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 !دستامو محکم تر روى هندزفرى م فشار دادم

 ...صداى هایده داشت اعصابمو خرد مى کرد

 

 ...یه امشب شب عشقه همین امشبو داریم

 چرا قصه ى دردو واسه فردا نزاریم؟

 ...عزیزان همه باهم بخونیم

 ...که امشب شب عشقه

 ...که امشب شب عشقه

 

نگام افتاد به آرتین که کنارم نشسته بود و طورى از شیشه بیرونو نگاه مى کرد که انگار داره میره !!! دیگه دلم مى خواست داد بزنم

مثال ... کال هیچى رو به روى خودش نمیاره... چیزى نگم بهتره... آرشم که ... کال واسش هیچ فرقى نداشت کجا باشه یا نباشه... اردو

فکر مى کنه اگه ... سعى مى کنه احساساتشو نشون نده... اخالقش اینطوریه... ونم دوستم داره ولى هیچ وقت بروز نمى دهاینکه مى د

 ...بهم بگه دوستم داره پر رو مى شم

ازش خوشم نمى اومد ولى از هایده ! صداى آهنگ مسخره ى هایده ى بابا رو بیشتر از صداى مسخره تر ساسى مانکن مى شنیدم

 ...آره این درسته... دارم به این نتیجه مى رسم که هایده بهتره! ولى نه! بود بهتر

 ...همه ى آهنگامو پاك کرده و این چرت و پرتا رو واسم ریخته بود! کاش رم مو نمى دادم نوشین واسم آهنگ بریزه

 ...الن دستش بودفکر کنم از بالشش کنده بودتش و از تهران تا ا... دوباره آرتین اون پرشو گرفت سمتم

 ... از اون خنده هاى شیطانى ش! چپ چپى نگاش کردم که باز خندید

 !اینا چیه مى خونه؟! ــــ ـاه! زدم آهنگ بدى! همیتى ندادم

 !چرا اخمات تو همه؟: بابا از آینه نگام کرد و خندید! آهنگو قطع کردم و هندزفرى رو از گوشم درآوردم

 ...نوشین جونش تنگ شده دلش واسه: آرتین با مسخرگى گفت

 ...فقط خودش به حرف خودش خندید

 !ـن؟ـآرتیـ: صداى اعتراض مامان بلند شد

 !بله نسیم جون؟ -

 ...آرتین اغلب مامانو به اسم صدا مى زد

از این شهر و آدماش دل خوشى ! ولى کاش نمى رسیدیم! دیگه داشتیم مى رسیدم! به کاراش عادت داشتم! به بیرون خیره شدم

 !دلم واسه شوخى هام با نوشین تنگ مى شد! شاید آرتین راست مى گفت! داشتمن

 !آه عمیقى کشیدم
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 !اونجا که رسیدیم باید اخماتو وا کنى ها! آما جان بابا: بابا همونطور که رانندگى مى کرد گفت

 !فامیل بازى ها! دوباره شروع شد! چشامو چرخوندم

 !امشب شب عشقههایده هنوز داشت مى خوند و داد مى زد 

 ...نگام به تابلوى کنار جاده افتاد

 ...کیلومتر 5بندر انزلى 

 ...نفس عمیقى کشیدم و هواى زادگاه مو به ریه هام کشیدم

 !مثل پیرزناى غر غرو شدم

 !چرا اینقدر نفس عمیق مى کشى آما؟: مامان

متوجه ى ! ولى نه! وچیکترین چیزا هم مى شهمتوجه ک! همیشه حواسش به همه چیز هست! تعجب نکردم که صداى آه مو شنیده

 !همه چیز نشده

 ...من که گفتم نسیم جون: آرتین

 ...یعنى دلم مى خواست بزنم فک این آرتینو بیارم

 !مگه فرقى مى کنه؟! هیچى -

 !نه به روزى که به زور بردیمت و نه به امروز که به زور آوردیمت: بابا

 !هیچى نگفتم

 ...ولى نا گفته نمونه که دلم واسه شهرم تنگ شده بود! ناخود آگاه چشمامو بستم... ون آشنابابا پیچید تو یه خیاب

 ...سعى کردم آه کشیدنامو کم کنم! بابا جلوى خونه ى عمو اینا نگه داشت

 !چرا نرفتیم خونه ى خودمون؟! حاال مثال چرا اومدیم اینجا؟: ولى هنوز غر مى زدم

 !چت شده؟! ؟چقدر غر مى زنى آماتیس: مامان

 !کیفتم ما بیاریم؟: آرتین کیفمو از تو ماشین برداشت و پرت کرد تو دستم... بابا نیدستامو از پشت تکیه دادم به کاپوت ماش

 !پس تو رو واسه چى آوردیم؟... وظیفته: زبون درآوردم واسش

ودم کى رو ببوسم و با کى دست بدمو به کى گیج شده ب... موقع در خونه ى عمو اینا باز شد و همه ى فامیل اومدن بیرون همون

 ...سالم کنم

 ...دماغت چقدر کوفته شده! حامله اى؟... واى بیتا: با ذوق پریدم و بغلش کردم... شکمش باال اومده بود... نگاه به بیتا انداختم یه

ال خانوادگى بینى هاشون ک! حتى دکترا هم به سختى تشخیص مى دادن که عملى نیست... بینى بیتا خیلى خوشگل بود آخه

 ...ولى مال بیتا یه چیز دیگه بود... خوشگله

 ...اآلنه که دماغم بترکه... هفت ماه و نیمه... آره: خندید

 ...انفجار... 1... 2... 3... 4: یه نگاه به ساعتش انداخت فرید
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 ...خندیدن همه

یه چشم غره همونطور که به شوخى مى کوبید رو شونه ى فرید  لباشو مثل بچه کوچولو ها جمع کرد و اخماشو کشید تو هم و با بیتا

 ...ــــدـــ فریـاه: گفت

 ...نگاه به فرید انداختم یه

 چطورى آماتیس؟: فرید

 !خوبى؟... سالم: خنده م گرفته بود منم

... آرمان برادر اولم بود... آرمان و نگار هم اومدن و با هام روبوسى کردن... تکون داد و بدون حرف دیگه اى رفت سمت آرتین سرشو

شکار قورباغه ... یا با هم مى رفتیم شکار... همیشه وقتى بچه بودم منو پشت گردنش مى نشوند و مى چرخوند... خیلى دوستش داشتم

... حلزون و... منم تو بچگى م خیلى قورباغه کشته بودم... همیشه آرمان مار ها رو کور مى کرد... رودخونه بختو مار و ماهى هاى بد

 ...خیلى لزج و با مزه ن... از این حلزون لیسه اى ها که به دیوار مى چسبن... خوشم مى اومد از کشتنشون

... و آرتین که همیشه رو اعصابم بود و خیلى سر به سرم مى زاشت... آرش... آرمان: به ترتیب... سه تا برادر بزرگتر از خودم داشتم کال

 ...با این حال فوق العاده غیرتى... یعنى بهم پس گردنى مى زد... من بود و اغلب جاى دستش پشت گردن

بیتا و فرید طبقه ى دوم خونه ى عمو اینا زندگى مى کردن و خود ... که بعد از کلى رو بوسى همه رفتیم تو خونه ى عمو اینا خالصه

ت و اگه مى رفتیم خونه ش با این حالش باید تا یه هفته چون بیتا وسواس داش... مام رفتیم طبقه ى اول... عمو اینا تو طبقه ى اول

 ...از بس مى سابیدش ندخونه رو پوست مى ک

... کال تو جمع خانواده بیشتر سعى مى کردم آروم که نه، ساکت باشم و بیشتر شنونده... یه مبل نشستم و به بقیه خیره شدم روى

 ...م بودنم نبودچون مى شد گفت شیطون بودم و ساکت بودنم مبنى بر آرو

 ...میل بفرما: ظرف شیرینى رو گرفت جلوم بیتا

 ...قـع: گرفتم جلوى دهنم که مثال دارم باال میارم آستینمو

 ...منو بگو با این حالم به کى دارم شیرینى تعارف مى کنم... خاك تو سر بى لیاقتت: گذاشت جلوم ظرفو

ولى خیلى باهم ... چهارسال ازم بزرگتر بود... پسرعموم فرید ازدواج کرده بود بیتا دختر عمه م، که با... کمرشو گرفت و نشست بعد

 ...راحتیم

 ...بى بى -

 هنوز یاد نگرفتى اسممو درست بگى؟... درد بى بى: چپ نگام کرد چپ

 !بچه دختره یا پسر؟! اینطورى با مزه تره: انداختم باال ابرومو

 ...خواجه س: خندید

 ...ونتو گاز بگیر دیوونهزب: صداى بلند خندیدم با

 ...واى آماتیس امشب چهارشنبه سوریه: گفت باذوق
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 ...اما من که نمى تونم با این شکم بپرم: بعدش مثل الستیک پنچر شد ولى

 ...خندیدم

 ...به فرید مى گیم بغلت کنه با هم بپرین... عیبى نداره -

 ...ظرف میوه برداشت کنارم نشست و یه پرتقال از تو... بود که اینو مى گفت نگار

 ...اول باید پوست کند... نگار پرتقالو گاز نمى زنن -

 !مى خواستم ببینم یادگرفتى این چیزا رو یا نه؟! مگه من مثل تو وحشى م؟: خندید

 !نمى دونى نگار زیر پوستى عمل مى کنه؟: بیتا

تازه بعد از نهار مى رفتیم خونه ى ... هجوم بردیم واسه نهاریه گردان ... نگار اومد یه چى بگه زن عمو گفت که بریم ناهار بخوریم تا

 ...خودمون که با اینجا زیاد فاصله نداشت و بعدشم واسه شام مطمئنا کلى مهمون داشتیم که اکثرا خانواده ى مامان بودن

درسته الغر بودم، ولى نه ... مطبق معمول مامان غر مى زد که چرا کم غذا مى خور... بیتا و نگار پا شدیم و رفتیم واسه نهار با

 ...ولى خب انگار من استعدادشو نداشتم! مامان همه ش مى خواست جون بگیرم... استخونى

بابا درو با کلید باز کرد و همه داخل ... از نهار همونطور که انتظار داشتم با همه خداحافظى کردیم و رفتیم خونه ى خودمون بعد

 ...ومده بودنحتى آرمان و نگار هم ا... شدیم

مامان از همون اول هال شروع به ... همه چیز همونطور بود که وقتى از اینجا رفته بودیم چیده بودیمش... نگاه به خونه انداختم یه

به لطف مامان روى همه چیز مالفه کشیده شده ... درو باز کردم... با نگار رفتیم سمت اتاق من... برداشتن مالفه هاى روى مبال کرد

 ...هرچند که باز یه نظافت الزم داشت... شر گردگیرى راحت بودیم ازو واسه همین  بود

 ...دلم واسه تختت تنگ شده بود... آخى: مالفه ى روى تختو برداشت و روش دراز کشید نگار

... یر بیارهبه گفته ى خودش هیچ وقتم نتونست یه تشک مثل تشک من گ! آخه تخت من نرم بود و نگار دوستش داشت... خندیدم

 ...میزش مشکى و قاب آینه ش شکل یه قلب قرمز بود... جلوى میز توالت قرمز مشکى م نشستم

... حتى صندلى م که قرمزه... کل اتاقم بجز دیوار که سفید بود ترکیب قرمز ، مشکى بود... قرمز مشکى رو خیلى دوست داشتم رنگ

 ...دم، بودروى دیوار اتاقمم یه نقاشى که خودم از گیتار کشی

 ...اگه فکر کردى با این حرفا من تشکمو بهت مى دم باید بگم سخت در اشتباهى-

 ! آخه تشک تو به چه دردم مى خوره؟... واسه من خواهر شوهر بازى درنیار: خندید

 !مگه من تنها مى خوابم؟: بدجنسى ادامه داد با

یادم ... ولى راست مى گى... حیا هم خوب چیزیه: ش مى انداختم خندیدمکه یه نگاه به ریملم که انگار یادم رفته بود ببرم همونطور

 ...رفته بود

 !به نظرت این فاسده یا نه؟: ریملو باز کردم و به بینى م نزدیکش کردم سر
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آرمان دیده نگار دوست صمیمى بیتا بود که تو عروسى بیتا اینا ... باهاش راحت بودم... نگار تو هوا گرفتش... پرتش کردم سمت نگار و

به هر حال چیزى که مهم بود اینه که این دو مرغ عشق االن با ... بماند که چقدر این وسط حرف افتاد... بودش و عاشقش شده بود

 !مى خواى شماره مو داشته باشى؟: ولى هیچ وقت یادم نمیره روز عروسى بیتا اینا که نگار بهم گفت... همن

 ...با یادآورى اون لحظه خنده م گرفت! اصال فکر نکردم که منظورش چیه؟لحظه با اینکه تعجب کردم اما  اون

 !خل شدى بچه ام؟... بسم اهللا: نگار

 ...داشتم به این فکر مى کردم که خوب خودتو به داداشم انداختیا... نه-

 ...فاسده: ش گرفت ولى با حرص ریملو پرت کرد سمتم خنده

نها نتونستم، بلکه خودمم با ریمل از رو صندلى پرت شدم که صداى خنده ى نگار بلند تر خنده اومدم رو هوا بگیرمش، اما نه ت با

 ...شد

 !چى شده؟: سریع درو باز کرد  مامان

یه دونه دخترش بودم ... یه جورایى جونش به جونم بسته بود... دیدن من که به صندلى پیچ خورده بودم نزدیکم شد که کمکم کنه با

 ...ده سال حسرت دختر داشتن بنده تشریف فرما شده بودمبعد از پونز... دیگه

 !بعد از بیست سال نذر و نیاز ببین مى تونى بیچاره م کنى؟! ببین چیکار مى کنى آماتیس؟-

 ...مامان همیشه پونزده رو مى کنى بیستا: که سعى مى کردم صندلى رو از خودم جدا کنم خندیدم همونطور

 ...نگار جان بیا یکم کمکم کن بى زحمت مادر: د کرد و رو به نگار گفتتکون داد و صندلى رو بلن سرشو

واسش با چشم و ابرو اشاره اومدم که ... ولى نمى تونست رو حرف مامان حرف بزنه که... کال خیلى تنبل بود... با اکراه بلند شد نگار

 ...اونم واسم خط و نشون مى کشید... یعنى گیر افتادى

یه نگاه به آرتین و آرمان که روى مبل ... همونطور که حدس مى زدم امشب همه اینجا بودن... ق رفتم بیروندنبالشون از اتا منم

 ...بى خیال آشپزخونه شدم و رفتم و جلوشون نشستم... آرتین داشت گیتارشو کوك مى کرد... نشسته بودن انداختم

 !چرا اینجورى نگام مى کنى؟! چیه آماتیس؟: رو به من گفت آرمان

 !مى خواى یاد بگیرى؟... راستشو بگو! چشاتو مثل گربه ها لوس نکن: خندید آرتین

 ...بیا اینجا بشین: آرتین به کنارش اشاره کرد... خنده ى آرومى سرمو تکون دادم با

 ...گیتارشو بهم داد و مشغول توضیح دادن شد... و بین دوتاشون نشستم رفتم

 ...شتش رو میز و روى دسته ى مبلى که آرمان روش نشسته بود، نشستبه ظرف میوه اومد پیشمون و گذا نگار

 ...نگار داره از زیر کار درمیره... مامان: صداى بلند گفتم با

 !حواست به اینجا باشه: آرتین

 !چرا دروغ مى گى؟: نگار

 !مببین دستام داغون شدن از بس با وایتکس همه چیو تمیز کرد: دستاشو باز کرد و گرفت جلوم بعد
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 !تو همین پنج دقیقه؟ -

 ...مثل فرفره س: خندید آرمان

 ...آما حواست اینجا باشه: آرتین

 ...انگشتام درد مى گیره... ولم کن بابا: بهش پس دادم گیتارو

 ...نه اینکه بگم انگشتام درد مى گیرن! حداقل انتظارشون این بود که بگم سخته نمى تونم یاد بگیرم... شون خندیدن همه

 !پس آرش کجاست؟: واسمون چاى آورد نماما

 ...آرش خان دارن اتاقشونو مرتب مى کنن... آى دستت درد نکنه نسیم جون: آرتین

 !کارت سوخت منو ندیدین؟! مامان؟: همون لحظه در اتاقشو باز کرد... آخه آرش یکم شلخته بود... خندیدن همه

 !چیه؟: فتآرش هم از همه جا بى خبر گ... مون زدیم زیر خنده همه

 ...به دنبال این حرف نگاهى به خودش انداخت و

 ...رو میز آشپزخونه س، پسر حواس پرت و شلخته: با مهربونى گفت مامان

 ...چشمکى زد و رفت سمت آشپزخونه آرش

 ....چقدر خوب بود که همه با هم بودیم... هم با خریداش بهمون پیوست بابا

 ...با نگار تو اتاق من بودیم... رسیدن حدودا هشت بود که همه ى مهمونا ساعت

 

*** 

 

 

 ...حیفه... اینو نپوش تو آتیش مى سوزه: نگار

 ...اصال من که زیاد با آتیش کارى ندارم... حواسم هست... نه بابا: هوا سرد بود! روى آینه آخرین دکمه ى پالتومو بستم روبه

 !یادم رفته بود تو ترسویى! ىراست مى گ: همون طور که از اتاق مى رفت بیرون گفت نگار

 ...ولى از دستم در رفت... دنبالش دویدم

 ...لباس گرم بپوش... آماتیس هوا سرده مامان: مامان

 !مامان جونم ، دیگه چى بپوشم؟ -

 ...انگار لحظه ى اول حواسش به لباسم نبود! وقتى دید لباس گرم پوشیدم چیزى نگفت مامان

 ...بازى مثل هر سال تو خیابون بودآتیش ... نگار رفتیم بیرون با

به عالوه ى دختر عموم فریبا، خواهر فرید که اصفهان زندگى مى کردن و دخترش الهه شیش سالى از من ... و فریدم اومده بودن بیتا

 ...کوچیکتر بود و وقتى که بچه بودیم باهم دوچرخه سوارى مى کردیم
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 ...همیشه خاکشیرش مى کرد... ش واسه کل کلو البته سوژه ى آر... یکم افاده اى بود فریبا

 !تو این همه آتیش تو سردت مى شه؟... آماتیس: فریبا

 !فریبا مانتو تابستونى حراج زدن؟: آرش

 !واسه چى؟! وا؟: فریبا

 ...آما بیا بریم بپریم: وسط یهو بیتا گفت این

 ...نگاش کردم متعجب

 !با این شکم؟: نگار

 ...یدى االن پوشیدى که تو آتیش بسوزهآخه فکر کردم ارزون خر: آرش

 ...هوا سرد نیست... نخیر: ابروشو انداخت باال فریبا

 ...ببین دستاى من یخ زده... مامان سرده بخدا: الهه

 ...شما بپرین فیضش مال من... من نمى پرم که: بیتا

بیا بریم : نگار دستمو گرفت... شن کرده بودنخنده و بى اهمیت به فریبا رفتیم سمت هفت تا آتیشى که با کاه پشت سر هم رو با

 ...دیگه

 ...ترقه ها که پشت سر هم مى ترکیدن باعث شده بود یکم شنوایى م ضعیف بشه صداى

یکى دیگه یه چیزى مى ترکوند که ... نفر یه سیم ظرف شویى دستش بود و تکونش مى داد و شعله هاى آتیش پخش مى شد یه

 ...خالصه هرکى مشغول بود... کى زیر پامون ترقه مى انداختی... همه جا رو دود مى گرفت

نگار روى چهارمى ... دومى... نگار دومى رو هم رد کرده بود... اولى... دستمو کشید و مجبورم کرد که باهاش از روى آتیشا بپرم نگار

 ...بود

 ...پلیسا ریختن: سومى رو هم رد کنم که یکى داد زد اومدم

 ...نمى دونستم بپرم یا فرار کنم... مونده بودمبین دوتا آتیش  گیج

تا بیام به خودم بیام و عقب بکشم ... یه پسره که انگار مى خواست دستشو از مواد منفجره خالى کنه یه چیزى پرت کرد تو آتیش یهو

 ...منفجر شد و صداى خیلى بلندى توى گوشم پیچید و یه دفعه پرت شدم عقب

 ...دم که صدام تو اون همه صدا گم شدخود آگاه جیغ خفیفى کشی نا

 ...ولى انگار این ناشنوایى براى چند ثانیه ى کوتاه بود! مى کردم گوشم وز وز مى کنه و خوب صداها رو تشخیص نمیدم حس

 ...فقط دیدم که لباش تکون خورد... به مردى که بازومو گرفته بود خیره شدم متعجب

 !چى؟: زدم داد

 !حواست کجاست دختر؟: رسید بار صداش بهتر بهم این

 !پس این منو پرت کرد عقب؟... ترس رو دور سکته بودم از
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قیافه ش اونقدر جدى بود که سعى کردم بهش نگاه نکنم، تا بخوام ... من هنوز رو به روش ایستاده بودم... آروم ول کرد بازومو

لباس شخصى ... یعنى یه جورایى جراتشو نداشتم... کردمنگامو بهش دوخته بودم ولى به صورتش نگاه نمى ... صورتشو حالجى کنم

 ...حرف مى زد بازپوشیده بود ولى داشت با یه سر

 ...نگاه به من کرد و سریع با دوتا سرباز چند قدم از من فاصله گرفتن یه

 ...خودم اومدم و سرمو چرخوندم تا ببینم کى اون همه ترقه رو باهم پرت کرد تو آتیش به

 ...مثل هر سال چهارشنبه سورى که پلیس همه رو جمع مى کرد... اشتن مى دویدنتقریبا د همه

 

 !آماتیس؟: تو اون شلوغى پیدام کرد... وسط مامان حیرون دنبال من بود این

که منو کشیده بود عقب حاال با یه مرد که لباس نظامى تنش بود مشغول صحبت بود که با شنیدن صداى مامان متعجب  اونى

 ...و این آقاى اخمو هم اولین کسى نبود که از شنیدن اسمم تعجب مى کرد! عجیب نبود... ت منبرگشت سم

 ...که دید سریع سرشو برگردوند نگامو

 ...و چیز زیادى تو ذهنم نقش نبست! چهره ش فقط اخمش نظرمو جلب کرد توى

: ا پیداش شد و نفس نفس زنان خودشو بهمون رسونداهمیت با مامان اومدیم از جلوشون رد بشیم که یهو نگار نمى دونم از کج بى

 !مامان؟! مامان؟

 !چى شده نگار؟: سریع گفت مامان

 ...بده... بیتا... حال -

 ...یا باب الحوائج: نگران گفت مامان

 ...سه دویدیم سمت جایى که نگار مى گفت هر

 !مگه شما پیش من نبودین؟: اینکه صدام به نگار برسه بلند داد زدم براى

 ...به بیتا که روى زمین نشسته و تکیه شو داده بود به دیوار رسیدیم

یهو دود همه جا رو گرفت و حالش بهم ... تو آسمون فشفشه مى زدن... از آتیشا که پریدیم بیتا گفت بریم یه جاى دیگه ! چرا: نگار

 ...خورد

 ...ولى بى فایده بود! سعى کردیم بلندش کنیم... متو اون شلوغى هیچکى رو تشخیص نمى داد... بیتا رو تکون مى داد مامان

 ...فریـــــــد: با دیدن فرید معطل نکردم... دور و اطراف چرخوندم نگامو

بیتا ... با دیدن بیتا سریع بغلش کرد و رفت سمت خونه ى ما که نزدیکتر بود... که انگار دنبال بیتا مى گشت سریع اومد سمتمون فرید

فرید سریع سوار ماشینش کرد و با زن عمو و عمو و عمه ... همه جمع شده بودن تو حیاطمون و نگران حالش بودن... انگار درد داشت

 ...رفتن

 ...خدا کنه مشکلى پیش نیاد... اى بابا: دومین پله ى خونه نشستم و دستمو زدم زیر چونه م روى
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 ...دلم شور مى زنه: کنارم نشست نگار

 ...سیاهه از بس دلت: چپ نگاش کردم چپ

 ...خفه بابا: رو شونه م کوبید

 ...پالتوم سوخته! ا: وقتى داخل شدیم تازه متوجه سوختگى پالتوم شدم ... همه رو دعوت کرد داخل مامان

 ...حیف... دیدى گفتم اینو نپوش: به پایینش نگاه کرد نگار

 ...ش ضایعه ش کنهانگار مى ترسید باز آر... یه نگاه به پالتوم انداخت و چیزى نگفت فریبا

 ...ناگفته نمونه که منم دلم مثل نگار شور مى زد... همه منتظر خبرى از بیتا بودیم... اومد و کنارمون نشست الهه

 ...هیچکى حال و حوصله ى اولیه رو نداشت و همه انگار هرکارى مى کردن فکرشون مى رفت سمت بیتا دیگه

 ...ان گوشى رو برداشت و باهاش مشغول صحبت شدمام... میز شام بودیم که تلفن زنگ خورد سر

 ...رو که قطع کرد با هزار تا چشم که از پاى میز بلند شده بودن و دورش کرده بودن روبه رو شد گوشى

 ....دکتر گفته باید بازم سونوگرافى بشه... باید چند روز دیگه بسترى باشه... چیزى نیست: مامان

 ...م نشدهبیتا که هنوز هشت ماهش ه: فریبا

 ...واسه همین بود که همه نگران بودن! مى گفت راست

 ...خدا رو شکر االن حالش خوبه! ان شاهللا که چیزى نمى شه: مامان

 ...حرفشو تایید کردن و قرار شد که براى اینکه از اون فاز دربیایم آرتین برامون گیتار بزنه همه

 

*** 

 

 

 ...به بازى کردن تو آب شداى به تنگ ماهى زدم که دوباره شروع  ضربه

 ...خدا رحم کرد تو شیشه س وگرنه با این ضربه هایى که تو میزنى تا االن ضربه مغزى شده بود: آرتین

 !پس چرا مخت اینقدر تاب داره؟! تو که تو شیشه نیستى: واسش درآوردم زبونمو

 ...دنبالم کنه که سریع پشت سر آرش قایم شدم اومد

 !وس شدین؟باز شما دو تا ل: آرش

اما تزیینش با ماها ... مامان هر سال باید هفت سین مى زاشت... تنگو از دستم گرفت و گذاشتش روى سفره اى که پهن بود بعد

 ...یعنى مامان فقط مسئول سبزه گذاشتن و سمنو درست کردن بود... بود

 ...ولى باز رفت اون سر تنگ! یکم چرخوندم تا ماهى قرمز کوچولو رو ببینم تنگو

 ...االن باید سرتو بچرخونى! تنگو نمى چرخونن... نابغه: آرتین
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توى آخرین ... ماهى امسالشم خریده بود! خیلى دوست داشتم! با دیدن ماهى قرمز یاد بیتا افتادم! راست مى گفت... م گرفت خنده

 ...االنم تو رشت بسترى... سونوگرافى دکتر فرستاده بودتش خونه تا وسایلشو جمع کنه

 ...و بابا اومدن و همه دور سفره نشستیم مامان

مامان چیز زیادى به من نمى ... به خصوص بیتا که حالش خوب نبود! واسه همه... قرآن مى خوند و من تو دلم دعا مى کردم بابا

یمى که دکتر براى زیاد چون بیتا توى رژ... ولى از ال به الى حرفاشون فهمیده بودم که بیتا رو واسه تخلیه ى جنین فرستادن! گفت

چون ! باید جنینو تخلیه مى کردن... نشدن وزن بچه تو ماه هاى آخر داده بود زیاده روى کرده بود و حاال بچه فقط هفتصد گرم بود

 ...ممکن بود جفت بیاد باال و بیتا خفه بشه

 ...کارى کن هم خودش و هم بچه ش سالم بمونن... خدایا کمکش کن: بسته بودم چشامو

 ...آمین: کردم زمزمه

 ...لحظه مجرى سال نو رو تبریک گفت همون

 ...همین طور مامان... مثل هر سال بهمون عیدى داد بابا

 ...چون اول فروردین به دنیا اومده بودم... البته دوبل... که از همه حتى آرتین عیدى مى گرفتم منم

 ...نگو که عروسکه: گرفتم جلوش دستمو

 !نه: خندید

 !پس چیه؟: مکرد ذوق

 ...سرویس خاله بازى: خنده ى موذیانه ش همونطور که در حال فرار بود گفت با

یه سرویس خاله بازى از این قابلمه و سماوراى پالستیکى ! راست مى گفت! یه نگاه به عیدیش انداختم... حرص دنبالش کردم با

 ...کوچولو بود

 ... و اتاقمخنده اونا رو با پوالم برشون داشتم که ببرم ت با

از رنگ ... سریع وسایال رو رو تخت رها کردم و بازش کردم! وقتى رفتم تو اتاقم روى میز توالتم یه جعبه کادوى خوشگل بود ولى

 ...تولدت مبارك... یه کارت تبریک کوچولو هم روش بود! آبى جعبه ش معلوم بود کار آرتینه

توش یه چیزاى رنگى که وقتى نکونش مى دادى خیلى رویایى روى خونه  گوى شیشه اى خوشگل بود که توش یه خونه بود و یه

 ...هه مى ریخت

 ...دویدم تو اتاقشو گونه شو بوسیدم سریع

 ...برو کنار چندش: آرتین

 ...و از اتاقش زدم بیرون خندیدم

 ...د کوچولوى دوست داشتنىیه موجو... دوم فروردین بود که یه بچه ى هفتصد گرمى هفت ماهه به خانواده مون اضافه شد روز
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تعطیالت عید تموم شده بود ولى مدرسه ها هنوز ! چون هنوز ضعیف بود! کوچولوى بیتا بیست روزى رو توى دستگاه مونده بود دختر

 !تق و لق بودن و بعد از سیزده به درم چند روز تعطیل رسمى خورده بود

 ...رسهقرار بود از شنبه برم مد... که لم داده بودم خونه منم

! خونه شون خیلى به ما نزدیک بود... واسه همین سریع رفتم دیدنشون... خیلى ذوق زده بودم... با دختر کوچولوش برگشتن خونه بیتا

 !دو تا کوچه اون طرف تر

معلوم نبود چون فریدم نبود و ! خوب شد دیدمشون! منو دیدن باهم سالم و عیلک کردیم! اومدم برم تو زن عمو و عمو رفتن بیرون تا

 !کى مى خواد درو واسم باز کنه

 ...عمو اینا خداحافظى کردم و بى معطلى دویدم باال از

 ...نرم بوسیدمش که سریع چشاشو وا کرد! از اینکه بیتا رو ببوسم رفتم سمت دختر کوچولوش که مثل پرى خوابیده بود قبل

... پوست سبزه... لباى برجسته... بینى کوچولو... درشت قهوه اى تیرهچشماى ! ستایش کوچولو خیلى شبیه به من بود... نمى شد باورم

حتى بیتا هم ... حتى باوجود نوزاد بودنشم مى شد اینو تشخیص داد... ته چهره اى از من داشت... مى شد گفت برنزه! دقیقا مثل من

 ...نطور با اون بچه خو بگیرم و عاشقش بشمشاید همین شباهت باعث شد که من از همون لحظه و او... بود هقبل از من متوجه شد

 !چته هى تو جات تکون مى خورى؟: نگاه به بیتا انداختم یه

 ...دوباره چشاشو بست ستایش

 !مامانم که همین چند دقیقه پیش رفت... اى بابا فریدم نیومد: انگار کالفه بود بیتا

 !عمه اینجا بود؟ -

 !فرید دیگه اآلنا باید پیداش بشه... به زور فرستادمش... آره دل نمى کند -

 !چى مى خواى؟: خندیدم

 ...دونستم یه چیزى الزم داره که سراغ فریدو مى گیره مى

 !مى رى بخرى؟: نگاه خبیث بهم انداخت یه

ه ى نرم و با خنده پا شدم و دکمه هاى مانتومو که نیمه باز بود بستم و شالمو رو سرم مرتب کردم و با یه بوس! چى الزم داره فهمیدم

آروم رو گونه ى ستایش و یه خداحافظى آروم تر براى اینکه بیدارش نکنم از بیتا جدا شدم و راهى داروخونه اى که همون نزدیکى ها 

 ...بود

پولشو حساب کردم و اومدم از در دارو خونه بزنم بیرون که حس کردم ... جوونى بسته رو گذاشت توى یه ساك دستى مشکى دختر

 ...سرمو برگردوندم و نگاش کردم... ره نگام مى کنهیه نفر دا

حس ... سریع یه سر تکون دادم و رفتم بیرون... نگاه هاى پنهونى... همیشه همینطور بود... داغ کردم... از آشنا هامون بود یکى

 ...اسمش سعید بود... یه جورایى واسم عادت شده بود این نگاهاش! مبهمى بهش داشتم

 ...سعى کردم بى اهمیت باشم... پیچیدم تو کوچه... البته با ماشینش... کردم دنبالمه حس
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 ...عمو اینا هم که خونه نیستن... بیتا که با اون حالش نمى تونه زیاد از جاش پاشه! درو دیگه چرا بستم... لعنتى

 ....خودم که یادم رفت از بیتا کلید بگیرم لعنت فرستادم به

 ...دمچشمى به پشت سرم نگاه کر زیر

یعنى نوه ى خاله ... یه حساب پیش خودم کردم... از فامیل هاى دور بود... سعید و خیلى وقت بود که مى شناختم... همونجا بود هنوز

 ...تا حاال فکر نکرده بودم به اینکه چقدر دوریم از هم... اوه... ى مامانم

 !ه پیش خودش چى فکر مى کنه؟خاك به سرم حاال پسر... خودم اومدم و سریع نگامو ازش گرفتم به

دلو زدم به دریا و ... مونده بودم چیکار کنم... اونم سر کوچه با ماشینش واستاده بود و نگام مى کرد... جلوى در مونده بودم معطل

 ...زنگ اف اف رو فشار دادم

 !کیه؟: بآلخره صداش بلند شد... تا بیتا خودشو تکون بده نیم ساعت طول مى کشه! اه

 ...کن وا مونده رو دیگهوا  -

 !چرا درو بستى خب؟ -

 ...بیتا جان درو وا کن -

تا اومدم برم صداى زنگ اف اف که از همونجا مى شنیدمش ... باز کرد و منم عینهو چى پریدم تو خونه و درو پشت سرم بستم درو

 ...دى من بیتا رو از جاش بلند نمى کردم دیگهاى بابا خب یکم زودتر مى اوم... فرید بود... برگشتم و درو باز کردم... بلند شد

 ...سالم: فرید

هرچند بیتا زن فرید بود اما خب ... با هم رفتیم داخل و من بسته رو تو اتاق بیتا اینا گذاشتم... تکون دادم و بهش تبریک گفتم سرمو

 ...خجالت مى کشیدم جلوى فرید بسته رو بهش بدم

 زم ندارى؟بیتا چیزى ال: نگاه بهش انداختم یه

 ...به نشونه ى منفى تکون داد سرشو

 !بیتا حالت خوبه؟ -

 ...خوشبختانه دیگه خبرى از سعید نبود... شونه اى باال انداختم و با یه خداحافظى از خونه زدم بیرون... سرشو تکون داد دوباره

ونه مون به خیابون باز مى شد و حیاطمون پشت خونه آخه در ورودى خ... اومدم در خونه رو باز کنم آرتین با عجله اومد تو خیابون تا

 ...بود

 به کجا چنین شتابان؟ -

همونطور که ایستاده پاشو بلند کرده بود که شلوارشو ... خیلى عجله داشت که پاچه ى شلوارش تو کتونى ش گیر کرده بود انگار

 ...ا بهرامدارم مى رم مسجد ب... جایى هم نرو... خونه رو بهم نزنى: درست کنه گفت

کاش رزمى کار بودم ... عادت داشت بکوبه پس کله م! با حرص نگاش کردم... یکى آروم زد پشت گردنم و با خنده رفت بعدش

 ...ولى حیف که نبودم... اونوقت همچین مى زدمش
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البته نه ... ن مى خوندشیش سالى ازم بزرگتر بود و بعد از سربازى انگار که سرش به سنگ خورده باشه همه ش نماز و قرآ آرتین

بهرام برادر بیتا ... اهل گیتار زدن و آهنگاى داریوش و سیاوش قمیشى بود... حد خودش رو حفظ مى کرد... اینکه خشک مذهب باشه

رابطه م با بهرام توى سالم علیک خالصه مى شد و کال کارى به کارش ... هم مثل آرتین نماز خون بود و باهم مى رفتن مسجد

 ...نداشتم

 ...تکون دادم و همونطور که مى رفتم سمت در ورودى یه نگاه کلى به خونه انداختم سرمو

 ...البته نه خیابون اصلى... مون دو طبقه س و برخیابون خونه

و  طبقه ى دومم خونه ى ما که بعد از این درى که من جلوش واستاده بودم یه راهروى کوتاه... ى پایین خونه ى نگار و آرمانه طبقه

 ...کنار راه پله دقیقا در ورودى خونه ى نگار اینا بود... بعدش راه پله به طبقه ى دوم بود

من پنج تا پله ازش ... متوجه من نشده بود و داشت درو مى بست... کفشمو از پام درمى آوردم که در خونه ى نگار اینا باز شد داشتم

