جمله همون پسر صورت اسکار  گه یسه چهار نفر د   دیبگه د  یزیچ

مرد    کنن،یبرش رو گرفتن و مدام دارن با چشماشون سرتاپاش رو برانداز م 
 یاومده تو لنج و چ  یکه از کجا اومده و چه جور  دیپرسیازش م  کر یپغول

س   خوادیم ا  اوشیو  از  تمام    ینادانستگ   نی گنگ  و  هم گذاشت  رو  پلک 
 : ادشیگذشته اومد به   ر ی تصاو 

که هوار سر و بدنش    ییفرار، مشت و لگدها   یالتماسش برا  دا،یش  یصدا
اون    یکه چشماش رو متورم کرده بود، حت   یحسابیب  یها شده بود، مشت

هاش تو دهن  از دندون  یک یکه باعث شده بود    یمحکم و ناغافل  ی تو دهن 
درد سرتاپاش رو فرا   هو یهاش لثه رو هم پاره کنه.  خرده  یخرد بشه و حت 

به  ت،گرف حم  دیرس   نیقی  حدسش  طرف  از  اسحاق  و    دیکه  شده  مأمور 
ا اما  اومده  ش  ن یسراغش  نقش  ک   یچ   دایوسط  بودش؟!    یبود؟!  برده 

  ی زیتازه و دوباره طرحر   ی باز  ه ی  یبرا  ز یچهمه  ا یتلفن زده بود؟! آ   یجورچه
 شده بود؟!

 *** 



  یروز  ه یکه    یبه آدم  ی رو به همه از دست داده بود، حت   نانشیاطم  دایش
عمر ننگ و   ه یوسط، خامش کرد و بعد    د یاونو کش  گناه یب   ه یانتقام از    یبرا

آوارگ   یبدبخت  بود،  اومده  دنبالش  به  نثارش کرد؛  دربه    ده یکش  یرو  بود، 
  ده رو تحمل کر   رهاشیبود، فقط تحق  دهیدرگشته بود، فقط صداش رو شن

  ی ورکه انگار به قد سالها د  ی همون  یروبروش بود، روبرو  گهی بود اما حاال د
آورد، اون شب تلخ    اد یرو به    ی نگاش کرد اون شب لعنت  ی بودش، وقت   ده یند
 نرفته:  ادی از 

 !دا یش  فتهیاتفاق ب نیا  خوامینم -

 :زد یحرف م نانیبود که با اطم خودش

 . افتهینم یاتفاق -

  ن یی و تز  بای ز  ز یبه م   رفت،یم  ن ییباال و پا  د، یچرخ یسرگشته تو کلبه م  دیحم
اما هوس تجربه    د یلرز یتنش م  کرد،یتولدش نگاه م  نی امیس  کیشده و ک

ش با  نم  کبار ی   یبرا  ی حت   دا یبودن  آروم    نه یبب   تونستینم   کرد، یرهاش  و 
بلندش    یاموج موه  د،یرقص  دا یتاب و توان از وجودش رفته بود، ش  ره، یبگ

و    دیدور خودش چرخ   د یکرد؛ حم  قرارترشیو ب  د یحم  یبه دستها   دیرو کش
 گذاشت و گفت:   وار ی گرفت، سر به د  از اون فاصله

من باهاش    ده، یباالخره طالقت م  ت،ی وضع  نیاز ا   شه یپژمان داره خسته م   -
 ی وقت هردومون براگفته بود: اون  ادی... با فریوقت آزادحرف زدم، اون

 . م یعشق آزاد  نیا  رشیپذ



سوزوندن پژمان    کهنیاز تنفر گفته بود، از انتقام پنج سال تحمل، از ا   دا یش  اما
وجودش. چشماش رو بسته بود،    شیباشه بر آت   یآب خنک   یاذره  یبرا  یحت

برده بود و اون    ادی خدا رو از    طانیبود، دست به دست ش  دهیلباس از تن در 
 .بود کرده  دیحم صیحر  یهاحراج چشم  یاواهمه چ یهیتن زنده رو ب

حت  یلیخ   دیحم بود،  م   ی عوض شده  باهاش حرف  روزها که  اون   زد، یبا 
  گه ی فرق کرده بود، د  یرو بچسبه حساب شیزندگ   خواستیدوستانه ازش م

د  یخام  هیشب و  بود  شده  سنگ  انگار  نبود،  شوم  دونفره  شب   گهی اون 
نشده تو    یخال   نیمشت فحش و نفر   هی   خواستینداشت، انگار م   ی احساس

اما   کردن ینگاه م  گهی که باعثش بود؛ به همدکسي  نهیس  وت   زهیدلش رو بر
نفرت بود و نگاه    ی کینه اون نگاه گذشته که خرابشون کرده بود، حاال نگاه  

 التماس.  یگرید

که مغموم و سوت و   رفتی پذیو م   گرفتینفرت رو م  نی با نگاهش ا  دایش
نگاش    یطور  دیلب بسته بود، حم  ها رو تو هم قالب کرده بود و کور دست

 شهی اما حاضر هم نم  خواد یکه انگار ازش طلبکاره، انگار ازش حرف م  کردیم
 گفت:   و لب باز کرد  دیناخن به دندان گرفته بود که حم  دایبکنه، ش  ی سوال

 شده؟ یخودش... سکوت... چ  ی زندگ  ی بود، هرکس پ   یقرارمون فراموش   -
 واسه التماس؟! ی! اومدیکن یفرار م  یدار ؟یینجای که ا  شدهیچ

 باال برد و گفت:  هویرو   صداش



کمکت    یکرد  الیخ   ؟ینگفت   یچی چرا ه  زونته؟یآو  یاون زنگوله مزاحم از ک   -
 آره؟  کنه،یم

که   یبا حرص   دیهاش رو جمع کرد و حمتو خودش فرو رفت و شونه  دایش
به دور و برش نگاه    اومدینم نییپا   یا ذره  یو حت  گرفتیهر لحظه دامن م
 کرد و بعد گفت: 

پشت سرت هم نگاه نکن،   رون،یگمشو ب   جانیپاشو لباست رو بپوش و از ا  -
به هم    شیوقت پ  ی لیقول رو خ   ن یا   م،ی شناسیرو نم  گه یهمد   گه یمن و تو د

نشده    ر یبرو... تا د  جانیرفت، برو... پاشو از ا   ادت یکه از    یاحمق بود  م،یداد
 جا واست جا هست.خوشگل و تو دل برو، همه ، یزن  هی برو؛ 

 زد:  ادیخاموشش فر هیبغض و گر ونیم  دایش

 شو آشغال. شو، خفهخفه -

گوشه از لباسش    هی برداشت طرفش،    ز ی و خ  اورد یاون رو تاب ن  نیتوه   دیحم
کشان    غیج   دا یرو گرفت و محکم از جا بلندش کرد، کشوندش سمت در، ش

زباله اونو پرت    هیو پر گل و بوته مثل    کیچکو  اطیتو ح   دی دست و پا زد، حم
 زد:  ادیو بعد فر  ن یکرد زم

من آنقدر احمقم که دست کمک    یکرد  الی خ  ؟یکرد  الیخیبا خودت چ   -
کارا رو    نیا  یمجبور  ،یندار  یچ یه  گه یبه سمتت دراز کنم؟ بدبخت تو د

  ،یبد  نکارایتن به ا یلقمه نون حاضر شد  هیواسه   یحاال صبر کن؛ وقت  ،ی کن



 دن یاون موقع د  یکن   یآوارگ  ها ابونی صبح و شب تو خ  یحاضر شد  ی وقت
 .یدار

ها  شدن رو سنگ  دهیرو که بر اثرکش   یزخم   ی و جا  د یبه پاش کش  ی دست   دایش
حم  جاد یا لمس کرد،  بود  نم  دیشده  نفرتش کم  نگاش کرد،    شد، یدوباره 

ناالن   و پا و   دستیکه حاال ب   نیزن بود، هم   نیهم  هاشیباعث تمام بدبخت 
  دا یپشت لبش رو گاز گرفت و نفسش رو فرو خورد، ش   کرد،یفقط التماس م

 التماس آماده بود لب باز کرد و گفت: یو برا  ستیگریکه م

 کنم.   یرو ندارم، بذار زندگ چکس ی من ه  د، یکمکم کن حم  -

 با نفرت نگاش کرد و گفت:  دیحم

 ؟یکن   یزندگ   یتونیم  یراستیراست ؟یتون یم -

  ی زنده بمونم، اون  خوام یکنم، فقط م  ی به بعد خوب زندگ  ن یاز ا  خوام یم  -
دست رو  مجرمش  مأمور که  برگردونه،  منو  مأمور که  همراهمه  بسته که 

محاکمه روز  تا  چبرگردونه،  حم  ی زیم  حمدینمونده،  سنگسارم  دی...   ...
 . کننیاعدامم م کنن،یم

 هق زد:  دا یزد و ش ی پوزخند تلخ   دیحم

 . تو رو خدا... . یتون یم ر، یدستمو بگ  خوام،یرو نم یجور نیمن مرگ ا  -

برا  یرو  رو  و دستاش  برد؛ حم  یزانوهاش خم شد  ا   دیالتماس جلو    ن یاز 
برپاشد، بدنش    ییمتنفر شد، انگار تو دلش غوغا  شتر یها ب ها و التماسحرف



چندتا    نی زم یخم شد و از رو   حالنیاما با ا   دیلرزیو دستاش م  کردیدرد م
اشک خون بود،    یجا   د یحم  ی هاسر تکون داد، تو چشم   دای گ برداشت، شسن

با مادرش، پدرش و تنها خواهرش رفت به    دار یبرباد رفته بود، د  شی زندگ
بغض    شد، یبند نم   ییدستش به جا  گهی د  کرد، یفرار م  د ی! تا ابد باامتیق

 پژمان تو گوشش پر شد:  یگلوش رو گرفت و صدا

شب و روزم شده    زنه،یاون اصال حرف نم   خواد،یمنو نم  جورهچیه   دایش  -
نم  منو  انگار  ن  نه، یبیالتماس،  حم  ستم، ی انگار  چرا  ندارم،  چرا    د؟یوجود 

 شد؟  ی جورنیا

 اسمش رو صدا زد:  ی رلبیز دایش

 ... . دیحم -

 : دیپرت کرد و بعد نال  دایسنگ به طرف ش  هیبا حرص تمام  دیحم

 .... یرو ازم گرفت  م ی زندگ یهایه خوشلعنت به تو... لعنت به تو ک -

 :زدیم اد یفر وقفهیو ب انداختیم  دایرو به سمت ش ها سنگ

گرفت  نیبهتر  - ازم  خانواده  ،ی دوستمو  جوون مادرمو،  تمام  رو،    امیامو، 
لعنت به تو... لعنت به    مونه،یتا ابد تو وجودم م   کردمیم   الیکه خ   یایپاک 

 . یرو هم درس داد طون یتو که ش

نتونست جلوش مقاومت   دایپرتاب کرد که ش  یآخر رو با چنان نفرت   سنگ
ش به هوا بلند شد،  و دهانش برخورد کرد و ناله  ینی کنه، محکم به وسط ب



و دهانش خون خارج شد؛ سر به زانوهاش فشرد    ین یکه از ب   دینرس  ه یبه ثان
پاهاش خم شد    یو منقلب رو  شون یپر  ی هم با حال  دیزد، حم  و پرصدا ضجه

خام و    یجوون  نی لرزانش پنهان کرد؛ ا  یهادست  ونی و سر و صورت رو م
.  رهیبگ   یدرس   شونینموند که از نابود  ی هردو رو نابود کرد و کس  تجربهیب

هوا  د یحم اشتباه  ش   یبا  و  جلو  اومد  از    دا ینفس  انتقام  انتقام،  اشتباه  به 
 به  یتصورش آشفتگ   یضربه بخوره، حت   نینچن یکه حقش نبود ا   یگناه یب