 ...رسیدیم به طبقه ى اول یعنى بعد از پنج تا پله تازه مى... پایین تر بودم

 ...کوتاهى زدم سوت

 ...ذلیل مرده ترسیدم: سریع برگشت نگار

 !تو هم دارى مى رى مسجد؟: و گفتم خندیدم

 !تنها بود؟... نه باو دارم مى رم پیش بیتا -

 ...نه فریدم هست -

 ...پس ولش بعدا مى رم! ااا -

 ...ام اومد باالنگارم باه... خودمو بهش رسوندم! باال انداختم شونه

 ...بابا طبق معمول جلوى تلوزیون خوابش برده بود... و بابا فوتبال نگاه مى کردن آرش

 !چرا خاموشش کردى؟: آرش تلوزیونو خاموش کرد و اومد پاشه که بابا بیدار شد... نگار رفتیم تو آشپزخونه با

 ...بابا خب خواب بودیا: خندید آرش

بابا عادتش بود جلوى تلوزیون خوابش مى برد و ... چال کشیدم بیرون و دادم نگار که سرخشون کنهسوسیس ها رو از تو یخ باخنده

 !بعد گله مى کرد که چرا خاموشش کردى؟

با این حال بچه ى درس خونى بودم و خیلى وقتا از درس خوندن لذت مى ... دیگه نمى شد مامانو پیچوند... باید مى رفتم مدرسه فردا

 ...این چند روز غیبت هم این بود که خیلى ها رو نمى شناختم و یه جورایى حوصله شو نداشتمدلیل ... بردم

پنج : به قول آرتین... یه حیاط نسبتا بزرگ... از تراس به حیاط پله مى خورد... تراسو که تو آشپزخونه بودو باز کردم و رفتم تو تراس در

 ...تا ماشین توش جا مى شد

تو باغچه مشغول بودم و ... چه ى خودم کرده بودمش و از نخود و لوبیا و شاخه گالى مامان توش مى کاشتمقسمت از حیاطو باغ یه

 ...اینهمه وقت که بهش نرسیده بودم خشک شده بود! انقدر بهش نظم دادم تا اینکه خسته شدم
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باید مى زاشتم خودشون خشک ... شک کنمعادت نداشتم دستامو خ... دستامو مى شستم که نگار با دوتا ساندویچ اومد پیشم داشتم

 ...شن

همونطور که ساندویچ منو نگه داشته بود مال خودشو برد سمت دهنش ولى هنوز ازش نخورده بود که یه دفعه هر دو رو داد  نگار

 ...دستم و دوید

 ...بسم اهللا: نگاش کردم متعجب

 !نگار باال آوردى؟: رفتم طرفش... سمت شیر آبو صورتشو شست رفت

 !شربت معده دارین؟... ولى دلم خیلى درد مى کنه... نه فقط حالتش بود -

 ...از بس سوسیس و کالباس و از این کوفتیا مى خورى: مو باال انداختم و مشغول خوردن شدم شونه

... نمى تونست بخورهاز دل درد و تهوع ... حرص نگام کرد که یه گاز دیگه به ساندویچم زدم و نگار بیچاره فقط محزون نگام کرد با

 ...منم با خنده همه ش حرصش مى دادم

 

*** 

 

 

همیشه ... طبق معمول لباسامو با حوصله پوشیدم و جلوى آینه یه نگاه به خودم انداختم... با صداى زنگ گوشى م بیدار شدم صبح

خنده م ... ن باید سه بار مى رفتم دستشویىو اینکه قبل از بیرون رفت... حتى وقتى خیلى دیرم باشه! عادت داشتم با حوصله آماده شم

 !چرا به خودت مى خندى؟... مرضه دیگه موجبخب ترك عادت ... گرفت

در همین ... هیچ وقت کسى رو بیدار نمى کردم! دادم تو و بى سرو صدا رفتم پایین و صبحونه مو خوردم و از در زدم بیرون موهامو

 ...دور نبود واسه همین پیاده راه افتادم مدرسه زیاد... حد که بدونن رفتم کافى بود

ناخودآگاه به وجد ... بچه ها داشتن به صف مى شدن! وارد شدم! از اونجا فعال همینو مى دیدم... مون یه ساختمون قدیمى بود مدرسه

 ...حتى با اینکه دوستى نداشتم... اومده بودم و یه جورایى بى خودى خوشحال بودم

 ...متعجب شدم... و نگاشون مى کردم که یهو یکى دستاشو گذاشت رو چشام صف واستاده بودم انتهاى

 !بگو کى م؟ -

 ...ولى نمى تونستم تشخیص بدم... آشنا بود صداش

 !کى م؟: خنده گفتم با

 !بگو من کى م؟... مسخره -

 ؟!من کى م -

 !آماتیس؟: شد عصبانى
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 ...همکالسى دوران راهنمایى م... مهسا بود... تازه شناختمش ...از غفلتش استفاده کردم و سریع برگشتم... برداشت دستشو

 !تو هم کامپیوترى؟... هى دختر: خوش حالى از اینکه تنها نیستم بغلش کردم با

 ...تقصیر هانیه بود دیگه... آره -

ناظم اعالم ... یبا شلوغ بودواسه همین تقر! بچه ها هنوز کامال مرتب نشده بودن و یه عده بهم ریخته بودن... هانیه رو صدا زد بعد

 ...کرد که صف ها رو مرتب کنن

 ...هانیه هم آروم اما پر هیجان سالم و علیک کردم با

مدرسه مون قدیمى بود و طبقه ى اولش ریزش ... بعد از کلى پچ پچ تو صف و کلى حرفاى مدیر و معاون رفتیم سر کالس بآلخره

 ...ن ساختمون قدیمى بود که هنوز اسباب کشى نکرده بودیمالبته یه مدرسه ى تازه هم کنار او... داشت

کم کم باهاشون آشنا ... با بچه ها رفتیم سر کالس... سوم کامپیوتر... به سر در کالسا نگاه کردم... از پله ها مى رفتیم باال داشتیم

 ...که موجاى دریا بهش مى خوردهمونطور که حدس مى زدم پشت مدرسه بلوار بود و صخره هایى ... رفتم سمت پنجره... شدم

نیمى از ... بچه ها هانیه رو فرستادن دفتر و وقتى هانیه برگشت گفت که امروز دبیر نداریم... یه ربعى که گذشت خبرى از دبیر نشد یه

 ...بچه ها از کالس خارج شدن

 ...بیاین احضار روح کنیم: یه گفتیه دفعه هان... و مهسا و هانیه و سه چهار نفر از بقیه ى بچه ها تو کالس بودیم من

 ...ما که لوازم کاملو نداریم اینجا: سحر

 ...کال زیاد تو کار ارواح و جن بودم و درموردشون کنجکاوى مى کردم... جو گرفته بود و حسابى تمرکز کرده بودم منو

متعجب نگاش ... سمتمون و آستیناشو زد باالیکى از بچه ها که دورادور مى شناختمش با یه حالت که مثال ترسناك باشه اومد  پریسا

 ...کردیم

 ...پا مى شم یه حالى بهت مى دما: مهسا

این حرفا رو هم ... از بس دلش پاك بود... ولى خودمو هالك کردم یه دفعه با یکى دعوا کنه، دعوا نکرد... مهسا کنگ فو کار بود آخه

 ...از روى شوخى مى زد

 !وقتى موهاى تنت سیخ شد حتما یه روحى اطرافته؟ نشنیدى مى گن! خب چیه؟: پریسا

ابروشو انداخت باال و با خنده اومد نزدیکمو دستمو گرفت تو ... من کنجکاو به پریسا نگاه مى کردم... سکته رو رد کرده بود سحر

 ...هکف دست هرکسى اینو نشون مى د! بزار ببینم چقدر با ارواح در ارتباطى؟: دستش و یه نگاه بهش انداخت

 ...هى بچه ها بیاین اینجا: به دستم خیره شد و بعد یه دفعه متعجب گفت یکم

 ...جمع شدن دورمون همه

 ...یه ستاره س که پاى راست نداره... ببینید... کف دست آماتیسو: پریسا

 ...سریع دست راستمو گرفت تو دستشو دقیق شد بهش مهسا

 ...راست مى گه: مهسا
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یه جوراى ... یه ستاره ى کوچولو دقیقا کف دست راستم بود که پاى راستش کامل نبود... سا درست مى گفتپری... نگاه کردم خودمم

 ...عجیبى بود که خودم تا اآلن متوجه نشده بودم

 ...بچه ها من یه فکرى بهتر از احضار روح دارم... باشه بابا دست آما رو کندیم: هانیه

 ...در کنارى: دموذیانه خندی... کنجکاو نگاش کردن همه

از طبقه ى اول چون ... این مدرسه ى قدیمى یه جورایى عمارته... ببین آماتیس: روبه روم نشست و گفت... ى منظورش نشدم متوجه

یه در کنار کالسمون هست که همیشه بسته س و هر وقتم که بازه هیچ کس جرات نداره بره ... ریزش داره هیچ استفاده اى نمى شه

مى گن ... واسه همینه ما اینجا بمب هم بترکونیم کسى نمى فهمه... هر کدوم یه متر ضخامتشونه... اش خیلى ضخیمندیوار... توش

 ...قبال زندون ساواك بوده

 ...اینو نمى دونستم: هینى کشید مهسا

 ...منم تازه شنیدم: هانیه

 ...خب ما که داریم دیگه مى ریم ساختمون جدیده: پریسا

 ...االن درش بازه... دفعه ى بعد فرصت نمى شه بریما... مى گم دیگهواسه همین : هانیه

 ...دفعه همه شیر شدن برن ببینن چه خبره یه

سحر داشت سکته مى ... هانیه اشاره زد همه بیان... دقیقا کنار کالسمون بود... از کالس زدیم بیرون و راهرو رو چک کردیم همه

 ...زد

 ...همه رو مود ترس بودن... بردارن من یه عطسه زدم پریسا اینا اومدن قدم از قدم تا

 ...بریم دیگه: هانیه

 ...بابا عطسه اومدا! نه نه نرین -

 ...ها یه نگاه به انتهاى راهرو انداختن بچه

 ...همه پنچر شدن... تا اومدیم جم بخوریم سر و کله ى ناظم پیدا شد... عطسه ى بعد دوباره

 ...گشتیم سر کالسکه در بسته شد و مام بر خالصه

 !حاال عطسه ت چى بود این وسط؟... اه آماتیس: هانیه

با اینکه یه جورایى ازش واهمه داشتم ولى خیلى کنجکاو ... ولى قرار شد که حتما یه سر به اونجا بزنیم... و چیزى نگفتم خندیدم

شاید یه نقطه ى دیگه از زندگى ... اسم رقم بخورهاون روز نمى دونستم که تو اون اتاق و اون مدرسه چه سرنوشتى قراره و... بودم

 ...بعد از گذشت سال ها... م

 

بعد از کالسا قرار بود چند نفر از بچه ها بمونن و کمک کنن وسایال و سیستم ها رو ... بود به ساختمون جدید اسباب کشى کنیم قرار

یه جورایى با حرفاش ... ه تو همین مدت کم باهاش خو گرفته بودممعلم مهربونم ک... عشق بنده... خانوم کمالى هم بود... منتقل کنیم
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دردى که روى ... درد بود... مشکل من مشکل نبود... اونقدر آروم که گاهى یادم مى رفت چه مشکلى دارم... شدم ىسر کالسا آروم م

 ...روحم حس مى کردم

 ...اى که مى گفت ما وقت داشتیم یه چرت بزنیمهر جمله ... زبانمون داشت طبق معمول یه قسمتو توضیح مى داد معلم

 ...ما دستمون کنده بهتون نمى رسیم! خانوم مى شه آروم تر بگین؟: دفعه مهسا گفت یه

چشمتون به برگه ها : بعد به خودش اومد و باز آروم گفت... مات بهمون خیره شد و بعد خودشم زد زیر خنده... زبان خشکش زد دبیر

 ...تون باشه

پشت مدرسه ... مى خواستم برم سمت بلوار... رفتم پشت ساختمون... ه سوال آخرو نوشتم و برگه مو تحویل دادم و زدم بیرونی سریع

داشتم مى رفتم که مهسا خودشو ! یه جورایى دیوار نداشت و واسه همین راحت به بلوار مى رسیدم و مى تونستم رو صخره ها بشینم

 !ا تنها؟تنه) کدو ( هى کویى : بهم رسوند

 ...کونوس... به من نگو کویى... هولت مى دم تو آبا: خندیدم

کردن و گربه  یاومدن ورزش م یکه م ییرمردایمنم کنارش نشستم و باهم به پ... خنده نشست رو یه صخره و به امواج خیره شد با

 ...دیمخیره ش دادنینور گرم آفتاب بدنشونو کش و قوس م ریشده بودن و ز داریکهتازه ب ییها

که اومده بودن و تو  دیرو د ییشد دخترپسرا یم یرو صخره ها گاه نییکه ما نشسته بودیم تقریبا باال تر از بقیه بود و اون پا اونجایى

 ...هم فرو رفته بودن

 ...زدن یم میو اونا هم ج دید یرو م اونایران قیهم گشت قا یگاه

 ...آما اونا رو: مهسا

 ...یه دختر و یه پسر جوون تو بغل هم نشسته بودن و عاشقانه به افق چشم دوخته بودن... نگاه کردم جایى که مهسا اشاره زد به

 !پایه اى؟: مهسا

خدایا جوانان این مملکت را به راه راست : با هم پا شدیم و دستامونو تو هم قفل کردیم و با صداى بلند تقریبا داد زدیم! خندیدم ریز

 ...آمین... هدایت کن

 ...حسابى تو حس بودیم یهو با صداى هوار پریسا از ترس قبض روح شدیم که ما

 !پرى مگه مرض دارى؟: مهسا

 !داشتیم دعا مى خوندیما: اضافه کرد باخنده

 !تنها تنها؟: خندید پریسا

 ...موقع گشت نگهبانى اومد و اون دوتام در رفتن همون

 ...بودیم از خنده مرده

 ...پسورد کن چی: کنارمون نشست پریسا
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... پریسا هم که با مهسا مشغول بود... آخه مهسا دوست نداشت... دادم دستشو رانى آناناسمو باز کردم و بدون تعارف خوردم چیپسمو

 ...مهسا داشت مى خندید... داشتم همه ش تکونش مى دادم بیاد پایین... یه تیکه آناناس تهش مونده بود

 ...ولدار بشم که وقتى یه تیکه توش موند بگم به جهنم و پرتش کنمدوست دارم انقدر پ: خنده م گرفت خودمم

 ...موقع هانیه از دور صدامون کرد و مام پا شدیم و رفتیم همون

 ...چون کالسا تموم شده بودن... بود وسایال رو منتقل کنیم قرار

رد مى شدیم که یهو چشم افتاد به لب خانوم  داشتیم از جلوى خانوم بلوط، ناظممون... یه کیس برداشته بود راه افتاده بود هرکى

 ...بچه ها لب تف پاشو: بلوط

 ...ایول... زیر لبش کبود شده: هانیه

 ...حتما شوهرش کتکش زده از بس روش تف پاشیده: مهسا

 ... )از تیره ى درخت بلوط... ( یا راش... واسه همین بهش مى گفتیم تف پاش... بلوط وقتى حرف مى زدن تف مى پاشید آخه

همون موقع سپیده که یه کیس دستش بود و نمى تونست درست جلوشو ببینه روى سرامیکا سر ... این حرف مهسا نتونستم نخندم با

 ...مخ سپیده نیز هم... کیس قابل استفاده نبود... سریع به دادش رسیدیم... خورد و هم کیس و هم مخش پوکیدن

 ...یم اومد سمتمون و دست سپیده رو گرفت تا پاشهاز معلمامون که خیلى باهاش راحت بود یکى

 ...کال با معلماى باحال زود جوش مى خوردم... من بیشتر از همه باهاش راحت بودم... ها هى اشاره مى زدن بچه

 !خانوم بلوط کتک خورده؟... خانوم: دلو زدم به دریا و پرسیدم بآلخره

صبح مى خواسته سر مربا رو باز کنه انگار سر مربا که سفت بوده یهو ... نه دخترم: دیه دفعه خندی... نگاه بهم انداخت و ساکت شد یه

 ...شما به چه چیزا که فکر نمى کنید... پریده خورده به لبش

 ...حیف... از بس دهنش همیشه بازه: پنچر شدن و هانیه با یه آه جگر سوز آروم گفت همه

ها تقریبا همه رفته بودن و منو سپیده منتظر بودیم که همه ى کارا تموم بشن و بعد بچه ... مو قورت دادم و مشغول کار شدیم خنده

... سیستم هاى آخرو جمع کرده بودیم و داشتیم برمى گشتیم سمت ساختمون قدیمى که کیفامونو که اونجا بودن و برداریم... بریم

 ...سیمهمین تند تند قدم برمى داشتیم که زود بر اسهو... هوا تاریک شده بود

 ...انتظار نداشتیم تو اون تاریکى کسى پیشمون باشه... سپیده که سکته رو زده بود... صداى یه نفر هر دو خشکمون زد با

 ...چون تاریک بود صورتشو درست نمى دیدم... برگشتم دیدم یه پسر جوون جلوى در مدرسه واستاده  سریع

 !کارى داشتین؟ -

 !شما تاکسى مى خواستین؟ -

 ...چون جز ما سه نفر کس دیگه اى تو مدرسه نبود... حتما معاونمون زنگ زده دیگه: نم گذشتذه از

 !چند لحظه وایسین... بله: نگاه بهش انداختم و گفتم یه

 !دارین مى رین؟: سپیده رو گرفتم و تند تند با هم از پله ها رفتیم باال و کیفامونو برداشتیم که تو راهرو معاونمونو دیدیم دست
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 ...تاکسى منتظرمونه... بله خانوم: سپیده

 ...خداحافظ... برید دخترا... باشه خسته نباشید: شفیق سرشو تکون داد و گفت خانوم

 ...وایسین بزارین ببینم کیه: خدافظى کردیم و داشتیم پله ها رو برمى گشتیم که یهو خانوم شفیق گفت مام

 ...جلو تر از ما راه افتاد بعد

: اومد سمت ما و گفت... دیدم داره تند تند راه مى ره... خانوم شفیق همونطور که زیر لب یه چیزایى مى گفت... ستادیمهمونجا وا مام

 ...برید تو آژانس نیست که

 !پس این کى بود؟... کال قابل توصیف نبود... ى من و سپیده قیافه

 !مگه شما زنگ نزدین؟: به خودم اومدم سریع

 ...همونا که بقیه رو برده بودن... ولى من به دوتا آشنا گفته بودم... چرا عزیزم: سرش مرتب کردشفیق چادرشو رو  خانوم

سپیده با تاکسى رفت و من با بابا اینا که تازه فهمیده بودم ... موقع آژانس اومد و من و سپیده رفتیم جلوى ساختمون جدیده همون

واقعا مشکوك بود ! هرچند ذهنم مشغول بود که اون شخص کى بود؟... نگفتم البته از قضیه ى تاکسى چیزى... خیلى وقته منتظرمن

 ...کاش قیافه شو دیده بودم... اه... آخه همه مى اومدن جلوى ساختمون جدید... قدیمى ونکه اومده بود جلوى ساختم

ى مى خواست بهترین کار ها رو خانوم کمال... باید پروژه ى چند رسانه اى رو آماده مى کردم... کردم ذهنمو منحرف کنم سعى

 ...بفرسته واسه جشن واره

همه ى سعیم این بود به بهترین نحو پروژه مو ارائه ... به زور مامان شام خوردم و سریع رفتم پاى کامپیوتر... ماشین پیاده شدم از

حتى ... یوتر تا اشک از چشام مى اومدسه ماه آخر تا مى اومدم خونه یه ناهار مختصر مى خوردم و بعدش مى نشستم پاى کامپ... بدم

 ...سه ماه تموم کارم همین بود... مى خوردم ترشام هم پاى کامپیو

حتى چندوقت پیش ... من کارم تموم شده بود و خانوم کمالى خوشش اومده بود... خرداد امتحان عملى برنامه نویسى داشتیم اول

 ...پروژه م هم فرستاده بود واسه جشنواره

منم با ... بچه ها همه با منت مى گفتن برم و کمکشون کنم... الى گوشى ش زنگ خورد و رفت یه گوشه ى کارگاهکم خانوم

 ...انتظار داشتن من رو هوا واسشون برنامه بنویسم و اونام اجرا بگیرن... بدجنسى از جام تکون نخوردم

ندتا از بچه ها کاراشونو تحویل دادن و با هم از اتاق کامپیوتر لبخند موذیانه م رفتم و پولمو برداشتم و داشتم برمى گشتم که چ با

 ...رفتم تو کالس خودمون

 ....آها... دیگه باید بریم واسه کنکور... روز آخره ها... دستا شله: پریسا

 :با یه حالت مسخره که دستشو مشت کرده بود جلوى دهنش شروع کرد به آهنگ خوندن بعد

 

 ...غصه آزاد بشهز  ره،یخواد پر بگ یم دلم

 ...تنها بوده ، وقتشه دوماد بشه هیعمر
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 ...دلم يوا... دلم  يوا يوا... دلم  يوا

 

 ...یه تیکه از موهاشو ریخته بود بیرون و هى سرشو عین دیوونه ها تکون مى داد... اون وسط اداى دى جى ها رو در مى آورد هانیه

 

 ...که همیشه رو مود آهنگاى قدیمى بود سپیده

 !نرسیدى نه؟ 89سپید تو هنوز به : یساپر

 ...بندرى بزنم... گمشو: سپیده

 ...بزن عزیزم... واال اونى که تو مى زنى بیشتر عربیه: پریسا

 ...خنده م گرفته بود از کاراشون... شروع کرد به ضرب گرفتن و بقیه مسخره بازى در مى آوردن سپیده

 ...دستا شلــــــه: پریسا

یکى ضرب گرفته بود اون یکى مى رقصید اون یکى هى ... قیافه ها تو اون لحظه تماشایى بود... س باز شدموقع در کال همون

 ...قیافه م از زور خنده سرخ شده بود... دستاشو مثل رپر ها تکون مى داد

م وقتى واسه رقص آذرى شانس آورد... دیگه نتونستم طاقت بیارم و بلند بلند زدم زیر خنده... دست به کمر نگاشون مى کرد بلوط

 ...گفتن برقصم قبول نکردم

همون موقع خانوم کمالى هم اومد و بلوط با یه سر ... ولى مگه مى شد... چشم غره ى تف پاش سعى کردم خنده مو بپوشونم با

 ... تاسف که تکون داد رفت

شنواره گفت و بعد دستمو گرفت و باهم رفتیم کمالى که انگار عجله داشت اومد سمتمو سریع یه چیزایى تند تند در مورد ج خانوم

گوشى رو داد دستم و یه زنه یه کم حرف زد و ... قاطى کرده بودم و هیچى نمى فهمیدم... یگج بودم... بیرون از کالس سمت دفتر

 ...اشیدفرهنگ سازمان آموزش پرورش ب دانیهشت آبان ساعت چهار ، رشت م: و اونم گفت  ادممنم عین گیجا فقط سر تکون د

 !یعنى منتخب بودم؟... باورم نمى شد... سرمو تکون دادم و یه تشکر کردم و گوشى رو گذاشتم باز

بچه ها ... با همون حالت مات رفتم بیرون... موفقیتمو مدیونش بودم... ازش ممنون بودم... کمالى بغلم کرد و بهم تبریک گفت خانوم

 ...رو راه پله نشسته بودن

 ...هاتون کثیف مى شنامانتو: گفتم گیج

 !بگو بینم چى شد؟... بابا مانتو رو ولش: سریع پا شد و همونطور که مانتوشو با دستش تمیز مى کرد گفت مهسا

باورم نمى شد ... از خوشحالیشون شاد بودم! تازه گرفته بودم چه خبره؟... با جیغ بغلم کردن... شده بود واسشون تعریف کردم هرچى

 ...دنپروژه مو قبول کر

به محض اینکه زنگ خورد از بچه ها ... بچه ها برگشتیم سر کالس و چون دیگه چیزى به زنگ نمونده بود وسایلمونو جمع کردیم با

داشتیم از شیرینى فروشى مى اومدم ... رفتم تو شیرینى فروشى یه جعبه شیرینى تر خریدم... خداحافظى کردم و از مدرسه زدم بیرون
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ولى پشت سرم فقط یه پیرزن بود که تو دستش یه ساك ... سریع سرمو برگردوندم... پشت سرمه هیه سایبیرون که حس کردم 

مشکوك یه قدم به عقب برداشتم و یه نگاه به کوچه اى که همون لحظه از جلوش ... سبزى و یه ساك که توش خواربار بود داشت

 ...کرده بودم اخمدآگاه ناخو... ولى توى کوچه هم کسى نبود... رد شده بودم انداختم

خدا راضیه سه تا پسر جوون داشته : هلک و هلک، غر غر کنان همونطور که گیلکى با خودش حرف مى زد از کنارم رد شد پیرزنه

 !باشم اونوقت این بار ها رو خودم بکشونم؟

 ...و تا اومدم برم و بهش کمک کنم جلوى یه خونه واستاد و کلید انداخت تو در خندیدم

... آماتیس یا دیوونه شدى یا واقعا یکى دنبالته... اه... خیال جعبه ى شیرینى رو تو دستم جا به جا کردم و پیچیدم تو کوچه بى

پس ... خب موهام که سیخ نشدن... شاید یاد حرف پریسا افتاده بودم... ناخودآگاه یکم آستینمو دادم باال و به موهاى دستم خیره شدم

 ...روح اطرافم نیست

ناگفته ... ولى باز هیچ کس نبود... با این حال قدمامو آروم کردم تا اونى که فکر مى کردم پشت سرمه بهم برسه... م گرفت ندهخ

 ...با توجه به اینکه هیچکى تو کوچه نبود... نمونه که کمى هم ترسیده بودم

: آورده نیاورده دویدم باال و درو باز کردم که نگارو دیدمکفشامو در... بار با قدماى تند خودمو به خونه رسوندم و سریع پریدم تو این

 !هى دختر تو مگه خودت خونه ندارى؟

 ...اومدم شربت معده بگیرم... خب چیکار کنم دلم درد مى کنه: گرفته بود دلشو

 ...بخور دواى دل درده: نچى کردم و جعبه ى شیرینى رو گرفتم جلوش نچ

 !شوهر کردى؟: یه رولت برداشت نگارم

 ...نخیر خانوم! تو شوهر کردى به کجا رسیدى مگه؟: خندیدم

 ...پروژه م منتخب شده: رو کردم به مامان که پشت اپن واستاده بود و نگام مى کرد و با ذوق اضافه کردم بعد

پشت گردنشو  عادتم بود... دویدم و همونطور که جعبه رو جلوش روى اپن مى زاشتم از پشت بغلش کردم و پشت گردنشو بوسیدم و

 ...ببوسم

... شایدم بیشتر... قد دنیا دوستش داشتم... مقنعه مو از سرم کندم و دوباره ى گونه ى مامانمو بوسیدم... روى یه مبل ولو شد نگار

 ...همیشه ناراحتى ش منو از پا مى ندازه

 ...قربون دختر گلم برم: سرمو بوسید مامان

 !ماشینم کجاست؟ مامان سوئیچ: از اتاقش اومد بیرون آرش

 ...تو کشوى دوم اتاقت: مامان

 ...کال این جناب برادر ما همیشه دنبال وسایل گم شده شه... برگشت تا سوئیچشو برداره آرش

 ...یکم ساالد واسه خودم کشیدم... روز ناهار نگار و آرمانم اومدن پیش ما اون

 !آماتیس حاال کى قراره برین واسه جشنواره؟: نگار
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 ...هشت آبان... سه چهار ماه دیگه: لى کردمخا دهنمو

 !به سالمتى سفر آخرت؟: آرتین

 !یعنى مى شه ما پلو فسنجون تو رم بخوریم؟:  آرش

 ...باید بریم تهران... پروژه م منتخب شده... نخیر: زبون درازى گفتم با

 ...دفعه همه دست از خوردن کشیدن یه

 !تنها رو کجا بفرستیم؟یه دختر : سریع و با لحن تندى گفت آرتین

 ...الزم نکرده: آرش

 ...من اینهمه زحمت کشیدم: گرد شد چشام

 ...الزم نیست برى: آرتین

 !چرا نباید بره؟: دخالت کرد بابا

 ...همیشه پشتم بود و باعث شده بود محکم بار بیام... عاشق بابا بودم... این حرف به همه فهموند که رفتن من حتمیه با

 !بابا یعنى مى خواى آماتیسو تنهایى بفرستى؟: و گذاشت رو میزلیوانش آرتین

 ...من بهش این اجازه رو مى دم... این همه زحمت کشیده حاال که به موفقیتش چیزى نمونده دلیلى نداره که نره: بابا

 ...با جمله ى آخرش بحثو خاتمه داد و

 !ئنى؟آماتیس مطم: نگران گفت... ولى هنوز بى خیال نشده بود مامان

 ...ته تهش یه هفته س دیگه! مامان جون مگه کجا مى خواد بره؟: که بیشتر اوقات هوامو داشت دخالت کرد آرمان

تو اون هیرى ... ولى اون لحظه انگار باز دل دردش شروع شده بود... نگار بیشتر اوقات هوادارى مو مى کرد... نگار نگاه کردم به

 ...ویرى خنده م گرفت

 ...مامان موافقم من با: آرتین

 ...این بحث تموم شده س: بابا

 ...یه نگاه به شماره انداخت و اخماش رفت تو هم... موقع گوشى بابا زنگ خورد همون

 !کیه مهران؟: مامان

یش بابا آرمانم پ... بابا یه شرکت مهندسى داشت... حتما کار ادارى بود... گوشى رو جواب داد و با عصبانیت پا شد و ترکمون کرد بابا

خب وضع مالى مون خوب بود واسه چى باید خودشونو خسته مى ... کار مى کرد ولى آرتین و آرش انگار بیکارى رو ترجیح مى دادن

 !کردن؟

 ...هر حال چیزى که مهم بود تلفن بابا نبود این بود که بآلخره من رضایتمو گرفتم به

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا
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*** 

سریع برگشت ... رفتم و از پشت سر، پشت گردنشو بوسیدم... مامان تو آشپزخونه بود... مو مرتب کردم و از اتاق زدم بیرون مقنعه

 ...فدات شم یه چیزى بخور: سمتمو صورتمو بوسید

 ...دلشو نشکونم یه لقمه گرفتم و با چاى یکم خوردم پشت میز و براى اینکه نشستم

 !آماده اى؟: از تو اتاقش اومد بیرون آرتین

شاید واسه همین بود ... با شناختى که از خودم داشتم مى دونستم که قبول مى شم... مامان از زیر قرآن ردم کرد... تکون دادم سرمو

 ...که استرس زیادى نداشتم

بیشتر از اونى که فکر مى کردم راضى از جلسه ى ... م کرد و قرار شد که امتحانم تموم شد بیاد دنبالم جلوى حوزه پیاده آرتین

با ... ولى مشکلى که بود این بود که واسه دانشگاه هم حتما باید جنگ اعصابى راه بیفته... دانشگاه... یوهو... امتحان بیرون اومدم

بهونه ... شاید فکر مى کرد تو کنکور قبول نمى شم... اما مخالف سرسخت دانشگاه بود رسونده بود سر جلسه، واینکه خود آرتین من

 ...امسال قبول نشدى سال دیگه خبرى از کنکور نیست: شم این بود که

 ...دوست نداشتم عمرم به بطالت بگذره... همین بود که من سخت درس مى خوندم واسه

 ...سریع سوار شدم... آرتین اومده بود دنبالم ...صداى بوقى از فکر و خیال اومدم بیرون با

 !چطور بود؟: آرتین

 ...عالى: ذوق گفتم با

سعى کردم فکر کنم این سرعت ناشى از ... با سرعت رانندگى مى کرد... ولى متوجه شدم که اخماش رفت تو هم... نگفت چیزى

 ...باید زود برسیمعصبانیتش نیست و بخاطر اینه که امروز عروسى دختر خاله م شیماست، و 

 ...نگار پیش مامان بود و داشتن آماده مى شدن... از پله ها رفتم باال... خونه پیاده شدم و وارد حیاط شدم جلوى

 ...حسابى گشنه م بود... مقنعه مو در آوردم و نشستم پشت میز و شروع به خوردن غذام که آماده رو میز بود کردم سریع

 !پس کى مى خواى آماده شى؟: د گفتهمونطور که ریمل مى ز نگار

 ...ریملت چقدر آشناست: آب خوردم و بجاى اینکه جواب سوالشو بدم گفتم یکم

 ...آره مال توئه: ریلکس گفت خیلى

 ...از رو نمى رى که: خندیدم

 ...همون فاسده س... داداشت بهم پول نمى ده ریمل بخرم... من بیچاره... آما: خندید خودشم

 ...ار ماه پیش دادم مهندساى نارنجى پوشاونو که چه -

 ...بى ادب: نگار

 ...چشم و ابرو اومدم که یعنى باز کارت گیر من مى شه دیگه واسش

 ...به روى مبارکش نیاورد نگارم
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ى مشکى  یه پیراهن ساده... لباسى که آماده کرده بودمو از رو تخت برداشتم... قاشق از غذامو خوردم و تندى دویدم تو اتاقم آخرین

صندالى مشکى م هم پوشیدم و کمى هم آرایش و موهامو که تا نزدیکى ... که دکلته بود و روش یه کت آستین سه ربع مى پوشیدم

 ...حریرمو سر کردم و از اتاق زدم بیرون لکمرم بودو اتو کشیدم و شا

 !کى میاد تو رو بگیره؟.. .حاال تو اینقدر به خودت برس: نگار با مسخرگى گفت... با ذوق نگام کرد مامان

 !کى گفته من دخترمو بهشون مى دم؟... خیلى هم دلشون بخواد: مامان

یه کت و دامن شیک مشکى با حاشیه هاى زرشکى پوشیده بود و آرایش مالیم ... عاشقش بودم... محبت به مامان نگاه کردم با

از موهاى بلند بدش مى ... وهاشم که کوتاه بود و مش کردهم... همیشگى شو که یه جورایى جزو جداناپذیر صورتش بود رو داشت

 ...اومد

: با یه شال حریر رو شونه ش... یه پیراهن تنگ بادمجونى پوشیده بود که تا زانوهاش بود... داشت تو چشاش مداد مى کشید نگار

 ...مامان زیادى لوسش کردیا

آخه آرتین با دوستاش قرار ... رو به آرتین گفت که ما رو مى رسونه تا خواست جوابشو بده آرش از تو اتاقش بیرون اومد و مامان

 ...واال... حتما مى رفتن مسجد... داشت

 ...نمى رقصیا: که مى رفت سمت در گفت همونطور

 ...خداحافظ: بجاش گفتم... ندادم جوابشو

اگه آرش بود حتما ... رامو کج کرد سمت در ورودى. ..اومدم برم تو اتاقم تا کیفمو بردارم که زد به در هال... درو بست و رفت آرتین

 ...اما آرتین... فکر مى کردم یه چیزى جا گذاشته

نه اینکه ... سه چهار ماهش بود ولى خیلى ریزه میزه بود... بغلش کردم... واى خدا کوچولوى نازم... بیتا بود با ستایش... باز کردم درو

با غر غراى مامان همه آماده ... جثه ش خیلى ریز تر از بچه هایى بود که تاحاال دیده بودم ولى... هنوز همون هفتصد گرم مونده باشه

البته بیتا با دختر ... بیتا هم با ما اومد چون فرید سرکار بود و عذرخواهى کرده بود که نمى تونست بیاد... آرش راه افتادیم اشدیم و ب

 ...ون کرده بودخاله م نسبتى نداشت و خاله از روى دوستى دعوتش

البته ما به علت غر غراى مامان خیلى زود اومده ... یه باغ بزرگ که چراغونى شده بود... جلوى باغ نگه داشت و پیاده شدیم آرش

 ...بودیم و هنوز هوا روشن بود

... ینو خوب مى دونستما... جلف نبودم... اونجایى که آدم شادى بودم از همون لحظه ى ورود شروع به دست زدن و شیطونى کردم از

 ...اون لحظه م چون باغ خلوت بود شروع کردم به رقصیدن... اینم خوب مى دونستم... ولى شیطون و شاد بودم

 !کى مى خواى شیطونى هاتو تموم کنى بچه؟: با خنده اومد سمتمون و صورتمو بوسید خاله

به نظرم رنگ ... داشتم به میز جلوشون نگاه مى کردم... دنو رفتم سمت جایگاهى که واسه عروس و دوماد درست کرده بو خندیدم

 ...حتما شیما از این رنگ خوشش مى اومد دیگه... اما عادت نداشتم تو کار کسى دخالت کنم... صورتى ش زیاد جالب نیومد

 ...و رفتم و نشستم اى باال انداختم و یه جا که خوب باشه و به همه جا اشراف داشته باشمو واسه نشستن انتخاب کردم شونه
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ولى سریع رومو ... یه نگاه به پسر جوون و زن چادرى اى که داخل شدن انداختم... و... کم سر و کله ى مهمونا پیدا مى شد کم

ولى ازش بدم هم نمى ... حسى نسبت بهش نداشتم... همون که اون روز دنبالم کرد... سعید بود... برگردوندم که متوجه من نشه

ولى یه جورایى ... از پسرا نمى ترسم... بعد از اون اتفاق! عشق چیه؟! وقت مى تونستم عاشق بشم؟ چولى من هی... ى دونمنم... اومد

... موهبتى که خدا بهم داد تا باعث بشه سمت پسرا نرم... شاید باید به اون اتفاق به عنوان یه موهبت نگاه کنم... ازشون گریز دارم

 ...ممکن بود خیلى چیزا عوض بشه مازشون دورى نمى کرد شاید اگه بخاطر اون اتفاق

 ...نمى دونم... عمیقى کشیدم آه

 ...اینو مى دونم... ولى

 ...تو هم ببخش... من بخشیدم خدایا

نمى دونم ... سریع گوشى مو از تو کیفم درآوردم و الکى خودمو مشغول نشون دادم... افکارم غرق بودم که دیدم بهم خیره شده تو

 ...دقیقه اى الکى بازى کردم ولى وقتى سرمو بلند کردم تقریبا همه اومده بودن چند

خاله رو بین جمعیت پیدا ... پا شدم تا برم لباسمو عوض کنم... بوق هاى پى در پى خبر از اومدن عروس و داماد مى داد صداى

 ...ه پیشخدمت ها مى گفت که چطورى پذیرایى کننبا یه خانم دیگه که احتمال مى دادم مادر امیر، داماد بود داشت ب... کردم

 !خاله؟ -

 !دخترم این چه چیدنیه؟ -

 !خاله جون؟ -

 جونم؟:سمت من برگشت

بله ... عزیزم از اون سمت پذیرایى کنید: از اینکه حرفى بزنم دوباره سمت اون دوتا دخترى که مظلوم گیرشون آورده بود گفت قبل

 !خاله جان؟

 ...خانوم اون ور: دختره

 ...چقدر شلوغ شد یهو... نمى دونم مامان و نگارهم کجان... خاله سرش شلوغ بود... نشدم بقیه ى حرفاشونو گوش کنم منتظر

بى اهمیت رفتم و مانتومو کندم و یه نگاه به خودم تو آینه ... مى رفتم سمت رخت کن که عروس و داماد وارد جایگاه شدن داشتم

... تو چشماى قهوه اى تیره م مداد مشکى کشیده بودم که رنگ چشمامو تیره تر نشون مى داد... دماز خودم راضى بو... انداختم

با ... و بینى متناسب و لباى برجسته... قیافه ى دخترونه مو حفظ کرده بودم... زنونه نبود... شده بود میزابروهام که به لطف آرایشگر ت

 ...یه پوست سبزه که نیازى به کرم برنزه نداشت

... وقتى از خوب بودنم مطمئن شدم در رخت کنو باز کردم و اومدم بیرون... قیافه م راضى بودم و همیشه خدا رو شکر مى کردم از

همونطور ... شاید همین باعث شده بود صداى گوشى مو که تو کیفم بود بشنوم... چون تقریبا از جمع دور بودم صداى کمى مى اومد

... کیفم بود و بین اون خنزل پنزال دنبال گوشى م مى گشتم که نمى دونم یهو به چى خوردم توم که مى رفتم سمت جمعیت سر
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چه مى دونم ... یه ستون سفید تزیینى بود که دورش پیچک پیچیده بودن! این ستونو باید اینجا مى زاشتن؟... اه... سرمو بلند کردم

 ...ولى مصنوعى بودن انگار... کاشته بودن

با حرص طورى که کسى متوجه نشه با پام کوبیدم بهش که یه تکون خورد و لق ... چقدرم سفته... ى مو با دستم گرفتمپیشون... آخ

 !خاك به سرم نیفته یهو؟... زد

چقدر این ... آى تو روحت آماتیس... قبل از اینکه اوضاع بیخ پیدا کنه سرمو برگردوندم که یه دفعه به یه چیز محکم تر خوردم سریع

 !بیستون ستون داره؟... بیستونم اینقدر ستون نداره! ستون هست آخه؟جا 

 ...با صداى تک سرفه اى تقریبا از جام پریدم... گوشى م دیگه زنگ نمى خورد... حرص سرمو از تو کیفم درآوردم با

سرمو بلند ... از ستون هام بلند تره... زهچقدر درا... لبمو گزیدم! این مگه ستون نبود؟... وا... که جلوم واستاده بود نگاه کردم دیسع به

و  ینیب... پرپشت اما خوش حالت يو ابروها دیو پوست سف یمشک يچشما و موها... کردم و نگامو از شونه ش به چهره ش دوختم

 ...اما خب بد هم نبود... تو صورتش نداشت یجذاب زیچ... متناسب يلبا

 ...جمع کنید شتریبهتره حواستونو ب: گفت يزیچ هی... نه یول... ز کنارم رد بشهبگه اومد ا يزیچ نکهیبدون ا شهیمثل هم دیسع

 ...به هر حال شرمنده: از حرصم دسته ى کیفمو محکم فشار دادم... رو با یه لحن تمسخر وار گفت "جمع کنید شتریحواستونو ب "

غرور بى جا یه ... دوست داشتم غرورم به جا باشه... ى نکنمهم مغرور نبودم که بخاطر کارى که به اشتباه انجام دادم عذرخواه اونقدرا

 ...دندگى یه

 ...شاید با برخورد اولم به هیچ عنوان انتظار عذرخواهى نداشت... اما تعجب کرده بود دیسع

 ...تکون دادم و بى اهمیت از کنارش گذشتم سرمو

 نگار چته؟... اه: حرص گوشى مو جواب دادم با

 ...بیا ستایشو بگیر! ى؟کدوم گورى رفت: نگار

 پس بیتا کجاست؟ -

 ...رفته دستشویى -

نگار ستایشو تو دستش گرفته بود و مدام تکونش مى ... پیداشون کردم... غر غر گوشى رو قطع کردم و نگامو بین جمعیت چرخوندم با

 کنى؟؟؟ مگه دارى دوغ درست مى! چرا هى تکونش مى دى؟: رفتم سمتشو بچه رو از دستش گرفتم... داد

 ...به بچه دارى من شک دارى؟ من برادرزاده مو وقتى مى رفت دستشویى مى شستمش تمام زیر ناخنم کثافت مى شد... گمشو -

بچه هم آوردى من عمه ش ... بهت بگما...حالمو بهم زدى... اه نگار ببند: نگاه بهش انداختم و سر ستایشو گذاشتم رو شونه م یه

 ...من یکى فاکتور... نیستم

 ...ساکت شد: بى توجه به من گفت نگار

 کى؟: مى زدم پشت ستایش آروم

 ...نیم ساعته دارم تکونش مى دم اما ساکت نمى شه... ستایش -
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بیتا که اومد ستایشو بهش ندادم و گذاشتم ... و چقدر سریع خوابش برد... مثل فرشته ها بود... یه نگاه به صورتش انداختم... زدم لبخند

 ...و چقدر واسه خودم هم عجیب بود... شاید اولین بچه اى بود که اینقدر دوستش داشتم... غلم بخوابهراحت تو ب

داشتن آذرى مى ... چون ستایش خواب بود نمى تونستم همراهى شون کنم... و بیتا داشتن مى رقصیدن و من نگاشون مى کردم نگار

با این حال سعى مى کردم به روى ... یره ى سعید داشتم خفه مى شدمزیر نگاه هاى خ... نگار رقص پاش حرف نداشت... رقصیدن

 ...خودم نیارم

آرایششم ... موهاشو خیلى قشنگ شنیون کرده بودن... تازه فرصت کردم با دقت نگاش کنم... همش اشاره مى زد برم وسط شیما

ز کاهوبى بود که چون تو چشاش لنز سبز فقط پشت چشماش سب... مالیم بود و مثل خیلى از عروساى دیگه رنگین کمون نبود

همه دیگه فهمیده بودن چشاى ... یه بار لنز گذاشتا... هى به چشاش دست مى کشید یعولى شیما ى ضا... گذاشته بود بهش مى اومد

 ...خودش نیست

ونجا که به یاد داشتم شیما تا ا... لباسش دکلته بود ولى روش یه کت آستین سه ربع پوشیده بود... کل صورتش خواستنى شده بود در

 ...شیما گفته بود غیرتیه... حتما امیر مجبورش کرده بود... خیلى راحت تر از این حرفا بود که بخواد کت بپوشه

آخرشم خودش اومد و ستایشو ازم گرفت و داد دست ... چشم و ابرو به شیما اشاره مى زدم و حرصش مى دادم که یعنى نمیام وسط با

 ...من که دیگه کوالك کردم... کشوند وسط تا با بیتا و نگار آذرى برقصممامان و منو 

بآلخره نگار که انگار کم آورده ... یه جورایى داشتیم کل مى انداختیم و نمى خواستیم کم بیاریم... کنار کشید و موندیم منو نگار بیتا

... آهنگ که تموم شد دیدم شیما داره واسم سوت مى زنه.. .بود با نفس هاى مقطع از میدون زد بیرون و من تا پایان آهنگ رقصیدم

... عروسم اینقدر جلف مى شه؟ بهش نمى خندیدن مى اومد با همون لباس عروس تو رقص پا همراهى م مى کرد... خنده م گرفت

 ...البته باید توجهى مى کردیم که شیما خیلى خانومانه مى رقصه

مدلشم طورى بود که نمى تونستم بدون اینکه ... راحت برقصم از پام درشون آورده بودمآخه بخاطر اینکه ... سمت صندالم رفتم

 ...واسه همین مجبورى همونجا یکم خم شدم تا تند تند بنداشو ببندم... بنداشو دور پام ببندم راه برم و یه جورایى از پام مى افتاد

سریع بدون اینکه عکس العملى نشون بدم برگشتم و سر جام ... رفت تو همبى اختیار اخمام ... که بلند کردم نگام به سعید افتاد سرمو

 ...نشستم

ولى نمى دونم چرا هر وقت ... گرم و مهربونه... از این ور اون ور مى شنوم شوخه... تاحاال فقط یه بار صداى سعیدو شنیده باشم شاید

 ...منو مى دید ساکت بود

... ودم و تو افکارم غرق بودم که ویبره ى گوشى مو که تو دستم گرفته بودمو حس کردمیه صندلى کنار نگار و بیتا نشسته ب روى

 !جونم؟: چون خواننده بعد از یه آهنگ آذرى بلند هنوز داشت به خودش استراحت مى داد جواب دادم... مهسا بود

 ...سل آما -

 ...کال تو کار مخففى دیگه -

 ؟ ... ) ازگیل( کجایى کونوس  -
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 چطور؟... عروسى دختر خاله م: فتم گر خنده

 ...مخ مى زنى دیگه: کشید و گفت سوتى

 ...عرضه ى اینم ندارى دلم خوش باشه بهت که... ولى نه: لحظه سکوت کرد یه

 چه خبر؟... کوفت -

 پایه اى دیگه؟... داریم با بچه ها مى ریم بیرون... آها راستى یادم اومد -

 واسه کى؟ -

 ...دیگه ممکنه هرکى یه جا دانشگاه قبول بشه و همدیگه رو نبینیمچون ... هفته ى دیگه -

 ...قراره وداع کنیم: با یه لحن مثال گریه دار گفت بعد

 کجا مى ریم حاال؟: م گرفته بود خنده

 ...جایى.. شهربازى اى، سینمایى... چه مى دونم تو ام: مهسا

 ...ر بزنهپریسا قراره ماشین باباشو دود: با هیجان اضافه کرد بعد

 شر نشه؟: انداختم باال ابرومو

 ...خوشم نمى اومد کارى رو انجام بدم که بعد به خاطرش باز خواست بشم کال

 پس پایه اى دیگه؟... نه بابا خیالت تخت: مهسا

نن و کچل مو رو بز... همدیگه رو بغل کنن... مد شده همه عمل کنن... یک، دو، سه: لحظه یهو خواننده جو زده شروع کرد همون

 ...آقایون خانوما صبر کنن... کنن

 ...دخترا و پسرا داد مى زدن... یه لحظه سکوت و یه دفعه کل باغ رفت رو هوا و

 ...فعال... مهسا بهت خبر مى دم: گفتم تندى

 ...واال... مجبور که نبودم... حوصله نداشتم تو اون سر و صدا داد بزنم چون

 ...یهو همه ى سرها برگشت سمت اون قسمت... ز ته باغ بلند شدلحظه یه دفعه سر و صدایى ا همون

 ...اى جانم دعوا: بیتا

 ...بیتا خجالت بکش: خندیدم

 ...گمشو: نگار

 ...مشغول ساییدن ناخناش شد و

 !حاال واسه چى دعوا شده؟: بیتا

تو این هیرى ویرى سعیدو ... شون کنن چند نفر هم سعى داشتن جدا... تا مرد ریخته بودن سر هم و صداشون باال گرفته بود چند

 ...ظاهرا قضیه ناموسى بود... دیدم که سعى داشت آرومشون کنه
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از خانواده ى داماد ... بهتر بود مشکلشونو یه جور دیگه حل مى کردن نه با دعوا تو عروسى مردم... بى فرهنگا... باال انداختم شونه

 ...ى بى شخصیت بودناز اون جانماز آب کشا... زیاد خوشم نمى اومد

به هر حال از هم جداشون کردن ... بیچاره شیما چه حرصى خورد... برگردوندم و به بیتا و نگارم اشاره کردم که سه بازى نکنن سرمو

 ...تا آخر عروسى دیگه سعیدو ندیدمش و سعى کردم که بهش نگاه هم نکنم... و سعى کردن جو عروسى رو مثل قبل کنن

... همیشه با لفظ خانوم صدام مى کرد... گرم و مهربون جوابمو داد... برمى گشتیم مادرشو دیدم و بهش سالم کردم وقتى داشتیم فقط

 ...ازش خوشم مى اومد چون باهام مهربون بود

ى که با نگار که دلشو گرفته بود مى رفتیم سمت ماشین به این فکر کردم که اگه با مهسا اینا برم بیرون بهم خوش م همونطور

چقدر : از ذهنم گذشت... سعید و مادرش از جلومون رد شدن و رفتن سمت پرایدى که دقیقا جلوى ماشین بابا پارك شده بود... گذره

 ...مامانى

 چى شده نگار؟: با نگرانى گفتم... جلوى در باغ بودیم... دلشو گرفته بود و خم شده بود... برگشتم سمتش... به بازوم چنگ زد نگار

 ...انگار خیلى رقصیدم... معده م درد مى کنه: که از درد مى نالید گفت همونطور

 داداش؟: با دیدن آرمان که با دو مرد جوون حرف مى زد و متوجه ما نبود سریع صداش زدم... به اطراف چرخوندم نگامو

 ...دویدما شد و با دیدن نگار که تو یه نگاه مى شد فهمید حالش خوب نیست تقریبا به سمت ما  متوجه

 چى شده؟: آرمان

 ...معده م درد مى کنه: حاال بازوى آرمانو گرفت نگار

 ...تو برو تو با مامان اینا برگرد... من نگارو مى برم دکتر: رو به من گفت آرمان

 ...رماین بار خوب جلوى رامو نگاه مى کردم که مبادا بازم به کسى بخو... تکون دادم و راهى که اومده بودمو برگشتم سرمو

انگار داماد از این ... ظاهرا قرار نبود کسى دنبال عروس بره و برسوندشون به خونه... دقیقه ى بعد با بابا و مامان برگشتیم خونه چند

 !!!جلف بازى ها خوشش نمى اومد

چى : مامان با نگرانى گفت. ..باال انداختم و صندالمو در آوردم و داشتیم مى رفتیم باال که سر و کله ى نگار و آرمان پیدا شد شونه

 شده؟ نگار حالت خوبه مامان؟

 ...متعجب بهش نگاه کردم... سرشو انداخت پایین نگار

 ...نگار بارداره مامان: از این کار نگار خنده ش گرفت آرمان

 ...فریادى از شادى بغلش کردم و بوسیدمش با

 ...اگه من زیر ناخناتو کثیف نکردم: در گوشم گفت نگار

 ...شتر چه خوابایى که نمى بینه: ابرو انداختم باال واسش

 ...بازوم ویشگون گرفت که جیغم بلند شد و همه خندیدن از

 دل درد امشبت واسه چى بود؟: با نگرانى گفتم یهو
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 ...با اون رقص پاى امشب... خدا رحم کرد: خندید

 پس این همه مدت که شربت معده مى خواستى واسه این بود؟: مامان

 ...فکر مى کردم مشکل از معده مه... خودمم نمى دونستم: باز خندید نگار

 ...سرى تکون داد و بآلخره مامان و بابا رضایت دادن که نگار بره و استراحت کنه آرمان

مى در طول یه هفته مدام داشتم منت مامانو ... کافى بود نگار یه چیزى هوس کنه... از فردا صبح رسیدگى هاى مامان شروع شد و

عشق و عالقه ى زیادش به من باعث ... از نگرانى ش بود... سخت گیریش از مستبد بودنش نبود... کشیدم که اجازه رو صادر کنه

 ...تا جایى که مى تونستم همیشه سعى مى کردم رو حرفش حرف نزنم... شده بود این نگرانى هاش آزارم بده

 ...تم که زود پشیمون مى شدمگاهى اعصابم بهم مى ریخت و یه چیزایى مى گف اما

مى دونى اگه بالیى سرت بیاد داداشات ... کثیفه... من کدوم یکى از دوستاتو مى شناسم؟ هان؟ دنیا پر از گرگه... آماتیس: مامان

 ...نمى شه به کسى اعتماد کردم... حقم دارن... چیکار مى کنن؟ آرتین خیلى حساسه

 ...تو که نمى دونى به من چى گذشته... بود توى ذهنم یه جمله... بغض نگاش کردم با

... گوشه ترین نقطه ى اتاقمو اشغال کردم و مثل همیشه که دلم مى گرفت گریه کردم... بعد بدون اینکه چیزى بگم رفتم تو اتاقم و

 ...همیشه یه گوشه واسه خودم داشتم... عادت نداشتم جلوى کسى گریه کنم

 ...یادآورى گذشته به این حال و روز افتاده بودم با... دست مامان ناراحت نبودم از

نگاشو از تخت خالى به کنار ... سریع اشکامو پاك کردم و خودمو تک سرفه اى کردم که یعنى من اینجام... باز شد و مامان اومد تو در

 ...جورى نشسته بودم که اگه کسى لحظه ى اول مى اومد تو متوجه حضورم نمى شد... میز توالت دوخت

 ...الهى فدات بشم: دیدنم با مهربونى اومد سمتم و منو گرفت تو بغلش و شروع به نوازشم کرد با

 ...خدا نکنه: مو باال کشیدم بینى

 ...چقدر موهات بلند شده آماتیس: بهم ریخت موهامو

... منو خیلى دوست داشت ولى موهاى... واسه همین همیشه موهاش کوتاه بود... از موى بلند خوشش نمى اومد... م گرفت خنده

 ...همیشه مى گفت بازشون کنم و دور شونه م بریزمشون

 ...زود برگردیا: دید دارم مى خندم گفت وقتى

 ...با خوشحالى صورتشو بوسیدم... اما بشرطها و شروطها... این یعنى مى تونى برى و

 ...زد و از اتاق رفت بیرون لبخندى

آرایش مالیمى کردم و شال و ... یه مانتوى کوتاه سفید نخى با شلوار جین یخى... م آب زدمرفتم تو دست شویى و به صورت پاشدم

 ...کتونى نایک سفیدمو پام کردم و بعد از اینکه پشت گردن مامانو بوسیدم از خونه زدم بیرون

ردم و داشتم فکر مى کردم که حوصله سرم پایین بود و به نوك کتونى م که یکم خاکى بود نگاه مى ک... بود بچه ها بیان دنبالم قرار

 ...دارم برگردم تو خونه و کفشمو تمیز کنم یا نه که صداى ترمزى رو جلوى پام شنیدم
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نقره اى که جلوى پام ترمز کرد خیره شدم و با دیدن بچه ها گریه ى ساعت پیش یادم رفت و خنده م گرفت و در  206ترس به  با

مهسا جلو نشسته بود و پریسا پشت فرمون ... نشستم و از همون عقب با همه شون دست دادم عقبو باز کردم و کنار هانیه و سحر

 ...بود

 شهر بازى یا سینما؟... زود باش آماتیس: سحر

 ...تاحاال نرفتم آخه... اه... بابا من مى خوام برم گل سرخ: مهسا

 ...غلط کردى بریم رشت شهر بازى: پریسا

 ...گل سرخ جاى ماها نیست: هانیه

واقعا چه ... سینما گل سرخ معروف ترین سینماى انزلى و البته فجیع ترینش بود که فقط کافى بود برى توش... راست مى گفت هانیه

جالبى ش ... البته منم مثل مهسا فقط تعریفشو شنیده بودم و مى دونستم جاى مناسبى نیست... چیزا که آدم تو این سینما نمى دید

 ...انتظامى هم رغبتى به جمع کردن این بساط نداشتن یوران غاینجا بود که برادر

 ...مهسام اول یکم مسخره بازى درآورد و بعدش با ما همراه شد... با راى اکثریت قرار شد بریم رشت شهر بازى بآلخره

بریم ببینیم پیتزا هاشون . ..بشه ها تعریف رستوران آفتابو زیاد شنیدم: از اینکه بریم شهربازى پریسا با یه لحن مسخره گفت قبل

 ...چقدر مى چربه

البته از جلوى درب رستوران مى شد دید ... چون جاى پارك خوب پیدا نکردیم مجبور شدیم دور از رستوران ماشینو پارك کنیم ولپ

 ...درنتیجه زیاد هم دور نبود... ماشین کجاست

با اینکه تقریبا دم غروب ... رشت بود و یه جا واسه نشستن پیدا کردیمپیاده شدیم و رفتیم تو رستوران که تو گلسار، باال شهر  همه

... انگار مى خواست بارون بباره ولى زیادى گرم بود... یه جورایى هوا دم داشت... بود ولى هوا حسابى گرم بود و خبرى از خنکى نبود

 ...ودیه نقشه ى ایران رو صندلى ب... تکلیفش معلوم نیست... هواى شمال بود دیگه

هانیه از دستش کشیدش و با سحر ... دور میز نشستیم و مهسا نقشه رو برداشت و بازش کرد و مشغول باد زدن به خودش شد همه

با خنده سرمو چرخوندم که دیدم یه مرده که جلوى سرش یکم خالى بود داره با ... شروع به کلى عکس مسخره گرفتن باهاش شدن

 ...اخم نگامون مى کنه

... رستوران به این بزرگى تو گلسار، خسیسى شون میاد یه کولر روشن کنن: با غر گفتم... شت با دستاش خودشو باد مى زددا مهسا

 !این همه پنکه قراضه روشن کردن به چه دردى مى خوره؟

 ...نمى بینى داره باد میاد: مهسا

 ...)کدو( خودت دارى خودتو باد مى زنى دیگه کویى : خندید پریسا

 مهسا اون پره هاش پایینه چطورى باد داره اینجا میاد؟: اه به کولر که باالى در ورودى بود انداختمنگ یه

 ...از باال سرمون داره باد میاد... ایناها: مهسا

 کولر رو به روته بعد از باال سرت باد میاد؟... سرتو باال کن ببین پنکه باال سرته... کویى: خنده گفتم با
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 ...دیر شدا! نیاوردن؟پرى پس چرا : سحر

سحر نقشه رو گذاشت رو میز که اون مرده که ... موقع سفارشا رو آوردن و مهسا از شر بیشتر ضایع شدن خالص شد همون

 ...نزدیکمون نشسته بود سریع اومد و برش داشت و برد

 ...مون تو اون لحظه قیافه

 ...عجب سه بازى اى شدا... وایـــــ : سحر

 ...با اخم نگامون مى کنه ها دیدم داره: هانیه

 ...گرم مه: مهسا

 !آخه تو این گرما کى میلش به پیتزا مى کشه؟... واى خدا: پریسا

 ...نمونده بود داد بزنه بگه کولرو روشن کنید من پول برقو حساب مى کنم چیزى

 ...ولى بیرون اومدن همانا و پنچر شدن همانا. ..بعد از اینکه پیتزاهامونو خوردیم همه دنگى دنگى حساب کردیم و زدیم بیرون: هانیه

رشت تا ده دقیقه بارون مى گیره همه ش ... سه روز بارون بباره انگار نه انگار... حیف نیست انزلى... اکهى... با شدت مى بارید بارون

 ...مى ره زیر آب

بره تو رستوران اول بى حواس یه تنه به سحر در رستوران زیر یه قسمت از سقف بیرونى واستاده بودیم و هرکى مى خواست  جلوى

 ...سحرم زیر لب هى غر مى زد... که دقیقا کنار در ورودى واستاده بود مى زد و بعد وارد مى شد

 ...شهر بازى بى شهر بازى... اى بابا: هانیه

 چطورى خودمونو به ماشین برسونیم؟... شهر بازى رو ولش: مهسا

 ماشین کجاست؟... چىرسوندن هی: سرشو چرخوند پریسا

نقره اى رو بلند مى کرد  206با دیدن چرثقیلى که تقریبا جلوى دیدو گرفته بود و داشت یه ... این حرفش همه سرمونو چرخوندیم با

 ...پرى ماشینو بردن: که ببره سریع گفتم

 ...این حرف من همه نگاشونو برگردوندن با

 ...بابا بیچاره م مى کنه: با دلهره گفت پریسا

 ...بى خیال بارون شدیدى که مى بارید و آرایشى که ممکن بود خراب بشه سریع دوید سمت ماشینش و

 ...صورتامون شهیبریم زیر بارون که داغون م... اه: هانیه

 ...من که حاضرم تا صبح اینجا بهم تنه بزنن یه قدم جلو تر نرم... دقیقا: سحر

خوبه از اولشم قصدش ... مى کرد و هى حسرت مى خورد که نمى تونه بره شهر بازىم که عین منگوال داشت به ابرا نگاه  مهسا

 ...سینما بود نه شهر بازى

داشت با یه پلیسه بحث مى ... اینجورى نمى شه و پریسا دست تنهاست، منم که آرایش زیادى نداشتم سریع دویدم سمتش دیدم

 ...کرد
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 خانوم تابلوى پارك ممنوعو ندیدین؟: پلیسه

 ...گفتم که جریمه شو مى دم... اى بابا سرکار: ساپری

 ...ماشین باید بخوابه... راه نداره: پلیسه

 ...اگه ما نمى اومدیم باید ماشینو مى بردین پارکینگ... خب قانونى ش اینه که جریمه کنید! آقا چرا لج مى کنید؟: کالفه بود پریسا

 راننده کدوم تونید؟: یه نگاه به من انداخت و گفت... چهار داشته باشه -جوون بود و بهش مى خورد آخرش بیست و سه  پلیسه

 ...منم: پریسا

 ...گواهى نامه و کارت ماشین: به پریسا گفت رو

 ... اومدم میونه رو بگیرم... رنگ از صورتش پرید پریسا

 ...چیکار کنم سرکار: نفر با صداى بلند گفت یه

 ...داربهش اشاره کرد که فعال دست نگه  سرکار

 ...خانوم گفتم گواهى نامه و کارت ماشین: دوباره رو به پریسا که رو دور سکته بود و

 ...انگار که منظورى داشت... متعجب نگاش کردم... یه طورى بود لحنش

ون مشغول نگاشو با خنده از پریسا گرفت و یه برگه از تو جیبش درآورد و تو اون بار... اما هنگ کرده بود و حرف نمى زد پریسا

 ...نوشتن چیزى شد و برگه رو گرفت سمت من

توش شماره ... از اینکه کوتاه اومده و به جریمه بسنده کرده برگه رو از دستش گرفتم و اومدم تشکر کنم که خشکم زد خوشحال

 ...نوشته بود

 !پلیسام شماره مى دن؟؟... یا امام زمان... بهش نگاه کردم گیج

تا اومدم حرفى بزنم یه ماشین پلیس دیگه کنارمون نگه داشت و یه پسر جوون که ... صورتم تبدیل شدبه یه اخم بزرگ تو  تعجم

 ...بیست و نه مى زد ازش پیاده شد و اومد سمتمون -لباس شخصى پوشیده بود و بهش بیست و هشت 

 ...قیافه ش عجیب آشنا مى زد... شدمبه مرد جوون خیره ... واضح دیدم که رنگش پریده بود... بهش احترام نظامى گذاشت پلیسه

 مشکلى پیش اومده؟: به اونى که شماره داده بود گفت رو

 ...زیر تابلو پارك ممنوع پارك کرده بودن... نه قربان: از ترس اینکه ما لوش بدیم گفت طرفم

 ...جریمه هم نوشتن... بله: که به آبى که از سر و روى طرف مى چکید خیره بودم گفتم درحالى

 ...با حرص برگه رو گرفتم سمت اونى که لباس شخصى پوشیده بود و

 

 ...منم شونه مو انداختم باال... یکى م که حسابى قاطى کرده بود با حرص نگام کرد اون

 عاشورى این چیه؟: که حاال کاغذه دستش بود گفت اونى

 ...راستش... جناب سرگرد من: که ظاهرا فامیلى ش عاشورى بود گفت پسره
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 ...من از شما عذر مى خوام خانوم: ولى معلوم بود خنده ش هم گرفته... سرگرد یه نگاه به من انداخت و چیزى نگفت ابجن

 :با جدیت رو به عاشورى گفت بعد

 ...زود تر اینجا رو خلوت کنید -

 ...نیست ماشینو ببرن هم دوباره یه احترام نظامى گذاشت و به اونى که جرثقیلو هدایت مى کرد اشاره کرد که الزم پسره

 ...که خشکش زده بود نفسشو راحت فوت کرد بیرون پریسا

 ...با اخم دست پریسا رو گرفتم و به بقیه اشاره کردم که بیان... هم یه نگاه به من انداخت و کاغذو مچاله ش کرد سرگرد

 ...اومدن و سوار ماشین پرى شدیم و قبل از پلیسا اونجا رو ترك کردیم همه

 چقدر جریمه نوشتن؟: هانیه

 !اصال چرا این خوشگله مچاله ش کرد؟: سحر

 ...نگاه به پرى انداختم و قضیه رو واسشون گفتم یه

 ...نه: مهسا

 ...واال: خندیدم

 ...پس واجب شد سر از کار بابام در بیارم: مهسا

 !چه ربطى به بابات داره؟: هانیه

به پلیسام دیگه نباید اعتماد ... خب نابغه باباى منم پلیسه دیگه... ) یخ بکوبىرو کدوى پوك م... ( پوك کویى سر میخ بزنى: مهسا

 ...کرد

 ...بودیم از خنده مرده

 ...تازه باباى تو ده تا پلیسم بیشتره: سحر

 حرف منو به خودم مى زنى؟... کوفت: مهسا

 ...بود و مهسا همیشه مى گفت باباى من ده تا بیشتره 10+ باباى مهسا پلیس  آخه

 ...جلوى خونه پیاده شدم و از بچه ها خداحافظى کردم... بارون بیشتر بود... انزلى برگشتیم

 

*** 

 

 

خدایا فدات ! مى شم؟... خدایا قبول شم... چشامو بسته بودم... پاى نت بودم و منتظر بودم صفحه لود بشه... داشتم شدید استرس

 ...ولى بشم... هرچى تو بخواى... نشدم هم نشدم... شم

 ...رشت قبول شدم... یوهو... با ذوق اون یکى رم باز کردم... یه چشمى داشتم به مانیتور نگاه مى کردم... یه چشممو باز کردم آروم
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 ...ذوق از جام پریدم و دویدم از اتاق بیرون با

 ...مامان جونم! مامان جون؟... مامان -

 ...ت میز آشپزخونه نشسته بودن هم متعجب بهم خیره شدنآرتین و آرش که پش... تندى از اتاق اومد بیرون مامان

 ...قبول شدم: ذوق پریدم باال با

لبخندى که رو لبش بود هم ... برخالف اونى که تصور مى کردم انگار زیاد خوشحال نشد... دویدم و خودمو تو بغل مامان انداختم و

 ...بخاطر شادى من بود

 ...و آرش اما اخماشون تو هم بود آرتین

 !مگه قراره هرکى قبول شد بره دانشگاه؟... قبول شدى که شدى: آرش

 ...الکى اینقدر درس خوندم... نه پس -

خوشحال از اینکه بابا اومده تا مثل همیشه طرفدارى ... آرتین اومد حرفى بزنه بابا همونطور که با گوشى ش حرف مى زد داخل شد تا

ولى اونقدر سرگرم تلفنش بود و انگار که با یه نفر بحث مى کرد که فقط وقت کرد واسمون  ...مو بکنه با امیدوارى به بابا خیره شدم

 ...تو اتاق و درو ببنده هسر تکون بده و بر

شونه باال انداختم و سعى کردم به این فکر کنم که بابا مثل همیشه هوامو داره و رفتم تو اتاقم و ... چهارتام گیج به هم نگاه کردیم ما

 ...م و دوباره با ذوق خودمو کوبوندم رو تختدرو بست

چون امروز فوتبال داشت و مطمئنا اگه بابا اعصابش آروم بود و از اتاق بیرون مى اومد باید صداى ... موقع شام بیرون نرفتم تا

بیرون نیومده برم  دوست نداشتم تا وقتى بابا از اتاقش... گزارشگر شبکه ى خبر و نشست خبرى و چه مى دونم اینا رو مى شنیدم

 ...بازم باید باهاشون بحث کنم مچون مى دونست... پیش بقیه

 ...سعى کردم مثل همیشه عادى باشم تا ببینم فضا واسه جو سازى چطوره... موقع شام مامان صدام زد و منم رفتم بیرون بآلخره

همه بجز بابا که اخماش تو هم بود خیلى ریلکس برخالف تصورم ... یه نگاه زیر چشمى بهشون انداختم... و آرمانم بودن نگار

 !چى شده که اخماى بابا تو همه؟... تعجب کردم... شامشونو مى خوردن

 !مهران؟: ولى مامان ول کن نبود... چیزى نگفتم باز

 !بله خانوم؟: سعى کرد آروم باشه... نگاش کرد بابا

 ...قبول شده آماتیس دانشگاه: یه نگاه به من انداخت و ادامه داد مامان

 !کجا؟: بابا

 ...رشت: ذوق و سریع گفتم با

 ...فقط سر تکون داد بابا

 !خب؟: آرتین

 !چرا همه باید واسم تصمیم بگیرن؟؟؟... خدایا... چپ نگاش کردم چپ
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 خب چى؟: بابا

 !خب باید بره یا نه؟: آرش

 ...بعدا در موردش حرف مى زنیم: بابا

 ...تنها امیدم به بابا بود... بغض کرده بودم... نکه بابا هم زیاد موافق نیستاین یعنى ای... از دستم ول شد قاشق

هرچى که نبود عروس ... مى دونستم اونم نمى تونه چیزى بگه... که دیدم زیاد رو به راه نیستم سعى کرد با نگاش آرومم کنه نگار

 ...به هر حال... خانواده بود

 ...ممنون بودم که حداقل درکم مى کنه ازش

حتى مامان که روى غذا خوردنم حساس ! هیچ کسم نگفت که چرا غذا نخوردى؟... کوتاهى کردم و پا شدم و رفتم تو اتاقم تشکر

 ...بود

نمى فهمیدم قطراتى که از سرم مى چکن اشک چشمامن ... زیر دوش به حال خودم گریه کردم... حموم اتاقمو باز کردم و رفتم تو در

چون یه دخترم و ! چرا نباید منم مثل دختراى دیگه آزادى داشته باشم؟... چرا من نباید مثل بقیه ى دخترا باشمنمى فهمیدم ... یا نه

 !چون مادرم زیادى دوستم داره؟! دارم؟ رسه تا برادر بزرگ ت

 ...تونم برم دانشگاهمنى که اینهمه درس خونده بودم حقم نبود که ن... شب تا صبح گریه و زارى کردم و از خدا مرگمو خواستم اون

ملیسا هم رشت قبول شده بود و پریسا و سحر هم همینطور ولى ... بهم زنگ زد و گفت که دانشگاه قبول شده اونم رشت مهسا

چه امسال چه سال ... اما چیزى که روشن بود این بود که همه شون مى تونستن برن دانشگاه... هانیه قبول نشده بود... شهراى دیگه

 ...شو داشتن زهداقلش این بود که اجاح... دیگه

: امیدوار به یه جمله ى بابا... شاید هنوز امیدوار بودم... گفتم که منم رشت قبول شدم ولى حرفى از مخالفت خانواده م نزدم بهشون

 ...بعدا در موردش حرف مى زنیم

 ...صبح گریه کرده بودم و حاال بیحال بودم دیشب تا... تو جام غلت زدم... با صداى بچه گونه اى تو گوشم بیدار شدم صبحش

با دیدن بیتا و ستایش با لبخند بى جونى تو جام نشستم و ... شنیدن صداى خنده اى اومدم غر زدنمو ادامه بدم ولى پشیمون شدم با

 ...ستایشو تو دستم گرفتم و بوسیدمش

 ...بچه بهم انرژى مى داد این

 ...چرا چشات پف کرده... آما جونم: بیتا

 ...کردم سکوت

 ...خرسم بود تا االن بیدار شده بود... اى بابا: اومد تو و درو بست نگار

 ...گمشو: پرت کردم سمتش بالشمو

 ...خانوم االن هرچى بگى بچه م یاد مى گیره ها... آى آى: نگار

 ...بزار حاال به دنیا بیاد: گرفت خندم
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 ...از االن باید بهت یاد بدم: چشمى ناز کرد پشت

بچه مو داغون : بیتا کوبید رو سرش... گونه ى ستایشو همونطور که هنوز تو دست من بود محکم بوسید که بچه گریه ش گرفت و

 ...االن هرکارى کنى چند ماه دیگه بر علیه ت استفاده مى شه... کردى وحشى

حس مى کردم صورتم ورم ... شون پف کرده بودچشام هنوز سرخ بود و زیر... بى حالى پاشدم و رفتم تو دستشویى و صورتمو شستم با