 .... ی... آشفتگآوردیبار م

س   ک یعرض    در  بود،  افتاده  اتفاق  هزارجور  حساب  اوشیهفته    ر ی ز   ی که 
  هیهم تو انبار  بود توسط همون  دهیرس  ی اسحاق بدنش به کوفتگ  یهاکتک

از استانبول دور شده و حاال    دیبه خودش اومد که د  ی لنج از حال رفت و وقت
  ماه   ن یکه چند  یاز شهر   شه،ی م  کیداره به ساحل آنکارا نزد  یلنج بار  گهید

دگرگون دنبال    یدر توش سر کرده بود حاال دور بود، دور بود و با حال رو دربه
لنج    یکه کارگرها  کردیهزاربار خداروشکر م   یط روزفق  گشت،یآشنا م  هی

  دنیهنوز سرجاشه، به محض رس   لشیفقط به پوالش دستبرد زدن و موبا 
تازه به   تختیا از پ  گه ید  یحال و هوا  هیتازه و    یهاآدم  دنیبه آنکارا و د

فهم اومد،  ناجوره و هم  دی خودش  باعث شده مردم    نی که سر و وضعش 
درمانگاه    ه یکه بود خودش رو به    یا ینگاش کنن؛ به هر سخت   گه ید   جور هی

و تا رو  که به   دیطول نکش   یل یاز حال رفت، خ  دیتخت دراز کش  یرسوند 
و اصال    بوده خواب    روز شبانهکی  د یچشم باز کرد و فهم  یهوش اومد اما وقت 

راه نشده بود رو حس نکرده. هنوز کامل روبه  یزیسرم چ  یهاقطرهقطره  ر یز



با پاشا تماس گرفت و    رون،یش تازه بود که از درمانگاه زد ب تو لثه  هیخو ب 
زود با    ی لیگفت که فردا صبح خ  نانی با اطم  یگفت، حت   یرو تلفن  ز یچ همه

و چشم    د یتو بندر چرخ  ی لیخ   گرده؛یکه عازم استانبول باشه برم  ی رنج  ن یاول
که    یایدنبالش رفت و به هر سخت   د، یدواند تا دوباره اون پسر کارگر رو د

و التماس   ختی برگرده، گفت پول نداره، زبون ر  دیبود بهش فهموند که با 
تو همون انبار دورازچشم سرکارگرش    ی پنهان  ی جور  هیکرد تا کارگر قول داد  

اصال امکانش    گهید  بهش گفت تا دو روز   اماکنه و برش گردونه    میاونو قا
حالش گرفته شد    د،یرسیتازه، صبح روز بعد به بندر م   یچراکه بارها  ست،ین

 .رفتیپذ یم  دیو با   اومدیاز دستش بر نم  یو درجا موند اما کار 

لنگر انداخته گذاشت و به خواب رفت    ی هاشب رو بدون غذا سر به لنج  دو 
ا  رس  که نیتا  راه  از  موعود  س   د؛یروز  اسمش    ده یفهم  ش او یکارگر که  بود 

حساب هست  پا  ی کاراگوز  و  تو    یی جوراهی  رفت،یم  نیی باال  لنج  انگار 
  سر   ی واشیکارگرها جا زد    هیبارها رو که همراه بق   د، یچرخیاون م  یهادست

  ساعت م یرو فرستاد تو انبار، ن   اوش یچشمک س   ه یاونا رو گرم کرد و بعد با  
الوارها    ونیرو م   اوش یس  ن،یی خودش هم اومد پا  که نیپر التهاب گذشت تا ا

  دیرو کش   ی و روغن  یپارچه برزنت   ه یپنهان کرد و بعد    یچوب   یهاو صندوق
بدنش    ت حرک  یصدا  ی روش، ازش خواست که تکون نخوره، حرف نزنه و حت

با    دیکش یم یپارچه روغن  ر یکه ز   یاز نفس  یبا وجود سخت   اوشیس   اد؛یهم ن
 کارش کرد.   یشت و اونو راهتحمل تمام چشم روهم گذا



و گرفته    ن یرو، غمگ   ی ل یبود؛ خواب ل  ده یخواب د   یخواب رفته بود، حت   به
محو شده و    یچبکنه همه  یتا اومده بود سوال و جواب  احوال،شونی بود و پر

پر  نازش  خواب  نم  دهی از  ساعت  دونستیبود؛  خوب  ی چه  حال  روزه،    ی از 
قاط  جه ی نداشت، سرگ لثه متورمش  با درد  و    یو ضعف و تهوع  شده بود 

زخم گوشه چشمش تازه سر باز کرده بود و اون پاش   کرد؛یم  سرشبهنجو
ت  درد  از  بود  خورده  ضربه  محکم  تا    ی لیخ   د؛یکشیم  ر یکه  زمان گذشت 

 .گفت یم  یخواب حساب  هیبود و چشماش از    فیکاراگوز اومد سراغش، سرک 

لحظه ورودش به لنج تونست خارج بشه، چراکه  تر از سخت ی لیخ  اوش یس
  یاز جلو  شد یکه از انبار خارج م  یزیکارگرها تو بندر پخش بودن و هرچهمه

  ی کی کرد و زود    یفکر   شیکاراگوز با تمام زرنگ   کرد،یاونا گذر م  یهاچشم 
  خارج خواست بره تو اون تا راحت    اوش یکرد، از س  یها رو خالاز صندوق

  ی اصل  یبه کشت   گهید  ی اگه توسط بارها  اومد،ینظر م  ممکن به   ر ی بشه، غ
  ی ! فکرکرد یچکار م   آوردیدر م  گهیکشور د  هیسر از    ییهو ی و    شد یمنتقل م
و نفس بکشه،    رون یبزنه ب خواست یم   کرد،یهم رهاش نم لحظه ه یبود که 

  گه یفکر د  هیرو تحمل کنه؛ کاراگوز    ی کارپنهان  همهنیا   تونستینم   گهید
کارگرها رو دور خودش جمع    یو سرشوخ  طنتیکرد بازم رفت جلو و با ش

و    شهی کرد، آبجو نشونشون داد و از بندر دورشون کرد و با تکون دادن ش
به اطراف کرکر خنده راه انداخت و همه رو   شهی ش اتیمحتو دنیکف و پاش 

  ده ید  که یورو آروم ط   ر ی هم سربه ز  شاوی. س گهید   یحال و هواتو به  د یکش
ب  زد  انبار  اون  از  باالخره  پ  رون؛ ینشه  سرکارگر  جا  و    داش یدوسه  شد 



  اوشیزد و س   ادیکاراگوز که اونا رو مشغول کرده بود فر  یسرکارگرها و حت 
بزرگ نفت رو عرشه    یهابشکه  یمجبور شد خودش رو پشت الوارها و حت

رو    خوردنحال و حوصله کتک    گهید  د؛یشنیپاهاش رو م  یکنه، صدا  م یقا
ن  ینداشت، به دندونها داشت، چشم رو هم گذاشت و دعا    از ی تو دهنش 

بار خالصانه ازخدا خواست که کمکش کنه، انگار تو حالت    ن یاول  ی کرد، برا
ش وارد شد سربلند کرد و  که به شونه  ییهاخلسه فرو رفته بود که با تکون

  ی رو   یچپک   یراگوز بود، با همون صورت سرخ و کاله نقابچشم گشود؛ کا
 : گفتیم  یو به ترک  دادیسر، هلش م

 ... حاال وقت رفتنه. اهللی -

لنج تو بندرساعتش رو،    رون ینکرد، اما ب   یاز اون خداحافظ  ی و حساب  درست
ل  ی اونم ساعت رضا  ه یبراش هد  یل یکه  با  رو  بود  از دست   تی گرفته  کامل 

خودش رو به آژانس    یر داد به اون؛ بعدهم با هزار بدبختتشک   یدرآورد و برا
 س صاحب آژان  یبرا  ی سوال و جواب نداشت، حت   یرسوند؛ سر و وضعش جا

رفته بود و اون تا    سی رفت وآمدها اونو شناخته بود؛ پاشا سرو   نیکه تو ا
که به سرش    ییهایکز کنه، از بدبخت  یاگوشه  هیوقت اومدنش مجبور بود  

رو    یکی جمله داشت و فقط دلش    یا کتاب هزار صفحه  ه یاومده بود به قد  
بگه    یو واقع  قیبذاره و عم  رچونهیدست ز  نه،ی که روبروش بش  خواستیم

 . شنومیبگو م

 ه یدنج،    ی جاسوارش کرد و بردش به  دیکه اومد و سر و وضع اونو د  پاشا
قبل  کهییجا ا  یاز خونه  و  ا  ر با نیفاصله داشت  با    هیخونه    نیتو    ه ی مادر 



م  یخونگ  یغذا انتظار  ناتن   د؛یکش یهم  خاله  مادر  بود،    یاون  پاشا 
  راهن یبه سر داشت و پ   دار هیحاش  دی سف  یروسر  ز،یو تمدار و تر وسالسن

  ه، یمادرزاد  گفت یپاشا م  د، یلنگ یم   رفتیراه م  ی به تن؛ وقت   ی بلند خاکستر
  یمادر  اوشیدر حق س  ی لیداشت. خ  مانیخدا ا   تیمسلمون بود و به احد

رو زخمش گذاشت؛    یاهیرو کرد و مرحم گ   ش یکرد، شب تا صبح پرستار
 ی ت ح  یمادر  چیکه ه  یکرد، با اون محبت گرم   ییرا یغذا پخت و با محبت پذ

 حال در حقش نکرده بود. بهخاتون تا

که تو    یکرد رفت به همون آدرس  ادی خوب بهبود پ  کهنیروز بعد از ا  چند
م  مدام  اون تک درخت    کیکوچ   اطیتو همون ح   د؛یچرخیذهنش  و کنار 
  ی رو   ی تا سنگ خوناز دوسه  د، یرو د  دا یمچاله شده ش   کل ینارنج بود که ه

کرد که    الیآشفته تو صورتش هم که آغشته به خون بود خ  یو موها  نیزم
 عقب رفت. تمام وجودش رو در برگرفت و عقب  یترس ناگهان  رده،اون م

که اسحاق شبانه کشوندشون به دنبال   ییجابود، همون  دی پناهگاه حم   جا نیا
د هرسه  ناباورانه  بعد  و  حم   دن یخودش  رو    ست، ی ن  دیکه  بعد  روز  قرار 

هم با کتک و حال خراب چند    اوشیشد و س   دهیدزد  دایش   کهی گذاشتن، روز
 .شد  گهیلنج د هیلنج آواره   نیاز ا  یروز

تکون خورد، سرش عقب رفت    دایبود که ش  ومدهی ن  رونینفسش کامل ب  هنوز 
ناله معطل نکرد،    گهید   اوشیاز دهان پرخونش خارج شد، س   فی خف  یاو 

اومد   الشی خچشم باز کرد، به دایبه طرفش و موهاش رو عقب زد، ش دیدو 
حم م   د یکه  دل  حالش  به  داره  و  نشسته  د اما    سوزونه یروبروش    دن یبا 



و دور و برش رو نگاه کرد،   دیخودش رو عقب کش   یعصب   نزجرو م   اوش یس
پر    یهاتو دست  د،ی کش   غیج  دا یصداش زد و بازوهاش رو گرفت، ش  اوش یس

رو صدا زد،    دیکه توان داشت اسم حم  ییجاتقال زد و تا اون  اوشیقدرت س 
ا از  پ  دیحم  که نیغافل  ش اون  شیدوروز  و  بود  کرده  ترک  رو    دایجا 