 ...مطمئن بودم مامان منو با این قیافه ببینه قشقرق به پا مى کنه... کرده

با دیدن مامان که روى تختم کنار بیتا نشسته بود ... عمیقى کشیدم و چند مشت دیگه آب سرد به صورتم پاشیدم و اومدم بیرون آه

 ...بغلم کردآروم سالم کردم که سریع اومد و 

 ...هیچوقت جلوى کسى گریه نمى کردم... ولى نشکوندمش... بغض کردم... قلبم درد گرفت... کردم داره گریه مى کنه حس

 !ببین چى به روز خودت آوردى؟... الهى من قربونت برم: پشتمو نوازش داد مامان

شاید واقعا دوست داشتن زیادى این دردسرا ... مقصر نیستمى دونستم اونم ... نگامو به زمین دوختم... صورتمو بین دستاش گرفت و

 ...رو هم داره

... با این که دلم رضا نیست... بابات دیشب وقتى رفتى گفت آماتیس درسشو خونده و حقشه که بره دانشگاه: گونه م دست کشید به

وگرنه با درس خوندن تو ... ریخته بوددیشب چون اوضاع شرکت یکم بهم ریخته س اعصابش بهم ... ولى بابات بهت اجازه داده

 ...خیلى هم موافقه

 ...ممنون ازت که دعاهامو شنیدى... خدایا شکرت... دلم مى خواست از خوشحالى گریه کنم... نگاش کردم گیج

 ...سرخوشى مامانو بغل کردم و پشت گردنشو بوسیدم با

 ...لى لى... لى لى لىلى : و نگار با مسخرگى و صدایى شبیه به صداى خروس گفت خندید

 ...زد زیر گریه ستایش

 ...با این کل کشیدنت... ببند نگار بچه م ترسید: ستایشو تو دستش تکون داد بیتا

 ...م گرفت خنده

 ...نگرانتن... از دست داداشات ناراحت نباش: با مهربونى نگام کرد مامان

 ...به قول مامان، همه ش از روى دوست داشتنه: بیتا

ولى خدا مى دونست که با اینکه قد جونم همه ... به خودم بقبولونم که همه ى این سختگیرى ها بخاطر دوست داشتنه کردم سعى

 ...شونو دوست داشتم چقدر از این دوست داشتناشون زجر مى کشیدم

باعث شد که من به آرزوهام و بازم مثل همیشه بابا تکیه گاهم شد و ... بابا ممنون بودم که همیشه هوامو داره و درکم مى کنه از

 ...برسم

 

*** 
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 ...واال... ترك عادت موجب مرض است... با خنده از دستشویى اومدم بیرون... بآلخره سه بار شد... خب

 ...توام با شوق فراوون... استرس داشتم... مو براى بار آخر جلوى آینه مرتب کردم و از اتاق زدم بیرون مقنعه

پشت میز نشستم و چند لقمه واسه ... هنوز نه نشده بود... یه نگاه به ساعت انداختم... روز اول دانشگاه... ده کالس داشتم ساعت

در همین حد که بدونن ... هیچ وقت عادت نداشتم واسه رفتن به جایى کسى رو بیدار کنم... همه خواب بودن... خودم گرفتم و خوردم

 ...رفتم کافى بود

 ...به به خانوم دانشجو: همون موقع در خونه ى نگار اینا باز شد و آرمان اومد بیرون ... ونى ها مو بستمخونه زدم بیرون و بند کت از

 !برسونمت؟: ذوق خندیدم که گفت با

 !مگه رشت مى رى؟ -

 ...اوضاع شرکت زیاد رو به راه نیست... آره باید یه سر به چندجا بزنم -

 !چى شده؟: انداختم باال ابرومو

 ...منتظرم... نیست هیچى مهم -

 ...چیزى به منم نگفته: به نگار نگاه کردم که شونه شو باال انداخت... از نگار که واسه بدرقه ش اومده بود خداحافظى کرد و

 ...ایشاال درست مى شه... مشکالى شرکت که همیشه هست: رو شونه م جا به جا کردم کیفمو

 ...من بجاش بوسیدمت... روش نشد جلوى من آرمان: گونه شو نرم بوسیدم و با خنده گفتم و

 ...مواظب برادر زاده م باش: همونطور که واسش دست تکون مى دادم از در زدم بیرون و

که اگه ... نصیحتاى برادرانه... تو راه نصیحتم مى کرد و منم ساکت گوش مى دادم... با آرمان تا رشت رفتم... و سر تکون داد خندید

 ...یا اینکه ما دوستت داریم و همه ى سخت گیرى هامون بخاطر خودته... ا بهشون بگممشکلى پیش اومد حتم

 ...جلوتر از دانشگاه پیاده شدم تا بقیه رو قدم زنان برم یکم

 حاال... خب آماتیس خانوم اینم دانشگاه... از همون جلوى در یه نگاه کلى به بقیه انداختم... دانشکده شدم و کالسمو پیدا کردم وارد

 ...باید نشون بدى که چند مرد حالجى

 ...توى یه نگاه مى شد گفت نسبت ها مساوى... از دانشجو ها پسر و نیمى شون دختر بودن نیمى

 ...شوفاژ گرم بود و حسابى بهم حال مى داد... ته کالس که یه صندلى خالى بود کنار پنجره نشستم رفتم

بینى ... چشماى درشت قهوه اى روشن... پوست سفید... یه نگاه بهش انداختم... دقیقه نگذشت که یه دختره هم کنارم نشست چند

 ...صورتش یکم کک و مک داشت... موهاى مسى تیره و البته خوش رنگ... فوق العاده خوش فرم

 ...ودچقدر به نظرم صورتش دوست داشتنى ب... ناخودآگاه منم لبخند زدم... دید بهش خیره شدم با لبخند نگام کرد وقتى

و یا هانیه مثل دیوونه ها اداى ... نمى دونم چرا حس مى کردم االن باید پریسا بیاد وسط و بگه دستا شله... برگردوندم سمت در رومو

 ...آماتیس اینجا دانشگاهه نه هنرستان... خنده م گرفت... دى جى ها رو دربیاره
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با اینکه با ملیسا زیاد صمیمى نبودم ولى به هر حال ... ى لبمو پر کرددیدن ملیسا هم کالسى هنرستانم که از در اومد تو لبخند با

 ...اینجا آشنام بود

 ...برگشت سمتمو باهام دست داد... البته جلوى من... با دیدنم لبخند زد و اومد پیش من و اون دختره نشست اونم

 ...سالم میس میس -

 ...موهاش طالیى و فر بود... یکم خانومانه تر... ثل خودم بودملیسا تیپش م... همیشه میس میس صداش مى زدم... خندید

 ...خب دیگه آشنا شیم: رو به اون دختر خوشگله گفتم برگشتم

 ...من ندام: خندید

 ...آماتیس -

 ...همون ملیسا... میس میس: ملیسا

 !از انزلى میاى؟... قیافه ت واسم آشنا مى زنه: خندید و رو به من گفت ندا

 !؟آره تو چى -

 ...منم -

 ...خب حتما اونجا همدیگه رو دیدیم -

ولى تو چون کنار دیوار نشسته ... من روز کنکور چندتا صندلى با تو فاصله داشتم... من یادم اومد تو کى هستى... ااا: یکم فکر کرد  ندا

 ...بودى منو ندیدى

 ...حتما چون ما خیلى حرف مى زدیم منو یادت مونده: خندیدم

 ...وعده ى ما شریف: حتى یادمه روى تابلو نوشته بودن... آره دقیقا: یدهم خند ندا

 ...اومدم یه چیز بگم همون لحظه استاد اومد تو تا

درکل قیافه ش بد ... لباى متناسب... چشماى مشکى و بینى نه گوشتى و نه استخونى... تپل مپل بود و موهاش مشکى مشکى یکم

 ...نبود

 ...ش نمى اومد استاد باشهبه... یه جورایى بود ولى

 ...این حال منم مثل همه به احترامش بلند شدم با

 ...استاد قائدى... به به: از پسرا گفت یکى

چون حتى ندا و ... انگار فقط من متوجه حرفشون نشدم... استاد خودشم خندید! حرفش خنده دار بود؟... نفهمیدم... زدن زیر خنده همه

 ...دنمیس میس هم داشتن مى خندی

 ...این چقدر شبیه شهرام قائدى بود... هى... استاد که سعى مى کرد نخنده نگاه کردم به

 ...بگو چرا بچه ها داشتن بهش مى خندیدن پس

 !درس امروزتون چیه؟: رفت پاى تخته و یه گچ برداشت استاد
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 ...استاد بزارین برنامه ى امروزو ببینم: از دخترا با مسخرگى گفت یکى

 ...شوخى بسه: ى شدجد استاد

چندتا از دانشجو ها جلوى در بودن و دلشونو ... ولى متعجب دیدم که بازم صداى خنده داره از بیرون کالس میاد... ساکت شدن همه

 !واقعا اینجا دانشگاه بود یا تفریحگاه؟... گرفته بودن و مى خندیدن

 !درس امروز چیه؟... شما بگو: ز همه بودم گفتیه نگاه به کل کالس انداخت و به من که گویا ساکت تر ا استاد

 !شما چه درسى رو تدریس مى کنید؟: انداختم باال ابرومو

 ...تو بگو تا یادم بیاد: خندید

 !آلزایمر دارین؟: از پسرا یکى

 ...ما رو گیر آورده بوداین پسره ... دیدن مرد مسنى که دم در واستاده بود و به استاد نگاه مى کرد تازه فهمیدم قضیه از چه قراره با

 ...بر پا... بچه ها استاد اومد... بفرمایئد... سالم استاد: گچو گذاشت سر جاش و گفت سریع

 ...استاد من اسم شلوغ ها و ساکت ها رو نوشتم: ندا

 ...نوروزى تکرار نشه: استاد واقعى همونطور که مى رفت سمت میزش گفت... خندیدن همه

 ...با تک سرفه ى استاد همه ساکت شدن... هى کرد و یه جا نشستهم خندید و عذرخوا پسره

موهاى مشکى و ... یاسمن صورت با نمکى داشت... از کالس با ندا و مهسا و یاسمن که تازه باهاش آشنا شده بودیم رفتیم بیرون بعد

 ...بینى ش استخونى بود و در کل از قیافه ش خوشم اومد... چشاى درشت قهوه اى

 ...رو ایبچه ها ترم اول: یکى شون با خنده گفت... ى رفتیم سمت بوفه که چندتا پسر از جلومون رد شدنم داشتیم

 !این چى مى گه؟: ندا هم چشاى درشتشو درشت کرده بود... همچین نگاش کردم که کپ کرد! مى گى؟ منو

 ...ده ى دوستاش مى اومدبماند که صداى خن... که دید اوضاع خیطه دیگه چیزى نگفت و همه شون رفتن پسره

 ...میس و یاسمن بلند بلند خندیدن میس

 ...واى خدا خیلى باحال بود: یاسمن

 !بچه تو شوهر کردى چرا اینقدر بلند مى خندى؟: چپ چپ به یاسمن نگاه کرد ندا

 !چه ربطى داره؟: یاسمن

 ...نباید بلند بخندى زشته! این چى مى گه؟: خندید ندا

 !چیه وسط حیاط واستادین؟... گشنمه بریم دیگهبابا من : گرفت خندم

 !تو چرا چشاتو همچین کردى؟: نگاه به ندا انداختم یه

 ...درشتشم که مى کنم هیچى... خو چیکار کنم خودش اینطوریه: خندید

اشته بود رو پسره گذ... بچه ها نشسته بودن و من پاشدم برم که سفارشو بگیرم... تو بوفه و سفارش کیک و قهوه دادیم رفتیم

 ...پیشخون و باید مى رفتیم برش داریم
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چون یه نفر صندلى شو کشیده بود عقب و صد البته بخاطر کوچیک ... مى رفتم سمت میز چهارنفره مون که نزدیک در بود داشتم

خره بازى تشویقم مى جلوى در بودم و نگام به بچه ها که با مس... بودن کافى شاپ، مجبور شدم تقریبا چسبیده به دیوار راه برم

بود که یهو در باز شد و همه ى قهوه ها از دستم ول شد و ریخت رو خودمو اونى که اومده بود  ونىکردن که آره مى تونى خودتو برس

 ...تو

خانوم این چه : اومدم یه چیز بگم که گفت... تعجب جاشو به خشم داد... به پسرى که با اخم نگام مى کرد خیره شدم متعجب

 !شه؟وضع

 !مثل چى درو باز کرده تازه مى گه خانوم این چه وضعشه؟... بیشتر شد عصبانیتم

کیکام ... سینى افتاده بود رو زمین و قهوه ها ریخته بودن... مشت کردم و نگامو به سرامیکا که حاال کثیف شده بودن دوختم دستمو

 ...که حرفى ازشون نزنم بهتره

ت مشکى ش کثیف شده بود و پیراهن اسپرت سفیدى که زیر پوشیده بود حاال با کمک قهوه تقریبا اُورک... نگامو دوختم بهش دوباره

 ...داغون شده بود

 ...داغون شدم که... اه گندت بزنم... با حالت چندش ناکى تکون دادم دستامو

 ...خودم اومدم دیدم همه دارن نگامون مى کنن به

 ...معمولى و متناسب... لب و دهن نجیب... بینى متانسب... چشماى خاکسترى... رو به باالموهاى مشکى ... به پسره نگاه کردم دوباره

 ...این همون پلیسه چهارنشبه سورى و جناب سرگرد چند ماه پیشه که با بچه ها رفته بودیم بیرون... لحظه به مغزم فشار آوردم یه

 !این اینجا چیکار مى کنه؟... وا

 ...داخت و زد بیروننگاه بى تفاوت به من ان یه

 !چى بهت گفت؟: اومد سمتم ندا

 !تو چى مى گى؟ -

 ...مى خوام برم دخلشو بیارم: ندا

 !حاال چیکار کنم؟: تو این هیرى ویرى خنده م گرفت... نگاش کردم متعجب

 ...هم پا شدن و ملیسا رفت پول قهوه ها رو حساب کرد و با هم از بوفه زدیم بیرون بقیه

داشتیم مى رفتیم سمت سرویس بهداشتى که دیدمش که با فاصله ى ... رى راه مى رفتم و به خودم فحش مى دادمحالت اسف با با

 ...خنده م گرفت... یاسمن و میس میس با خشم نگاش مى کردن... زیادى از ما نمى دونم کجا مى رفت

 ...نخند پر رو مى شه: ندا

 ...اول که با یاسمن گیر داد حاال من... ه بودم ندا فوق العاده غیرتیهتو همین چند ساعته متوجه شد... م بیشتر شد خنده

 ...باید برم دیگه فعال... فکر کنم فقط یه کالسم از شما جداست... بچه ها من دیگه امروز کالس ندارم: میس میس

 ...همه بجز من، چون دستام خیس بود، دست داد و رفت با
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 ...تو آفتاب وایسا خشک شى حاال برو: آبو بستم که یاسمن گفت شیر

 !کویى تو این هواى سرد آفتاب کجا بود؟: ندا

 ...ساعت دیگه کالس داشتیم نیم

 ...باز خوبه مانتوم مشکى بود... ندا طورى راه مى رفت که خیسى لباسم زیاد به چشم نیاد... ندا و یاسمن برگشتیم کالس با

 ...بودیم انگار اولین نفرات... تایى تو یه ردیف نشستیم سه

 ...هنوز هیچکى نیومده اومدیم تو کالس... ما رو ببین چه جو گیر شدیما: با خنده گفت ندا

 !ایرستانیبچه دب نیع. سرو وضعمون نگاه کن! گهید میهست یترم اول عستیضا... راست گفتن: یاسمن

 ...ما هم میافت یحاال کم کم راه م: با خنده ادامه داد بعد

کال زیاد خوشم نمى ... نه بخاطر تعجبم... ولى وقتى دیدم اون پسره وارد کالس شد خنده مو قورت دادم.. .این حرفش خندیدم با

 ...اومد جلوى پسرا بخندم

 ...همیشه مى گفت وقتى جلوى پسرا مى خندى مشخصه که جذبت مى شن مامان

 ...نمى اومد زیاد حرفشو قبول نداشتم اما با این حال خودمم از جلب توجه زیاد خوشم هرچند

اون پسره که خودشو ... شونه باال انداختم و نگامو بى تفاوت دوختم به تخته... این نیم ساعت رفته بود و لباساشو عوض کرده بود تو

 ...ظاهرا دار و دسته ش بودن... جاى استاد جا زده بود هم با چند نفر داخل شد

و یاسمن هم ... من وسط... ندا گوشه ى کالس... ینمون چهارتا صندلى خالى بوددقیقا تو امتداد ما نشسته بودن و ب... ته کالس رفتن

 ...سمت راستم

 ...دلم واسه مهدى تنگ شده: آرنجشو به صندلى ش تکیه داد و یکم لم داد یاسمن

 ...خجسته ایا: ندا

 ...مى ترسم نسبت به مهدى سرد بشم... اصال من نباید با شما بگردم! چیه؟: غر زد یاسمن

 ...پلیسه اومد و با فاصله ى دو صندلى نزدیک یاسمن نشست... این حرفش من و ندا زدیم زیر خنده اب

 ...عجب تیکه اى هم هستا... واى بچه ها خواستگار: خندید یاسمن

 ...شماره ى مهدى رو رد کن: همونطور که ریز مى خندید گفت ندا

 !واسه چى؟: سیخ نشست یاسمن

 ...مى خوام راپورت بدم -

 ...با این که چند ساعت بیشتر نبود باهاشون آشنا شده بودم ولى خیلى باهاشون راحت بودم... سه تامون خندیدیم هر

خدایى بهش نمى ... متوجه بودم که دخترایى که ساعت قبل باهامون بودن با دیدن پلیسه تعجب کردن... کم کالس شلوغ شد کم

 ...اومد دانشجو باشهیعنى اصال بهش نمى ... اومد ترم اولى باشه

 ...یه زن جوون و خوشتیپ... اومد تو کالس استاد
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 ؟...آماتیس: به اسم من که رسید یه لحظه مکث کرد... معرفى کرد و لیستو یه دور خوند خودشو

 ...چرخوندم و مثل همه از جام بلند شدم چشامو

 !اسمت آماتیسه؟: عینکشو یکم داد باال استاد

 ...استاد قبلى حضور غیاب نکرده بود واسه همین تازه اسممو شنیده بودن.. .کنجکاو نگام کردن همه

 ...بله: تکون دادم سرمو

 !یعنى چى؟: انداخت باال ابروشو

 ...یه سنگ بنفشم هست... الهه ى باکره ى شکار و پیروزى: تر کردم لبمو

 ...بفرمائید... چه معنى جالبى: کرد و گفت هومى

 ...بارمان راد: باز مکث کردتا اسم دیگه خوند و  چند

 ...چه اسم چرتى... بارمان... متعجب نگاش کردم... از جاش پا شد پلیسه

 ...به هر حال... خب هر اسم عجیبى اولش یه جورایى واسه آدم غریبه س... شایدم چرت نباشه... نه

 ...پروند که دار و دسته ش بهش مى خندیدن فقط هرز گاهى نوروزى تیکه هاى بى مزه اى مى... آخر کالس اتفاق خاصى نیفتاد تا

 ...دیگه کالس نداشتیم هر سه تامون از دانشگاه زدیم بیرون چون

 ...من بستنى مى خوام: یاسمن

 ...منم بدم نمیاد: جمع کردم لبامو

 ...بریم من یه جاى خوب مى شناسم: ندا

 ...هوا سرده ها -

 ...بیا غر نزن نفله: ندا

اونا قیفى و من چون بستنى م زود آب مى شد گفتم واسم تو لیوان ... رفتیم و به جایى که ندا گفت رسیدیم کوتاهى رو پیاده مسیر

 ...بریزه

 !تا ایستگاه پیاده بریم؟: همونطور که به بستنى ش لیس مى زد گفت یاسمن

 !مى خواى خر سوار شیم؟: ندا

 ...مسخره: یاسمن

 ...یه لیس دیگه به بستنى ش زد و

 ...زشته بابا... ن اونطورى بستنى نخوریاسم: ندا

 ...بخدا عادتمه: یاسمن

 ...یه لیس دیگه و

 ...اونجورى لیس نزن زشته: تا پسر از روبرو اومدن و همونطور که از جلومون رد مى شدن یکى شون گفت سه
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 !این چى مى گه؟: ندا

 ...یاسمن بیچاره کپ کرده بود... من و ندا زدیم زیر خنده و

 !با کى بود؟! گفت؟ چى: یاسمن

 ...شوهر کردى آدم نشدى... راست مى گه دیگه: خندیدم

 ...باز منو ندا زدیم زیر خنده که یاسمن با حرص بستنى شو پرت کرد تو سطل آشغالى که کنارش بود و

برفو خیلى دوست ... ادخدا کنه باز رشت برف سنگین نی... با این حال هوا فوق العاده سرد بود... دو هفته اى ازمهر مى گذشت یکى

 ...دارم ولى زیادیش هم آدمو اذیت مى کنه

واسش یه گوى شیشه اى، ... امروز تولد ملیسا بود... ملیسا رو تو دستم جا به جا کردم و جلوى خیابون منتظر تاکسى بودم کادوى

سوار تاکسى شدم و از پشت ... اومده بودتو خونه مون دیده بودش و ازش خوشش ... شبیه همون که آرتین بهم داده بود، خریده بودم

ولى وقتى چهار راه گلسارو رد کردیم با ... رشت اصال برف نیومده بود... زهى خیال باطل... خیره شدم رونشیشه ى بخار گرفته به بی

 ...سانتى برف رو زمین نشسته 20تعجب دیدم که حدود 

روى برفاى تمیز راه مى رفتم که حس کردم ... میس میس هم تو دستم بود کادوى... پیاده شدم و خم شدم بند پوتینمو ببندم باذوق

چشامو ریز کردم و ! چرا چندماهه همه ش این حسو دارم؟... اى خدا... ولى هیچکى نبود... سریع سرمو برگردوندم... یکى پشت سرمه

پس یکى ... ولى حاال... م دست نخورده بودنمطمئن بودم وقتى داشتم مى اومد... با حالت مشکوکى به برفاى پشت سرم نگاه کردم

 !اما کى؟... دنبالم بود

ندا و میس ... از دور سه تاشونو دیدم... بازم کادوى ملیسا رو تو دستم جا به جا کردم و رفتم سمت دانشکده... واقعا توهم زدم شایدم

 ...میس و یاسى

 یم سینوشت و از رو اون تدر یکه خودش داشت م یرده ، کتابزاده لپ تاپشو گم ک یاستاد بخش: میس زودتر از بقیه گفت میس

 ...يپارك برف باز میبپر بر... شه  ینم لیکال کالس تشک... کرد توش بود

 ...یه عده پسرم بودن... کادوشو بهش دادم و همه باهم رفتیم از دانشکده بیرون... که از خدا خواسته منم

بعدشم همه یه جا واسه نشستن پیدا ... اولش یکم برف بازى کردیم و عکس گرفتیم ...رفتیم تو پارکى که اون اطراف بود همه

 ...هرچند نیمکتا سرد و خیس و یخ زده بود، اما مى چسبید... برف روى نیمکتا رو با دستاى یخ زده کنار زدیم... کردن

تو یه ... ى کردیم که دیدم مهسا هم پیداش شدبا بچه ها داشتیم شوخى م... تا از پسرا پاشدن برن واسه همه قهوه ى داغ بخرن دو

 ...با دوستاش اومدن پیشمون و اونام نشستن... دانشگاه بودیم ولى کمتر از قبل همدیگه رو مى دیدیم

 ...واى سرده: ندا

 !کاپشنم کو؟: با مسخرگى گفت مهسا

ه بیشتر نزدیک هم باشیم رو جدوالى پارك که چون ما رو که حاال براى اینک... موقع یه ماشین پلیس از کنار پارك رد شد همون

 ...پشتشون شمشاد بود نشسته بودیم دیدن سرعتشونو کم کردن و کنجکاو بهمون نگاه کردن
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 ...تا از اینا بیشتره 10تازه باباى من ... اینا رو... اوه: با مسخرگى گفت مهسا

 !کى بود؟: جا جلوى ماشین گفتماشینه واستاد و یه پلیس جوون از توش اومد بیرون و از همون یهو

 !کى کى بود؟: ندا

 ...همون که اون حرفو زد: از روى شمشادایى که روشون برف نشسته بود رد شد و اومد سمتمون پلیسه

 ...داشت از ترس مى مرد مهسا

 !کى چه حرفى زد؟: ندا

 !اصال بگید شما اینجا چیکار مى کنید؟: پلیسه

 ...درس مى خونیم: ، همون نوروزى، گفتاز پسراى دار و دسته ى سهراب یکى

 !کو کتاباتون؟: جدى گفت پلیسه

 ...تو کیفمونه دیگه: یاسمن

 ...یاسى گاف دادى: آروم زد رو پیشونى ش ملیسا

 ...خب یعنى خوندیم گذاشتیم تو کیفامون: با تته پته یاسى

 ...یماالن مى ر: لحظه مکث کرد و یه لبخند مثل احمقا زد و با تته پته گفت یه

 ...زود برین: پلیسه

 !کجا مى ریم؟: که مثل همیشه تخس بود گفت ندا

 ...اینجا رو خلوت کنید: یه نگاه به ندا انداخت پلیسه

 !مگه پارکو خریدین؟: یهو شیر شد سهراب

 ...بى خیال جناب سروان: اومد یه چى بهش بگه که بارمان اومد جلو پلیسه

 ...زود جمع کنید: خت و با اخم گفتسروان یه نگاه به بارمان اندا جناب

 ...اینم قهـــ... بفرمائید: موقع اون دوتا که رفته بودن قهوه بخرن اومدن همون

 ...با دیدن پلیسه هردو ساکت شدن ولى

 !درس مى خوندین؟: پلیسه

 ...جناب گیرى یا... اى بابا: بارمان

 ...بگو ون بیارن: رو به اونى که تو ماشین بود گفت پلیسه

 ...به ندا اشاره کردم پا شیم بریم ولى کوتاه نمى اومد... از روى همه پرید نگر

 ...واى اون ده تام حرومتون... بریم دیگه: آروم گفت مهسا

 ...بچه ها مهدى منو مى کشه پام برسه کالنترى: یاسمن

 ...اهـــــ تو هم با مهدى: ندا
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ون ... یه اخطار بده برگردین... ولشون کن: از اون ور بى سیم هى مى گفتنحاال ... داشت بى سیم مى زد که یه ون بفرستن پلیسه

 !دیگه واسه چى؟

 ...خب شما که هم: تندى رو به بارمان گفتم... خدایا... جناب سروانم هى اصرار داشت که ون بفرستن این

 ...نگام کرد که یه لحظه حس کردم کفر گفتم چنان

 !شما چى؟: سهراب

 ...مثل اینکه ایشون خیلى هل شدن... هیچى: سریع گفت بارمان

 ...با خشم نگام کرد و

 ...مگه شما! یعنى چى؟: کردم اخم

 ...خانوم بس کن: وسط حرفم اومد

 ...ترجیح دادم ساکت باشم... انگار با زبون بى زبونى مى خواست یه چیزى حالیم کنه... تعجب تو چشاش نگاه کردم با

و نگاه تند بارمان ... متوجه نگاه مشکوك سهراب به بارمان شدم... ریم تا قضیه ى ون جدى نشدهلحظه ندا دستمو کشید که ب همون

 ...به خودم

 ...حیاط دانشگاه خلوت بود... مى خواستیم بریم بوفه... از پارك زدیم بیرون ... خدا شفاش بده... باال انداختم شونه

 ...یه لحظه ترسیدم... سرمو که بلند کردم سهرابو دیدم... از شده بود ببندممن خم شدم بند پوتینمو که بازم ب... ها رفتن تو بچه

 ...سالم: دیدن من نیشش گشاد شد با

 ...سالم: اخم سرمو تکون دادم با

 ...بعد از کالس بمون کارت دارم: گفت آروم

شاید کار ! به من چى کار داره؟... الق دادهاون زنشو ط... نه بابا: ولى بعدش گفتم! لحظه فکر کردم به اینکه نکنه منظورى داره؟ یه

 ...مهمى داره

انگار هنوزم با چشماش مى خواست یه چیزى ... داشتم درو مى بستم که متوجه بارمان شدم... این حال سرمو تکون دادم و رفتم تو با

 ...بهم بگه

شده بود ... رو همون میز نشسته بودن... ها چون عادت نداشتم تو چشم پسرا خیره بشم سریع نگامو دزدیدم و رفتم سمت بچه منم

 ...جاى همیشگى مون

... به رفتاراش نمى خورد! یعنى واقعا بود؟... حتى بهشون نگفته بودم که بارمان پلیسه... از قضیه ى سهراب بهشون نگفتم چیزى

 ...از شماره دادن اون یارو معلوم بود! اصال مگه رفتار به پلیس بودنه؟

یاسمن زودتر ... ملیسا قرار بود واسه نامزدى خواهرش خرید کنه... دى بچه ها تک تک خداحافظى کردن و رفتناز کالس بع بعد

 ...ولى ندا که بهش قضیه رو گفته بودم باهام بود... رفته بود

 ...یسآمات: داشتیم از در دانشگاه مى رفتم بیرون که صدام زد... رو شونه م جا به جا کردم و رفتیم تو حیاط کیفمو
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 !و بین این همه آدم؟... این قدر بلند! چرا اسممو صدا زد؟... زور خشم سرخ شدم از

 ...من بیرون منتظرتم... عجب پر رویى یه: ندا

 ...شرمنده: ندا سر تکون دادم و با عصبانیت برگشتم سمت سهراب که سریع گفت واسه

 !کار ِ تون؟: عمیقى کشیدم نفس

 ...خب بریم! اینجا؟ -

 ...همین جا بگید: میون حرفش و قبل از اینکه بخواد پیشنهاد جاى دیگه اى رو بده گفتم اومدم

 !خب چرا مى زنى؟ -

 ...حرفتونو بزنید... جناب نوروزى: کشیدم تو هم اخمامو

چند نفرى تو حیاط بودن ... منم ناخودآگاه همین کارو کردم... یه نگاه به اطرافش انداخت... به نظرم الیقش نبود... بفرمائید نه امرتونو

 ...که سرشون به کار خودشون گرم بود

 ...من امسال لیسانسمو مى گیرم: سهراب

ولى اینا به من چه ربطى ... پس ترم یکى نبود و فقط چندتا کالسو باهم داشتیم... پس بگو چرا بزرگتر از بقیه نشون مى داد! هان

 !داره؟

 ...بابت تو راحت بشهمى خوام خیالم از : نگاش کردم که گفت تیز

 ...واى خدا! من؟؟؟! این یارو داشت چى مى گفت؟... تا آخرین حد ممکن باز شد چشام

 ...دیگه هم تکرار نشه... شخص دیگه اى تو زندگى م هست آقا: و تند براى اینکه از سر خودم بازش کنم گفتم سریع

مردتیکه ى پر ... و تا اومد چیز دیگه اى بگه از دانشگاه زدم بیروناخماشو کشید تو هم ... جمله م کوبنده بود که شوکه شد اونقدر

 ...رو

 !چه حسابى به من همچین پیشنهادى داد؟ رو

 ...فکر اینکه از

 ...حتى با فکر کردنش هم تنم مور مور مى شد واى

 ...پاد دنبال ندا مى گشتم که دیدم بارمان به یه پرشیاى مشکى تکیه داده و دست به سینه منو مى داشتم

 !دیگه چى مى گه؟ این

 ...داشت قدماشو تند مى کرد که نزدیک بود رو برفا سر بخوره... سرمو کالفه چرخوندم که دیدم داره از دور میاد! ندا کجایى؟ اه

یعنى مسیر نگامو عوض کردم که ... بارمان تکیه شو از ماشینش گرفت و از جدول رد شد و اومد سمتم... خود آگاه بهش خندیدم نا

 ...ندیدمش

 ...کسى نمى دونه من کیم: که از کنارم رد مى شد آروم طورى که فقط من بشنوم گفت همونطور

 ...ولى قبل از اینکه حرفى بزنم رد شد و رفت... نگاش کردم متعجب
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 !چى گفت؟: همون طور که با احتیاط رو برفا قدم مى زاشت خودشو بهم رسوند و گفت ندا

 !هیچى؟: گفتم تند

 !پس این همه وقت چرا اونجا واستاده بودى؟! هیچى؟: چشاشو ریز کرد اند

شاید بهتر ! ولى من فکر کردم منظورش به بارمان واسه همین گفتم هیچى... تازه فهمیدم منظورش به سهراب... نگاش کردم گیج

اد دانشگاه و تو رشته ى کامپیوتر درس نمى تونم بفهمم چرا باید بی! ولى یعنى چى؟... بود ندا هم نمى دونست که بارمان پلیسه

 ...و البته شغلش نظامیه... بعدشم به کسى نگه که شاغله... بخونه

 ...با تو ام... هوى: ندا

 !ها؟ -

 !مى گم چى بهت گفت؟ -

 ...بى شعور بهم پیشنهاد داد... هیچى: یا دآورى نوروزى دوباره اخمامو کشیدم تو هم و با حرص گفتم با

 !چى؟: شد چشاش گرد ندا

 !اینقدر تعجب داشت؟ -

 !مى دونستى مطلقه س؟ -

 !چى؟: بار چشاى خودم گرد شد این

 ...تازه... از بچه هاى ترم باالیى شنیدم... واال: همونطور که پفک شو باز مى کرد گفت ندا

 ...مى گفتن زنشم به قتل رسیده: کردم نگاش

 !خب؟: دمبار بجاى اینکه چشامو درشت کنم، چشامو ریز کر این

 ...هیچ کسم نفهمیده کى زنشو کشته... هیچى دیگه: شو باال انداخت شونه

ولى واقعا ... خودمو دست باال نمى گیرم... چطور به خودش اجازه داد همچین پیشنهادى رو بهم بده... بیشتر خرد شده بود اعصابم

 !ارزشم به یه مرد مطلقه س؟؟؟؟

 !ال تو کجا رفته بودى؟حا: اینکه ذهنمو منحرف کنم گفتم براى

 ...از پفکش خوردم و

 ...دیدم تو دارى با پسره حرف مى زنى رفتم واسه خودم قاقالى لى بخرم... نخور مال خودمه: پشت دستم زد

 ...شیطونه مى گه بزنم فکشو بیارم... دیگه نبینم دور و بر این پسره آفتابى شدیا: جدى شد یهو

 !باز تو غیرتى شدى؟: م گرفت خنده

 ...مى دونى که من رو ناموسم خیلى غیرت دارم: خندید خودشم

شوخى و خنده مى خواستیم بریم اونور خیابون که یهو یه ماشین با سرعت از کنارمون رد شد و هرچى گل که بخاطر بعضى جاها  با

 ...که برفا آب شده بودن جمع شده بود پاشید رو سر و کله مون
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داشتم فکر مى کردم چه فحشى باید ... با عصبانیت به پرشیاى مشکى که رد شده بود نگاه کردم. ..از حرص مى خواستم بمیرم یعنى

 ...تو دلم بهش بدم که دنده عقب گرفت و برگشت

 ...شیشه رو داد پایین و خیلى ریلکس نگامون کرد... دیدم که بارمانه متعجب

ود و به خودش نگاه مى کرد و مسلما به این فکر مى کرد که با این ندا هنوز تو شوك ب... با خشم ازش گرفتم و به ندا دوختم رومو

 !سر و شکل چطورى باید خودمونو به انزلى برسونیم؟؟؟

 ...باور کنید که عجله داشتم... شرمنده خانوما: درو باز کرد و پیاده شد بارمان

 ...ین جمله بیشتر رو زبون پلیسا مى چرخها! شنیدین مى گن دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است؟: انداختم باال ابرومو

 !پلیساى راهنماى رانندگى درسته؟: از تک و تا ننداخت خودشو

 !خب حاال پلیس راهنماى رانندگى با ناجا چه فرقى داره؟... بهم فشردم لبامو

 ...به هر حال پلیس پلیسه... بله درسته: با حرص چرخوندم چشامو

 !لیسا رو مى زنید؟چرا هى حرف پ: چشاشو ریز کرد ندا

 ...به من نگاه کرد تا ببینه چى مى گم بارمان

 ...هیچى هنوز رفتار پلیساى امروز یادم نرفته: خیلى عادى گفتم منم

 ...آهانى گفت و دوباره به خودش نگاه کرد ندا

 ...بفرمائید من مى رسونمتون: سریع گفت بارمانم

 ...خودمون مى ریم... نه ممنون: گفتم سریع

بیا بریم تو ال اقل ماشینشو کثیف ! ؟ با این وضع کجا بریم؟!چى مى گى واسه خودت: از بازوم بشگون گرفت و زیر گوشم گفت ندا

 ...کنیم دلمون خنک شه

 ...انگار خیلى هم عجله داشت... بارمان منتظر نگامون مى کرد... حرف ندا خنده م گرفت از

 ...يممنون آقا: با زبونم تر کردم و گفتم لبامو

 ادمیخاص بود تو خاطرم مونده بود، وگرنه اونم  ییجورا هیچون اسمش ... تونستم بگم یاسمشم که نم... رفته بود ادمیش  یلیفام

 ...رفته بود ادشیشو بگه، اما انگار اونم  یلیکردم که فام یبا ابرو به ندا اشاره م یبگم و ه یمونده بودم چ... رفت یم

 ...راد هستم: رفته بود گفتانگار که خنده ش گ بارمان

 ...میگرد یخودمون برم... راد يممنون آقا... آهان -

 یول... بودم یواال من که راض: رفت گفت یکه به من چشم غره م یدرحال... بهم بده یحساب یگوشمال هیاومد  یندا بدش نم مطمئنا

 ...میگرد یخودمون برم

 ...میزیر یم تو سرمون یخاک هی: زمزمه کرد و ادامه داد آروم

 ...دهیندا رو شن يمطمئن بودم بارمانم صدا... م گرفته بود خنده
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 ...خوام یبه هر حال عذر م: حال در کمال احترام گفت نیا با

 ...ازمون دور شد یسوار شد و با تک بوق و

 ...ارنتیته بسر تخ... تو پفکم هم پر از گل شده... تو رو خدا نیبب... ت بخوره تو سرت یعذرخواه: غر زد ندا

که جلب توجه  میرفت یم يجور هی... یبهداشت سیسمت سرو میو رفت میو با هم برگشت دمیکمتر غر بزنه دستشو کش نکهیا يبرا

به هر حال اوضاع اونطور که ندا مى گفتم ضایع نبود و با یکم آب مشکلمون تا حدى حل مى شد و مى تونستیم خودمونو به ... مینکن

 ...خونه برسونیم

 ...و با تعجب نگامون کرد دیباز سهراب ما رو د میگشت یبرم میداشت یوقت

 ...میبهش قدمامونو تند کرد تیاهم یب

 ...خانوم نجم -

 ...با حرصى که کامال تو صورتم مشخص بود برگشتم سمتش که دیدم پر رو پر رو داره مى خنده... باز نگفت آماتیس خوبه

 ...یه چیزیش مى شه ها اینم

 !گل بازى کردین؟: که مى خندید گفت رهمونطو

 ...چقدر این بشر پر رو بود... گرد شد چشمام

 !شما مفتشى؟ نمیبب: گل کرد رتشیباز غ ندا

 ...خیر خانوم بنده کمى کنجکاوم: که از حاضر جوابى ندا تعجب کرده بود سعى کرد خودشو نبازه سهراب

 ...ى دیگه حروم کنیدمى تونید این همه ذکاوتتون رو جا: پوزخندى زد ندا

از دستش ... اى خدا بگم چیکارت کنه بارمان... دست منو گرفت و همونطور که هى غر مى زد رفتیم تا مانتوهامونو تمیز کنیم و

سر راه با ... با آب تا حدى خودمونو تمیز کردیم و از جلوى دانشگاه یه تاکسى تلفنى گرفتیم و برگشتیم انزلى... حسابى حرصى بودم

 ...منم ترجیح دادم این دو قدم راهو روى برفاى نیمه آب شده راه برم... کوچه شون پیاده شد رندا س... پیاده شدیم هم

 ...رو حساب کردم و پیاده شدم کرایه

 ...صبح برف مى باره ظهر آفتاب مى زنه... سر از کار هوام در نیاوردیم... آفتابى شده بود و دیگه برف نمى بارید هوا

چه خلوت بود بدون اینکه فکر کنم ممکنه کسى به کارام بخنده هرجا یه تیکه برف سالم مى دیدم مى رفتم روش و لگد کو چون

 ...مالش مى کردم

یه پام رو هوا منتظر فرود اومدن ... از جام تکون نخوردم... حال و هواى خودم بودم که حس کردم یکى دقیقا پشت سرم ایستاده تو

 ...م گذاشتمش روى برفا و قرچ صدا دادآرو... روى برفا بود

یعنى با اینکه مطمئن بودم خیاالتى نشدم مى خواستم اینو ... برنگشته بودم و داشتم به این فکر مى کردم که حتما باز توهم زدم هنوز

 ...به خودم بقبولونم

 ...این حال جرات برگشتنو نداشتم با
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 ...گرفت نمویختآستقدمامو تند کنم و برم که یکى دستشو اندا اومدم

 ...مقنعه مو از پشت کشیدش رمیاومدم ازش فاصله بگ تا

سر تا پا مشکى پوشیده بود و کاله سیوشرت شو کشیده بود رو ... بار خودمو از دستش خالص کنم نیکوتاهى زدم سعى کردم ا جیغ

 ...سرش و نمى تونستم ببینمش

مقنعه م از سرم کنده شد و خودمو از دستش خالص کردم و ... تا جیغ نزنمم تو دستش بود و سعى داشت جلوى دهنمو بگیره  مقنعه

 ...سر خوردم رو زمین و زانوم درد گرفت... دویدم سمت کوچه

لباساى خیسم بلند شدم و درحالى که سعى مى کردم جلوى گریه مو که بخاطر درد و استرس بودو بگیرم قبل از اینکه با قدماى  با

همونطور که مى دویدم دستمو انداختم تو جیبم و ... از جام پا شدم و با تمام قدرتم شروع به دویدن کردمبلندش بهم نزدیک بشه 

 ...دوباره دستش بهم برسه درو باز کردم و سریع پشت سرم بستم ینکهکلیدو در آوردم و قبل از ا

 !این دیگه کى بود؟... االت برم نداشته بودتازه به این نتیجه رسیده بودم که این مدت خی... تند و مقطع نفس مى کشیدم تند

تو پاگرد واستادم و ... چشمم به در خونه ى آرمان اینا بود و قبل از اینکه باز بشه از پله ها رفتم باال... کردم به افکارم نظم بدم سعى

با دیدنم دور از جونش از ترس  مطمئنم! اگه با این سر و وضع بدون مقنعه مى رفتم تو خونه مامان چى فکر مى کرد؟... فکر کردم

 ...سکته مى کرد

 ...دارمیاوقات که هوا گرم باشه و خسته باشم از تو همون راه پله مقنعه مو برم یگاه... نه یول

 ...ها رو دارم وونهید لیشکل و شما شتریب! خسته؟! هوا گرمه؟ یول

 ...صداى ظرف و ظروف از تو آشپزخونه مى اومد... کشیدم آروم تو هال سرك... احتیاط دستگیره ى درو چرخوندم و بازش کردم با

 ...خودمو به اتاقم رسوندم و تندى لباسامو در آوردم و پریدم تو حموم سریع

 !تویى؟... آماتیس: لحظه بعد صداى مامان از پشت در حموم اومد چند

 ...آره: که لباسامو مى کندم سعى کردم صدام از ترس نلرزه همونطور

 ...دست خودم نبود از زور ترس بود... متوجه لرزش صدام شدانگار  ولى

 !حالت خوبه مامان جون؟: لحنى که نگرانى توش موج مى زد گفت با

 ...خوبم مامان -

 ...غذا آماده رو اجاقه... آرمان هنوز نیومده... نوبت دکتر داره... خیله خب من دارم با نگار مى رم سونوگرافى -

 ...ین به سالمتباشه بر: باز کردم آبو

یعنى باید به خانواده م مى ! چى از جونم مى خواست؟! اون مرد کى بود؟... تو وان دراز کشیدم و رفتم تو فکر... صدایى نشنیدم دیگه

 ...مسلما با گفتن این موضوع باید قید دانشگاهو مى زدم! گفتم یکى این همه وقت دنبالمه؟

مطمئن بودم اگه مى خواست مى تونست خیلى راحت منو ! ا اگه دوباره پیداش مى شد؟ام... این چیزى نبود که من مى خواستم و

 ...ولى انگار قصدش فقط ترسوندنم بود... بگیره
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 !این دیگه از کجا پرید؟! کم بود جن و پرى؟... رو هم فشار دادم چشامو

بارمان که بهم گفت نباید ... سهراب از یه طرف. ..ولى ذهنم حسابى مشغول بود... کردم به این فکر کنم که دیگه برنمى گرده سعى

 ...و از همه مهمتر اون مرد سیاه پوش که... به کسى بگم پلیسه از طرف دیگه

 ...از فکر کردن بهش هم تنم مى لرزه حتى

 ...همونطور که موهامو با حوله خشک مى کردم رفتم سمت هال... گرفتم و از حموم زدم بیرون دوش

 ...آرتین با گیتارش مشغول بود و آرش فوتبال تماشا مى کرد... ال بودنو آرش تو ه آرتین

 ...کردم و رفتم سمت آشپزخونه یکوتاه سالم

 !آماتیس؟: آرتین

 !بله؟: سمتش برگشتم

 ...از فردا خودم مى رسونمت دانشگاه: ضربه ى آروم به سیم گیتارش زد یه

 !واسه چى؟: حالت گنگى توام با ترس گفتم با

 ...حتما یه چیزى هست دیگه... سه چى شو دیگه نپرسوا: آرش

... اینطورى احساس امنیت بیشترى مى کردم! تازه بهترم شد! چه اهمیتى داشت با کى برم؟... باال انداختم و رفتم تو آشپزخونه شونه

سالم بود نمى تونستم  فدهیوز هولى خب رانندگى بلد نبودم و چون هنوز به سن قانونى نرسیده بودم و هن... کاش خودم ماشین داشتم

 ...البته زیادم تو پى ش نبودم... گواهى نامه بگیرم

 !بى خیال آماتیس یه اتفاق کوچیک بود چرا هى بزرگش مى کنى؟... انگار بهتر بود یاد مى گرفتم ولى

 ...رو بسازهخودمم ته دلم مى دونستم کوچیک نیست و حتى به این فکر کردم که ممکنه واسم درد سر بزرگى  اما

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

*** 

بود که  نیبدترش ا... بودم دهیتا صبح خواب بد د شبید... رنگه یو لبام ب دهیکردم صورتم رنگ پر یحس م... واستادم نهیآ يجلو

 ...شه واسه خانواده م یبهونه م هی نیمطمئنم ا... بگم يزیچ یبه کستونستم  ینم

 ...شد شمیمداد چشم اتمام آرا هیو  دمیکش ملیبه چشام ر... دمیرژ به لبام مال کمی امیاز اون حال و هوا درب نکهیا يبرا

 ...ارمیدرب نگیاز پارک نویمن رفتم ماش... گهیبدو د: به در دیبار دهم کوب يبرا نیآرت

 ...اطیو رفتم تو ح رونیغر از اتاق زدم ب با

 ...با این حال بازم مى شد اسمشو گذاشت هواى سرد... برخالف دیروز که برفى بود صاف و آفتابى بود هوا

 ...راه با اینکه سعى داشتم حواسمو به جزوه م بدم ولى نا خودآگاه دنبال همون مرد سیاه پوش مى گشتم تو

 !ى؟دنبال چى مى گرد: آرتین

 !با منى؟! ها؟ -
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 ...نه با بغل دستى تم -

 ...بغل دستم که کسى نیست: گفتم گیج

 ...گفتم حواست سر جاش نیستا: دیخند

 ...نزاشتى یه کلمه هم از جزوه م بخونم: عوض کردن بحث گفتم يحرص برا با

 ...ىبخون تا رشت هنوز وقت دار... تو که حواست معلوم نیست کجاست: هنوز مى خندید آرتین

 ...مى گفت تا خود رشت جزوه مو مرور کردم راست

 ...م کنه ادهیاونم قبول کرد که هر روز همونجا پ... دانشگاه ازش خواستم نگه داره کینزد

 ...نگامو از جزوه م بگیرم خداحافظى کوتاهى کردم و همونطور که هنوز مشغول خوندن بودم رفتم سمت دانشکده نکهیا بدون

با ... بارمان متوجه من شد و آروم سرشو واسم تکون داد... دیدم که با دار و دسته ى سهراب داشتن مى رفتن بوفه دور بارمان و از

 ...بچه پر رو با کار دیروزش تازه واسم سرم تکون مى ده... اخم رومو گرفتم

 !استاد اومده؟... سالم: ندا و میس میس دستى تکون دادم و رفتم سمتشون واسه

 ...هیتو که لب هات طعم توت فرنگ... بخورم تو رو: زد و با خنده گفت یبهم انداخت و سوت کوتاه نگاه هی ندا

 ...زتیخاك تو سر ه: سیم سیم

 !استاد اومده؟... ندا: م گرفت خنده

 ...یهوا م که عال... دیقدم بزن نیبر نیآره اومده گفت شما اگه حوصله ندار: ندا

 ...من هیچى نخوندم! بریم کتابخونه؟... زم نمیاداستاد امرو: میس با خنده گفت میس

 ...با اینکه حجم درسا هنوز زیاد نشده بود اما این مبحث خیلى سنگین بود... بد نبود یه دور دیگه هم بزنم... قبول کردم سریع

رافیا نمى تونستن به راحتى ما این قسمت از کتابخونه جایى بود که اط... تو کتابخونه ى دانشگاه و ته ته که کسى نبود نشستیم رفتیم

 ...هرچند یکى دو نفر بیشترم اونجا نبودن... رو ببینن

 سیندا و م... فقط من که تک نشسته بودم متوجه شدم... نیم ساعت بعد در کتابخونه باز شد و بارمان اومد تو... خوندن شدیم مشغول

 ...پشتشون به بارمان بود سیم

 ...بخورم يزیچ هیخوام  یمن گشنمه م... گهید میبر: ندا

 ...شما برید منم میام: گفتم آروم

با اینکه دیشب سعى کرده بودم به هیچى فکر نکنم و فقط ... منم حسابى مشغول خوندن آخرین صفحه بودم... کردن و رفتن قبول

 ...درسمو بخونم اما انگار ذهن مشغولم این اجازه رو بهم نمى داد

 ...خمیازه ى عمیقى کشیدم و تو همون حالت هم چشامو باز کردم... براى لحظاتى بستم بین دستام گرفتم و چشامو سرمو

 ...تبدیل شد يجلوم خمیازه م به جیغ خفه ا یپوش اهیمرد س دنید با
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 نکیع هی... موهاش نسبتا بلند بود و ابروهاش پرپشت... پوش اهیمرد کامال س هی... ترس از جام پا شدم که باعث شد صندلى بیفته با

 ...گنده هم رو چشاش بود

 ...جا کتابخونه س نیخانوم ا: اخم اما آروم گفت با

چون ... چشم به هم زدن هیتو  قایدق... شه یجن جلوت ظاهر م نهویاز هر جا خواست ع یهر ک... ارواحه يخانه  هیشب شتریب: دلم تو

 ...من بسته بود يچشما

 !ن؟یداشت يامر: اخم کردم منم

 ...از قبل متعجب شدم شتریب... که تو دستش بود نگاه کردم يبه پنبه ا... مگرفت جلو دستشو

 ...دیپاك کن شتونویآرا -

 !اومدن دانشگاه؟ یکه با اون اوضاع م گهید ياز دخترا! بود؟ ظیغل شمیآرا نقدریا یعنی... افتاد کف پام چشام

کنم و  زیمنتظر نموند من صورتمو تم گهید... پنبه رو از دستش گرفتمآروم ... گهیبود د يکاره ا هیحتما ... نکردم یحال مخالفت نیا با

 ...رفت عیسر

 !دارم که پاکش کنم؟ یشیمگه من چه آرا... شده بودم جیگ

 ...رو تو دست چپم فشار دادم پنبه

 ...دمیکش يبلند غیاز زور درد ج... لحظه حس کردم نفسم بند اومد هی يبرا

 ییکف دستم، قسمت انتها قایپنبه بود دق يکه ال یغیت... خون کف دستمو گرفته بود... ا برنده بودام کیکوچ غیت کهیت هیپنبه  يال

 ...بود دهیشصتمو بر

 يکردم جلو یم یم گرفته بود و سع هیاز زور درد گر... که اونجا بودن دورم جمع شدن يدو نفر یکی...درد نفسم بند اومده بود از

 ...رمیاشکامو بگ زشیر

 ...اومد جلو و دستمو گرفت... دتر از همه به خودش اومدزو بارمان

 ...لحظه س هیفقط دردش ... نزن غیج نیبب: بارمان

 !کنه؟ کاریخواست چ یم... ترس نگاش کردم با

 ...دیپوستم بود کش نیکه هنوز ب غویکنم ت دایپ یواسه سوالم جواب نکهیقبل از ا یول

 ...تو کتابخونه نبودن شتریشکر که دو سه نفر بخدا رو ... نزنم غیحرفش نتونستم ج برخالف

 ...ستین یمشکل دییبفرما: رو بهشون گفت بارمان

 ...اونام رفتن... ول دادم یرو صندل خودمو

 !ن؟یدیشو د افهیق... از دور متوجه تون بودم: کرد زیچشاشو ر... جلوم زیخم شد رو م کمی بارمان

 ...ومدهیشده و خون دستم بند ن یکه بارمان بهم داده خون یردم که دستمالک یفکر م نیداشتم به ا... تکون دادم سرمو

 !ن؟یبد صیچهره شو تشخ دیتون یم: بارمان
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 ...چه خوب که صورتمو باهاش پاك نکردم: دوباره از ذهنم گذشت... آروم تکون دادم سرمو

 !مارستان؟یب میبر نیخوا یم: دستمو نگاه کرد بارمان

 ...ستین قیعم یدگیبر... ادیاالن بند م: ون دادمنه تک يبه نشونه  سرمو

 ...صورتم از درد جمع شد و

 ...خنده یحس کردم داره بهم م ینکرد ول یلباش حرکت نکهیا با

 کنم؟ هیدوست داره االن جلوش زار زار گر! کهیمردت

 !د؟یبهم بگ نیهست که بخوا يزیچ: به روم نشست رو

 ...جلوم گرفت نمیکه فقط من بب يطورشو  ییحرف کارت شناسا نیبه دنبال ا و

 ...یسیدونستم پل یمن م يداد یحاال کارتتو نشون نم: دلم تو

 ...ریخ: جوابشو دادم قاطع

 !ن؟یبرنخورد یمورد مشکوک چیتاحاال به ه یعنی: بارمان

 ...شدن یر مدادم و خانواده م با خب یداستانو ادامه م نیا دیگفتم مطمئنا با یاگه م... نه ایبودم بگم  مردد

بگه راه افتادم سمت  يزیبتونه چ نکهیازش کردم و قبل از ا یکوتاه ینه تکون دادم و پا شدم و خداحافظ يسرمو به نشونه  پس

که اون  يو خودمو به داروخونه ا رونیاز دانشگاه زدم ب عیسر... دمیاونو ند ي افهیمن که ق! بود؟ هیروزیهمون د نیا یعنی... اطیح

 ...وقت دکتر رفتن نداشتم... کردم و بستم یبا کمک فروشنده زخممو ضدعفون... رسوندمبود  یکینزد

... که دنبالمه دمیفاصله شو باهام کم نکرد فهم دمید یوقت یول! گه؟ یم یچ گهید نیا... دمیزدم بارمانو د رونیداروخونه که ب از

 ...خوشبختانه درد دستم کم شده بود. ..مشغول بود یذهنم حساب... ندادم و برگشتم سمت دانشگاه یتیاهم

 ...دیببرم تنم لرز غیممکن بود صورتمو با ت نکهیاز فکر ا... به تمام معنا بود یروان هیکه بود  یمرد هرک اون

 ...با دیدن ندا و میس میس سعى کردم عادى باشم و ناخودآگاه یکم از ترسم کم شد... خودمو به کالس رسوندم سریع

 ...نشستم کنارشون

 !چت شد یهو؟: میس میس

 !شده؟ یدستت چ: گفت یبا نگران ندا

 ...کنم یم فیبعدا واستون تعر... ستین يزیچ -

 ...همه به احترامش پا شدیم... موقع استاد اومد تو کالس همون

 ...نگام به بارمان که اصال حواسش به من نبود افتاد... کالسو با سهراب و بارمان مشترك بودیم این

حاال چرا ! خب اینو بزاریم پاى عالقه ش به این رشته! بودم بدونم یه پلیس چرا باید بیاد تو رشته ى کامپیوتر درس بخونه؟ کنجکاو

 !کسى نباید بفهمه پلیسه؟

 ...اینکه کسى ندونه با اینکه کسى نباید بفهمه خیلى فرق مى کنه خب
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چقدر این ! آخه این شلوارا چیه مى پوشن که همه چیشون پیداست؟خدایا ... چیش... اومد جلوم نشست یکیهمین فکرا بودم که  تو

 ...بشر پر رو و بى نزاکت بود

 ...همه ش چشمم مى خورد به پشت این پسره... حاال منم نمى تونستم سرمو بگیرم پایین بنویسم... ورقه ها رو پخش کرد استاد

 ... این وسط خنده مم گرفته بودحاال... درموندگى به ندا نگاه کردم که دیدم باز غیرتى شده با

 ...استاد: ندا

 بله خانوم رفیع؟: سرشو بلند کرد استاد

 ...استاد این آقا مشکل منکراتى دارن خانوم نجم نمى تونن سرشونو بگیرن پایین: ندا

مردم چه رویى ... دیدحتى پسره هم به حرف ندا خن... خودمم خنده م گرفته بود... این حرف ندا شلیک خنده ى بچه ها رفت هوا با

 ...دارن واال

همین فکرا بودم که دیدم بارمان کت اسپرت مشکى شو درآورد و گذاشت پشت صندلى پسره و خم شد و در گوشش یه چیزى  تو

 ...گفت

فکر کرده پسره ... ایش... اخمام رفت تو هم... ولى اون هیچ جوابى به لبخندم نداد... بهش لبخند زدم و ازش تشکر کردم ناخودآگاه

 ...کشته مرده شم

 ...کنه یپوزخند نگام م هیداره با  دمیسمت سهراب که د دیچرخ نگام

 ...ندادم یتیاهم

 ...خودشم رفت سر جاش نشست... دستاشو دوبار کوبید به هم که سکوت به کالس برگرده استاد

 ...آى بمیرى... آخم بلند نشهنوشتن بودم که با ویشگونى که ندا از بازوم گرفت لبمو گزدیم که صداى  سرگرم

 ...سه: چشم غره رفتم که اونم پر رو پر رو گفت بهش

 ...سه رو ننوشتم: نگاه به ورقه ى خودم انداختم و آروم جوابشو دادم یه

 ...پس چهارو بگو: آروم گفت ندا

ولى ... به استاد نگاه کردمتندى دستمو پس کشیدم و ... چک نویسم و گرفتم سمتش که صداى سرفه ى میس میس بلند شد آروم

کم جلوتر  هیدرست کنارش، البته ... کنه یندا ول نم دمیدوباره سرمو خم کردم که د... تقلبو گرفته بود... ندا زرنگ تر از این حرفا بود

 ...نگام به بارمان افتاد اریاخت یخواد ب یم یندا چ نمیبرگشتم بب یوقت نیهم اسهو... بارمان نشسته بود

 ...بچه تنبل: زمزمه کردم... سفید سفید بود... یه نگاه به ورقه ش انداختم... تو هوا تکون مى داد وخودکارش

 ...دید نگاش مى کنم شونه شو انداخت باال وقتى

 !کنن؟ یتقلب م سامیپل: ذهنم گذشت از

دستشو انداخت ... خاص بود طنتیش هیتو نگاش ... رهیاومد ازم تقلب بگ یاون بدش نم نکهیمثل ا یول... تفاوت باشم یکردم ب یسع

 ...کرد که سه رو بهش بگم یو با انگشتاش بهم حال نییپا
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قسمت از فرمولشو فراموش کرده  هی یشه ول یحل م يدونستم چطور یم قایدق! سوال سه موندن؟ يچرا همه رو نایا... بابا يا

 ...بودم

نظر داره  ریکرد خوب بچه ها رو ز یک کردم بردمو به استاد که حس مچ هیهمه رو جواب دادم و برگه مو  یسوال سه، وقت الیخ یب

 !کرده بود؟ يواقعا با خودش چه فکر... دادمش

ورقه شو گرفت که  ينکرد و خوب جلو يندا هم نامرد... ندا بود يزدن برگه  دیبارمان سخت مشغول د... سر جام نشستم برگشتم

 ...خنده م گرفته بود از کارش... نهیبارمان نب

 یو نم... دکتر شیرفتم پ یم دیچون با... رو زدم يکالس بعد دیق... داد دیبرگه سف بایهر حال امتحان تموم شد و بارمان تقر به

 !شده؟ یبگم دستم چ! بگم؟ یحاال به مامان چ يوا... منتظر بزارم نویتونستم آرت

آره ... تونه بازش کنه که یو نم شهیم یچیروش باند پبه هر حال ... افتادم و دستم زخم شد یگم تو طناب کش یفوقش م فوق

 ...کننیم يباز یبار تو دانشگاه بچه ها طناب کش هیچون هر چند وقت ... بهتره ينطوریا

باز  دمیترس یهمه ش م... دل تو دلم نبود... رونیکردم و از دانشکده زدم ب یبود خداحافظ دهیکه تازه رس یاسیو  سیم سیندا و م از

 ...بشه دایاون مرد پ يه سر و کل

 ...بوق کش دار از کنارم رد شد هیبا  نیماش هیکه  شدمیرد م ابونیهوا از خ یب داشتم

 ...حواستو جمع کن خانوم: راننده

 ...عجله دارم دیببخش -

 ...وقت داشتم یهنوز سه ساعت... نگاه به ساعت انداختم هی... از دانشگاه دور نبود ادیخوشبختانه ز... شدم مارستانیب وارد

دکتر گفت ... واکسنم زدم شتریب نانیاطم يو برا... پرستار واسم بستش هیکرد و زخم مو دوباره شست و شو داد و  نهیدستمو معا دکتر

 ...آلوده بوده باشه غیچون ممکنه ت... بدم شمیآزما هیبهتره که 

 ... کنه ریرو ختم به خ هیقض نیخدا ا... شد شتریب میحرفش نگران نیا با

 !باشن؟ دهینکنه فهم يوا! چرا االن زنگ زده؟... بود نیآرت... زنگ خورد میکه گوش نییاومدم پا یم مارستانیب ياز پله ها داشتم

 ...نیالو آرت -

 !؟ییکجا... سالم آما -

 ...گهیدانشگام د: دور کنم مارستانیشلوغ ب يکردم خودمو از فضا یسع

 ...لب استغفار گفتم ریز و

 ...برگرد یبا تاکس... یگفتم منتظرم نباش... دنبالت امیتونم ب یمن امروز نم... خب لهیخ: نیآرت

 ...جون شدم مهین یگفت یزودتر م خب

 ...گردم یخودم برم... باشه، باشه -
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 یا ندا برمموندم و ب یهم بعد از ظهر داشتم، بهتر بود م گهیکالس د هیاومد و چون من  ینم نیحاال که آرت... رو قطع کردم یگوش

 ...راحت تر بود المیخ ينطوریا... گشتم

دادم  یم حیترج... شدم و رفتم بوفه الشیخیب دهیدونستم استاد رام نم یبرگشتم دانشکده بچه ها تو کالس بودن و چون م یوقت

 ...شلوغ باشم يتو جاها شتریب

 ...یشگیهم زیسفارش دادم و نشستم پشت م کیقهوه و ک هی

 ...نحس سهراب به خودم اومدم يگذشته بود که با صدا قهیدونم چند دق ینم

 !؟ینشست ییچرا تنها -

نگاه  هی... رفت تو هم شتریاخمام ب... عقب و نشست دیرو کش یاون پر رو پر رو صندل یول... دادم جواب ندم تا شرشو کم کنه حیترج

 یبه ما نم یتیخودشون بودن و اهم يکه بودن مشغول کاراهم  يبوفه خلوت بود و اون چند نفر... به دور و برم انداختم یچشم ریز

 ...دادن

 !شده؟ یدستت چ: سهراب

 ...دیمزاحم نش -

 !مزاحمته؟ ینگران: خودشو برداشت يمنو که خودش آورده بود گذاشت جلوم و قهوه  ي قهوه

 ...از نظر من آره -

 ...مزاحمتم یلیحساب من خ نیبا ا: از قهوه ش خورد کمی

 ...یقهوه رو زدم و با حرص از جام پا شدم و رفتم سمت خروج دیق... بهش نگم يزیم فشردم تا چبه ه لبامو

 ...يراه فرار ندار! ؟یکن یچرا فرار م: دمیاز پشت سر شن صداشو

ه که مرد مطلق هی نکهیاز فکر ا... خواست خودمو بکشم یدلم م دمشید یهر دفعه که م... رونیبه مزخرفاتش ندادم و زدم ب یتیاهم

 ...دادیبهم دست م یوونگیحس د ادیکشته شده، ازم خوشش ب یاتفاقا زنشم معلوم نبود چرا و توسط ک

 ...دنید یم یاسی یرو از گوش یاسیعقد  يداشتن عکسا یاسیو  سیم سیم... من استاد از کالس خارج شد دنیرس با

 ...ایچوندیکالسو پ: اشو داد باالمن ابروه دنیبا د... گرفت یول در جو رو م يداشت آمار مگس ها ندام

 ...مرموذ سیاز اون پل ياز سهراب کنه بود و نه خبر يکالس نه خبر نیخدا رو شکر که تو ا... و کنارش نشستم دمیخند

 ...شتویببند ن: ندا

 ...مدل عکست چقدر باحاله نیا یاسی: سیم سیم

 ...نرفته ها ادمی ویکه قراره بهم بد يا یبستن یول... کوفت کن ایب: پفک درآورد هی فشیاز تو ک ندا

 !؟یکدوم بستن: پفک برداشتم هی

 ...ندازه یحرف تو دهن همه م! ؟یشناس یندا رو نم: اسمنی

 ...مینخواست: م گرفت و پفکشو پس زدم خنده
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 !ن؟یرفته بود هیکدوم آتل یاسی: سیم سیم

 !شده؟ یآما دستت چ... خاك به سرم: شمش به دست من افتادبگه چ یچ هیبه سر و گردنش داد و تا اومد  يقر یبا مسخره گ یاسی

 ...افتاد ادشونیهمه تازه  انگار

 ...شده یچ یگه قرار بود بگ یراست م: ندا

مطمئن بودم  باینگه، و تقر يزیچ یبودم بارمانم به کس دواریام... بفهمه يزیچ یخواستم کس ینم... شده بودم مونیمن تازه پش یول

 ...گه ینم يزیچ یکه به کس

 ...هیدگیبر هی... ستین یمهم زیچ -

 ...بود دهینبر يچطور صبح که اومد: ندا

 ...ستین يزیگفتم که چ -

 آدم دستش ببره؟ هوی شهیمگه م! ؟یچ یعنی: یاسی

 ...گهیخب حتما دوست نداره بگه د! بهش؟ نید یم ریچرا گ: سیم سیم

 ...رسم یکرد بگو من حسابشو م تتیاذ یهر ک یول: ندا

 !؟یکن یم کاریمثال چ: دمیخند

 ...کنم یعکسشو پاره م: گاز از پفکش زد هی

 ...دمیخند

 !ومد؟یچرا استاد ن... يوا... ندا درست بخور: سیم سیم

 ...ستین ياز دخترا گفت که از استاد خبر یکیموقع  همون

 ...انیم ونیدر م یکیاستادا  ادیخوشم م: یاسی

 ...بوفه میو همه رفت میدیخند

 !م؟یچه کن... میکاریحاال چهار ساعت ب: سیم سیم

 ...يشهر باز: ندا

 !بازه؟ ياالن کدوم شهر باز)... کدو (  ییکو: یاسی

 ...پارك نیهم میخب بر... ایگیراست م: ندا

 ...شده يپارکم تکرار نیا گهینه د: لم داد یرو صندل یاسی

 ...میکن يشجاعت باز ایصداقت  نیایب: سیم سیم

 ...ولیا: د بهمدستاشو ز ندا

 !م؟یاریاز کجا ب يحاال بطر: پکر شد هوی بعد

 ...آما شروع کن... میچرخون یرو م یگوش: یاسی
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 ...ندا واستاد يروبرو... چرخوندم زیرو گرفتم و رو م یاسی یگوش

 ...شجاعت: ندا

 ...رو بخور یپارك مل يعلفا... باشه... يناز یم یلیخ: سیم سیم

 ...عمرا! ؟یچ: ندا

 ...نداره يا گهید يچاره  دیفهم دیما رو د ي رهینگاه خ یقتو یول

 ...کنم یرو دل م رمیاالن س... گهیساعت د مین نیخب حد اقل بزار لهیخ: ندا

 ...رو چرخوند یو ندا گوش میدیخند همه

 ...صداقت: اسمنی

 !ن؟یرابطه داشت يتا حاال با مهد: ندا

 !ندا؟ يمرض دار: سرخ شد یاسی

 قدم شد؟ شیپ یک! نه؟ ای نیداشت: ندا

 ...که شد دو تا سوال نیا: یاسی

 ...زود تند جواب بده: سیم سیم

 ...من... آره... نیریبم: دیخند یاسی

 ...از هر سه تامون بلند شد دنیهو کش يصدا

 ...گم کرم از درخته ها یم: ندا

 ...من... چرخوند یاسی

 ...شجاعت: ایدلو زدم به در... بگم یچ موندم

 !نه؟ میهنرستان بود هیمن و تو، تو : کرد زیچشاشو ر سیم سیم

 ...تکون دادم سرمو

 !قسمت متروکه داشت؟ هیهنرستان  ادتهی: سیم سیم

 ...حس شد یحس کردم گردنم ب... خشک شد دادمیبا گرفتن منظورش سرمو که داشتم تکون م هوی یول... سرمو تکون دادم دوباره

 !؟یچ: بلند گفتم يصدا با

 ...رگشتن سمتمونهمه ب هوی

 ...محاله: نییآوردم پا صدامو

 علف بخورم؟ دیچطور من با: ندا

 ...خب نخور -

 ...مایندار یجر زن: سیم سیم
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 ...اــسیمل: گفتم عاجزانه

 ...يشجاعت دار يتو که ادعا... یکارو بکن نیا دیشب با: اما شونه هاشو انداخت باال سیم سیم

 ...ش بلد بودم نثار خودم کردمفح یهرچ یعنی... رونیدادم ب نفسمو

 ...ندا زنگ خورد یکه گوش میشد یوارد کالس م میداشت... میکه بود گذروند یساعتو به هر بدبخت چهار

 ...تو تا راحت تر صحبت کنه میرفت ما

 ...درآوردم فمیاز تو ک کتابمو

 ...خودکارم گم شده: سیم سیم

 ...دارم یکیمن فقط : یاسی

 ...بعد بشو دشمن جونم... ریبگ ایب: دادم سیم سیخودکار به م هی

 ...یدلم زیعز: دیخند

 ...ستیخوب ن ادیبابا انگار حالش ز... برم دیبچه ها من با: موقع ندا اومد تو همون

 !شده؟ یچ: گفتم ینگران با

 ...فعال... برم دیبا... دونم ینم: تند تند باهامون دست داد ندا

 ...رمیگ یآژانس م... نداره یبیع! برگردم؟ یکردم که با ک یمفکر  نیو من داشتم به ا... رفت و

خواهرش که  شیرفت پ یم دیهم طبق معمول با سیم سیم... رونیکردم و زدم ب یتموم شده بود و از بچه ها خداحافظ کالس

دست هم داده بود تا  دست به یامروز همه چ... رفتم یکاش زودتر م... نبود یکیبا من  رشیهم که مس یاسی... خونه ش رشت بود

 ...من تنها باشم

 یتلفن یتاکس هیکردم تا بتونم به  یرد م ابونویخ هی دیبا... کردم یعبور م ابونیبا ترس و دلهره داشتم از جدول خ... بود کیتار هوا

 ...برسم

 یداشتم م بایتقر گهیت سرم دپش ییقدما يصدا دنیبا شن... رفتم یشه داشتم راه م داشیپ یمبادا کس نکهیتند از ترس ا يقدما با

 ...دمیدو

 ...شلوغ بود شهیکه هم ابونیخ نیا... اه... دمیدو یداشتم م بایتقر يبود و همونطور فمیدستم به ک... دهنمو قورت دادم آب

 ...گرفتیم م هیداشت گر دنشیاز ترس دوباره د... خودت کمکم کن ایخدا ... شد یم کیبهم نزد داشت

 ؟يخوا یاز جونم م یچ... ولم کن: کردم خودمو ازش دور کنم یبرگردم و نگاش کنم سع نکهیبدون ا... ومگذاشت رو باز دستشو

 ...خود جونتو: نه تنها ولم نکرد، بلکه دستمو محکم تر فشار داد یول

 ...کرد یکردم از دستش خالص شم ولم نم یتقال م یهرچ... کردم یم هیواقعا داشتم از زور ترس گر گهید

 ...با ناخنام رو صورتش چنگ انداختم... شمیحس کردم دارم خفه م... بزنم دستشو گذاشت رو دهنم غیدم جاوم تا
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بارمان که به صورت مزاحمه  دنیبا د... دهنم برداشت يرو از جلو یاون عوض يشد که دستا دایاز کجا پ یبیدست غ هیدونم  ینم

 ریدرگ گهیبا همد... قدم ازشون دور شدم هیافتاده بود برداشتم و  نیه رو زمک فمویک يتند... رو بهم دادن ایحس کردم دن زدیمشت م

 ...شده بودن

 ...نحسو داد ينبود که امروز بهم اون پنبه  یاون ن،یا یول

 دیدنبالش دو ییجا هیبارمان تا ... از دستش فرار کرد شهیبارمان نم فیحر دید یوقت... و دو ساله بود ستیب ست،یب بایپسره تقر هی

 ...شد و برگشت سمت من مونیانگار پش یول

 !خوبه؟... حالت: زد ینفس نفس م کمی دنیو دو يریبخاطر درگ... روم واستاد روبه

 ...تند تند تکون دادم سرمو

 !بد؟؟؟؟ ایخوبم  یعنی نیا دمیخودم نفهم و

 ...نیممنون که کمکم کرد: کردم بهش فکر نکنم یسع

 ...دیکن جبران دیبا یول... خواهش: دیخند

 ...نگاش کردم جیگ

 ...منظورم تو امتحاناست: اسباب واسه خنده ش هیکردم شدم  حس

 ...دیجبران کن دیبا یول... خواهش: دیخند

 ...نگاش کردم جیگ

 ...منظورم تو امتحاناست: اسباب واسه خنده ش هیکردم شدم  حس

 ...حرفش خنده م گرفت نیاون حالت از ا تو

 ...به هر حال... ذره، بامزه بود هیکوچولو، فقط  هینزاشتم متوجه بشه که حرفش  دادمیسرا رو نشون نمکه به پ شهیمثل هم یول