 افتاده.  اوشیکه دوباره به چنگ س  کنهباور   خواستینم

 *** 

نشسته بودن، چشم    وبی مسجد ا  یمقابل در ورود   یسنگ  یسکو  ه ی  یرو 
  ی هابود و چشم   رهیخ   باشیز   یبلند با معمار  یهابه گنبد و مناره  اوش یس
با    کرد،یو بر رو نگاه م با کبوترها دور    ن،ینشسته رو زم   یبه کبوترها  دایش

م  بر  دونه  بغ  د، یچیکبوترها  مبا کبوترها  خ   کردیبغو  نگاه  اون  از    س یو 
لبش بر    یباال  کرد؛یاشکش با بلند شدن کبوترها به آسمون به باال پرواز م

اما    سوخت یشده بود که جاش م  جادیا   یق یزخم عم  دیاثر پرتاب سنگ حم 
گوشه چشمش رو هم که    یزخم سطح  یحت  کرد،یحس نم  یادی ز  ز یاون چ 

  ی ایتو دن  دایکه ش  یبرده بود؛ به راست  ادیابروهاش گذشته بود رو از    ونی از م
 ها نبود.آدم نیا  ینی زم

شده بود، سکوت و حرف    شتر یترسش ب  ر ی اتفاق اخ  ن یبا ا   د، یترسیم  اوش یس
ق  گه ید  دا ینزدن ش به  م  متی داشت  تموم    ه یفقط    شد،یجون هردوشون 
  دنیبر یهم م  خیب   تاخیغربت ب نیبود، اگه سرشون رو تو ا  یکاف  گهی اشاره د

نبود. نگاهش    کدومچیمرگ حق ه  نی نبود دنبال قاتلشون بگرده و ا  یکس 
مناره  رو  ش از  سمت  به  و  ورم  د،یکش  دای ها گرفت  ابروهاپلک  و    یکرده 



اون اشک جامونده    د،یرو د   اندازشهی بلند و سا  یهامژه  د،یرو د  شیکمون
بار به حالش دل سوزوند، ته قلبش    نی چندم  یو برا  د یگونه سرخش رو د  رو 

  ی سکو  ی دستاش رو رو   ؛ یناگهان  یپاهاش لرزش  ی رو حس کرد و تو  یسوزش 
زن با گناه بزرگش   ن ی؛ اموند  ر یجور مات و متح فشرد و همون  یو سنگ   سرد

  کردیم  ادیبود و فر یینداشت، اما هنوز تو قلبش ندا ییمردم جا   نیب  گهید
 ادامه بده اگه... .  تونهیباشه، م  تونه یکه م

  ن یبود غمگ   دا یکه کامال پ  یبه بدن پر دردش داد و بعد با لحن  ی تکون  اوش یس
 گفت:   زهیآمو ترحم 

  گهی ها مشکستهکه اون باالست به صدبار توبه  یاون   گهی م   یلی کن، لتوبه  -
 آ... . باز 

 کرد و بعد ادامه داد:  یرو خال  نفسش

 ....یکه اول راهتو   -

 گفت:   اوشیش رنگ گرفت و تازه شد و سرو گونه دایش  یهااشک

اش که سخته،  شروعه، فقط ادامه  هیاست، توبه کلمه  هیتوبه آسونه، توبه   -
از   تو هنوز    یبرا  ؛زهیچ نبردنه همه  اد یاون  زندگ  یانسان  ه یمن    یکه حق 

با    ایکردن، دن  یدگزن   گهید   جور هیشدن و    گهیآدم د  ه یحق موندن و    ،یدار
و اشتباه رو   یمن و تو. تا بد  یماست، برا  یبرا  هاشیو بد   هایتمام خوب 
  اد،یخودش سرخود از راه م   یخوب   اد،ی م   یخوب   ،یریگ یدرس نم  یتجربه نکن 



تجربه   ،یو اشتباهت رو کرد  یتلنگرت رو زد  خواد؛یو اشتباه تلنگر م   یاما بد
 وقت توبه است.   گهی حاال د ، یرو گرفت  ی مونیبود و درس پش یتلخ 

م  دایش عم  کرد، یناله  صدا  قیانقدر  سهق  یکه  گوش  به    اوش یهقش 
  ی چشم دوخت که با صدا  ییها رو به هم فشرد و به کبوترهاپلک  د، یرس یم

 پرواز کردند. ی زمان به آسمون آبو هم  کدستهی اهلل اکبر اذان 

لب به توبه باز    کهنیبه اازش دور شد و اون به حرفاش فکر کرد،    اوش یس
خدا  التماس  هم   ییکنه،  بکنه که  م   شهیرو  صداش    کرد،یکم حسش  کم 

ببنده، اما به    دیتازه دل و ام  یزندگ   هی التماس کنه تا بلکه بتونه به    کرد،یم
 !د؟یکش یو کدوم مرد عاشق انتظارش رو م آلدهیا یکدوم زندگ   یراست

  یصدا  هیچشم دوخته بود که    شیکفتر تازه نشسته رو سنگفرش کنار   به
برگرده    االتشیخواست به خ  تیاهم یب   د، یدور به گوشش رس  داراز تم یو ر   ز یر

که    ییپشتش جا   یچشم کرد و رو سکوزنگ رهاش نکرد، چشم   یکه صدا
  خواست یاونو با خودش نبرده بود، نم  د،یرو د  لشینشسته بود موبا  اوش یس

ب اما کنجکاو دست  نگاه کرد، رو  بشی ترغ  ی زنه  صفحه    یکرد و شماره رو 
 نوشته شده بود: نفس من... . 

شد، صدا   دن یلرزان دکمه سبز رو فشرد و منتظر شن   ییهابا دست  وار حسرت
 بود:  یل یل یصدا

ب   ی زیچهی  - ممعرفتیبگو  بسه    خوادی! کوچولومون  بشنوه،  رو  صدات 
تو    زنه یلگد م   کنه،یم  تیداره هردومون رو اذ   ییتنها   ،یبسه دور  ،ی دلتنگ



کار    نی من ا  رسه، یهم داره م  ز ی پائ  انصاف،یب  یگردیچرا بر نم  خواد، یرو م
  ؛ یباش  ز ی چیاگه ب   ی من وجود خودت مهمه حت  یبرا  خوام،یو درآمد رو نم

 هات رو بشنوم. نفس یبگو، حداقل آه بکش تا صدا  ی زیچ هی

  ی التماس برا  همهنیقشنگ، از ا  یلفاظ  مهه نیشکست، شکست از ا   دایش
ا  ه یداشتن   از   ر ینظیکه ثمره ب  یا یاومدن توراه   یبرا   د یام  همهنیعشق، 

 : اوشیس ی رهایتحق  یهر دو گوشش پر شداز صدا  یعشق بود، ناگهان  نیا

حت  چاره یب  - ترحم   هی  قیال  یتو  دلسوز  یست ی ن  ز یآمنگاه  به  برسه  ...  یچه 
 ... ادیبدم م دیانقدر شد یک یباره که از   ن یاول

 ....امیلیعاشق ل   من

تو گوشت تا هم زبونت کوتاه بشه    زدم یم  یکیکه    خواستیدلم م  یلیخ
 ... رهیبگ  نیتسک  کم هی رخاکیهم اون مرد ز 

 : دیکرد و نال  یخال  ینفس  دیرو که شن  یل یل یهاالو گفتنالو یصدا

به جونم بسته شده    اد، یدنبالم م  رمیهرجا م   ذاره، یتنهام نم   کنه،یولم نم  -
بهش بگو آزادم بذاره، بگو    اد، یمرگ دنبالم م  یاگه نخوام هم اون تا پا  ی حت

 . خوامیم   نویبده، من فقط هم  ی بهم حق زندگ

 گفت:   ر یمات و متح  یلیل

 تو... .  -



رو   یگوش   دایش رها کرد  رو و دست  نیزم  یرو  رو گرفت   یهاچشم   یها 
ا  یسیخ د  زهارو نیکه  اشک  س   دهی فقط  بود که  شده  شب   اوش یبود. 

انگار، روبرو  یبرگشت،، نوران    د یسف  یروسر  هیو    ستادی ا  دایش  یشده بود 
 بلند رو گرفت مقابلش بعد هم گفت: 

م   - م   ذارم، یتنهات  تنها  خدات  با  رو  تو  ز  ذارم، یامشب  و    ادهیحرفاتون 
 مزاحم باشم.   خوامینم

  هیبه    یبا هر حرکت کوتاه روسر  دایو نگاه ش   داد یرو تکون م  ی روسر  باد
به   د،یچرخیاما پر از درد بود، زبونش نم   ی قلبش خال  کرد؛یطرف پرواز م 

مثل اون اصال وقت    ی ابنده  ی خدا برا  ا یشد، آ   ره ی گنبد غرق نور در شب خ
 داشت؟!

 *** 

 ی لیچهل و نهم: ل  فصل

و دوباره فردا   دشیصبح، ظهر، شب؛ روز تموم م   خورد،یمدام زنگ م   تلفن
 تی وضع  نیخودش هم از ا  یحت   شد،یاز سر گرفته م  یهمه اتفاقات تکرار 

خسته و درمانده بود، چشماش کاسه خون    کرد،یخسته بود اما باز تحمل م
عشق   مه هاون  تونستیچطور م  کرد، یبود، باور نم  نه یو قلبش پر از درد و ک

نفرت رو جاش   نی شده بود رو دور بندازه و ا  شی هوار زندگ  کبارهیرو که به 
اشتها بود،  سخت  روز   یی بذاره!  و  نداشت  غذا  ضعبهبه    شد، یم   تر فیروز 

 و زشت بود.  اه یاز نظرش تلخ و س  یچ همه



ها رو شکسته  رو وارونه کرده بود، ادکلن  شخونی رو پ  یها قاب عکس  تمام
و    هایادگاریبود،   بود  پرت کرده  بر  و  دور  به  و    عالمههیرو  پستال  کارت 
تو    یانامه قبل  از سالها  رو   ینگهدار  یصندوقچه چوب   هی رو که  بود  کرده 

زده بود، دلش هم    شیاز درختها آت   ی ک ی  ر یو ز   اطی بود تو ح  ختهیشبانه ر 
  یرودست  ن یا  ربار یخورده بود و ز   یذره با اون کاغذها سوخته بود، رودستذره

 خرد بود. 

  لشیکه موبا   شدیم   ی سپر  یتو سرد  ش گهید  ی روزها  هیهم داشت شب   امروز 
ش رو نگاه کرد و در لحظه خواست که به  شماره  عیدوباره زنگ خورد، سر

بده، دکمه رو که زد بغضش رو فرو خورد،    انیکش پاقصه بکش پس  نیا
 بلند شد:   یو سرمست با خنده و شوخ  خبر یب اوش یگرم س  یصدا

 خودم.  کانیماه مامان ن  یسالم به رو  -

 و با حال منقلبش گفت:  دییدندون به هم سا  یمنزجر و عصب   یلیل

انتخاب کرد  - هم  اسمش  خوبه که   ادی  یدار  واش یواشی انگار    ،یخوبه، 
ب  یریگیم رو  بد  خبر یکارهات  بذار  خبر یب   ، یانجام    خبر یب  ، یاسم 

ا   خبر یب  ، ی کن  یخوشگذرون بگرد  ن یدنبال  اون  دار  ، یو  آره    ادی  ی آره... 
 . یریگیم

 ! چت شده؟ ؟ یگیم   یدار یچ  یلیل -

 زد: غ یج  بایصداش رو باال برد و تقر   یلیل



احمق بود،    ه یوسط فقط    ن یمعلومه، ا  ی چنگو که همه  یچ ینگو، ه   یچ یه   -
ساده  ساده، منو اونم من بودم، من  کردیم   ینقشش رو باز  دیبود که با  یکی

زنت بودم    کهنیکه شش ماه تو خودم موندم و دم نزدم، چرا؟ فقط بخاطر ا
 . نشستم یم  نتی دروغ تیمامور   یپابه دیو با 

 . ستی برات خوب ن ؟یکن یم  هیچرا انقدر گر  ؟یزنیحرف م یدار ی از چ -

 گفت:   یو به تلخ دی حرف اونو بر یلیل

نگرانم باشه، منم    ی کس  خوامیبعد نمبه  نی از ا  گهید  ،ینگرانم باش  خوادینم  -
راهم رو جدا    هات یخوشگذرون   یپ   یکه تو رفت   شی همون شش ماه پ  دیبا
  که نیمنتظرت موندم غافل از ا   ی که با سادگ  شیهمون شش ماه پ   کردم، یم

ن و اونه، یهنوز تنش آلوده دست ا  کهی... کس یشوهرم رو قاپ زدن، اونم ک
  گهینرفته، نگران نباش، د  رون یب   شییا یگندش از قصر رو  یکه هنوز بوکسي

تو    دمیفهم یم  د یکنار، از اولم با  کشم یتا مزاحمت باشم، خودمو م  مونمینم
زندگ ن   ی مرد  م   یوقت  دمیفهم یم  د یبا  ، یست یساده  از    یکن یهوس  رو  پات 

تو    ،ی دار  دونههی  جا مهتکون خورده، حتما ه  تییجا   هی  یبذار  رونی ب  ران یا
 ... آلمان... فرانسه... کایآمر

  ؛ یهم رابطه داشته باش  مون یگ یتو همسا  جانیا   یحت   دا،ی با ش  کردم ینم   فکر 
تموم    یچ همه  گهی تموم شد، د  گه ید  ، یخودتو باخت   اوش،یس  ی کرد  یف یکث

 شد.