 ...با اجازه... بازم ممنون: گفتم يو با لحن جد دمیکش یقیعم نفس

 ...خانوم نجم: اومدم ازش دور شم صدام کرد تا

 !بله؟: برگشتم

 ...رسونمتون یم -

 ...رمیدم مخو... ممنون: محکم گفتم یلیخ

 ...باهاتون صحبت کنم دیبا... خانوم منم وقت اضافه ندارم که شما رو برسونم: شد کیقدم بهم نزد هی... از جوابم بدش اومد انگار

 ...با شما ندارم آقا یمن صحبت: تر از قبل گفتم يجد امیکوتاه ب نکهیا يبجا

 ...بودن دیکن یکه شما فکر م یمنظورم از صحبت اون: کرد نخنده یسع

 ...کار بودم یخدا اگه رزم يوا... کردم دود از سرم بلند شد حس
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حد اقل ... دور شدم ابونیتند از اون خ يرو شونه م جا به جا کردم و با قدما فمویبا حرص ک... هم کالم شد شهینم سامیبا پل گهید

 ...شهینم داشیپ یاون آدم جان گهیو د ابونهیراحت بود که اون هنوز تو خ المیخ

 !!!ابونیکردم؛ وجودشو تو خ یحسش م یول... نمیبرنگشته بودم پشت سرمو بب نکهیا با

پوست  ازینشسته بود و پ ونیتلوز يمامان جلو... برگشتم خونه نیماش هیرسوندم و با  یتلفن یتاکس هیبعد خودمو به  ي قهیدق چند

 ...گرفت یم

 هیگر نمینب: دمیبا ذوق رفتم سمتشو پشت گردنشو از پشت سرش بوس... هتونه منو بترسون ینم زیچ چیه گهیحس کردم د دنشید با

 ...تو

 !مادر؟ ياومد: دیخند

 !کجان؟ هیبق یول... من که آره -

 ...کردن دایشُرکا باهم مشکل پ... خرابه یلیاوضاع شرکت خ نکهیمثل ا! بگم؟ یچ: تکون داد سرشو

نگرانش  شهیبا همون لحن هم... شدم شد یچیمامان تازه متوجه دست باندپ ...مبل يمو از سرم کندم و کنارش لم دادم رو مقنعه

 :گفت

 !شده؟ یدستت چ سیآمات -

پنبه گذاشته بود و  يال غیت یکیگفتم  یم نکهیبه حال ا يبود، وا دهیترس یکه حساب ينطوریمامان هم... کردم خونسرد باشم یسع

 ...ادیبال سر صورتم ب نیدستم ا يممکن بود بجا

دستم  نیطناب از دستم ول شد افتادم رو زم هوی م،یکرد یم یدانشگاه طناب کش اطیبا بچه ها تو ح... مامان جون ستین يزیچ -

 ...خراش برداشت

... تو رو خدا شلوغش نکن... شهیخوب م گهیدو روز د... ولش کن یمامان: دمیدستمو پس کش عیسر... گرفت که باندو باز کنه دستمو

 ؟ستنین ناینگار ا

 ...مامانش يرفته خونه : تو همون حال گفت... برداشت و رفت سمت آشپزخونه ازویظرف پ... شد الیخ یرو شکر انگار ب خدا

 !ه؟یبچه چ! ؟یسونوگراف نیرفت روزیرفت بپرسم، د ادمی یراست: گاز بهش زدم هیجلوم برداشتم و  ي وهیاز تو ظرف م بیس هی

 ...پسره... فداش بشم یاله: دیخند یصورتش م... هنیاومد سمت اپن تا خوب منو بب مامان

 !ست؟ کارهیپس نگار چ... یخدا نکنه تو فداش بش: م گرفت خنده

 ...بلند شد میگوش جیزنگ مس يصدا... رفتم سمت اتاقم تا لباسمو عوض کنم و

 ...درآوردم فمیاز تو ک مویکردم گوش یمانتومو باز م يکه دکمه ها همونطور

 ...دناشناس بو شماره

 ...سالم -

 شما؟... سالم: دادم جواب
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 ...دوست هی: جواب داد دینکش قهیدق به

 ...جوابشو ندادم گهید... مزاحم... یمیچه قد! اه

 ...ستمیمن مزاحم ن! ؟يدیچرا جواب نم: بعد دوباره اس ام اس داد ي قهیدق پنج

بود من از  دهیحتما فهم... شده بود الیخ یانگار ب گهید هم یمزاحم... کتابمو باز کردم و مشغول خوندن شدم... جون عمه ت آره

 ...ستمین دنیکه راحت پا م ییاونا

 ...مامانش بود ينگارم که خونه ... نیچون نه بابا بود و نه آرمان و آرش و آرت... میامشب انگار تنها بود... واسه شام صدام زد مامان

 !س؟یآمات: دیواسم غذا کش مامان

 !جونم؟: خوردم گفتم یز ساالدم ما کمیکه  همونطور

 ...جشن واره ست گهیهفته د هی: مامان

 شده؟ یخب چ -

 !؟يبر يخوا یم یمطمئن -

 ...باز شروع شد ایخدا

 !نرم؟ ادیبعد دلت م... دمیزحمت کش نقدریمن ا... مامان جونم -

 ...ام باد هوا شه نداشتزحمت نکهیبه ا یانگار خودشم چندان راض... نگفت يزینگام کرد و بعد چ کمی مامان

 ...زنگ در رفتم تا درو باز کنم يصدا با

 !بله؟ -

 !نجم؟ يمنزل آقا -

 ...دیبفرمائ... بله -

 ...دم در نیاریب فیتشر... م يموتور کیپ -

 ...دیچند لحظه صبر کن -

فکر کردم ... تو کوچه نبود یدم کسنگاه کر یهرچ یول... نییبود سر کردم و از پله ها رفتم پا کمیمبل نزد يدسته  يکه رو شالمو

 ...خم شدم و برش داشتم... افتاده نیپاکت رو زم هی دمیاومدم برگردم داخل د یحد اقل اشتباه گرفته، اما وقت ایمزاحم بوده 

 ...پا شدم و درو بستم عیسر... از باال سرم رد شد هیسا هیلحظه حس کردم  همون

 میکنم ممکنه مامان نگران بشه پاکتو تو لباسم قا ریاگه د نکهیا يادآوریبا ... ه بستمچند لحظ يو چشامو برا دمیکش یقیعم نفس

 ...کردم و رفتم باال

 !س؟یبود آمات یک: مامان از تو آشپزخونه اومد يصدا

 ...خواست یآدرس م... یچکیه... ـیه -

 !و؟یآدرس ک -
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 ...شناختم یدونم نم ینم -

 ...غذاتو بخور ایب... باشه مادر -

 ...ندارم مامان لیم -

 ...و يخور یغذا نم ،يغر بزنه که الغر یکل دیدونستم که مامان با یو م... رفتم سمت اتاقم و

 ...لرزون پاکتو باز کردم يبا دستا... دادم هیاتاقو بستم و بهش تک در

 ...رمیگ یآروم نم رمیتا جونتو نگ: کاغذ با رژ نوشته شده بود هی يرو

 !خواد؟یاز جونم م یچ! ه؟یا وونهیکدوم د گهید نیا... ردمحرص کاغذو پاره ک با

 رهیکه ته پاکت بود و متوجهش نشده بودم خ یکیکوچ یچیبا ترس به جاسوئ... پاکت از دستم افتاد یوحشتناک يخنده  يصدا با

 ...شدم

 ...خنده ش اون لحظه واسم مثل ناقوس مرگ بود ياسکلت بود که صدا هی

رو له کردم و خرده هاشو با خرده کاغذا جمع کردم  یچیبا پاهام جاسوئ... ندارم يکار یمن که با کس... فتگریم م هیداشت گر گهید

 ...تو سطل آشغال ختمیو ر

 ...مهم انجام دادم یلیکار خ هیانگار که ... دمیبهم کوب دستامو

 ...دمیترس هوی نیه همواس دمیدر زدنشو نشن ياونقدر تو فکر بودم که صدا... باز شد و مامان اومد تو در

 ...مامان: گذاشتم رو قلبم دستمو

 !شده؟ یچ: کرد زیر چشاشو

 !بشه مامان؟ دیبا یچ: رو تخت نشستم

 ...رونینفسمو با صدا دادم ب... رونیرفت ب ستین میزینگام کرد و بعدش که مطمئن شد چ گهید کمی

 ...افتادما ریگ عجب

*** 

 ...نیامروز کالس ندارم آرت: دمیاب آلود نالخو... رو گوشمو غلت زدم دمیکوب دستمو

 ...دیم که آخم بلند شد و خواب از سرم پر ینیرو ب دمیکوب... مینیبه ب دیبار کش نیپرشو ا! کرد؟ یمگه ول م حاال

رفت سمت در اتاقم  یو م دیخند یحمله م همونطور که م يآماده  دید یوقت... شدم و نشستم تو جام يخنده ش کفر يصدا با

 ...یبخواب یتون یحاال م... ينبود کالس ندار ادمی: فتگ

از بس ... صبح بود که خوابم برده بود يدم دما... بودم که نزاشته بود بخوابم یعصبان گهیطرف خنده م گرفته بود و از طرف د هی از

 ...تونستم بخوابم یبودم نم دهیترس

 ...الو: و جواب دادم دمیکش يا ازهیخم... بود سیم سیم يشماره ... بلند شد میزنگ گوش يصدا

 ...سالم آما -
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 جونم؟... سالم: پرت کردم رو تخت خودمو

 !؟يایتو هم م... گفته بود ابیکه استاد زر یدنبال اون کتاب میبا ندا هماهنگ کردم قراره بر:  سیم سیم

 ...رو بده یآدرس کتاب فروش... امیم نیآرتمن با ! اد؟یم شیپ یمشکل نیمعطل بش کمی... یگفت یکاش زودتر م: و خاروندم یشونیپ

 ...شارژم تموم شد... کنم یواست اس م: سیم سیم

 ...گدا: دمیخند

 ...کردم شیآرا دمویرنگ پر ي افهیق کمیتوالتم نشستم و  زیم يو جلو رونیاومدم ب... ییپا شدم و رفتم دستشو... قطع کردم و

 ...رفتن نیبابا و آرش و آرت یعنیهر سه تاشون  دمیکه د رونیاز اتاق زدم ب... نگفتم منتظرم بمونه نیافتاد به آرت ادمی تازه

 !؟يمگه امروز کالس دار! شده خوشگلم؟ یچ: کرد یجمع م زویداشت م مامان

 !همه رفتن؟... یکتابفروش میبا بچه ها بر دیبا... نه... ریصبح بخ -

 ...بخور يزیچ هی ایب... آره رفتن -

 ...امیاالن م -

 گهید يآت و آشغاال نیخرد شده که ب يو کاغذا یچیچشمم افتاد تو سطل آشغال، به جاسوئ... برداشتم فمویتو اتاقم و ک شتمبرگ

 ...اومدن یبه چشم م شتریب

 ...ادیکمتر به چشم ب دیشا... باز، بستم مهیسمت سطل آشغالو درشو که کج شده بود و ن رفتم

 ...رونینه زدم بمو که خوردم با بسم اهللا از خو صبحونه

 ...شهینم داشونیپ گهیان شاهللا که د... سینباش آمات نیبد ب... ستین يخبر چیخدا رو شکر امروز ه... رفتم ادهیپ یاصل ابونیسر خ تا

 ...بستم و به راننده آدرسو گفتم درو

 ...رسم یم گهیاالن د کمینزد: دادم یبود و داشتم جواب ندا رو م فمیتو ک سرم

 !ر برم خانوم؟از کدوم و -

 ...داد غیبود که بهم ت يهمون مرد نیا... زبونم بند اومد... شدم رهیبه راننده که نگاش به من بود خ نهیبلند کردم و از تو آ سرمو

 ...مرد نیا نیتو ماش... تنها... من... زدن خیکردم دستام  یحس م... بود دهیبه وضوح پر رنگم

 !از کدوم ور برم؟ نینگفت: شت زدلبخند ز هیشناختمش که  دیفهم انگار

 ...نگه دار... نِ: لکنت گفتم با

 ...ستین یکه کتابفروش نورایا: انداخت باال ابروشو

 !؟یبرم کتابفروش خوامیدونست من م یاون از کجا م... برد ماتم

 ...دادمینجات م یجان نیخودمو از دست ا دیبود با يهر طور... سوال نبود نیاالن وقت فکر کردن به ا یول

 !بودم؟ دهیواقعا نترس ایآ یول! دمیکردم صدام محکم باشه؛ تا بهش بفهمونم نترس یسع یلیخ

 ...نگه دار -
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 ...که نگه داشت دمیزد و در کمال تعجب د گهیلبخند د هی

بازم : منحوس شو که گفت يو صدا دمیخنده شو شن يآخر صدا يلحظه ... رونیب دمیپر نیدرو باز کردم و از ماش یمعطل یب

 ...مینیب یرو م گهیهمد

 ...ابونیخ ي گهیاون سمت د دمیدو یکردن داشتم م یکه بهم نگاه م یتوجه به مردم یو ب نستادمیوا گهید

 ...و دور و برمو نگاه کردم و قدمامو آهسته تر کردم دمیکش قیچند تا نفس عم... زنگ خورد میگوش

 ...امیم مدار کمینزد! بله ندا؟: نفس زنان جواب دادم نفس

 ...مردم یبدو گشنگ... يایسر تخته ن: ندا

 ...فعال... گشنه ته شهیتو هم که هم: غر گفتم با

 !کنم؟ یم یموضوعو از همه مخف نیکنم که ا یم یکار درست یعنی: از ذهنم گذشت... رو قطع کردم یگوش و

 ...ستیکارت درست ن -

 !شد؟ داشیاز کجا پ گهید نیا... باب الحوائج ای... رفو زده بود نگاه کردمح نیگذاشتم رو قلبم و با ترس به بارمان که ا دستمو

هم  نکیاز همون ع یبه چشماش زده بود و حت يدود نکیع هیزن جوون که  هی... پشتش ينگام از بارمان افتاد به کوچه  اریاخت یب

 ...قدماش نطوریو هم... داد که نگاش سمت ماست صیتشخ شدیم

پشتش  واریپاش رو هم به د هیکه  یدر حال نهیپشتش و دست به س واریشو داده بود به د هیساکت تک... به بارمان نگام افتاد دوباره

 ...شده بود رهیداده بود به من خ هیتک

 ...هم گرفته یچه ژست... پسره فکر کرده مانکنه: ذهنم گذشت از

 نیو به ا... ادیبه حرف م ينطوریفکر کردم ا دیشا... مدم برمتکون دادم و او يکنه واسش سر یساکته و همچنان نگام م دمید یوقت

 ...بحثو ادامه بدم دیاولو گفته و من با يفکر نکردم که اون جمله 

نفر  هی نکهیاز ا... بود رهیبهم خ نهیو اون هنوز دست به س... ادامه دادم رمیشونه باال انداختم و به مس... نگفت یچیهر حال اون ه به

 ...بودم نشیپشتم بهش بود متوجه نگاه سنگ نکهیبا ا... اومد ینگاه کنه بدم مبهم  ينطوریا

 ...خنده یهمون زنه پشتم واستاده و داره بهم م دمیبهش بگم که د زیچ هیو برگشتم  رونیبا حرص دادم ب نفسمو

 ...از بارمان نبود يخبر چیاما ه... که بارمان بود ییشد سمت اون جا دهینگام کش... دمیلحظه ترس هی يدونم چرا اما برا ینم

 ...تو دمیرسوندم و پر یتند خودمو به کتابفروش يرومو برگردوندم و پشت به زنه با قدما عیسر

 ...سالم: و رفتم سمتشون دمیکش ینفس راحت دنیکش یکتابا سرك م يقفسه  يتو یکه ه سایندا و مل دنید با

 ...میفرستاد یواست م شتازیپست پ ای... ياومد ینم یخواستیم... صلوات: ندا

 ...سالم... گمشو ندا: زد به شونه ش سیم سیم

 !ن؟یکرد داشیشد پ یچ -

 ...دهیرنگت پر: مقدمه گفت یب ندا
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 ...دهیهوا سرده، سردم شده رنگم پر کمینه ! واقعا؟: راستمو گذاشتم رو گونه م دست

 ...شناسمت یممن که ... نگو یچیه یحاال تو ه: گهید يقفسه  هیرفت سمت  ندا

 ...سمتش رفتم

 ...کشف نشده ست سیآمات! ش؟یاون وقت تو دوماه نشده شناخت... من از هنرستان باهاشم نشناختمش: پشت سرمون سمیم سیم

 ...عاقالنه زده باشه لبخند زد یلیحرف خ هیانگار که  بعد

 !کجاست؟ یاسیبچه ها  -

نه  گهیم دن،یکتابو خر نیا نجایبچه ها از هم شیگم بابا چند روز پ یم یه. ..جهیزنه گ نیاه ا... کردم داشیبآلخره پ: سیم سیم

 ...یکتاب نیهمچ میندار

 ...میو بهش بد میما واسش بخر ادیتونه ب یگفت نم اسمنی: از همون کتابو برداشت و گفت یکیهم  ندا

 ...رو برداشتم تا شنبه تو دانشگاه بهش بدم یاسیهم کتاب خودم و هم کتاب  منم

 ...بردارم گهیدوتا کتاب د یکیمن  دیرو حساب کن نایا نیندا شما بر: پولم دادم دست ندا فیبا رو با ک کتا

بچه ها که  ي هیبچه هم که بودم برخالف بق ادمهی... اومد یخوشم م یعلم ياز کتابا... دمیچرخ یقفسه ها م نیهم رفتن و منم ب با

 ...گشتم یم زایجور چ نیها و ا ناسوریو دا یعلم يگشتن من دنبال کتابا یدنبال کتاب قصه م

... آب دهنمو قورت دادم و برگشتم سمت بچه ها... شده رهیکه بهم خ دمیقفسه ها مشغول گشتن بودم که باز همون زنو د تو

 ...بکنم يکار هی دیبا... شهینم ينطوریا

 ...مطلع بشن يزیاز چ دیبدونه که خانواده م نبا دیبا نمیا یول... کار کنه یچ دونهیبهتر م... سهیاون پل... به بارمان بگم دیبا

 ...من که حال خونه رفتنو ندارم: ندا

 ...تو رو خدا... میبخور یبستن هی! ن؟یشاپ هست یکاف ي هیپا... منم: سیم سیم

 ...دارم گهیفکر د هیمن : دیخند انهیموذ ندا

 !؟یچ: گفت سیم سیسمت در م میرفتیکه هر سه م یدرحال

 ...مدرسه تون ياتاق متروکه : اند

 ...جام خشک شدم سر

 ...ستیاالن که شب ن یول... هیعال... قایدق: سیم سیم

 ...الیخ یشبو ب... گناه داره گهیخب د: نگاه به من انداخت هی ندا

 !؟يآما آماده ا... هم بود یاسیکاش : سیم سیم

 

 !ها؟: هوا گفتم یبود ب با مانتو و شال قرمز ینکیکه حواسم هنوز به اون زن ع من
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 ینه نگه ها که خودم م یکس... ما رو ببره مرداب قیبابام با قا شیبلوار پ میریسر م هیبعدشم ... آماده ام یعنی "ها" نیا: زد پشتم ندا

 ...کارش کنم یدونم چ

 ...ینزلا میو از رشت برگشت میدست بلند کرد یتاکس نیاول يبرا... رونیب میو باهم رفت دیدستمو کش بعد

 ...مون یمیقد يسمت مدرسه  میرفت میرفت ادهینبود پ یطوالن ادیز ریاز اونم چون مس بعد

 ...کشه یانتظارمونو م جانیه یکل... ولیا: ندا

 !کارو بکنم؟ نیا خوامیکردم که واقعا م یفکر م نیکردم و به ا یفقط نگاشون م جیگ منم

 !؟یچونیبپ يخوایعلف بخورم بعد تو م نیمنو مجبور کرد... ایو نساز ياومد نیبب: ندا

 ...ادیبهت م یلیخدا علف خوردن خ يوا: دیخند سیم سیم

 ...ــــــعـندا بگو ب: خنده گفتم با

 هیمتروکه با  يمدرسه  هی... شهیباز م يچطور میدونست یم... و رفت سمت در مدرسه میفرار کرد سیم سیاومد بزندمون که با م ندا

 ...شدیا دوتا هل باز مداغون که ب يدروازه 

هست که صدا رو اصال عبور  یچ مشیضخ يواراید نیبدونن ب خواستنیچون م... دست گذاشته روش یفرهنگ راثیبودم م دهیشن

 ...نبود يفعال که خبر یول... دهینم

 ...میهرحال باهاشون وارد مدرسه شد به

 ...یشتپ اطیح میبر... که کنار کالسمون بودو ولش یاون اتاق: سیم سیم

 ...واسه فوتبال دهیجون م اطشیح... هیباحال يعجب مدرسه : کرد یکنجکاو به دور و برمون نگاه م ندا

 ...راحت بازش کرد شدیکه نم کیکوچ یدر آهن هی... سمت پشت ساختمون میو رفت میگذشت اطیح از

 ...که قفله نیا: گفتم خوشحال

 ...تو يو خودتو بنداز يهولش بد دیبا نجایا میر اومده بودبا هیما قبال ... ستین: دیخند انهیموذ سیم سیم

 !بابات چش بود؟ شبید یندا راست: بره ادشونی دیکردم بحثو عوض کنم تا شا یسع

تو که ... گهیس د قهیبابا دو دق! ؟یترس یچرا م... دکتر خوب شد مشیحالش بد شده بود برد کمیباو  یچیه... بحثو عوض نکن: ندا

 ...يشجاع بود

 ...موندم یپاش م دیبود که خودم زده بودم و با یحرف... گفت یراست م... م گرفت خنده

 ...رفتم تو و در پشت سرم بسته شد یتوقف چیبدون ه دادمیو درو همونطور که هل م ایزدم به در دلو

 دمیشن بیمه يصدا هیدش فقط و بع يزیچ هیبرگشتم در بزنم تا بچه ها درو باز کنن که خوردم به ... لحظه احساس ترس کردم هی

 ...روم فتادیخدا رحم کرد ن... کمد ایبه قفسه  هیشب يزیچ هی... کنارم افتاد نیسنگ زیچ هیو حس کردم 

 ...سایمل... ندا: زدم داد
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و ... دونستمیازش نم یچیبودم که ه ییفضا هیتو ... گرفتیم م هیداشت گر... رهینم رونیست و صدا ب دهیفا یب دونستمیم یول

 ...فتهیو ب يزیچ هیچون ممکن بود باز بخورم به ... بکنم یحرکت چیتونستم ه یبود که نم نیبدترش ا

بود که بچه ها االن درو باز  نیبه ا دمیام يهمه ... کنهیمو پاره م نهیس يکردم قلبم داره قفسه  یمشت کرده بودم و حس م دستامو

 ...کنن

تو ذهنم  زدنیو اون اتاق متروك م نیزم ریز نیکه بچه ها درمورد ا ییحرفا يهمه  لحظه هی... شدمیترس داشتم قبض روح م از

 ...دادنیزندون ساواك بوده و همه رو توش شکنجه م نجایگفتن ا یم نکهیو ا... به ارواح و جن و مرده هیشب ییحرفا... رژه رفت

 هیکه  میچیافتاد به جا سوئ ادمیدفعه  هی... نداره يا دهیداد زدن فا... فکر کن... شجاع باش سیآمات... تو گلوم نشست يبد بغض

 ...شدیروشن م شیداشت که دامن صورت یعروسک بارب

از اون  دیروشنش کردم تا شا عیسر... نور کمش بتونه بهم کمک کنه نیوقت فکر نکردم هم چیبهم داد ه نویا نیلحظه که آرت اون

 ...امیدر ب هیاول یکیتار

بود متوجه شدم  ستادهیدر ا يکه کج جلو يقفسه ا دنیبا د... نعمت بود نیحال واسم بزرگتر نیکرد با ا ینم رو روشن ییجا نکهیا با

 ...شدیهل از اون سمت در باز م هیبا  دیشا... باز شدن درو گرفته يجلو یول... فتادهیکه هنوز ن

 ...رو خفه شون کنم سایندا و مل خواستیدلم م... کنه کارتونیخدا بگم چ يا

خودشو پرت کرد  باینفر تقر هیتکون خورد و باز شد و  هیکه در  زدمیم دیفکرا بودم و داشتم با همون نور کم اطرافمو د نیهم تو

 ...داخل

 ...مرد بود هی... قدم رفتم عقب هیخود آگاه  نا

نور اونقدر کم بود که باز  شدیاگه بلندم م یعنی... هیبدم ک صیتشخ تونستمیخودشو پرت کرده بود به پشت افتاده بود و نم چون

 ...بشناسمش تونستمینم

 ...حس خطر... داشتم يحال حس بد نیا با

 

که قفسه بود پنهون شده بودو حاال  ییپشت اونجا کیکوچ ي چهیدر هی... اومد یم رونینور از ب کمیکه قفسه کامل افتاده بود  حاال

 ...دیاطرافو د کمی شدیکه باز شده بود م

 يوا... تو چشاش کردمیسمتم فرو م ادیب خواستیمطمئنا اگه م... گرفته بودم سمتش که انگار کُلت تو دستمه يطور مو یچیسوئ جا

 ...تو نیکردم اومدم ا یخدا عجب غلط

هنوز پشتش به من بود و داشت ... آب دهنمو قورت دادم... شده بودم که از جاش پا شد رهیخ بهیفکرا بودم و با ترس به غر نیهم تو

 هویبرش داشتم و آروم رفتم پشت سرش که  یمعطل یب... چوب کنار پام افتاد هیتا اومد برگرده چشمم به ... دیمال یردنشو مگ

 ...برگشت

 ...و دستشو گذاشت رو سرش و چشاشو بست دیکش یفیخف غیج... همانا و خوردن چوب تو سرش همانا برگشتنش
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 ...که بارمان بود نیا... بهش نگاه کردم جیگ

شده همه رو مثل اونا  دایچندوقته هرجا رفتم سر و کله شون پ نیاز بس ا... فکر کردم همون مزاحمه ست... خدا خاك به سرم يوا

 ...نمیب یم

 ...نمرده باشه حاال... شدم رهیترس به بارمان که هنوز چشاشو بسته بود خ با

 ...ستهینمیجلوت وا ينجوریا گهیمرده باشه که د سیآمات

 ...وونهید يدختره : که کامال تو صداش معلوم بود گفت یز کرد و با حرصبا چشاشو

 !؟یگفت یچ: رفت تو هم اخمام

 يخوا یتو سرم م يرو زد یگندگ نیچوب به ا: داشت خشم صداشو کنترل کنه گفت یکه انگار سع يو طور دیکش یقیعم نفس

 !قربون صدقه تم برم؟

 ...زنمت یوگرنه دوباره م... ساکت شو: فشار دادم و با حرص گفتمکه هنوز رو هوا بود  یمحکم دور چوب دستمو

 ...دمیلب گفت که نفهم ریز ییزایچ هیخنده و  ریواسش جک گفتم که بلند زد ز انگار

چون اون ... کنم دایراه واسه خروج پ هی خواستمیاطراف بود م نینور تو ا کمیتوجه بهش حاال که  یبا حرص رومو برگردوندم و ب منم

 ...انگار شدیدر فقط از پشت باز م نیا... به عالوه... حرکتش بدم ییتنها تونستمیبود که نم نیفسه اونقدر سنگق

 ...نزنم غینتونستم ج... جلو که چشام به دوتا چشم براق افتاد که بهم زل زده بود رفتمیم اطیداشتم آروم و با احت يهمونطور

 اهیس يگربه  هی دنیبا د... چراغ قوه مو گرفتم سمت اون دوتا چشم... ودشو بهم رسوندخ عیبود سر دهیمنو شن غیج يکه صدا بارمان

 ...شدم یزدم عصبان غیچرا ج نکهیزشت از ا

 ...خندهیم وارمید يبه جرز ال... خدا بزنم ناکارش کنما يوا... بارمان بلند شد يخنده  يصدا

 یکه تعجب کرده بودم ول نیبا ا... کرده بود و واسه خودش نشسته بود دایجا پ هیاونم ... بهش به جست و جو ادامه دادم تیاهم یب

 !ست؟یدخمه ن نیرفتن از ا رونیخواستم ازش بپرسم چرا فکر ب ینم

 !شد؟ داشیاز کجا پ هویکه بپرسم  نیا ای و

مو بهش برسونم و از اونجا خود شدیکاش م... انداختم دیرسیدر قرار داشت و دستم بهش نم يکه باال يا چهیبه در يحسرت بار نگاه

 ...بچه ها رو صدا کنم

 شیبا گوش... به بارمان انداختم یچشم رینگاه ز... به سرم زد يفکر هیشده بودن  دهیهم چ ياوراق که رو یچند تا صندل دنید با

حرصم ... کردیم يباز)  angry birds( بردز  ياومد متوجه شدم داشت انگر یم شیکه از گوش ییاز سرو صدا... مشغول بود

 !کرد؟ینم يکار چیهمراش بود و ه یگوش... گرفت

 ...زدم غیپام رد شد که دوباره ج ریموش از ز هیرو که بلند کردم  یصندل نیاول... نگفتم و به کارم ادامه دادم یچیه

 یول... رو پام فتهیبود ب کیزدرو بلند کنم که تق زد و ن یدوم یکردم و اومدم صندل یپوف... دفعه اصال تکون نخورد نیبارمان ا اما

 ...نزن غیتو رو خدا دوباره ج: بارمان بلند شد يبزنم صدا غیمن دوباره ج نکهیقبل از ا
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 ...جغجغه: آروم زمزمه کرد بعد

م هم بزن غیبه هرحال ج: ندونستم و دستمو زدم به کمرم زیساکت موندنو جا گهید... شدمیاز زور حرص داشتم خفه م... باز موند دهنم

 ...خالم يانگار اومده باشم خونه  نکهینه ا... کنمیرفتن م رونیواسه ب یتالش هیدارم 

 ...گذرهیخوش نم نقدریخاله هم ا يخونه : دیخند آروم

 ...بزنم غیسرش ج خواستیدلم م... از کله م بلند شد دود

 ...ریمختو به کار بگ... نزن غیج: گفت دوباره

 ...کردیم م یداشت عصب... فشار دادم دندونامو

 !کنم؟ يباز)  angry birds( بردز  يانگر نمیبش یعنی: پوزخند گفتم با

 !سخته؟ یلیخ! ؟يمرحله شو بر نیا یتون یم نیبب: دیخند

 ...قدم رفتم عقب و با اخم نگاش کردم هیناخود آگاه ... کمیپا شد اومد نزد بعد

 !؟یترس یاز من م :اومدم سمتم  گهیقدم د هیو ابروشو انداخت باال و  دیخند

 ...نگفتم چرا... نگفتم آره... نگفتم يزیزدم و چ پوزخند

از  گهید یکیاحتماال ... يزیچ هیخوردم به  هویرفتم که  یمنم عقب عقب م... اومد سمتم گهیقدم د هیکرد و دوباره  زیر چشاشو

خدا رو  یخراب شده تق و لق زد ول نیا يالیوسا ي هیش شکسته بود و با خوردن من بهش مثل بق هیپا هیو اتفاقا ... قفسه ها بود

 ...حبس کرد نهیمنو تو س نفسحال  نیبا ا... فتادیشکر ن

 !؟یبزن غیباز ج یخواستیم: باهام فاصله نداشت با خنده گفت شتریقدم ب هیکه  بارمان

 ...ستمین غویج غیمن ج: کردم اخم

 ...ییمثل جغجغه ها... یچرا هست: دیخند

 ...ستمین -

 ...یهست -

 ...ستمین -

 ...یهست -

 ...ستمین: داد زدم بایتقر

 ...يزد غیاالنم ج نیهم... یهست: اون با آرامش گفت و

 !رون؟یب میبر يچطور: و گفتم رونینفسمو با حرص دادم ب... گرفت یم م هیداشت گر گهیزور حرص د از

 ...رو تموم کنم يباز نیا دیاول با: دیخند

 ...یکارو بکن نیا یتون یم رونمیاون ب -

 ...تمومش کنم نجایا دیبا... نه: عقب و نشست روش دیکش یصندل هی -
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 ریمنم ز... کرد یم يبود و باز شیسرش تو گوش... نمیتعارفم نزد که من جاش بش هیاحمق  يپسره ... شدم رهیحرص بهش خ با

 ...ومش کنهتونست تم یانگار نم یول... تموم شه شیو منتظر بودم باز دمشییپا یم یچشم

 ...بدش من: نداشتم گفتم يا گهید يو چون چاره  باحرص

 یرو ازش گرفتم ب یدستم به دستش بخوره گوش نکهیبدون ا... گرفت سمتم شویزد و گوش يا انهینگاه بهم انداخت و لبخند موذ هی

 دیکه با یبه هدف خورد و اهرم رمیت... کردم و ولش کردم میخاص تنظ يدرجه  هی يو رو شدیپرتاب م دیکه با يپرنده ا یمعطل

مشتاق بود بدونه  یلیانگار خ... کرد ینگام م يبارمان با کنجکاو... ش مونده بود گهید سمتق هی... نیرو زم ختیر شدیخراب م

 ...کنمیم کاریچ خوامیم

 !واسش مهم بود؟؟ نقدریا يباز نیا

 ...و ولش کردم... تا بهتر پرت بشه نییپا دمیکش رکمونویکش ت کمیکردم و  میرو تنظ گهید يپرنده  هیهرحال دوباره  به

 ...به هدف خورد دوباره

 یلیخ میریهدف گ نیواسه هم... رو تا تهش رفته بودم يباز نیخودم چند بار ا یبا گوش... آخرش يمرحله  نمیا... تموم شد يباز

 ...خوب شده بود

 !خب؟: رو گرفتم سمت بارمان یگوش

 خوبه؟ نقدریبا کلت و کمانم ا تیریگ هدف: رو ازم گرفت یگوش

 ...تا حاال امتحان نکردم... دونم ینم: جمع کردم لبامو

 !داره؟ یتیچه اهم: ادامه دادم الیخ یب بعد

 ...واسه دفاع... به دردت خورد یوقت هی دیشا: داد یکیتکون کوچ سرشو

 !بزنم؟؟؟؟؟ ریت یبه کسکمان  ایمن با کلت  یعنی... مسخره اومد یلیلحظه حرفش به نظرم خ اون

 !م؟یکن کاریچ دیحاال با... ادیخوشم م شتریب یرزم ياز ورزشا: سمت در گفتم رفتمیکه م همونطور

 ...در بره کنار ياز جلو دیقفسه با نیا: سرم اومد پشت

 !؟یبلندش کن یتونیم... نهیسنگ یلیکه خ نیا: گفتم دیام نا

 !م؟یباهم بلندش کن دیبا! من آرنولدم؟ يواقعا فکر کرد: دیخند

تعجبم از شوخ بودنش  نیشتریب یول... کمکش کنم دیبود که گفت منم با نیاز تعجبم به خاطر ا یفقط کم دیشا... گرد شد چشام

 ...مزحک بزنه يحرفا نقدریتو دانشگاه ا يکردم بارمان جد یوقت فکر نم چیه... بود

 ...ریبرو اونورشو بگ! فتم؟واست جک گ: طرف قفسه رو گرفته بود گفت هیکه  همونطور

و  میتکونش بد نکهیواسه ا ییجا یحت... تنها راه خروجمون بلند کردن قفسه بود... انجام بدم تونستمیجز اطاعت نم يفعال کار ظاهرا

 ...شدیبلند م دیحتما با... هم نبود مشیبکش نیرو زم

 ...دیرسیزورم بهش نم... بود دهیفا یر بانگا یول... کردم بلندش کنم یقفسه و سع ي گهیرفتم سمت د دیام نا
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 ...میکن کاریچ دیکرد فکر کنه با یشد و سع الیخ یتونم کمکش کنم اونم ب یمن نم دیکه د بارمان

 ...به قول خودش آرنولد که نبود... رو بلند کنه یبه اون گندگ يقفسه  تونستینم ییتنها مسلما

 ...رهیو بگر یکس يشماره  خواستیدرآورد و انگار م شویگوش

 ...زنگ نزن یبه کس: گفتم عیسر

 !چرا؟: نگام کرد متعجب

 !چطور بگم؟... یعنی... متوجه بشه یکس خوامینم... راستش... خب -

 !درسته؟ ییدونن کجا یخانواده ت نم: نگام کرد مشکوك

 !دوستام کجان؟: عوض کردن بحث گفتم يبرا

هل  یچون قفسه پشت در بود ه... دنیترس یلیها خ چارهیب... منتظرتن رونیب: مخروبه گفت ي گهیرفت سمت د یکه م همونطور

 !نداره؟ يا گهید يراه در رو نجایا نمیبب... منم به زور خودمو انداختم تو... درو باز کنن تونستنینم دادنیم