 داد زد:  اوش یس



  الیبازم! خمن حقه  یکن یم  الیخ! تو  ف؟یکث   یگ یبه من م  یتو دار  یلیل  -
برات   دیمن با ،ی زنیبه من تهمت م  یتو دار  یل ی... لیلی... ل دایبا ش یکنیم

 بدم.  حیتوض

 : دینال یلیل

 خانم داد.  دایرو ش  ی کاف  حاتی توض -

 زد:  ادیفر اوش یس

 ...یلیبسه... بسه ل  -

 فشرد و گفت: هم یها رو روچشم  یلیل

تا    ی و حت  یگفت به جونش بسته شد  ،ی کنیخانم گفت که ولش نم   دایش  -
  ی ... چ یباخت ... آخ مرد ساده من چقدر زود دلیایمرگم همراهش م   یپا

 داشت اون زن که من... 

 رو از تو بشنوم.  نای ا خوام یتمومش کن... نم  -

فر  یهااز حرف  طاقتیب  ی لیل و  رو   اوشیکوبنده س   یادهای خودش  تلفن 
نداد    ت یاهم  خوردیکه مدام زنگ م   یبعد به تلفن   ساعتم ی قطع کرد و تا ن

 گوشه به خواب رفت.   هی  یحال یو ب هی و آخرسر از زور گر

صدا  درست با  بود که  هم  در چشم   دنیکوب   یسرشب  اگر  باز کرد،  رو  ها 
  دیاول شوک شد و ترس   گشت، یخواب به چشماش بر نم   گه ید  خواست یم

خ رو ز   یل یبعد  از  و  راست کرد  و کمر  غلبه کرد  ترسش  بر  تخت   یود 



شده بود و    کیچهاردست پا به سمت پنجره رفت، پرده رو کنار زد، هوا تار
زمان  دوباره در و هم   دن یکوب  یارواح بودن، با ترس از صدا  هیها شب درخت

سرش   اط؛یبه سمت ح  دیتند و نامرده دو   یی هاتلفن همراهش با قدم  غیج
لرز داشت، صدا  و   رفتیم  جیگ تبرئه   یبرا  اوش یس  یادهایفر  یدستاش 

و اصال   رفتیم  یاهیچشماش س  د،یچرخیکردن خودش هنوز تو گوشش م 
تو    دیچ یپ یطرف م  گنگ و درهم از همه  یصدا  عالمه  هینداشت،    یحال خوب 
 گوشش: 

 به جونم بسته شده.  اد،یدنبالم م  رمی... هرجا م دهیآزارم م -

خدا تو رو نشون کرده،   ره،ی گیاز تو در درونت داره شکل م  ی زندگ  ن یاول   -
 . دهیپاش  یاز امروز به صورتت عطر و مهر مادر

 . ستم ی بفهمه من پدرش ن یل یکه ل  خوادیوقت دلم نم   چیه -

 تنها بمونه.  وقتچیشوهرت رو بچسب، نذار ه  ی دودست -

 . شم یو نم  ستم ین  ستم،ین  تیمن مرد زندگ  یلیل -

 گفت:  رلبیکهنسال گذاشت و ز   یهااز درخت یک یبه تنه  سر 

 . دونستم یم -

  د،ی به گوشش رس  اطیح   وار یجنگ و جدل دوتا گربه سردر د   یصدا  ناگهان
و پشمالو    نیچاق و سنگ   یهااز گربه  ی کی   د،یتا سربلند کرد و به خودش جنب



  غی شد ج   دهیو دستاش کش   نه یگربه که به س  ز ی ت  یهاافتاد تو بغلش، پنجه
 جا کنار درخت از حال رفت.زد و بعد همون

کس رو  و همه  ز ی چافتاده بود که همه  ی اتفاقات  مارستانیروز بعد تو ب  سه
چشمش اشک بود    ه ی  یتختخواب فلز  ی زده رو بهت  ی لیدگرگون کرده بود؛ ل 

آفر  هیو   و  خون  دست  یباال  نی چشمش  با  و  بود  نشسته    یهاسرش 
رو که جرات    با ی دختر معصوم و ز  نی ا  ، کردیش سر اونو نوازش م مادرانه

واقع  کردینم و  م   یپرمهر  نگاه  رو  صداش کنه  به   یشون ی پ  کرد،یدخترم 
 : گفتیو م  دیبوسیموهاش رو م گذاشت، یبلندش م  یشون یپ

 نباش.  دی ناام  ره، یگ یدرونت شکل م  افته،دوباره یدوباره اتفاق م  -

در خود    صدا یو ب   فشردیرو به هم م  سی پلک خ  ی لیوقت بود که لاون  و 
ناگهان شکستیم اتفاق  همون  با  سنگ  ی .  ترس  تو    نشیو  افتادن گربه  از 

  نیا ی از دست داد و ناباورانه به سوگوار ی ش رو تو شش ماهگ بغلش بچه
  ومونده بود    مارستانی تو ب  یل یروز کنار لسه  نیتمام ا   نی اتفاق نشست. آفر

  ی ل یحال ل   خواست یو م   زد یزنگ م  اوشیس داده بود،    یدلدار  رلب یفقط ز
  ن یهم حاضر نشد به تلفنش پاسخ بده، آفر  کبار ی  ی حت  یل یرو بپرسه اما ل

و حق    گرفتیرو به گردن م   رهایتمام تقص  دید یاونا رو که م  یحال و هوا
  ی شدن زندگ   دهیپاش  یها برابه گردن گرفتن  ر یتقص  نیاما ا  دادیم  یل یرو به ل
 نداشت.  یادهیفا  چیاونا ه

و استراحت    دنیتخت خواب   ی جابه  مارستان ی بعد از مرخص شدن از ب  یلیل
ب رو  و چمدونش  رفت  خونه خودشون  به  و  داشته  د، یکش  رونیکردن  ها 



  وار یالزم همه رو جمع کرد و بعد به در و د   ر ی ها، خوب و بد، الزم و غنداشته
با قدمخاطره به  یاذره  یحت   خواست ینم   گهیشد، د   ره یخ   یهاجا بگذاره، 

م   ن یزم   یهاعکسقاب  یرو   نشی سنگ صدا  رفتیافتاده  با  شکستن   یو 
 د یارزیتجربه کردن م کبار یکه به   دیرس یم  یبه آرامش کاذب  هاشونشهیش

 *** 

بلند شد، با   لشیدر خونه رو بست و چمدونش رو بلند کرد زنگ موبا ی وقت
هم تنهاش نگذاشته بود  لحظه  ه ی  روزها نیکه ا   اوشینگاه کردن به شماره س 

 شروع کرد: مقدمهیو ب ح یصر  یلیدکمه پاسخ رو فشرد و خ 

صبر    گهید   شنوم،ینم   گهید  یایاگه ن  ،ی تا برگرد  یهفته وقت دار  هیفقط    -
  یزیچ   گه یجلو و د  رم یم   میمستق   ذارم، یدست رو دست نم  گه ید  کنم، ینم

ا  نم،یبیرو نم  اولم راهمون جدا بود و    دم،یمن احمق بودم که نفهم  نی از 
  ت؛داش  ین یتلخ و سنگ  ینداره درس گرفتم و شد تجربه، هرچند بها  بیع

دار  هیفقط   وقت  برگرد   یهفته  تنها  یتا  م  یی واگرنه خودم   کنم، یاقدام 
 .رمیحقم رو خودم بگ  یدادگاه زندگ  یبتونم تو دیباالخره با 

 گفت:   اوشیس

  کهنیحق... دادگاه... تو چت شده؟ مثل ا  شنوم،یتازه ازت م  یهاحرف  -
 من همسرتم! ؟ی زنیحرف م به یغر  هیبا  یمگه دار ام؟یرفته من ک   ادتی

گذاشت و دستش رو به در چسبوند،    نی زم  یرو رو   نشیچمدون سنگ   ی لیل
 بعد هم گفت: 



تو کار و درس و سر    فی فن حرهمه  کلهیهمون ب  ،یبود  ینرفته تو ک   ادمی  -
زبون؛ همون ا  یو گاه   دادیکه شعار م و  الک   کهنیبدون  فقط    ی عمل کنه 

که تو سوسه اومدن و پشت پا زدن لنگه نداشت، همون  همون  کرد، یدفاع م
تو   کشونه،و اون رو دنبال خودش ب  نی و فقط ا  ارهیگرفته بود ادا درب  ادیکه  

 . خورهیرد چال کردن م دمشت ادعا که فقط به ه یبا  یهنوزم همون 

 . یکنیاشتباه م یدار یلیل -

بکشه،    یاب ینذار کارمون به طالق غ  م،ی ن یرو بب  گهیبذار تا قبل از دادگاه همد  -
  ی چدوباره ارزش دارم، پس برگرد، نذار همه  دار ید  ه یکه برات قد    دونم یم

 مرد باش و برگرد.   فته،یتو وقت نبودنت اتفاق ب

 صداش رو دورگه کرد و گفت:  اوش یس

 . دمیمن طالقت نم ؟یگ یم  یداریچ  وونهید -

 وقته حالل کردم.   یل یمهرم رو خ -

 . خوامیرو م  میمن زندگ   ،یل یل دم یطالقت نم -

 و گفت:   دینال یلیل

اون    ه یبا    - با  فرجه  یاهفته  ه یاشاره،  بهت  آزاد  که  دادم جونمم  رو  اش 
فقط تو    ،ی که بخوا  یست ی فقط تو ن  یکه تو زندگ   یفهمیوقت م اون  کنم، یم
که همون جفت همراه تو قفس   ین یبیم   ، یو حرف بزن   یکه شعار بد   یست ین

 ... ینیب یم  شه،یها هم به پات بلند م تفاوت



خودش   یکه به رنگ و جال  یزیرفته بود و اون چ  ادیاز    هایخوش  قتایحق
به دست    ن یبود. چمدون سنگ  دهیخروار غصه تازه از راه رسبود خروار   یباق

چشم گر  با  و  پدرش  خونه  نو  ون یرفت  محسن  حاج  قلب  داد که    دیبه 
چ   شیخوشبخت  آه که  شد.  تو    دیکش  یتموم  رو که  اشک  محسن؛  حاج 

هوارو   طاقتیب  دید  یلی ل  یبای ز  یهاچشم  و  حال  تو  رفت  و    یبرگردوند 
صدا شن  مان ی ا  ی خودش،  وقت   ن یآفر  ی هاضجه  د، یرو  چادر   که یرو  تو 

نوزاد و بعد هم   هیگر   یصدا  آورد، یم  ای ش رو به دنمنطقه بچه  یی صحرا
و تار شد و ذهنش    رهیچشماش ت   یجلو   ز یچ توپ و تانک و خمپاره؛ همه

و    ختی که اومد فرو ر  یزیبه دستش هرچ  لف،مخت  یها شلوغ شد از آدم
  ی بهش دست داد که حت  کیستریه  ی هابار حمله  نیچندم  یشکست و برا

م   یلیل هل  دست  با  هم  ا  دادیرو  به  م  طرفنیو  پرت  اونطرف    کرد، یو 
گذاشت فقط    اشنهیسر به س   یل یحاج محسن آروم شد و ل  یبعد وقت   یساعت 

ا  به ضربان منظم  با  و  داد  آرامش  نی قلبش گوش  به  وصف    د یسر   ی تپش 
 . ریناپذ

اومد به خونه حاج محسن، هرکار کرد    یو ناگهان   خبر یب  ن یروز بعد آفر  چند
و   یلیل سرد  محسن هم  حاج  بود،  قهر  باهاش  انگار که  نداد،  رو  جوابش 
تو    یبا دخترش نداشت، فقط رو حساب احترام همسر  یفرق  چ یه  اعتنایب

و    نهی ابت بنشث  ینتونست رو صندل   گه یحاج محسن د  کرد، یروش نگاه م 
هم آسوده    بار نیرو به زبون آورد ا  شیکه اعتراف بزرگ زندگ   یروزمثل اون



خاطر حرف بزنه، فقط سر کج کرد، دست به سمت دخترش دراز کرد، اونو  
 نشونه گرفت و بعد گفت:

که    یاون خواب  یی رو، الال   ی زندگ  یی گفتم، الال  ییتو گوشش الال  ی از بچگ  -
دختر با    ن یا  نه، یو حسرت و ک  دروغیش باشه، ب باشه، ادامه  ی توش زندگ

اون   ی رو برا  ز یچهمه  د،یباهاش قد کش   قلب از دست رفته من متولد شد و 
آسایخوشبخت  خواستم، یم خنده...  طوالن  هی...  شی...  باع  ی عمر    زت، و 

ا   زهیهام رو بر دونه خواستهکه دونه  کردمیالتماس خدا رو م    ن یتو دامن 
خانم، حق    نینبود آفر  نینقش ا   موند،یم  دیبود و با  یبزرگ   ادگار یش،  بنده

 . ستین  یخوشبخت  انی و پا  ییجدا  یسالگ 26تو   یلیل

آفر  یلیل   هم  از    دونستنیم  نیو هم  ا  ادگار یکه منظور  همون    مانه،یفقط 
  ن یذره تو ذهن اهاش ذرهاما هنوزم خاطره  ستی ن  نشونیب   گهیکه د  یمرد

 .هیزن و مرد شکسته باق

  شیزن که مادر واقع ن یا کرد یفرق کرده بود، حس م شه ی با هم ی ل یل نگاه 
  زشناخته یچ مقصر همه  هوی بود    اشیو دن   نی ها قبل تمام دبود و تا ساعت

نقشه تمام  زشده،  ش   ر یها  و  خ**  دایسرشه  تمام  به    ییها *نتا یبا  که 
کرده بود و فقط   یحسود   زتره؛یاون عز  ی از خودش برا  کنه یم   انشیاطراف

با طوبا به دادگاه    یشده بود و حت   ی ببره. به طالق راض  ادیاز    خواستیم
التماس به  هم  اصال  و  بود  رفته  آفر  یهاهم  و  پدرش  و    تیاهم   نی طوبا 

آفر  هوی  داد، ینم به زم   نیاز سکوت تلخ  افتاده بود   نیو شرم نگاهش که 
 :  زهیشد و خواست که زهرحرفاش رو بر  ی حرص



  شه، ی هم  یبرا  خواستم،یرو م  اوشیرو دوست داشتم، من س   م ی من زندگ  -
آموز من  اون ساخته شده دست من بود، دست  ،ی زندگ  یها لحظههمه    یبرا
تو با    ؛یکه سخت شروعش کردم، تو شاهد بود  یایزندگ  ،ی زندگ  ن یا   یبرا

  ، یتو عشق رو شاهد بود  ، یو با التماسم التماس کرد  یخواسته من خواست 
 چطور! ؟یچطور تونست  ،یدیاشکهام رو د  ،یدیمنو شن ی هاضجهتو  

ها  هق نالهو هق  هی گر   ونی تر شد، م  یل یل  یهاو چشم   دیلرز  نیآفر  یهاشونه
 ادامه داد:

زندگ  - روبه  ی هنوز  بدبخت  مرد  تو  اون  انداخت  چنگ  بود که  نشده  راه 
! چرا انتقامش مال  کشه؟یزن! چرا دست نم  نیا   خوادیمیمن، چ  یزندگ 

چرا کار  یمردها است!  م  یساده  نم  کنهیرو  بهش  ها، اون چشم   اد،یکه 
روح    دم یکه من د  دغدغهیاون روح آروم و ب  ست، ین   انتکار یآدم خ   ی هاچشم 

 ها یسنگ زندگ   نیچرا... چرا قلبش سنگ شده و با ا  ست،ی ن  نه یآدم پرک   نیا
و گناه    ر یبه کدوم تقص   ه؟یو امثال ما چ   ایگناه من و ثر   کنه؟ یم  یرو متالش
خام من تو    الیختو بگو... تو بگو مادر خوبم که به    م،یانتقام شد  نینشونه ا 

 ماجرا دستت رو بود.  ن یتمام ا

رفت و   ی اهیچشماش س  هویو منقلب به عقب برگشت اما    تابیب  نیآفر
  ن یدرجا نقش زم  هایاز صندل  ی کی هم گره خورد و با برخورد به  پاهاش به

آه کش رو   دیشد،  رو  سرش  به    یقال   یو  دلسوزانه  محسن  حاج  گذاشت، 
نه با نفرت بلکه با عشق   نی رو گرفت اما آفر  ربازوش یطرفش رفت و آروم ز 

 پس زد و بعد گفت:   نودست او 



وسط شکسته    نیا  یدر  خواستم یکه نم  یها به گردن منه، منهمه گناه  -
  شکست، یها منخواست و نذاشت که بشه، از اول هم دل  ی کیبشه، اما نشد؛  

 و هرلحظه، دل ساده تو حاال...   شهیان بارها و بارها، دل خودم هم دل پژم

دردات رو   ، یاشتباه، حقمه که مجازات کن   ن یمن... من مقصرم، مقصر ا  یلیل
س  تو  بکوب  ضجه  هات هیبا گر  م،نهیمحکم  با  صورتم،  تو  بزن  هات  چنگ 

از    ،یزندگ   یهاتو تمام سال  دایبکشم و دم نزنم. ش   دیبزن، حقمه، با  شم یآت
که برام    یسبود، دخترم بود، نف   ز ی من عز  یاومدنش تا حاال برا  ایوقت به دن 
امتحانش    ی پابود، بزرگش کرده بودم، کنارش بودم، شبها پابه  ینفس زندگ 

زن  دهیکش   یداریب قالب  تو  مادربودم،  براش  من  اما  بودم،    یعمو  کرده 
س تک تو  دردهاش  لبخندش  نه یتک  برق  چشماش،  تو  سکوت  بود،  ، من 

رو    ی بود که اون لرزش، زندگ  دهیمن بود، کنار من خواب  یبرا  زشیچ همه
 ازش گرفت... . 

 شد، بعد هم ادامه داد: رهیخ یل یسرش رو آروم بلند کرد و به صورت ل

که پژمان توش    یخونه، از قبر   نی فرار کرد، از من، از تو، از پدرت، از ا  دا یش  -
 کنه.   یار کرد تا زندگ بود، فرار کرد تا محاکمه نشه، فر  دهیخواب

 :د یداد و نال سرتکون

زنده   خواستم یفقط م   رفت،یو من بزدل گذاشتم فرار کنه، دلم دنبالش م  -
ش  هیبمونه، کابوس   شدن  دست  یدایچاله،  پاک  هم  بعد  و  سنگ  بسته، 



من مرگش رو طاقت   خواستم، ینم   نو یگناهش کابوس شب و روزم بود، من ا 
 . آوردمینم

حس    حاج که  ب   کردیممحسن  خوردنش  دست  رودست    نیرو  تموم 
نگاه    ی ل یافتاد و بعد سرتکون داد، به ل  یصندل   یها لنگه نداشت رو خوردن

بعد    ست، یگرینگاه کرد که هنوز م  ن یکرد که انگار آروم شده بود، به آفر
ازشون   یکار  گهیانگار د  رمق،یو ب   یخودش نگاه کرد، خال یهاهم به دست

 . اومدیبر نم 

خودش برداشت   یها یکارو پنهان  هاتیپرده از همه حکا   نیروزآفر  همون
و    یزنگ زد به مجتب   ی تعلل  چ یهیرو تبرئه کرد و حاج محسن ب  اوش یو س

حراج    شیحال شونینموند تا پر   نیکرد و آفر  تیزود اونو آماده مامور   یلیخ
زندگ  یهاچشم  آژانس گرفت و مستق  شیمرد  زهرا؛  رفت بهشت  م ی بشه، 

به    یلی ل  یو دوران سخت باردار  دایش   یهایریبود که بخاطر درگ  هاتمد
بود و حاال م  باهاش درددل کنه، اون  رفتیاون سر نزده  جا تو قطعه  که 

دست    کهیکه کنار قبر زانو زده و در حال  دیرو د   یزن   دهیمورد نظر قامت کش 
  ی هاگلدختربچه انداخته بود در حال پرپر کردن شاخه  هی   یهابه دور شونه

  ن یاش بعد از آخر که چهره  ی روبرو شد، زن  ایکه شد با ثر  کیرز قرمزه، نزد
افتاده  تر دهیرنج  دارشونید دقو  چند  بود،  شده  اون    صدایب  ی اقهیتر  کنار 

رو فاتحه  ینشست، دست  حال  یاسنگ گذاشت  در  بعد  و  زل    کهیخوند 
 گفت:   یرآبیز  نای سورل یعسل  ی هام به چش زدیم



ش   وقتچیه  روانیس  - و  باز  دایش  فته یعاشق  وارد  بخاطر   اشینشد،  شد 
شا  حس کرد    نیا   دیبچه،  رو  زنش  لغزش  پژمان  بود که  بزرگش  شانس 

که ممکن بود پژمان مرتکب بشه و    شدیم   ی تیواگرنه جواب اون کار جنا 
غلط از   یکاربخاطرپنهان  یچخاک باشه، همه  نیا   ر یز  روانیامروز جاش س 
  سالکی  ا،یثر   دهیاز راه رس   ز یی باالخره اتفاق افتاد، پا  تیجنا  نیآب دراومد و ا 

مقصر    روان،یس  یها خنده  یو نه صدا  ادیپژمان م   یهانفس  یکه نه صدا
ها رو، تا اون  دغدغه  ن یا   کنهیو تموم م   رسه یم  روزها از راه  ن یهم  ی واقع

  رون یب   ی شگی از اون سلول هم  روان یس  ی وقت  د یروز خوب فکرهات رو بکن، شا
 ... یتو راش بنداز  دیها نباشه، باگذشته  هیشب  گه ید ادیب