 ...دونم ینم: باال انداختم شونه

 !؟يتو دنبالمون بود: لحظه مکث کردم هی

 !روزا فقط من دنبالتم؟ نیا: شد رهیرگشت سمتم و بهم خجوابمو بده ب نکهیا يبجا

 ...مشکالت من به خودم مربوطه: کردم اخم

 !؟یحلشون کن یتون یخودت م یول... به تو مربوط باشه میریگ... ربطشو که خب: انداخت باال ابروشو

چقدر : از ذهنم گذشت... و بهمون زل زده بود گهید یآهن يقفسه  هی يگربه هه رفته بود باال... نگاه به دور و اطرافم انداختم هی

 ...قفسه هست نجایا

 ...کنم یم شیکار هیحاال  -

 ...دارم تیموفق يواست آرزو! جدا؟ -

رفتن منم رفتم و  رونیب ياز تالش برا دینا ام یول... از کاراش حرصم گرفته بود... پوزخند هیبهش رفتم که جوابم شد  يغره ا چشم

 ...گذاشتم رونیب مویگوش! قرض کنم؟ تویگوش شهیم: گوشه نشستم هی

 نکهیبا ا... دمیدستمو پس کش عیلحظه دستش خورد به دستم که سر هی يبرا... گرفت طرفم شویگوش یحرف چیه یسمتمو ب اومد

 ...اومد به دستش دست بزنم یحال خوشم نم نینبودنش شدم با ا يمتوجه عمد

 ...دونستم یفقط و فقط خودم م لشویدل و

 ...ندا رو گرفتم ياز دستش گرفتم و شماره  ویگوش

 ...الو: بوق اول جواب داد با

 !ن؟ییکجا... سالم ندا -

 ...یپشت در منتظر جنابعال: حرص گفت با
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 !ه؟یباق متونمیدخمه تازه دو قورت و ن نیتو ا نیمنو انداخت... واال ستیرو که ن -

 ...گذره یحاال نه که بهت بد م: دیخند ندا

 !ندا؟... درد: م گرفت خنده

 !هان؟ -

 ...س عهیضا نجاستیبارمان ا دمیخواستم بگم مرض هان که د یم

 ...به هر حال... حواسش به من نبود هرچند

 ...میبه سرمون کن یخاک هیبزار تا ... میینجایما ا دینگ یبه کس... ندا: گفتم آروم

 ...زنیر یو زمانو بهم م نیداداشات زم یبرس رید قهیدو دق... باشه فقط زود باش: ندا

 گهیکه د نیبسته ا يفضا هیتو  تهیکه از قضا همکالس پیپسر خوشت هیحاال اگه بدونن با : صداشو آروم کرد و با خنده گفت بعد

 ...چیه

.. .کمک بخوام یخواستم از کس یبود که نم نیو واسه هم... گهیمطمئن بودم که دروغ نم یزد ول یحرفشو به شوخ نیکه ا نیا با

 ...داد خبر به خانواده م بود یانجام م يا گهیهر کس د ایکه امداد نجات  يکار نیاول

 !؟يباز هیگفتم سر  یم! مدرسه؟ نیاومدم به ا نکهیواسه ا اوردمیم يا هیچه توج دیبا اونوقت

 : رونیدادم ب نفسمو

 ...خدافظ... کم فلسفه بباف... خب ندا لهیخ -

 ...نیایزود ب -

 !ست؟ین يا گهیامر د -

 ...بدو... بده ویگوش: گهیاز اونور م سیم سیم دمید هوی

 ...الو آما: سایداد به مل ویگوش

 ...بله -

 ياما در ورود... بازه شهیدر اتاق باال هم... دیکن داشیپ نیبگرد... راه پله از تو اون اتاق به اتاق باال هست هی دمیاز بچه ها شن -

 ...ساختمون قفله

 !رون؟یب میایب يبعد از ساختمون چطور... رونیب میاومد نجایازاما  میریخب گ -

 ...از پنجره... هیدرشم که آهن... واال دونمیچه م -

 ...فعال... میکن یم شیکار هیباشه  -

 ...خدافظ -

 ...ه کردمکرده بود نگا دایبود پ میاز آت و آشغاال قا یقطع کردم و به بارمان که انگار راه پله رو که پشت انبوه ویگوش

 ...نجایا ایب: قطع کردم گفت ویگوش دید یوقت
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راه پله ... باال میرفت یم میداشت شیبا نور گوش... راه پله بود هیگفته بود  سیم سیهمونطور که م... جام پا شدم و رفتم دنبالش از

 ...زدم غیپام دوباره ج ریموش ز هی دنیبا دو... رفتم یتنگ بود و من پشتش م

 !؟ینزن غیج نقدریا شهیم :سمتم برگشت

 ...ستیدست خودم ن: دمیغر

 ...تو جلوتر برو: بجاش گفت... شد مونیبگه که انگار پش يزیچ هیلحظه نگام کرد و اومد  هی

بارمان پشت سرم بود ... حاال بهتر بود... که مراقب بودم بهش نخورم از کنارش رد شدم و رفتم جلوش یتکون دادم و از درحال سرمو

 ...دمید یبارمانو م يفقط پاها شیپ ي قهیچند دق... پام بود ينور جلو نیهم و واسه

 !نجا؟یچندتا پله هست ا... اه

 ...کرد یم تمیکم، اذ يفاصله  نیوجود بارمان کنارم، با ا... امیتنگ در ب يداشتم زودتر از اون فضا دوست

 ...میوارد راهرو شد... هل باز شد هیبا گفت در باز بود و  سایهمونطور که مل... میدیبآلخره رس... شیآخ

 !کجاست؟ یدر خروج: بشیشو گذاشت تو ج یگوش بارمان

به  شدیو نم یو البته در آهن... دونستم قفله یچون م... بارمان رفت تا چکش کنه و من سر جام واستادم... سمت اشاره کردم هی به

 ...طبقه اولم حفاظ داشتن يپنجره ها... بازش کرد یراحت

 ...منم پشت سرش... کالس هیبرگشت و رفت تو  دیناام ارمانب

 دهیپوش یمشک نیشلوار ج هیبا  یکت اسپرت مشک هی... تازه فرصت کردم نگاش کنم... انداخت نیینگاه به پا هیرو باز کرد و  پنجره

 ...ابهشلخته جذ بایتقر پیت نیگفت که با ا شدیحال م نیبا ا... شده بود یبود که حاال لباساش خاک

 ...رونیب میبر ایزدنت تموم شد ب دیاگه د -

 از پنجره؟ ؟یچ: کردم و با تعجب گفتم اخم

 ؟يدار يا گهیراه حل د: نگام کرد هیاندر سف عاقل

 ن؟ییپا میبر يآخه چطور -

 ...تا بهت بگم ایب -

بعد آروم پاتو بزار رو حفاظ پنجره ... نیتو بزار رو اپا: لوله که احتماال مال شوفاژا بود اشاره کرد هیبه ... سمتش و کنارش واستادم رفتم

 ...نییبرو پا واشیبعدش ... طبقه اول ي

 !لوله برسه؟ نیمن پاهام انقدر درازه که به ا يچرا فکر کرد: چپ نگاش کردم چپ

 ...پنجره يبزار لبه  دیاول پاتو با: دیخند

 ...یبتون دیبا... نزن غیج: بگم گفت يزیچ هیاومدم  تا

 ...ارنیکم طناب ب هی گمیبه دوستام م... کنمیکارو نم نین ام -

 ...تو منتظر دوستات بمون رمیمن م... یهر طور راحت -
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 ...پنجره  يپاشو گذاشت لبه  بعد

 ...ستیکه طناب داشته باشه ن يمغازه ا نورایا... کشهیطول م یلیخ ارنیتا اونا طناب ب... سایوا: زدم غیج

 ... شده باشه رتید یلیفکر کنم تا االنم خ ؟یکنیم کاریبآلخره چ :پنجره بود يباال هنوز

 ...نمیخب پس اول تو برو من بب لهیخ: نداشتم گفتم يا گهینگاه به پنجره انداختم و چون راه د هی مردد

حفاظ و  ياز اونجا رو پنجره و يپنجره و بعد از اون رو لوله و دستاشو گرفت به لبه  يپاشو گذاشت لبه  اطیتکون داد و با احت سرشو

 !؟يایب یتون یم: استاد و دستاشو گرفت به لوله

 ...ندارم يا گهید يچاره  -

 ...کم وسع بود یلیطاقچه خ يچون لبه ... اولش سخت تر بود يمرحله ... کردم کار خودشو تکرار کنم یسع و

... دمیترس یم کمیحال  نینبود با ا ادیز یلیکه ارتفاع خ نیبا ا... شوفاژ برسونم يراستمو از روش حرکت دادم تا به لوله  يپا آروم

که  فتمیبود ب کیپامو هم بزارم رو لوله پام سر خورد و نزد یکیتا خواستم اون  یول دمیکش ینفس راحت دیپام به لوله رس دمید یوقت

 ...شوفاژ يپاهام و لوله  نیشد ب یاهرم بایپامو گرفت و تقر شبارمان با دستا

 !حواست کجاست؟: گفت تیعصبان با

 ...ایو ب ریدستمو بگ: دستشو گرفت سمتم... حفاظ برسونم يکردم خودمو به لبه  یندادم و سع جوابشو

 ...دیدستشو نگرفتم شونه باال انداخت و دستشو پس کش دید یوقت... رمیعنوان حاضر نبودم دستشو بگ چیه به

 گهیطبقه دوم بود و دست د يپنجره  يدستم به لبه  هی... تعادلمو حفظ کنم تونستم یدست نم هیمن با ... شدم مونیاز کارم پش یول

 ...اومد یبه نظر م یکار سخت... رسوندم یاول م يدو پنجره بود و خودمو به حفاظ طبقه  نیلوله که ب يرو زاشتمیم دیمو با

 ...همه دست از تالش برنداشتم نیا با

 ...ش انجام داده بودو انجام دادم و کنارش واستادمکه خود يکار... کرد یکنجکاو نگام م بارمان

 ...یستیعرضه ن یکردم ب یاونقدرام که فکر م: زمزمه کرد آروم

 !؟یگفت يزیچ: و گفتم دنیزدم به نشن خودمو

 ...گفتم یبلند تر م ياگه قرار بود بشنو: بارمان

 ...و بپر ینییپا يو بزار رو لبه پات رویحفاظو بگ يحاال لبه ... خب لهیخ: بهش رفتم که گفت يغره ا چشم

اومدم مثل  ارمیکم ب دیراحته و نبا یلیقسمت خ نیا نکهیبا فکر ا... رسوند نییکارو کرد و خودشو به پا نیا عیسر یلیخودش خ و

 ...که دوباره تعادلمو از دست دادم و درواقع سقوط کردم نییبپرم پا عیخودش سر

 ...حبس شد نهینفسم تو س... پشت مدرسه يچمنا يرو میرو هوا گرفتم و باهم افتاد بارمان

 ...کنم پاشو یخواهش م: بستم و با التماس به بارمان که روم بود گفتم چشامو

سمت خودش و کمک  دیدستمو گرفت و کش امیاز روم پا شد و تا به خودم ب عیسر... تو بغلش باشم خواستمیلحظه هم نم لهی يبرا

 ...کرد بلند شم
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 ...دمیکش ینفس راحت سایبه ندا و مل دنیبا رس... و پشت سرش راه افتادم رونیب دمیشدن دستمو از دستش کشمحض بلند  به

 ...یکن ریکردم گ یمن فکر نم: کرد میخودشو پشت ندا قا عیسر سیم سیم

 ...نبود نجایآخ اگه بارمان ا... نگاش کردم نیخشمگ

 ...خداحافظ... من برم هگیخب د: رو به ما گفت... خنده ش گرفته بود بارمان

 ...کردم و اونم رفت يتشکر... تکون داد و رفت ينگاه به من انداخت و سر هی و

 ...شم یمن تو اون خراب شده زندان نیشما باعث شد: کردم دایپ سویم سیفرصت داد زدن سر ندا و م تازه

 ...م بهت بد گذشته یلینه که خ: دیخند ندا

 ...ـــــــداـن -

 !ها؟ -

 ...ارمیخواد اون چشاتو درب یدلم م... اتاقانیو  ها -

 … حاال خدا رو شکر سالمی…خب باو لهیخ: سیم سیم

واستون فول آپشن .......سالم یگ یم رم،یم یزهره مار دارم از درد م...کن  مارمیت سیم سیزانوم زخم شد ،م نیبب نایا... با ناز: من

 …کنم یجبران م

 ...کنما یشتکت م مزنینکن االن م يادیغلط ز: ندا

 !زنگ نخورد؟ میگوش: کردم و گفتم یپوف

 نه؟ ایواسش  میدیکتابو خر نهیزنگ زد بب یاسیچرا : ندا

 ...نابغه منظورم خانوادمه: چپ نگاش کردم چپ

 ...یستیواسشون مهم ن یکن یاونقدرام که فکر م... نه باو: شلخته شو داد تو شهیهم يبرد سمت مقنعه شو موها دستشو

 ...بزنم خفه ش کنما خواستیدلم م یعنی

 ...گهید میبر! د؟یجر و بحث کن نیخوایحاال تا صبح م: سیم سیم

 ...يرو داده بود نجایا شنهادیتو پ... گهیهمه ش بخاطر توئه د نایمرض گرفته ا: ندا

 ...ينه که تو هم استقبال نکرد: سیم سیم

 ...االن مامانم نگران شده میبر نیایب -

 رویمس ي هیباهام بود و خدا رو شکر بق ییجاها هیالبته ندا تا ... برم ادهیراهو پ ي هیگرفتم بق میبود تصم کیمون نزدچون خونه  و

 ...نشد داشیپ یکه تنها بودم و کس

 ریمخم درگاونقدر  یعنی... ومدین شیپ تشیموقع نیزم ریامروز تو اون ز... با بارمان حرف بزنم دیزود با ای ریدونستم د یحال م نیا با

  ...فکر کنم يا گهید زیتونستم به چ یرفتن از اونجا بود که نم رونیب

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا
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*** 

 ...به اومدن بارمان بودم دواریاول بود و من هنوز ام ساعت

 ...میجزوه هاتونو بخون دیآخر ترم ما با دیسیخانوما خوش خط بنو: نوشتم که سهراب گفت یتند نت متند  داشتم

 ...دمیبه حرفش نخند هیاخمام رفت تو هم و برخالف بق... دنیحرفش همه خند نیا با

 !گه؟ یم یچ نیا: واسش نازك کرد یپشت چشم ندا

 ...خونهیم يداره کر: دیخند زیر سیم سیم

 اومده خانوم نجم؟ شیپ یلمشک: استاد

 ...اصال حرف نزدم یکیخدا خوبه من  يا

 ...کردم ینگاه م سیم سیشد و منم چپ چپ به ندا و م الیخ یب استاد

 ...لب تاپ منم ازم خواست... تو کارگاه میگفت که بر استاد

 ...ز بودگل ر هیاشاره گر موسم ... استاد لب تاپمو باز کرد و روشنش کرد... جمع شده بودن همه

 ...چه لوس: خنده ریپق زد ز سهراب

 ...نظم کالسو بهم نزن ينوروز: استاد

... لب تاپ مال شما باشه نیا ادیبهتون نم... مال دختراست استاد ایلوس باز نیاخه ا: از دارو دسته هاش گفت یکیو  دیخند سهراب

 ه؟یمال ک

 ...من: جوابشو دادم خونسرد

 ...قشنگه یلیمال شماست؟ خ... یگچه رز خوشرن: گفت عیسر سهراب

 ...سکوتو به کالس برگردوند و مشغول کار با لب تاپم شد ينثارش کردم که استاد با تک سرفه ا يغره ا چشم

 سیم سیاز م عیعکس ضا هی سیم سیاز شانس م... دیکه توشه رو د ییعکسا شدیبود که م يطور) folder( از فلدر ها  یکی

 ...زنا رو در آورده بود و ندا شکار لحظه ها کرده بود ریپ يتوش ادا سیم سیم عکس مسخره که هی... بود

 ...دیپر یم سیم سیرنگ م)  drive(  ویرفت تو اون درا یدفعه که استاد م هر

 ...رمینترس خانوم من تو اون فلدر نم: دیخند استاد

 يبا اون موها زدیم یکه حاال به سرخ دشیسف سرخ شده بود و صورت چارهیب سیم سیم... خنده ریحرفش همه زدن ز نیا با

 ...کرده بود شیبا نمک و دوست داشتن شییطال

اصال از  شهیاستاد م: شده بود گفت یرتیندا که باز غ... کشهیبا چشاش واسم خط و نشون م دمیکه د دمیخند یداشتم بهش م منم

 د؟یاستفاده نکن ویاون درا
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... بهش انداخت ینگاه نکشیع ریاستاد از ز... به در خورد و بارمان ظاهر شد يلحظه تقه اهمون ... و سرشو تکون داد دیخند استاد

 دیبفرمائ: که گفت دمیبرخالف تصورم د یول... دهیرو نم دنیرس ریکه د ییورود به دانشجوها ياجازه  چوقتیدونستم استاد ه یم

 ...جناب راد

 ...دادن شد حیمشغول توض لکسیر یلیاستاد همه خ... ورود داد يه دهناشون باز مونده بود که چطور استاد بهش اجاز همه

 یامروز نم یعنی! کرد؟ نیچرا همچ نیا... اخمام رفت تو هم... نگاهم بهم ننداخت میاون اصال ن یول... سر به بارمان سالم کردم با

 تونستم باهاش حرف بزنم؟

کنه به خواب  یم بمیداره تعق یکیهر لحظه  نکهیتونستم با ترس ا ینم گهید... کردم یسره م هیکارو  دیبا... گفتم یبهش م دیبا یول

 ...از دست بدم دمویام يامروز نباشه از خواب بپرم و بعدش چند ساعت نگذشته همه  نکهیا دیبرم و با ام

بود  بیعج... بزنه داشت جو کالسو بهم یکرد و سع یم یلودگ شهیسهراب اما مثل هم... استاد شده بود يسخت محو حرفا بارمان

 بود؟ نیبه خاطر هم یعنی... خوبه یلیخ شیبودم وضع مال دهیشن... گفتن یبهش نم یچیهم بز چندتا تذکر ه دیکه اسات

 داشت؟ یتیچه اهم... باال انداختم شونه

 یول رمیاز استاد بگ من منتظر بودم لب تاپمو... من مونده بودم و استاد و بارمان... رونیکه تموم شد همه تک تک رفتن ب کالس

 ...بود یدونم منتظر چ یبارمان نم

که  رونیتوجه به بارمان برم ب یلب تاپو بستم و خواستم ب... رونیکرد و از کارگاه زد ب یلب تاپو خاموش کرد و تشکر کوتاه استاد

 خانوم نجم؟: صدام کرد

 بله ؟: گفتم يجد یلیحال خ نیبا ا... از کردخدا رو شکر که خودش بحثو ب... لبخند زدم اریاخت یب... بهش بود پشتم

 ...نیلب تاپ تونو جا گذاشت فیک: کرد نخنده یسع

 ...خواد بام حرف بزنه یمنو بگو فکر کردم م... دمیگز لبمو

 خانوم نجم؟: و دوباره اومدم برم که گفت فشیلب تاپو گذاشتم تو ک نهیو با طمان برگشتم

 بله؟: حوصله گفتم یب

 ؟يندار يکه با من کار یمئنمط: دیخند زیر

 دیاالن با... ستیخواستم حرف بزنم ن ینه من نم نکهیفکر کردم که االن وقت ناز کردن و ا نیبه ا... ابرومو انداختم باال يتا هی

 مونه؟ یخودمون م نیکه قراره زده بشه ب ییخب من از کجا بدونم که حرفا: گفتم نیبنابر ا... عاقالنه رفتار کنم

 حرفا مطلع بشه؟ نیاز ا دینبا یداره که ک یخب بستگ: زد یبخش نانیماط لبخند

 ...خانواده م: گفتم یرودرواس یب

من و شما  یدانشگاه کس طیو مح نیکنم دوست داشته باش یفکر نم... ندارم یمن حرف... ستین یمشکل: به چونه ش دیکش دستشو

 ...نهیرو باهم بب

 ...میو شماره مو بهش دادم و اونم تک زد که شماره ش افتاد رو گوش مو درآوردم یگوش عیسر... گفت یم راست
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 ...کنه نییقرار بود خودش مکان و زمان مالقاتو تع... رونیکردم و زدم ب یکوتاه یخداحافظ

 ...در منتظرم بودن يجلو سیم سیو م ندا

 م؟یخبر یو ما ب هیخبر سیآمات: ندا

 ...م با استادداشت کیکار کوچ هی! ؟يچه خبر... نه بابا -

 ...رونیاز کارگاه زد ب شیپ ي قهیاستاد ده دق... یگ یتو که راست م: سیم سیم

 ومده؟ین یاسی: کردم بحثو عوض کنم یسع

 ...کار داره قیانگار با استاد شف... ادیچرا داره م: ندا

 ...رفتا ادمیرو  یضو اصلوسط مو يدیرو کش یاسیحاال فکر نکن حرف : گفت يا انهیلحظه مکث کرد و با لبخند موذ هی

 ظیاخمم غل... سهرابو رو خودم حس کردم ي رهینگاه خ... بارمانم باهاشون بود... میسهراب رد شد ياز جلو... نگفتم يزیو وچ دمیخند

 ...تر شد

 ده باشن؟ش الیخ یممکن بود ب یعنی... فتادین یو تا برگشتن به خونه اتفاق خاص... دمیسهرابو ند گهیروز خوشبختانه د اون

تونستم زنگ  یمن که نم یول... گفتم یقبل از رفتنم موضوعو به بارمان م دیبا... جشن واره رفتمیم دیبا... تهران رفتمیم دیبا فردا

 ...کارو بکنم نیخواستم ا ینم یعنی... اس ام اس بدم ایبزنم 

 ...زاشتیم شیپا پ دیمسلما خودش با پس

 ...کنه يازت خواستگار خوادیگار مان یزنیحرف م يدار نیهمچ سیآمات اه

 ...تو اتاقم دیپر یچ نهویتا اومدم بازش کنم نگار ع... دمیاز جام پر میگوش جیزنگ مس يفکرا بودم که با صدا نیهم تو

 ...بار در بزن هیخدا  ينگار محض رضا: کردم و گفتم یپوف

 ...خوامیبنفشه تو م سیاون سرو: توالتم زیوورجه کنان رفت سمت م ورجه

 !؟یواسه چ -

 ...سیخس -

 ...دم یمن که نگفتم نم -

 ...یازش استفاده کن يخوایم یکه واسه چ نهیمنظورم ا: کردم ادامه دادم یکه اس ام اس رو باز م یدرحال و

 ...شیبهم بد يخوایفکر کردم نم... آها: نگار

 ...شب منتظر زنگم باش 12ساعت ... هبه نفع خودت... مینش دهید ییبهتره باهم جا: ام اس از طرف بارمان بود اس

 ...یکن یاستفاده نم لمیحاال نه که از وسا -

 ...دلتم بخواد: نگار

مثال  يبرا... بودن گهید زیچ هیمن واسش  لیوسا شهیوجود هم نیو جواهر داشت با ا یشیارا لیده برابر من وسا دیشا نکهیبا ا نگار

 ...تختم
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 ...نایریکجا م ینگفت -

 ...نایا یخانم رستم يخونه  میریم میزود پاشو آماده شو دار... رفت ادمی یاستاوه ر: نگار

 !نا؟یا دیسع يخونه  یعنی... انداختم باال ابروهامو

 !؟یاونجا واسه چ -

 ...داره ياز مکه اومده مولود یخانم رستم! ؟یدونیمگه نم: گفت اطیهمونطور با احت... بود دنیمشغول خط چشم کش نهیآ يجلو نگار

 ...امیمن نم: دمیتخت دراز کش رو

 ...زارنیکه تو خونه تنهات نم یدونیم... گهیپاشو د... گفتن به تو هم بگم... شنیهمه دارن آماده م نایمامان ا! ؟ياینم: نگار

 ...زود بخوابم دیبرم تهران، با دیبابا من فردا با -

 یبرنم 12چون مطمئنم مامان تا قبل از ... کنمینم دایا بارمانو پاگه برم فرصت حرف زدن ب... ستین نیکه بحث سر ا دونستمیم یول

 ...گشت

 ...میپاشدم و با نگار مشغول آماده شدن شد دمیترس یو البته چون از تنها موندن تو خونه م يکردم و مجبور یپوف

 ....بود دهیقرمز بلند پوش راهنیپ هی نگار

 !؟يبنفشه رو بنداز سیواون سر يخوایم ینگار رو چه حساب: نگاش کردم کمی

 ...اون قرمزه رو بده... ایگیراست م: به خودش نگاه کرد نهیآ تو

حاال اون بنفشه رو ... ن همه ینییتو کشو پا: داشت رو درآوردم رهیاز بنفش ت ییمو که رگه ها یمشک ریخنده از تو کمد لباس حر با

 ...هم بده من

 ...پام نکردم چون مسلما مراسم مختلط نبود يزیچ نشییپا گهید نیواسه هم تا زانوهام بود شیبلند... لباسمو تنم کردم و

 ...بودم یراض... به خودم نگاه کردم نهیانداختم و تو آ سمویسرو

 ...بغلشون کردم یبا خوشحال شیو ستا تایب دنیبا د... رونیب میمامان از اتاق زد يصدا با

 ...رونیب يچه عجب از اون جا اومد: تایب

 ...نورایا نیاومد یچه عجب جنابعال: کمر شدمبه  دست

 ...دیخند

 ...بغلم گرفتم شویستا

 ...نجایا میخونه نبود اومد دمیفر... نایا دهیفر شیرفتن اصفهان پ نایعمو ا: تایب

 !ن؟یایشمام م: گفتم یخوشحال با

 ...یفهمینم... ایستیآما نفهم ن: دیخند

 ...رونیب میبا هم از خونه زد تایب الیخ یو ب دمشیبوس... کنهیگام مداره ن شیستا دمیبزنم پس کله ش که د اومدم
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با بارمان  دیبا يبود که چطور نیفکرم مشغول ا يهمه ... میبابا شد نیباهاشون و مام سوار ماش شمیو ستا تایبا آرمان رفت و ب نگار

 ...صحبت کنم

 ...ون حرف بزنمباهات تونمیم 1من فقط بعد از ساعت : بهش اس ام اس دادم بآلخره

 ...زنمیبهتون زنگ م... ستین یمشکل: لحظه بعد جواب داد چند

 ...راحت شد المیخ ککمی

 هیمن حس کردم  دنیبا د... گفت یدر به همه خوش آمد م يجلو دیسع... میشد ادهیپ نیاز ماش نایا یخانم رستم يخونه  يجلو

 شنوم؟یم دویسع يباره که دارم صدا نیفکر کردم که چندم نیه انشون ندادم و ب یعکس العمل... لبخند آروم کنج لبش نشست

 ...دیبفرمائ... نیخوش اومد یلیخ: دیسع

 ...قشنگه یلیگفت خ شدیداشت و م دیسف يبود و نما ییالیخونه شون و... مردا دست داد و واسه خانوما سر تکون داد با

 ...تر باهام برخورد کردگرم  دیشا شه،یکردم و اونم مثل هم یرو بوس یخانوم رستم با

 دهیوقت بود ند یلیخ... سرگرم بودم شیبودن و من با ستا بتیخانوما مشغول غ شتریب... میهمه نشست نیو ب میمامان و نگار رفت با

 ...سالش بود و انگار چند ماهه بود هی کینزد... رهیجون بگ کمیقرار نبود  فینح يبچه  نیانگار ا یول... بودمش

 ...شدم رهیکه با خودش آورده بود خ یش با عروسککردن يباز به

الك قرمز از توش درآورد و  هیرو دوشش انداخته بود و برداشت و بازش کرد و  يور هیکه  یو صورت کیکوچ فینشست و ک کنارم

 ...کوچولوشو تو دستم جا دادم و مشغول الك زدن ناخناش شدم يبا خنده الکو از دستش گرفتم و دستا... داد دستم

 کمی خوانیکه همه م یوقت... منه هیشب ییجورا هی... مثل من نه... مثل منه شیستا دونستمیچون م دیشا... تو گلوم بود يبد بغض

 شیستا خوادیکه مادرش دلش م فهمهینم... فهمهیگفته اون نم یک... کنهیکودکانه ش سکوت م يایدن يو اون فقط تو رهیجون بگ

 ...غر نباشهال نقدریبچه ها ا ي هیمثل بق

خواد تو مثل  یفهمم و دلم م یم... یدست و پنجه نرم کن دیبا یفهمم با چ یم...  شهیکنم واسه هم یاحساس کودکانتو درك م من

 ...یمن نباش

 ...پر از آرامش رونتیباشه و ب ادیپر از فر درونت

 يزیخوان چ یم! فهمن  یکودکانتو بزرگ ترا نم ينگاه ها تو، وصف ها لیدل... یهست یفهمم تو چ یفقط م...  ستمیمامان تو ن من

 ...یستیکه ن یباش

 ویشب تو خواب همه چ هینکنه مثل اونا منم  ترسمیم... ترسمیم زننیکه تو خواب حرف م ییاز آدما... ترسمیمن م یول... من مثل

 ...کن يزبا عروسکات با... یکه دختر بابات يندار یتو گناه! تو؟ ای! مقصر من بودم؟ یول... بگم

به روش زدم و با  یلبخند آروم... شده رهیکنجکاو تو چشمام خ شیکه الك زدنم تموم شده و ستا دمیافکارم غرق بودم و نفهم تو

 ...نشست تایو از بغلم آروم در اومد و رفت تو بغل ب دمیاونم با ذوق بوس... دمیمحبت گونه شو بوس
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... دمشیبود که اون روز د یهمون... زده بود قلبم اومد تو دهنم يدود نکیزن که ع هی دنیخنده اومدم سرمو برگردونم که با د با

 ...مطمئنم

 !ه؟یاون زن ک: گفتم تایآب دهنمو قورت دادم و رو به ب... ش ییهمون لبخند کذا با

 ...دونم ینم: نگاه بهش انداخت و شونه هاشو داد باال هی تایب

واقعا  یهمه آدم بترسم ول نیا نیاحمقانه بود که ب دیبشه؟ شا يعمرم تو ترس سپر يهمه  دیچرا با ایخدا... دوباره برگشته بود ترس

 ...قلبم به تپش افتاده بود

 !حالت خوبه آما؟: تایب

 ...م برنگشت گهیو د رونیخوشبختانه اون زن همون لحظه از جاش پا شد و رفت از مجلس ب... آره یعنیتند تند تکون دادم که  سرمو

 بهم بگه؟ خواستیم نویا! ندارم؟ تیهم امن یشلوغ يمن تو نکهیا یعنی! ؟یچ یعنی کارش نیا

بودن  یو خداحافظ یمشغول رو بوس نایمامان ا... دره يتنها جلو دیسع دمیکه د رونیاز در زدم ب... میبرگرد میخواستیشب بود و م آخر

 ... باشه یطوالن یلیکه انگار قرار بود خ

 هیشدم ... زنگ خورد میکه گوش دمیمتعجب د... شماره گرفت هیشو درآورد و  یروم تکون داد و گوشمن سرشو آ دنیبا د دیسع

 !منو داشت؟ يشماره  دیسع... عالمت سوال

 !همون مزاحم اون شب بود؟ دیسع یعنی... بود که منم شماره شو داشتم نیبدتر از همه ا و

 ...عالمت تعجب هیشده بودم  حاال

 ...ستمیگفته بودم مزاحم ن: همون لحظه اس ام اس داد لبخند آروم زد و هی

 ...دیمطمئن نباش ادیز: دونم چرا جواب دادم یکردم و نم اخم

و از  نییپا میاز پله ها رفت... اومدن دوختم ینگامو ازش گرفتم و به مامان و نگار که داشتن م... اونم رفت تو هم يبار اخما نیا

 ...میجلوش رد شد

 ...تو اتاقم و منتظر زنگ بارمان شدم دمیبه محض ورود به خونه پر... خونه میبود که برگشت میو ن 12 ساعت

 ...زنگ زد کیساعت  راس

 ...الو: خود آگاه صبر کردم چندتا بوق بخوره و بعد جواب دادم نا

 ...دلم زیعز ریشب بخ -

رفته  ییجا! س؟یآمات يچه طور: من گفت يکه جا یرفتاشتباه گ دیبگم شا خواستمیم! با من بود؟ نیا... لحظه هنگ کردم هی يبرا

 !خانوم؟ يبود

 !؟یجغجغه چرا ساکت: از خنده داره ییحس کردم صداش رگه ها... بود نیصداش که ا! واقعا بارمان بود؟ نیا... شده بودم الل

 ...ام اس کنتو واسم اس  يدیروشن کن و آ ستمتویس یخانوم: گفت عیکه سر ستمیداد بزنم من جغجغه ن اومدم
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... واسش اس ام اس کردم مویدیکه گفتو انجام دادم و آ يکردم و لب تاپمو روشن کردم و کار یباشه خداحافظ هیبودم و با  منگ

 ...شد نیچند لحظه بعد اونم آن ال

کن  addخودت منو درست کن و  دیجد يدیآ هیبا اون  يدار گهید ستمیس هیحاال اگه ... خب... یحاال بهتر شد خانوم: ام داد یپ

 ...فدات شم

 دیجد يدیآ هیدسک تاپم و  ينشستم پا جیزده به سرش؟ دوباره لب تاپو خاموش کردم و گ ینصفه شب نیا... مردم یداشتم م گهید

 ...شالمو انداختم سرم و وب کمم رو روشن کردم و هدستمو گذاشتم رو گوشم... بار خودم ادش کردم نیدرست کردم و ا

باحال  شونیحالت پر هیبود و موهاش طبق معمول  دهیجذب پوش یشرت مشک یت هی... نگاه بهش انداختم هی... طور نیهم بارمانم

 !خب مگه اونا دل ندارن؟... فشن يسایپل... نا خود آگاه خنده م گرفت... فشن بود ییجورا هیداشت و 

 !؟يخند یم یبه چ -

 ...نهیبیاومد داره منو م ادمی هوی

 ...یچیه... یچیه: گفتم عیسر

 ...ممکنه مکالماتتو بشنون... بود یبخاطر رد گم کن... حرف زدم يکه اونطور دیببخش: به جاش گفت  ینگام کرد ول مشکوك

وقت جز  چیمن ه یگوش یول: گفتم عیبستمش و سر خندهیبارمان داره به دهن بازم م دمید یوقت! حد؟ نیتا ا یعنی... باز موند دهنم

 ...کنه يجاساز کروفونیم دونمیچه م ای ابیرد میده که بخواد تو گوشنبو یخودم دست کس

 !؟یمطمئن: انداخت باال ابروشو

 سیندا و م یعنی... کرده بودم ریگ نیزم ریاون ز يکه تو شیچند وقت پ... چشامو بستم و برگشتم عقب... لحظه فکر کردم هی

 !محاله! سرمو به شدت تکون دادم... ده باشهافتا يا گهیدست کس د میگوش ادینم ادمیاز اون  ریغ! س؟یم

 ...مطمئنم: گفتم نانیاطم با

 نا؟یدرست کن و ا يدیآ یه! همه دردسر الزم بود؟ نیحاال ا: گفتم دوباره

 ...راحت ردتو بزنن توننینم گهیحاال د... هم هک کرده باشن ستمتیچون ممکنه س... آره -

 !کارتمو عوض کنم؟ میو س یگوش یعنی! ؟کنم کاریچ دیحاال با: انداختم باال ابرومو

 ...یتو عوض کن يدیو آ ستمیهر بارم بهتره س... صحبت نکن ادیز تیفقط با گوش... يبو برد فهمنیم ينطوریا... وجه چیبه ه -

 ؟یشروع کن يخواینم: گفت دوباره

 ...فردا قرار برم تهران نکهیامشب و ا ي هیقض یحت... کردم فیمدت واسم افتاده بودو واسش تعر نیا يکه تو یاتفاقات ي همه

 !؟یهم مشکوک یبه کس: حرفام سکوت کرد و چند لحظه بعدش گفت دنیبعد از شن بارمان

 ...داشته باشه یشناسم که باهام دشمن یرو نم یکس... نه: جمع کردم لبامو

 ...ساکت بود بارمان

 !؟ییتنها! تهران نه؟ يبر دیفردا با یگفت... ستیمهم ن نایا... خب لهیخ: گرفت مشویبآلخره تصم... نه ایمردد بود بهم بگه  انگار
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 ...آره: تکون دادم سرمو

و با ناخنم  کشمیمن دست چپمو م یول... درست مثل من... لحظه از ذهنم گذشت هی... دیبه چونه ش کش یدست... عادتش بود انگار

 ...خارونم یچونه مو م

 !جشن واره پس فرداست درسته؟... امیدا ممنم پس فر... تهران يریفردا م: بارمان

 ...جشن واره شب بعدشه... میریفردا بعد از ظهر م... آره: تکون دادم سرمو

 ...نکنم یهمه اضطراب خدا کنه کار خراب نیبا ا: زمزمه کردم آروم

 ...یهست یتو دختر شجاع... نترس: دیخند

 !زده؟ بمونیباهم غکه  ستیمشکوك ن نیایشما اگه پس فردا ب: عوض کردم بحثو

 ...رمیبگ یمرخص دیروزو با هی... نه -

 !د؟یمون یاز مامورتتون عقب نم یعنی -

 !؟یگرفت شاتویجواب آزما... یراست... تمهیاز مامور یجزئ نمیاگه حدسم درست باشه ا: کرد یکوتاه مکث