 و ادامه داده بود:  دهیکش  نای سورل یینرم و طال یبه موها دست

 اش. دوباره رفتن یتو با پذ -

حال حال نتونسته بود انقدر  تابه  کسچیه  د،یفهم یحال خودش رو نم   ایثر
  ی ساعتم ی تو دستش بود و ن   نای بذاره، دست سورل  ر یتاث  اش هیرو روح   ق یعم
 داشت. ادی جدا شده بود اما هنوز حرفاش رو به    نیکه از آفر  شدیم

س   آره، عاشق  انت  روانیاون  هنوز  داشت،  دوستش  هنوز  رو  بود،  ظارش 
 عشق؟! نی بازگرداندن ا یبرا کردیم دی چکار با د،یکشیم

داد، تا دکمه رو   یمبهم ذهنش روفرار   االتی تمام خ  لشیزنگ موبا   یصدا
الو گفتن رو پ   یزد حت تو    آلود ثمنبغض  ینکرد، صدا  دایفرصت  اکو شد 

 گوشش: 



 ... ای... ثرایثر-

 : دینال تر ظی غل  آب تلخ گلوش رو فرو داد و ثمن ایثر

 ... روانیس-

رو رها کرد و در    نای دست سورل  ستاد، ی ا   رو ادهی پ  ی و تو  دی به خودش لرز  ایثر
 لب زد:  فشردیلب و گوشش م  ونیم  ی رو دو دست یگوش   کهیحال

 اعدام؟... -

 **** 

 فرجام

با    ن، یسنگ  یهادلقشنگ رو اون برگ کاغذ، با اون درد  یتو با اون انشا  -
آرامشاون چطور  یهمه  هست  وجودت  تو  ب  یکه  اصال   ؟یانصاف یانقدر 

 !یباش  انصافیب  ی تونیم  یچطور

زندگ  من حق  پا  یبهت  من  بخاطر   یندادم؟!  من  ننشستم؟!  حرفات 
! چند بار خواستم برگردم التماسم  ومدم؟یبه لحظه کوتاه ن ات لحظهخواسته

 چندبار... خودت بگو.  ؟یکرد

از    یی بغض کرد، جدا   هویکه افتاد    یل یحرف کوبنده ل  ادی تکون داد و    یسر
کرد خودش    یو سع  دیمرگ؛ دست به چونه لرزانش کش   شدیبراش م  یلیل

  کرد یپشتش رو به اون م   که یراه رفت و بعد در حال   یرو آروم کنه، چند قدم
 گفت: 



  نم ی قولم بنش  یتا آخر پا  خوامیتو رو با دستبند برگردونن، م  خوامیمن نم   -
آفر دست  بسپارم  رو  تو  خودم  ا   دونمینم  ن، یو  از  اما    شه، ی میچ  نیبعد 

 . م ی که همه منتظرش  یآرامش اد،ی باالخره آرامش م

شده بود،    یپاک و نوران  دایو به سرتاپاش نگاه کرد؛ ش  دیبه عقب چرخ   آروم
اون    دنیبا پوش   دای که ش  یافتاد، اون عصر  بای عصر ز  اون  ادیها؛  فرشته  هیشب

ها  از ستون  یکی کنار    گوشههیقدم به داخل مسجد گذاشت،    د یسف  یروسر
نال  افتاد و  از    د؛یزانو زد، به سجده  اما  بود    گه یگوشه د  هی تنهاش گذاشته 

اون اشک    ی برا  اوشیها تنش رو لرزونده بود، س ضجه  یصدا   کرد، ینگاش م
  یو از دست رفته که با توبه داشت به زندگ  فی تن نح  نی ا   یبود، برا  ختهیر

نتونست   یتوبه اون انقدر به دلش نشسته بود که حت   بست،یم  دیدوباره ام 
کنه، حس    رشیو تحق  ستهیزده بود روبروش با   ی لیکه به ل  ییها بخاطر حرف

 . افتادیم  د یو زود با ر یبوده که د یاتفاق ناگهان ه ی  ز ی چهمه کردیم

وقت بود که تو    یلی خ   داینبود، ش   جانی اصال ا   دایدو آماده رفتن بودن، ش   هر 
س  یایدن بود؛  ا  اوشیخودش  به  دلش  راض  ن یته  اگه   یبازگشت  نبود، 

با حال  یزندگ  نیا   گهی د  دایش  ی زندگ   گشتنیبرم از خاله    ی نبود،  دگرگون 
  یرو بود تشکر کرد و بعد روب  دهیمدت کش  نیکه تو ا  ییهاپاشا بخاطر زحمت

 و گفت:  دیکش   یق ینفس عم  ستاد،یپاشا ا 

 باورش کنم؟  دی! باق یو عم  دار یپا  یدوست ه ی اد،یم  ی دوست یبو -

 اون رو گرفت، بعد هم گفت: ی سرتکون داد و بازوها پاشا



 هان؟   یگردیدوباره که بر م  دمت، یدیم  شتر ی ب ،یموندیم  شتر ی کاش ب-

و بعد با مهارت    دی زبر اون کش   یهادست به گونه  ی حیبا لبخند مل   اوش یس
 تمام گفت: 

 زود (.  یل یزود... خ  گردم،ی) برم  یهزل  ییی ... ایهزل  نوروم،یدو  -

  اوشیس  نشی سنگ  ی هااز لبخند اون با دست  تر یم یصم   ی هم با لبخند  پاشا
 رو به خودش چسبوند و بعد دم گوشش گفت: 

 (.   دیسالم منو برسون ران ی) به ا  نیا  لهیسو  یسالمم  ران ی ا م ی بن -

اآروم  اوش یس و خاطره  اون جدا شد  از  با    ن یآروم  رو    ی هاکمک  ادیسفر 
 پاشا سپرد به ته ته ذهنش.  غ یدریب

جا به گرفته بود هرچه زودتر خودش رو به آنکارا برسونه بعد از اون  م ی تصم
  اومدنیم  م یازشون گفته بود مستق   ن ی که آفر  یبرگردن، دوتا مامور  رانیا

اونا    قیاما به هر طر   موننیم   یداده بود، دست خال  نی که آفر   یبه آدرس
 سر یو ب  ی چطور  دونستی. نم شدیم  یبودن و حتما باهاشون همکار  س یپل

  یهاسیچرا که ممکن بود مامورها به پل   شدیو صدا به آنکارا بره، با پرواز نم 
ش  عکس  به    دای فرودگاه  ماش رو  با  باشند،  داده  نشون  مجرم  و    نیعنوان 

  شد یدر بساط داشت و نه م یهم امکانش نبود، نه پول ی نیزم   یهاتیترانز
اطم   هیبا   بهشون  جوان  ش   ینان یزن  با  بندر    ر ددربه  دایکرد،  تو  خسته  و 
:  دیپرس یو بعد مقصدها رو م  کرد یها رو نگاه م و لنج  ی و کشت   دیچرخ یم

 ... یزلی... دنای... آنتال ریازم



نفره؛    صدیس   ست،ی دو  یتی ها آنکارا بود، اونم با جمعاز لنج  یکی مقصد    فقط
گم    هایشلوغ  نیرو ب  دایلحظات آخر ش   نیتو ا  دیترس یم   د،یترسیهنوزم م

  یشد، اتفاق  کیمتوجهش شد و نگاش کرد، جلو رفت و بهش نزد  هویکنه،  
صورتش رو    مرخ یبود، ن  حسیدستش به دست اون برخورد کرد، سرد و ب 

رو فشرد و دوباره و دوباره   خشی کرد و صداش زد، با جرأت دست    نگاه
زود زانوهاش سست شد   ی لیمرده بود، خ   ستادهی ا دایصداش زد اما انگار ش

زم حس کرد  د   دنشیدرآغوش کش  یبرا  ن یو  باز کرده،   یز یچ   گهیدهان 
 حس نکرد.  یز یچ گه ید د، ینفهم

 ه؟ی لنج خال  ن یچرا ا -

 قراره بار ببره نه آدم. ،یچون لنج، لنج بار  -

 توش؟  مییا یتا ما هم ب یپس چرا کمک کرد -

 برات مهمه؟  -

 . ترسونه یساکته، سکوتش منو م   یادیآره مهمه، ز  -

 ؟ یترسیکه م  یمگه خالف کرد -

اما تابه  - ا نه، خالف نکردم    ه یهم سوت و کور سفر نکردم،    یجورنیحال 
من    یبدون جاشو، قبول کن اگه تو هم جا  ، یبزرگ   نیلنج به ا   هیناخدا و  

 . یدیترس یم  یبود



س   دیخند  مرد و  داد  سرتکون  در  اوشیو  لنج که  آهسته  حرکت  رو    ای به 
 بود.   رهی خ رفتیو جلو م  شکافتیم

دست  هی لرزش  متوجه  اشکها  دایش  یهامدت که گذشت  از    ییو    ر ی زکه 
برداشت و   ز ی زود به سمتش خ  یلیشد، خ  شد،یش خارج مبسته  یهاپلک

  کرد یرو تکرار م   یز ینگاه کرد، انگار چ  رنگشیب   یهاروش خم شد، به لب
خم   دایسر ش  یاومد و رو   کیمرد هم نزد  شد،یمتوجهش نم   اوشیکه س

ها رو درشت  به لنج وارد شد چشم   ی که ناگهان   ییها تکون  ز ا   اوشیشد، س
 کرد و گفت: 

 م؟ ی ریآنقدر تند م  م ی چرا دار -

گفت که مرد    ییزهای و روبه مرد جوان چ  د یکش  رونیب  ن یسر از کاب  ناخدا
که با سرعت به سمتشون    یموتور  قی و با نگاه به قا  دیعرشه دو   یهراسان رو 

بلند شد    که نی افتاده، هم  یاتفاق  هیکه    دیفهم   اوش یشد، س  رهیخ  اومد یم
 زد: ادیمرد سرش فر

 !ن یبش -

و آروم    د یبه خودش لرز  اد یفر  یصدا  ن یاز ا  دایو ش   دیسرش رو دزد  اوش یس
  کرد،یباور کنه که زنده است، اشتباه نم   خواست یچشماش رو باز کرد، نم

چشماش به    ینبود که جلو  یی ا یدر  یهاو پرواز مرغ  یفقط آسمون آب   نیا
گناهش هم اون روبرو    کیشر  نه یصورت پر خشم و ک  اومد، یدر م   شی نما

به چشماش. دستش رو باال برد و خواست گوشه لباس اونو لمس    رهیخ   ود،ب



اسمش رو صدا   ی عقب، لب گشود و به سخت  دیکنه که مرد خودش رو کش
 زد:

 ... . دیحم -

 چرخوند و بعد گفت:  دایبه سرعت سر به سمت ش اوش یس

 د؟ یحم -

ش  ه یبا    د یحم رو   دا یجهش  از  س  دیباال کش   ن یزم  ی رو  به  خودش    نه ی و 
 زد:  ادیفر  اوش یگلوش و بعد رو به س  ر ی دارگرفت زضامن  یچاقوهیچسبوند،  

 سرجات! سای وا -

رو محکم به خودش چسبونده بود    دای ش  که یدر حال   دیو حم  ستاد ی ا  اوش یس
به کاب و  فر  د یناخدا چسب  نیعقب رفت  بره،   ادی بعد هم  تندتر  لنج    زد که 

م   با یتقر از جا کنده  قا  شدیداشت  روش    اوشیکه س  یموتور  قی و  آرم  از 
پل  ده یفهم مخصوص  بود،    سه ی بود  افتاده  عقب  به    هی ازشون  نگاهش 

گلوش بود،    ر ی که ز  ییبه چاقو   شگهی بود و نگاه د   دایش  رمق یب  ی هاچشم 
  ذاشت یموتور لنج درست نم   ی. صدارفتیم  نییباال و پا  ینفسش به سخت 

 داد در همون حالت حرفاش رو بزنه:   حیترج اوش یصدا به صدا برسه اما س 

م  سی پل  - دنبالمون  م   اد، یداره    رت ی باالخره گ  ؟یفرار کن   ی خوایتا کجا 
کن،    م ی و خودت رو تسل  ایب   ؛یکه بر  یی هرجا  ، یکه باش   یی هرجا  اندازن، یم

 .کنهیقانون کمکت م



 داد زد:  دیحم

واسه خودمون    دای حاال من و ش   یشو آشغال که اگه تو نبودشو، خفهخفه  -
 . م ی کردیم  ی زندگ یاگوشه  هی

 هم داد زد: اوش یس

زن    نیا   یرو برا  یاما قبول کن که اون زندگ   یکردیم   یتو آره... تو زندگ   -
 .یخواست یبدبخت نم

 کرد و گفت:  ینفس تندش رو خال دیحم

 کاره مثل تو. فضول همه هینه  شدیبه خودمون مربوط م  ز یچ همه -

لحظه  هی و  زد  از پشت سر س  یاسوت  ابهت    اوشیبعد  پر  و  چهره خشن 
 زد:  غی ج دایسربرگردوند ش  اوش ی شد، تا س انیاسحاق نما

  ی دوست دار  ی... توروخدا، توروخدا اونو ولش کن، هرکاردینه... نه حم  -
 ته باش.نداش یبا من بکن اما به اون کار

محکمتر کرد    رگلوشیصورتش رو به صورت اون چسبوند و چاقو رو ز   دیحم
 و گفت: 

  نیا   موقع،یاومدن ب  نیسر اونه، ا  ر یز  یچ همه  زم،ی شو عزشو... خفهخفه  -
 ... هاکردنیها و فضولگشتن

 زد:  ادیهم فر  بعد



  تیو زندگ   ی شهر بتمرگ  نی گوشه ا  هیقرار بود    ی ... لعنتهایباز  سی پل  نیا  -
 ... نی ... ببنیهمه دنبالمون؟ بب  نیبب  ؟یبه سرم آورد  ییچه بال  نی بب  ،ی رو بکن

رو عقب    یروسر و سرش  تو چنگ گرفت  رو  اون کند، موهاش  از سر  رو 
 دنبالشون رو نشون داد.  یموتور  قیو بعد قا د یکش

نو  لباس او  قهیاما اسحاق دست انداخت و    د یبه جلو دو   طاقتیب   اوش یس
تقال    دایکرد؛ ش  نشیو با دوسه تا مشت نقش زم   دشیگرفت، به عقب کش

رو    یی ها نبود، مشت  اوشیس  دنیبه درد کش  ی راض  کرد، یو التماس م  زد یم
ش سخت  ضربه  هی هر    یو برا  دونست یحق خودش م   خوردیکه به اون م 

رو    اوش یطناب محکم هردو دست س  ه یمدت بعد اسحاق با    ه ی  ست؛یگریم
کرد، پا به هم زد و خودش   یدستمال دوربند ه یبست و بعد دهانش رو با 

گرفته خون  ی هارو عقب و جلو کرد اما نتونست بلند بشه، نگاهش به چشم 
چاقو  د یحم نوک  لحظه  هر  ز  زش یت   ی بود که  محکمتر    دا یش  یگلو   ر یرو 

  شد، یون دستمال صداش بلند نما   ر یاز ز   زدیهم م  ادیاگه فر  ی حت  کرد،یم
و تو دست اسحاق بود؛  دیناخواه به خواست حم سرنوشتش خواه گهی حاال د

رو به عقب پرت کرد   دیضربه آرنج حم  هیبا    ارهینتونست تاب ب  گهید  دایش
تا    دا یش  د، یکش   یاخفه  ادیچشماش رو گشاد کرد و فر  اوشیجلو، س  دیو دو 

چاقو رو تو کمرش حس کرد،    یزیدراز کرد ت  اوشیسمت س  ه دستش رو ب
و پا زد و خودش  دست  اوشیهاش به لرزه افتاد؛ سدر لحظه داغ شد و لب

اون گذاشت، خم شد و    یهاپا رو ساق  رحمانهیاما اسحاق ب   دیرو جلو کش 
و    د یمجعد اون چنگ زد، صورتش رو به عقب کش  ی موها  ون ی دستش رو م



حم فشرد؛  برگرد  دا یش  دی محکم  خودش  سمت  به  تو    ه یوند،  رو  نگاه 
سر    ی فیناله خف  دای هاش کرد و چاقو رو دوباره و دوباره فرو کرد، شچشم 

تند و تلخ لبش رو به    ی با نفس  دیهم انداخت، حم   ی رو رو   شی هاداد و پلک
 گوش اون چسبوند و گفت: 

دوستت    ،ی دل پژمان بود  ز یدوستت داشتم چون عز   زم، یدوستت داشتم عز   -
ب  چون  نذاشتم    ، یکرد  ازمینیداشتم  داشتم که  دوستت  داشتم،  دوستت 

 . یعذاب بکش  نیاز ا  شتر یب

به حال و    توجهیب   دیاما حم   کردیو تقال م  زدیم   ادیچنان فرهم   اوش یس
الغر    کلیگوشه پرت کرد و ه  هیبار چاقو رو به  اشک  یاون، با چشمان  ی هوا

شده بود به سمت عرشه    نیسنگ   ی حساب  یخاطر از دست رفتگ رو که به  دایش
چشم   د یکش مقابل  در  س  یهاو  نشسته  خون  آب  اوش یبه  تو    ی هااونو 

بهش   ی و مردانگ  رتیغ  اورد،یطاقت ن  گهید  اوش ی انداخت، س  ا یدر  روشانخ
و باپاهاش به اسحاق ضربه زد،    دیغلت  ن یزم  یلحظه رو   هیقدرت داد و در  

 ی هابا دست  دیگرفت، حم  دیحم   یبلند کرد و روبرو   نی از زم   اسحاق اونو
 گفت:   زدینفس م نفس که یرو گرفت و درحال  اوش یس  یهاگونه  شیخون

فنا    نیا   یبرا  یبود  ف یح   یل یخ  ،یبود  فی اما تو ح  شش، یپ   فرستمت یم  -
 شدن. 

هلش داد    یحرکت ناگهان   هیو با    دیرو به سمت عرشه کش   اوشیس   اسحاق
 . ایپرخروش در یهاو انداخت تو دست موج



قا  به باد  و  برق  رس   یی ایدر   سیپل   یهاو گشت  هاقیسرعت  راه  و    دنیاز 
بلند    یهارو که کامل از حال رفته بودن از عمق موج  دایو ش  اوشیتونستن س

  هی ترک  سی و به دنبال آمبوالنس با پل  د یدویم  ی غزال  یمجتب   رون، ی بکشن ب
به هوش اومد و    اوش یعصر بود که س   4  ه یعت به وقت ترک سا   زد، یحرف م 

ش  یلیخ دنبال  نگاهش  با  ش  دایزود  عمل  ییدایگشت،  نجات هنوز    ات ی که 
براش کار بود  قرار گرفت و خواست   یبکنه؛ مجتب   ینتونسته  که مقابلش 

با هر نفس فقط    دایجلو، ش  دیهلش داد و خودش رو کش   هوا یبکنه ب   ی سوال
بهش   اوش ی بود و تا چشم س ق یچاقو عم یهاضربه یجا  آورد، یخون باال م

دستاش رو کنار اون   اره،یاون زخم دوام ب ر یز  تونهینم دای که ش   دیفهم فتادا
سوزناک به سمت اون برگشت    یابا ناله  دایگذاشت و صداش زد، ش   نیرو زم

که سخت جمالتش ادا   ییا و لب باز کرد، دهان پرخونش رو گشود و با صد
 گفت:   شدیم

نامعلوم    ی بردم اما... اما اون بچه رو با عشق  ادیکردم، عشق رو از    ییوفا یب  -
 آوردم.  ایبه دن

از   شیرو چنگ زد و تو چشماش زل زد، تمام لحظات زندگ  اوشیس  لباس
نوجوان   ی کودک زندگ   یو  لرزش  دغدغه  ی و  هم    یجلو  یجوان   یهابعد 

جون گرفت،   غل   ه یچشماش  خون  در    ظ یلخته  وبعد  شد  خارج  از گلوش 
 محتضر نبود گفت:   یهابه نفس آخر آدم  شباهت یکه ب  یهمون حال با نفس 

 اسمُش بذار وفا.  -



  یآورادیبسته اون گرفت و غرق شد تو    یهاچشماش رو از چشم   اوش یس
 اون:  ی احساس یانشا

سر    وقتیمرگ که ب  هیدرست شب  را ربوده  هایو سبز  دهیامروز خزان رس  »
  ی زندگ  کهنیو من امروز با ا  دهیتو دزد  یهارا از پس چشم   یو زندگ  دهیرس

  یبرا  یمجوز  عشقیاما ب   دنیکش  یاز برا  یدارم، قلب دارم، روح دارم و نفس
 ادامه دادن ندارم « 

مشک  یموها و  در   شیبلند  آب  با  برخورد  براثر  هم   ایکه  و    دهیچسب به 
شترکه رو ترکه  بود  لب  یده  و  س   حرکت یب  یهاصورت  بود،    اوشیپهن 

 :بردینم اد یاون رو از   یدرددل ی هازمزمه

کردم،    ر یشدم چون تحق  ر یدلم شکسته، دلم شکسته چون دل شکستم، تحق  -
التماسم کردن، کس *نت  ایخ**   ی نکرد، کس  یی وفایب  یالتماس کردم چون 

 . اده یمن ز یشدم، مرگم برا  وفاینکرد اما من... من ب

بود آروم باز کرد    دهیتوبه خر   ه یرو که خودش به عنوان هد  ی دیسف  یروسر
 دیرو د   دا یبار صورت ش  ن یآخر  ی فشرده پارچه براو از پشت تار و پود به هم 

 گفت:   رلبیو ز 

 . دایخداحافظ ش -

و مامورها و    یصورتش انداخت و از اون دور شد، از مجتب   یرو رو   یروسر
رفت که فقط خودش   یکه تو بندر بودن دور شد و به سمت خلوت   یممرد

 باشه و خودش.



 *** 

  ی به مجتب  ییایدر  سی پل  قیقبل از پروازشون بود که از طر  ساعتم ی ن  درست
لنج اون  دادن  با    ی اطالع  تنها  بودن  دنبالش  به  از   نی سرنش  هیکه  که 

که اصال قرار به رفتن    ییجا  ر، یبود اسحاق هست تو بندر ازم   دا یپ  فاتشیتوص
  د یاز حم  و کردن    دا یناخدا رو پ  یلنج فقط بدن زخم  یشده، تو  یینبوده شناسا

با    ست،ی ن  ینشون   چیه هم  ماهرانه  هیاسحاق  طرز  به  تهش   یاساک که 
خبر نداشت که چه   ی شده بودگرفتار شده، هنوز کس یچندصدتا دالر جاساز

  ز یرقم خورده بود که بعد از گالو   یبراش جور  ر ی اومده اما تقد  دیر حمس  یی بال
نفس آخرش    کران ی ب   ی اون آب  ونیبسته م   یی شدن با اسحاق با دست و پاها 

 رو جانانه بکشه. 

بود،    یجلو  ز یچ همه آماده  فرودگاه  برا  هیدر  تا    یآمبوالنس  جنازه  حمل 
و شفاف از  سی خ  منتظر و نگران حاج محسن و نگاه  یهازهرا، چشم بهشت

 ... نیاشک آفر

پاک    اش یبعد از توبه واقع  شکیاز شستن اون تن آلوده به گناه که ب  بعد
  ی آخرت سرتاپاش رو پوشاند و تو  دی بود لباس سف  یاز هر لکه ننگ  یو عار

  یرفت، کس   شیابد   گاهیبه سمت جا   بهی رو دست چند نفر غر  یتابوت آهن 
نبود    یکس   ره،یرو بگ  نی آفر  یهادست  ر ی سرد و تلخ ز  یهانبود تو اون لحظه

زن   نی آخرت ا یو برا   سته ی با به یجنس خودش پشت اون چند نفر غر از هم 
زانو بزنه، خاک رو چنگ بزنه و    نیزم   ینبود کنارش رو   ینماز بخونه، کس

و غصه درد  تو خودش؛ خون گربعد هم همه  بکشه  رو  ا  ام  کردیم  هیها 



پژمان   ار ها خواست که کنبا التماس از قبرکن  اومد،ینم  رون یازش ب  یاناله
نم  یبرا قبول  بکنن،  قبر  م   کردن یاونم  آفر  شهی نم  گفتنیو  ضجه    ن یاما 
بلندش    نیزم   یو به دست و پاهاشون افتاده بود، حاج محسن از رو   زدیم

و    د یکفن کش  یتابوت انداخت، دست به رو   یکرد اما اون خودش رو رو 
 گفت: 

هم جدا باشن، محسن من به پدر و مادرشون قول دادم، من  از   د یاونا نبا  -
ا  بودم،  التماس خداروکردم که کنار هم    همهنیمادر دوم هردوشون  سال 

فاصله اونا رو از هم دور    ن ینشو که ا  ی به خدا راضرو داشته باشمش ن، تو
 رو بکنن. جانین بگو او دورتر کنه، محس 

 محسن سر تکون داد و با حرص گفت:   حاج

 جان.   نیآفر شهینم -

 : دیکش   غیج نیآفر

 رو بکنن. جا نیبگو ا  -

از دست رفته    یلی همون ل  ن یآفر  یها براسال  ن یتو تمام ا   دا یکه ش  ی راست  به
ل همون  با  یلی بود،  م   د یکه  م  ست یگر یم   د، یخندیبراش  عاشق    شد؛ یو 

مشت خاک سرد که    هیها مهر و موم شد و با  گذشته  ی ادگ به س  ز یچ همه
  ن قبر، خودش کف ی. خودش رفت تودیرس  ان یبه پا  دیبریها ممهر رو از دل

 ن یرو به خاک رسوند و براش تلق  دایش  یبای رو باز کرد، خودش گونه براق و ز
  ی هازن پر مهر و عاطفه داشت با چشم   ن یا  د یشا  دونستینم  ی خوند، کس



م  هی ناگفته    یهاحرف  شهیاز گر   سیخ رو  از    یوقت  زد،یعمر  رو  مشتش 
 گفت:  رلب یخاک پر کرد ز

رو از تن    ها نهی ها رو با تو تموم کنه، تمام کتمام حسرت  خوام یاز خدا م  -
اون    انی آمرزش، توبه، پا  خوام،یو اون بشوره، از خدا برات بخشش م  نیا

 ... دایباشه، خداحافظ ش دینبا  گهیکه د   یتقاص 

فرود    کبارهی خاک به    ز ی ر  یهاقبر باز کرد و ذره  یپر از خاکش رو رو   مشت
 قطور لحد نشست؛ لب زد:  یهاسنگ ی اومد و رو 

 تموم شد! -

 بود رو کرد و گفت:  ستاده یحاج محسن که مقابلش اون سر قبر ا به

 تموم شد! -

گوشه دورتر از همه   هیدور و برش رو نگاه کرد،   اوش یزد و به دنبال س  پلک
 بود، صداش رو بلند کرد و گفت:  ستاده یقبرها ا 

 تموم شد.  گهید -

نگاه    هوی  کرد،یرو پر م   دا یش  ک یو قبر بار   اومد یبود که تند تند فرو م   خاک
نو و بعد  شده او   یبه سنگ مزار پژمان افتاد، زل زد به چهره حکاک  نیتار آفر
 گفت: 



  دایکردم که موندم اما ش  ییوفا یب   ،یزود تنهام گذاشت  ،یزود از دست رفت   -
بخاطر تو باوفا شد، پژمانم آروم باش، راحت نفس    بار نی باوفا شد، ا   بار نیا

 تموم شد.   گهیهات داومد، دغدغه دا یبکش، ش

خودش رو حبس کرد تو    نیغروب آفر  دنیبرگشتن از قبرستان و رس  بعد
بچه   یپا  نییو پژمان و به سمت تخت رفت، پا  دایاق خواب مشترک شات

گونه    ینوزاد رو گرفت، اونا رو رو   یکوچولو  یهاتخت زانو زد و دست  یرو 
 و بعد گفت:  دیها کش و لب ی نیو ب 

  ی ها برادست  نیا  دنت، ینفس کش  یبرا   هوا نیتو، ا   یبرا  ز یچاز امروز همه  -
حفظ کردنت،    یخدا با همه عظمتش تنها و تنها برا  نیدرآغوش گرفتنت و ا

 . مونم یو جانانه نفس بکش، من تا ابد همنفس تو م   دارشویب

تنها   اوشیس با  تا  اما صدا  یک ی   هاشییبه خونه خودش رفته بود    ی بشه 
ا  یک ی  یهاهیگر تو  مدت بخاطر اشتباه فقط شب و روز خودش رو    نی که 

گرفت و    وار یاون خونه پخش بود، دست به د  یجاد همهسرزنش کرده بو
ل رفت،  جلو  زم   یلی آروم  شکسته    ن یکف  عکس  قاب  به  و  بود  نشسته 

ل   بود،   رهیخ  شونینامزد   ی لینگاهش رو از قاب گرفت و به قامت برازنده 
 الغر... قدم جلو گذاشت و لب زد:  ی لیدوخت، الغر شده بود، خ 

 ... یلیل -

منقلب    ی با حال  دید  یرو تو درگاه   اوشیو چون س   دیبه سمت صدا چرخ  یلیل
 به سمتش پرواز کرد.  زدینفس م نفس کهیو در حال



 *** 

 سال بعد  5

 ارم؟ یو صدف ب  یبهش بگم؟ بگم نتونستم برات گوش ماه  یچ -

 دست اونو گرفت و گفت:  ایثر

ا  - م  نوی نه،  بگو دلم  باهام   گهیسال د  خوادینگو، بهش  بتو هم  تا   یایون 
 . م یو صدف جمع کن   یباهم گوش ماه  ییدوتا

 قدم به داخل عمارت گذاشت.   ایلبخند زد و سر تکون داد و همراه ثر   نای سورل

  ی البال  اط یح   یتو  ،ی داوود  یهاگل  کی عوض شده بود جز جاده بار   یچ همه
به سمت   ر،یرنگ مختلف بود به سمت اتاق مد  ینارنج ی هاها فلشدرخت

 و...  یاتاق مشاوره، اتاق باز  ،یبهداشت  سی سرو 

رو    بای عمارت ز  نیخاطره ا   خواست یانگار دلش نم   داشت،یقدم بر م   آروم
مهر،    یبو  داد،یعشق م  یعمارت بو  ن یلحظه از دست بده، ا  هی   یبرا  یحت
ا   گهی درست مثل صاحبش که حاال د  ی مهربان  یبو چندسال شخص   نی تو 

بچه  ی خاص صاحبش  خاص   یی استثنا  ی هانبود،  و    یو  روز  هر  بودن که 
خونه    نیا   ز یچآره... همه  دن؛یطلبیخودشون مهمون م   متهرلحظه به س 

سوت و کور   یاگوشه  چیه  یشدیوارد سالن م  یوقت  گهی عوض شده بود، د
پشت   یبه کس   یدر انتظار باز شدن نبود، کس  گهیها دها و پنجرهنبود، اتاق

چرا که عمارت    ،یزندگ   یتنها و تنها برا  زد، یم   گهی همد  یها برا قلب  کرد،ینم



سالیز حاال  پژمان  شکوه  با  و  تبدبا  بود که  آموزشکده   لی ها  به  بود  شده 
 وفا.  ییکودکان استثنا 

هم از    نا یو سورل   کردیها رو تماشا م و بچه  ها یمرب  اهو ی با چشماش ه  ا یثر
 هی که   چرخندیسرش رو به دور و برش م  شکل هیهمه بچه  اون دن یشوق د

ها  دست رو دست نای نشست رو چشماش، سورل یجفت دست تپل و گوشت
 و گفت:  د یکش  نشونییگذاشت، پا 

 وفا؟ -

هر دو با    ای و ثر  نایتپل قدم صاف کرد و جلو اومد و سورل   یدخترکوچولو
  ی موشصاف دم  یدرشت برآمده و موها   یهادار و لبپف  یهاشوق به چشم 

ش  و دست رو شونه  ستادیوفا ا   زود پشت  یلیخ  نیشدن؛ آفر  رهیش خ بسته
 گذاشت بعد هم گفت:

 .دیسالم، خوش اومد  -

و بعد همراه   یبه دست فرستاد تو اتاق بازها رو دستبا لبخند بچه  ا یثر
به ح   نیآفر ثر  یداوود  ی هاوسط جاده گل  نیآفر  اط،یزد  تو    ا یدست  رو 

 دست گرفت و مهربانانه گفت: 

  ه یمن و وفا شده عادت، شده   یبرا نای چند ساله که اومدن خودت و سورل -
پنج ساله    خوام، یتو رو نم  یی تنها   گهیاما من د  ، یفراموش نشدن   ن یریتکرار ش 

داره که من    انیداره، هنوز جر  انیهنوز جر  یکه از اون اتفاق گذشته، زندگ 
پشت اون    بهش بگو از   د،یهم هست   نا یتو و سورل  یهستم، وفا هست، حت



شرمنده ساله  پنج  بپرده که  اون   اد، یب  رونیش کرده  بگو  با  یبهش    د یکه 
 . هیحاال وقت شروع زندگ ده،یببخشه بخش 

 انداخت و گفت:  ن ییسر پا  ایثر

 . جاستنی اما... اما امروز ا یبا وجود شرمندگ  -

  ی هابزرگ، پشت درخت  اط یگوشه اون ح  هیسرو گردن چرخوند و    نیآفر
 داشت.  هیتک وار ی که به د  دی رو د روان یس ایاقاق

 *** 

ام و خود را با تمام  عشق هم گذر کرده  تینهایمنم که از آستانه ب  نکی و ا  »
  ییتو   نکینام دارد، و ا  ام یام، با تمام آنچه که هستکرده  متیها تقدداشته

از    یخی و بر احساس گرم من کوه    یر یگیم  دهیو سرد قلبم را ناد  وفایکه ب
 . « یگذاریبرجا م  یتفاوت یب
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 : یانیپا  سخن

و رمان رو دنبال    دی اومد   ر یبنده حق   نی ا   یچندماه پا به پا  نیتو ا   کهنیا  از 
ازتون سپاسگذارم، چ  م ی از صم   دیکرد بهانه    نی ازا  ی قلب  باارزش تر که به 

 ی کردم، انشااهلل که به بزرگوار  دایپ  دی رمانم دوستان و همراهان جد  پ یتا
و کاست م   هایخودتون کم  بو  د،ی بخشیرو  خاص  داستان  احتماال   د،سبک 

 ی صبور  د،یها نبود اما بازم ممنون ازتون که اعتماد کرد  یلیمورد پسند خ 
که بر خودم    یبود اما نکته مهم  یداستان طوالن  د،ین یرو بب  جهیتا نت   دیکرد

  ان ی به پا  40بود که رمان در فصل    نی خدمتتون عرض کنم ا  دونم یواجب م
  دا یکه از عاقبت ش  ییهاسال بعد دغدغه  1بود که تا    نی ا  ت یاما واقع  دیرس

خواب رو بهم حروم کرده بود که باالخره بعد از    ی حت  اومدیتو ذهن من م
  ا یرو هم نوشتم، خوب   یفصل بعد 10دوباره قلم به دست گرفتم و  کسال ی

 . سپارم یها معاشق یهمتون رو به خدا د، یرس  انیبه پا وفا« یبد »ب مثل ب