 ...نبود یمشکل: تکون دادم سرمو

 ...یپاك کن شتویبود که نموند تا آرا نیواسه هم... تبترسونن خواستنیفقط م... کردم یفکر م: بارمان

پس چرا ... نیتمام وقت دنبال من ییجورا هیو  نیدیاونا رو د يشما که همه : دمیکرده بودو پرس ریبود ذهنمو درگ یکه چندوقت یسوال

 !د؟یکنینم رشونیدستگ

رو  یاصل يباند مهره ها نیا سیرئ یکن یتو فکر م نکهیدوم ا م،یشون ندار هیعل یمدرک نکهیدختر خوب اول ا: دیخند نیو مت آروم

 !جلو؟ فرستهیم

 !باند؟: دمیگز لبمو

 !؟یدونیتو از کجا م... باند باشن هیممکنه  -

 !د؟یتو لفافه صحبت نکن نقدریا شهیم -

 ...یسر حال باش دیفردا با... برو بخواب جغجغه: به چونه ش و با خنده گفت دیدستشو کش دوباره

 ...خداحافظ... باشه: پس گفتم... بگه يزیچ خوادینم دمیفهم

 يرو داشتم که همه  یحس آدم... انداختم مینگاه به گوش هی... خاموش کردم و برگشتم تو تختم وترویکانکت شدم و کامپ سید و

کنج قفس و منتظر باشه  نهیبش دیفقط با... تونه بکنه یکار نم چیقفس که از زور ترس ه يپرنده تو هیمثل ... نظر دارن ریکاراشو ز

 ...فرار کنه ندر قفسو باز کنه و او یکی

! امتحانه؟ هی نایا ينکنه همه  ایخدا: از ذهنم گذشت... ارمیمو بدست ب يبارمان کمکم کنه تا دوباره آزاد شدمیمنتظر م دیمنم با دیشا

هاش  ینگران... ستیمامان دروغ ن يکه بدونم حرفا يآدما رو سر رام قرار داد نیمامان ناراحتم تو ا يها ینکنه چون من از نگران

 ...ستین یالک
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 ...ينشد چیکه ه يشد داریشمرم ب یم 10آما تا : شدم داریب نیآرت يبا صدا صبح

 ..هنوز متوجه نشده بود یول... باز کردم چشامو

 ...یخوابیباز م... گهید يم نشد ينشد: نیآرت

 ...م گرفت خنده

 ؟جوجه يداریتو ب: کرد اخم

رفتم  یم دیتا ساعت سه کالس داشتم و بعدشم که با... و صورتمو شستم ییواسش تکون دادم و رفتم سمت دستشو يآلود سر خوب

هام که تو  ياز پروژه م و هندزفر یشامل کپ المیوسا... هم نبود يادیز زیالبته چ... برداشته بودم لمویوسا يهمه ... فرهنگ دانیم

بمونه تا  نیآرت نیکوله جا داده بودم و قرار بود تو ماش هیکه همه رو تو  گهیو چندتا خرت و پرت د لمپو فیبود و شارژرم و ک فمیک

 ...فرهنگ دانیاز کالس برگشتم خودش منو برسونه م یوقت

 ...کردم و رفتم تو محوطه یخداحافظ نیشدم و از آرت ادهیجلوتر از دانشگاه پ کمی

 ...بشه رومو ازش گرفتم و رفتم سمت دانشکده دایوباره سرو کله ش پد نکهیقبل از ا عیسهراب سر دنید با

 ...کردم و خودمو بهشون رسوندم شتریسرعت قدمامو ب سیم سیو ندا و م یاسی دنید با

 !آما؟ يا اومد: یاسی

 ام؟یمگه قرار بود ن -

 ...تهران آخه يریامروز م يگفته بود دونمیچه م: یاسی

 ...رهیگفته بود بعد از ظهر منابغه، : چپ چپ نگاش کرد ندا

 ...بچه ها من صبحونه نخوردم! خو؟ دیکن یچرا دعوا م: سیم سیم

 !ن؟یمگه شما از من باالتر: اشاره کرد وارید ي هیحاش يباغچه  يبه علفا یبا مسخره گ ندا

 ...میگل بخور میال اقل بر: دیخند سیم سیم

 ...گهیبز بزه د! ؟داره یگل چه فرق ای يعلف بخور: دست به کمر زد ندا

 ...رنگش عوض شد سیم سیخنده و م ریز میزد یاسیو  من

 !بز؟ یبه من گفت: سایمل

 ...بودم تیغلط کردم با پشت سر: ندا

 !بله؟: برگشت گفت تیپسره با عصبان هی هوی

 ...از خنده میمرده بود گهید ما

 ...اشتباه شد... یچیه... یچیه: ندا

 نیا نیع... ساعت مونده به کالس میهنوز که ن... گهید میکوفت کن یچ هی میبر نیایب: رفت و گفت چشم غره به ندا هی سیم سیم

 ...میینجایبچه خر خونا سر صبح ا
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 ...سمت بوفه میو رفت میدیخند

 !؟يدوست دار یحاال چه گل یمل: ندا

 ...دیرز سف: هوا گفتم یب هوی من

 ...شون خنده شون گرفت همه

 !؟يبخور يخوایم مآما مگه تو ه: یاسی

 ...خو حواسم نبود: زیپشت م نشستم

 ...میو مشغول خوردن شد میو قهوه داد کیک سفارش

 ...م نمونده ها یبه عروس يزیبچه ها من چ: یاسی

 !ن؟یجونم کاراتونو کرد يا: خوردم کمیاز ک کمی

 ...ندا و به سرفه افتاد يتو گلو دیپر قهوه

 !چته بابا؟: زد پشتش سیم سیم

 !ن؟یکاراتونو کرد! چه طرز سوال کردنه؟ نیا سیآمات: سرفه ش بند اومده بود گفت گهیکه د ندا

 ...دمیم یدارم سوت یاز صبح ه ایخدا... گفتم یچ دمیفهم هوی

 !ن؟یپرس یم هیچه سوال گهید میما کارامونو کرد دیدونیشما که م: گردنشو کج کرد یاسی

 !خودتون؟ ای نایا يمهد! بود؟ یک يفله، تو خونه ن نمیحاال بوگو ب: دیخند رکانهیز سیم سیم

 ...دیتو مسائل بزرگترا دخالت نکن! به شما چه؟: دیبه بچه ها توپ یو به شوخ دیخند یاسی

با ... واسش تکون دادم که اونم مثل خودم جوابمو داد يبارمان آروم به رسم ادب سر دنیبا د... سر کالس میرفت میبچه ها پاشد با

 ...داد یتکون هیکه لباشم تفاوت  نیا

 

 ...خوشگله ها:زد پشتم سیم سیم

 ...مبارکه صاحابش: انداختم باال ابرومو

 !گفت االن؟ یچ نیاصال ا! ا؟یاست آ یصاحابش چه کس: دیخند یطونیش با

 

 !گفت؟ یچ يدیتو فهم دمیمن که نفهم: دمیخند

 ...یگ یتو که راست م: فرستاد تو رونویعه زده بود بخوشرنگشو که از مقن ییطال ياز موها کهیت هیتکون داد و  سرشو

 ...نگاهم بهم ننداخت هی یسهرابم وارد کالس شد و مثل صبح حت... نشستم یبهش ندادم و رفتم رو صندل یجواب

 ...کنم که چقدر خوشحالم که از دست نگاهاش خالص شدم فیتوص دونستمینم واقعا

 ...استراحت کوتاه نداد هیرد و تا آخرش هم درسو فوق العاده کسل کننده شروع ک استاد
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که واسه من  قیلبخند عم هیکه سهراب  رونیکردم و اومدم از در کالس برم ب یبرداشتم و از بچه ها خداحافظ فمویک یخستگ با

 ...رونیچندش ناك بود زد و تا اومد از جاش پاشه من زودتر زدم ب

 شدیمنتظرم م نیآرت شهیکه هم ییرفتم اونجا یداشتم قدم زنان م... رونیاز کالس زدم بمنتظر نزارم  نیاز ا شتریب نویآرت نکهیا يبرا

 خانوم؟: پسر بچه به خودم اومدم هی يکه با صدا

 ...شده بود رشمیتازه از مدرسه برگشته و اتفاقا انگار د دادیسر و وضعش نشون م... برگشتم

 !بله؟ -

 ...خداحافظ... کنهیشده مامانم دعوام م رمیمن د... داد بدم به شما یکی نویا: گفتبسته رو گرفت سمتم و با لحن بچه گونه ش  هی

 ایاصال مرد بود ! بود؟ یپس اون شخص ک... نبود که نظرمو جلب کنه یکس... نگاه به اطرافم انداختم هی... کوچه هیتو  دیپر يتند و

 !زن؟

خون بود با ترس پرتش کردم  يکه روش لکه ها دیرز سف هی دنیبا د... مآروم باز کرد کویکوچ یچوب يباال انداختم و در جعبه  شونه

 ...کرده بود ریآب گلو برده بود و جعبه اون وسط گ امیبود و تا به خودم ب کمیکه نزد یآب يجو يتو

 ...شدم و سوار دمیکش قیچند تا نفس عم... رسوندم نیآرت نیکردم و خودمو به ماش شتریو سرعت قدمامو ب نستادمیوا گهید

 ...سالم -

 !؟یزنیچرا نفس نفس م... سالم: نگاه بهم انداخت هی

 ...دمیدو... ستین یچیه: دهنمو قورت دادم آب

کردم که کاش اون رز  یفکر م نیو منم فقط به ا کردیهمه ش سفارش م میتا برس... روشن کرد و راه افتاد نویتکون داد و ماش سرشو

تحت  میگوش نکهیبا وجود ا یول... رو بهش بگم هیتونستم قض یحد اقل م ای... دادمش یمان منداختم و جاش به بار یرو نم یخون

 ...کنترله که

 ...یلعنت... اه

 !دو نفر؟ نیرسم به ا یچرا همه ش م! سا؟یندا و مل یعنی ایخدا! دوست دارم؟ دیدونست من رز سف یبود که م یاون ک اصال

 ...ستینه کار اونا ن! وقت کردن واسه من بفرستن؟ یو ک دنیون مالبهش خ یک... آوردن ریرز گ یاونا ک یول

 ...گهیشو د ادهیپ: نیآرت

 ...امیکردم از اون جو ترس درب یسع... نییتکون دادم و رفتم پا سرمو

 ...کرد یمعرف نایدختر دانشجو بود که خودشو م هیتا پسر دانشجو و  4که همسفرم بودن  ییکسا

 ...بود یخال کمیکه وسط سرش  انیالنیگ يو آقا یخانوم صناع... هستن يکاره ا هیودن که معلوم بود آقا هم ب هیخانوم و  هی

 يال اکس نقره ا یج هی میکه قرار بود ما باهاش بر ینیماش... شدم رفت نیمطمئن شد سوار ماش یو وقت دیآروم گونه مو بوس نیآرت

 ...میعقب نشست یو خانوم صناع نایبا م... نیماش نیهم نیع گهید نیماش هیپسرام با ... بود

 !نامزدت بود؟: بود و کنارم نشسته بود گفت یطونیکه دختر خون گرم و ش نایم
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 ...داداشم بود... نه بابا: م گرفت خنده

 ...بودا پیخوشت: انداخت باال ابروشو

 ...خانوما آروم تر: در اومد یخانوم صناع يصدا

 ...مشخص بود ناراحت شده نامیم... نگفتم يزیکردم و چ یپوف... ها راستین گمعلوم بود از او... جمع کردم لبامو

 ...هامو گذاشتم تو گوشم و مشغول آهنگ گوش کردن شدم يهندزفر

 ...استراحت کنن کمینگه داشتن تا  نیقزو تو

 نایمن و م... مینشست يا شهیششکل  یمثلث زیم هیپشت ... ننیبش رونیدادن ب حیهمه ترج... میشد کیش یراه نیرستوران ب هی وارد

 ...یو خانوم صناع

 ...خوردم یتلخو م یدنیاومد اگه اون نوش یمنم که جونم در م... دادن کسیم یو کاف کیواسه همه سفارش ک یول ،یدونم ک ینم

مخصوصا که ... ورمخ یگفتم من نم یبود اگه م یادب یب... خوردیرو م یدنیراحت داشت اون نوش یلیخ... انداختم ناینگاه به م هی

 زمیباش عز یخاک... شه ها یازت کم نم يزیباش چ یکم خاک هیبابا ... جلوم نشسته بود و انگار با خودشم دعوا داشت یخانوم صناع

 ....بره  نییما پا ياز گلو تییسکویچارتا دونه ب نیتا ا... 

کوتاه  هیپا يشده بود و با اون چراغا کیتار بایهوا تقر... مکرد یداشتم به دور و برم نگاه م... خوردم هیاسفنج کیاز ک کمی يمجبور

که  ییجور دوهوا هی... کرده بود جادیا زیحال وهم انگ نیجالب در ع يفضا هیداشت کال  يابر يکه بخاطر هوا یخوشگل و دم

 ...یازش بترس ای يازش لذت ببر هبه حال خودت داشت ک یبستگ

 ...افتادم شیچند ساعت پ ادی اریتاخ یرز افتاد و ب يبه بوته گال نگام

 ...داره ها یباحال يچه هوا: نایم

 ...هی ییجورا هی یآره ول -

 !؟يچه جور -

 ...رهیانگار قراره بارون بگ... دم داره: یصناع خانوم

 ...ارهیه وجد ممنو ب.... نداشت  ییبا الال برام تفاوتی …عاشق رعد و برق بودم... ذوق زده شدم... رعد و برق زد هیلحظه  همون

 ...ترسم یمن م میزود بر: نایم

 ...میش ینم سیکه خ قیتو آالچ نجایا... در عوض من عاشقشم -

 ...کردیمزه مزه م کسشویم یکاف یصناع خانوم

 !م؟یاطراف قدم بزن نیا کمی میبر -

 ...بودم دواریالبته ام... ته باشهنظر داش ریکه منو ز ستین یدونستم کس یم گهید نجایچون ا... کردم یم يحس آزاد ییجورا هی

 ...سه ساله نامزدن و هنوز ازدواج نکردن نکهیا... گفتیاز نامزدش م نامی … میزدیتو محوطه گشت م نایم با

 …شدم رهیبه سمت پشت مجتمع که کوه بود خ... دمییپا یداشتم دور و اطرافمو م منم
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 !باز شروع شد؟... نه ایخدا... شده سرمو برگردوندم رهینفر بهم خ هی نکهیحس ا با

 ...دمیچشامو بستم و با ولع عطر خاك بارون خورده رو به مشام کش... کرد دنیو بعدش بارون شروع به بار گهیرعد و برق د هی

 ...فتنیراه ب خوانیم میبر: نایم

 ...گهیقدم د هی یول... قدمامون منظم بود... هم قدم شدم باهاش

 ...اومد یاز پشت سرم م صداش

 ...حاال ازم جلو تر بود نایم... کم تر کردم سرعتمو

 ...آروم و آروم تر يقدما

 ...دور شده بود گهید نایم

 ...واستادم

 ...واستاد اونم

فقط من ! ست؟یدور و برمون ن یچکیه دمیچرا نفهم... نفسام به شماره افتاده بود... شده بودم رهیبرگردم به رو به رو خ نکهیا بدون

 ...خوادیاز جونم م یو چ هیدونستم صاحبشون ک یدما که نمبودم و اون ق

 ...باهاش رو به رو بشم حاال جرات برگشتن هم نداشتم خواستمیقبل که م يچند لحظه  برعکس

 ...از بدنم حس کنم ییجا هیگلوله رو تو  هی یحد اقل گرم ایچاقو  يزیبسته بودم و هر لحظه منتظر بودم ت چشامو

 !؟ياینم سیآمات -

 ...کردیبود که جلوم واستاده بود و متعجب نگام م نایم يداص

 !؟يچرا چشماتو بسته بود: نایم

 زدیرستوران م يکه پشتش به ما بود داشت از محوطه  یبود که جلو تر از ما در حال یپوش اهیبه مرد س... نبود نایمن نگام به م یول

 ...رونیب

 !؟يدیاون مردو د -

 !؟یک: گفت جیگ نایم

 ...اونو: م بهش اشاره کردمدست با

 ...ستین یاونجا که کس: اخم کرد نایم

 ...زد بشیچقدر زود غ... نبود یکس... گفت یراست م... گشاد شد چشام

 ...بود سادهیمرد االن پشت سرم وا هی -

 ...نبود نجایا یمن که اومدم کس: شونه هاشو انداخت باال نایم

 ...نیتم تو ماشاز حرص رو هم فشردم و باهاش برگش لبامو

 …گفت یم اتشیضرب از تجرب هیبود  یراننده هم که مرد مسن... رعد و برق و بارون قطع نشد میبه تهران و اردوگاه برس تا
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 ...بتونم از جام پاشم و خوابم نبره میدیبزور چشامو باز نگه داشته بودم که تا رس... میدیبود که رس شب

فردا  يبرنامه ها ستیل شیکیکرد و چندتا برگه که  ابیبرگه تو دستش بودحضور غ هیاومد که  يخانوم چادر هیو میاردوگاه شد وارد

هم بهمون دادن که  رهیت یآبیدست فیک هیرو خوندن و  اسامی …مصاحبه در مورد جشنواره بود يسر هیاطالعات و  یکیبود و اون 

 ...رشد رو داشت تیروش آرم سا

 ...پشت سرمون یهم باهم و خانوم صناع نایمن و م... زدنیقدم م انیالنیجلوتر از ما با مهندس گ پسرا

 یکیتار يتو... رشد کرده بود چکیبلند که دور تنه شون پ يکه دو طرفش درختا کیآسفالت بار يجاده ... بود یباحال يجا عجب

 .نمیبود که بب متیواسم غن نمیا

... متعجب به اطرافم نگاه کردم... سمت خوابگاه میخشک رفت يزده  خیجوجه کباب  هیو بعد از خوردن  میشد يسالن غذاخور وارد

 یآخ که چقد دلم م.........کنن یبلند شدن که برن تو محوطه گشت زن اشونیسر هی. …دانشجو بود ییاز هر جا... چقدر شلوغه نجایا

 …شد یکه داشتم نم یو خستگ یخانوم صناع جوداما با و....خواست منم برم

شو وا کرد و از  یدست فیک نایم... که واسمون رزرو شده بود  ییسمت ختا میرفت نایرفت دست و روشو بشوره و من و م یصناع خانوم

 ...ها استیتومن 100 نیاز ا: حوله و مسواك و خودکار در آورد هیتوش 

 !؟یدون یاز کجا م: نبود يخبرتخت که چروك نشه چون مسلما از اتو  يگذاشتم لبه  يو مقنعه مو از سرم برداشتم و طور دمیخند

 ...مارکشو نکندن نیبب... میکن یم اهیما خودمون همه رو س: دیخند

 ...پول خرج کردن مینکندن که بدون کتشمیات نیبب... تومنه 1500کردم  یشوخ: خاروند کمینگاه کرد و سرشو  کتشویبا خنده ات بعد

  …جز جشن واره فکر نکنم زیچ چیکردم بخوابم و به ه یصداها سعو سر و  یتوجه به شلوغ یب... و رو تخت ول شدم دمیخند

 ...تئاتر یآمف میبر دیبا گهیساعت د هیپاشو  سیآمات: صدام زد نایم صبح

 !م؟یبر دیمگه شب نبا: زدم غلط

 ...شهیبابا ساعت ده شروع م هیشب چ: نایم

... میصبحونه خورد یو با خانم صناع میرفت نایشستم و با مدست و صورتمو ... المیکردم چقدر خوش خ یاز جام پاشدم و فکر م عیسر

پوشونده بود  دیکه سرتاسرشو گل نسترن سف قیآالچ يما هم تو.....کردن  یم ییرایپذ يو چا وهیو آبم کیسالن از همه با ک رونیب

 کیکوچ يرودخونه  هی رشیز کرده بودن و از نیپل خوشگل که بدنه شو با گالس خوشگل تزئ هی يرو ااز دختر یبعض.... مینشست

 ...گرفتن یرد شده بود عکس م

خوردم که  یداشتم تو دلم غصه م...  میبود یخانوم صناع ریاس ییجورا هیچون ... میکرد یبا حسرت بهشون نگاه م نامیو م من

 ......که از خدا خواسته نامیمن و م... میریو مام عکس بگ میگفت بر یخانوم صناع

 ...تئاتر مجموعه  یسمت آمف میاز صبحانه رفت بعد

... میکنار هم نشست یصندل هی يو رو میرفت نایبا م... رو داشت ينفر صدیس ستیدو تیبود و ظرف یسالن بزرگ... میسالن شد وارد

 ...خنده م گرفت دنشبا دی … دیکش یم ازهیخم نایم... کردن  یسخنران يچند نفر
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 ...خب خوابم گرفته باو: چپ نگام کرد چپ

 ...پرهیمن اول شدم خواب از سرت م يدیحاال که د: واسش در آوردم ونموزب

 ...شیا: واسم درآورد ییادا

 ...هاشونو دادن و نوبت ما شد هیها هد يسر هیموقع به  همون

 ...یکیالکترون يمحتوا دیتول يواره  جشن

 ...شد یبادم خال ییجورا هی دهین برگزاسمم به عنوا دنیسوم بشم با شن گهیآخرش د ایدوم  ایکردم اول  یکه فکر م من

 ...رفت يشد طیخ: ش ینیرو ب دیدستشو کش نایم

 ...بهش نگفتم یچیو ه دمیخند

 ...اول گهید يپسر دانشجو  هیدوم شده بود و  نایم... اومده بودم نجایکه تا ا نیهم... واسم بد نبود نمیحال ا نیا با

 ....تموم شد سرود در وصف امام زمان هی يمراسم با اجرا و

بعد از صرف نهار تو  يایاگه با ما م... دارم یفیکار با خانوم شر کمیخانوم نجم من : رو به من گفت یشد و خانوم صناع یخال سالن

 ...دیمحوطه منتظر باش

 ...کتاب شگاهیخواست بره نما یبمونه تهران چون م خواستیکه م نایم... نه رفت ای امیم گمیمهلت بده من م نکهیبدون ا بعد

 ...ییبرم دستشو دیافتاد با ادمی... گشتن یهمه بودن و داشتن برم... رونیجمع کردم و رفتم از اردوگاه ب لمویبعد از نهار وسا منم

 یاصل يبود و از محوطه  یعموم ییجورا هیمحوطه که  رونیب ییو رفتم سمت دستشو نیگذاشتم تو ماش فمویک... داشتما یبخت بد

 نهیآ يواستادم و تو سیسرو يراهرو يتو ییرو شو يو جلو رونیاومدم ب ییاز دستشو... کس جز من اونجا نبود چیه... خارج بود

فکر کردم که مگه  نیبه صورتم آب زدم و به ا... نفر از پشت سرم رد شد هیکه حس کردم ) ردمک یکردم و مقنعمو مرتب م ینگاه م

 !ست؟یقسمت زنونه ن نیا

 ...فکر کردنو نداد شتریب يقه شد بهم اجازه که دور گردنم حل یدست

 ...رو صورتش دمیدستمو پر آب کردم و پاش عیسر

افتادم حالت تهوع بهم دست  ییدستشو يتو نکهیاز ا... بودن سر خوردم سیخ کایفرصت استفاده کردم و اومدم بدوم اما چون سرام از

 ...داد

 ...نفر هیکه خوردم به  یشدم و رفتم سمت خروج پا ادیاون مرد به خودش ب نکهیحال قبل از ا نیا با

 ...خارج بشم گهیور د هیکج کردم تا از  رمویزدم و مس یکوتاه غیج

 رمیبگ میاونام انگار منتظر بودن من تصم... زدمیبودم و نفس نفس م ستادهیوسط هر دوشون ا... م جلومو گرفته بود یکیاون  یول

 ...کنم یم کاریچ

 یکی دیبا ای... دور بودم هیاز بق یلیچون خ... برد ینم ییزدم که مسلما راه به جا یم غیج دیبا ای... لحظه هی يتو... سیکن آمات فکر

 ...دمیدو یدادم و از جلوشون م یشونو هل م
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 بود هل دادم و اومدم از جلوش رد شم که یدرخروج يرو که جلو یاون یحرکت آن هی يگرفتم و تو میتصم هیثان کیکمتر از  يتو

 ...دیبا دستش پشت مانتومو گرفت کش

 ...به هوا هم چنگ انداختم یخودمو خالص کنم تالش کردم و حت نکهیا يزدم و برا یغیج

که حس کردم کف دستم  دیاونقدر محکم منو کش... عقب مقاومت کردم دیکش یدر و دربرابرش که منو م يگذاشتم کناره ها دستامو

 ...سوخت و خون اومد

 .فرو رفتم قیخواب عم هیکردم به  یدهنم و من همونطور که هنوز تقال م يرو گذاشت جلو يزیچ هی یکی اون

 ...صورتم چشم باز کردم يرو یحس سوزش با

بآلخره تونستم  نکهیچند بار باز و بسته شون کردم تا ا... دادیناشناخته بود چشامو آزار م طیهم که تو اون مح یهمون نور کم یول

 ...نمیاطرافمو بب

 ...و رو به روم... نشسته بودم و دست و پام بسته بود یصندل هی يرو واریاز د يمتر مین يفاصله  با

 ...که روبه روم گذاشته بودن دوخته شد يقد ي نهیسوزش صورتم افتادم و نگام به آ ادی تازه

ممکنه  دونستمیبود که م نیدش باشه بخاطر اکه بخاطر در یاز اون شتریب... دمیکش يبلند غیو از ته دلم ج اریاخت یصورتم ب دنید با

 ...یاون خراش لعنت... بمونه یصورتم باق يرو شهیهم

... لبم کیچشمم تا نزد نییاز پا... بودن دهیخط راست کش هیبا چاقو  یوونیچپم به طور ح يگونه  يرو... زدمیم ادیته دلم فر از

 ...کردیم شتریسوزششو ب ختیر یگونه م م يکه رو ییاشکا

 ...زدنم هم از دست دادم غیتوان ج یکه بخاطرش حت يبلکه از درد... نه از ترس... که به زخمم خورد صدامو خفه کرد یمحکم یلیس

 ...تونستم بشکونمش یم خواستیچقدر دلم م... شده گرفتم نینفر ي نهیاز اون آ نگامو

 !جلوم گذاشته بودن؟ نویچرا ا ایلعنت

 یکه از زندگ یحس آدم... حس سرما داشتم... دیلرز یلبام از زور بغض م... شدم رهیزده بود خ یلیم سکه باال سرم بود و به يمرد به

 ...یلیدل چیبدون ه دیشا... دهیبر

 ...خنده ش لبامو رو هم قفل کردم يصدا با

ظه دنبالش بودم که اون لح یحس خوب... داد یبهم نم یحس خوب... اومد یکه بود ازش خوشم نم یهر ک یول... شناختمش ینم

 ...بود تیفقط امن

 ...ایعوض! چطور دلشون اومد؟... رمیاز درد بم خواستیم دلم

 ...کنمایم یاون طرف صورتتم نقاش يزد کیج: گفت یهیکر يخنده  با

 ...کنن یدخترا همه پروانه انتخاب م! خواد؟ یم یدلت چه نقش: دمیرو از پشت سرم شن گهینفر د هی يصدا

 ...تر از خودش اومد یچند نفر الش يه خند يبعدش صدا و



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا kolaleh.Gh  –دیوانه ها نمی خندند         

wWw.98iA.Com ٩٧ 

لحن بد  هیچونه مو سرمو داد باال و با  ریدستشو گذاشت ز... نگاه چندش بهم انداخت هیکه باال سرم واستاده بود خم شد و  یاون

 ...میکن یبگو واست نقاش یهرجا رو دوست داشت: گفت

سرمو با خشونت از تو دستش جدا کردم ... شدیبود هرلحظه بزرگتر م که تو گلوم یبغض... رو کل اندامم چرخوند صانهیچشاشو حر بعد

 ...نمیدوباره صورتمو بب خواستمینم... کردم یش نگاه نم شهیتو ش... روبه روم ي نهیآ یو نگامو دوخته بودم به قاب چوب

 ...زد گهیلبخند د هیگذاشت رو بازوم و  دستشو

 !آشغال؟ یکن یم یچه غلط يدار: دیرسنفر به گوشم  هی يموقع در باز شد و صدا همون

فقط ازش ممنون بودم که ... هیآشنا متعلق به ک يصدا نینبودم که فکر کنم ا یطیو شرا... و ازم دور شد دیسرشو عقب کش عیسر

 ...باعث شد اون چندش ازم دور شه

چه : گفت ادیآشنا که با خشم و فر يچونه م نشست و بعد باز همون صدا يدوباره رو یشد و بعد دست کیبهم نزد ییقدما يصدا

 ا؟یعوض نیسرش آورد ییبال

 ...قربان شما خودتون صورتشو -

 ...وونیخفه شو ح: وحشتناکش بلند شد ادیفر يصدا

بال  نیمثل اونا بود که ا یعوض هیاونم ! داشت؟ یتیچه اهم... نمیهنوز نتونسته بودم صورتشو بب... دیصورتم دست کش يآروم رو بعد

 ...ولم کن: دمینال... کرد یاون ول نم یدستاش رها کنم ول نیکردم فکمو از ب یمثل قبل سع... ورتم آورده بودرو سر ص

 !چرا؟! چرا مهتاب؟: محزون بود صداش

 !ه؟یمهتاب ک! گفت؟یم یچ! بود؟ یک نیا

 ...بود دیرز سف هی... رو صورتم دشیکشینوازشگونه م... م حس کردم ینیب يگل رز رو جلو عطر

 

 ...رونیبا حرص به گل برگاش دندون زدم و تفشون کردم ب... لبام يجلو دشیکش

 ...هیداد ک صیدرست تشخ شدیبود و نم کیتار یول... نمیصورتشو بب نهیکردم از تو آ یسع... سرم واستاده بود پشت

 !اد؟یاز من بدت م: گفت ینیبا لحن غمگ... گوشم ریآورد ز سرشو

 ! ن؟یخوایاز جونم م یچ! ن؟یهست یشماها ک... ادیم از همه تون بدم: زدم ادیفر

 ...مهتابم خوامیازت نم یچیمن ه... زمیآروم باش عز... ســـــــیه -

 ...دست از سرم بردار... ولم کن! ه؟یمهتاب ک: زدم داد

 ...افتادم هیبه گر اریاخت یب و

 ...يدیاز چشم خودت د يدید یوگرنه هرچ... ین عوضنک هیگر: داد یلحن عصب هیخودشو به  يمهربونش جا يدفعهه اون صدا هی

 ...کردم هق هقمو خفه کنم یسع

 ...حاال بهتر شد: گرفت تو چنگش موهامو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا kolaleh.Gh  –دیوانه ها نمی خندند         

wWw.98iA.Com ٩٨ 

 ...ارمیکه سر صورتت آوردم سر گلوت م یینحستو بشنوم بال يصدا گهیبار د هیاگه : عقب دیکش سرمو

 هیخودشو گذاشتن موهامو که تو چنگش بود  ریحرفاش تاث دید یوقت... نبود بخواد گردنمو قطع کنه دیازش بع... وحشت افتادم به

 ...پرت شد نییداد و بعدش سرمو ول کرد و سرم رو به پا گهیفشار د

 ...دیکارو تموم کن: دمیصداشو شن رونیب رفتیکه م همونطور

 ...دستش بود سرنگم هیبار  نیا... که ازش متنفر بودم يبا اون لبخند... شد کیاون مرد بهم نزد دوباره

 !اره؟یخواست سرم ب یم ییبال چه

 ...ارمیسرحالتت ب کمی خوامیفقط م... ستین یچیه... زمینترس عز: سوالمو از نگام خوند که با خنده ش گفت انگار

 ...زد باال نمویجلو و اونم آست ادینفر اشاره کرد که ب هیبه  و

 ...سخت نبود هیتوش چ نکهیحدس ا... اومد یر مدلم داشت از دهنم د... نگام بود ررسیتو ت قایدق سرنگ

 ...آروم بهش زد و چند لحظه بعد سوزششو تو دستم حس کردم يضربه  چند

 ...کجام یمامان اگه بدون... مامان... رفتم خونه یم دیمن امروز با ایخدا... کرد یخفه م دل سنگو آب م ي هیگر يصدا

که اگه االن بابا و  يوا... بخاطر مامان... نه بخاطر خودم... اومد یدلم داشت از دهنم در م... کنه یمامان اگه بدونه سکته م... نه يوا

 ...میدونستن تو چه حال یبرادرام م

که  یکه رو به روم بود و زخم يا نهیو من موندم و آ... یو اتاق خال... کرد ازم دور شد قیرو بهم تزر یاون سرنگ لعنت نکهیاز ا بعد

 ...دیکش یبه رخم م ازش متنفر بودمو

 ...نحس نشسته بودم که در باز و بسته شد واریاون د يدونم چند ساعت روبه رو ینم

از ... نمیتونستم بب یرس نگام بود راحت م ریرو که تو ت يزیهر چ گهیاالن د... رو زد و اتاق روشن تر از قبل شد یبرق دینفر کل هی

 يتخت گوشه  هی... یچوب یصندل هیبود و جلوش و  وانیل هیپارچ آب و  هیکه روش  یچوب زیم هی... دمید یپشت سرمو م نهیآ يتو

 ...نمیتونستم بب یکه م ودب ییزایچ نایا... اتاق

 ...نشست نمیتونستم بب یکه نم ییجا هی... قدما از پشت سرم يصدا دوباره

 ...انگار اونم قصد حرف زدن نداشت یول... ادیگفتم تا خودش به حرف ب ینم یچیه... دیرس یبه مشامم م گاریس يبو

 ...شد و شروع به راه رفتن کرد پا

 ...بازم من ساکت بودم و

که  ییآدما يمثل همه ... رونیسرشو برده بود از پنجره ب... نمشیتونستم بب یم نهیبود که از تو آ سادهیوا ییجا... پنجره رو باز کرد هی

 ...بود دهیپوش یبودم مشک دهیچند وقت د نیا

 ...فرار کنم یاتاق لعنت نیبودم بتونم از ا دواریام یاومد ول یاحمقانه به نظر م دیشا... راه فرار بودم هیکه اطرافم روشن بود دنبال  االح

 ...سیفکر کن آمات... کنارم افتاد يبطر هیبه  چشمم
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و بعد  يرسوندم به اون بطر یکشون م و کشون نیانداختم زم یکردم و خودمو م یرو کج م یصندل دیبا... نداشتم شتریراه ب هی

 ...کردم یهاش طنابارو باز م کهیو با ت شکوندمشیم

 ...اومد ینظر آسون نم به

 ...بهیغر نیرفتن ا رونیبعد از ب... البته نه حاال... کردم یشانسمو امتحان م دیبا یول

 ...بآلخره سرشو آورد داخل... نگام بهش بود هنوز

 ...رو به باال و به صورتش دوختم دمیروم نگامو از نوك کفشاش کشرو به  يقد ي نهیتو آ از

 !مرد بارمان بود؟؟؟ نیا... نیا... نیا

 ...بارمان: لبام از هم باز شد و زمزمه وار گفتم... شده بودم رهیبهش خ یحرف چیه یو منگ ، ب جیگ

 ...پوزخند بود هیجوابم از سمتش فقط  یول

 دیشا... واسم قابل هضم نبود یدونم چرا ول ینم... ستیبگه بارمان ن... شناسه یبودم بهم بگه منو نممنتظر ... بودم حیتوض هی منتظر

 ...دمید یرو م گهینفر د هیاگه 

 ...دیشا

 !س؟یآمات یچ دیشا

 ...تونستم دروغ بگم یخودم که نم به

 ...بهم پوزخند بزنه ينجوریکه بهش اعتماد کرده بودم ا یکس نکهیاز ا شکستم

 ...تونم بهش اعتماد کنم یکردم م یکه حس م یکس

 ...مرد هیبه ... نفر هیخواستم به  یبعد از سالها م آره

 نم؟یب یم یمن چ ایخدا

 ...کنه بارمانه یدستاشه و داره با پوزخند نگام م نیب گاریس هیو  ستادهیکه پشت سرم ا يشد مرد یباورم نم هنوزم

 ...گذاشت نهیمو چرخوند و منو پشت به آ یند قدم بلند خودشو بهم رسوند و صندلبا چ... فکر کردنو بهم نداد شتریب فرصت

 ...به من دست نزن: دمیبسته غر يلبا با

 !زم؟یعز یگفت يزیچ: دیخند

 ؟يکرد نکارویچرا با من ا: دمیو نال دمیتو هم کش ابروهامو

 فهمم کدوم کار؟ ینم: کرد اخم

 ...خودم! آره... مقصر خود احمقمم: تکون دادم سرمو

 ...شمایناراحت م... حرفو نینزن ا: دیگز يبا حالت مسخره ا لبشو

 ؟یبا بابات حرف بزن يدوست دار: شد يجد هوی بعد

 ...نه: جوابشو دادم یحالت چندش با
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 مامان؟... گهینفر د هیخب ! واقعا؟: داد باال و مثال تعجب کرد ابروهاشو

 ...نگاش کردم فقط

 !ن؟یخب داداش آرت لهیخ: دشو داد تو صورتمزد و دو گارشیپک به س هی

 ...داشتم تیحساس یلعنت يبو نیبه ا شهیهم... جمع شد گاریس ياز بو صورتم

آرش؟ هر ... نگار... آرمان... يم دار گهید يها نهیگز! ؟يانتخاب نکرد... زمیخب عز لهیخ: و بعد دوباره کارشو تکرار کرد گهیپک د هی

 ...یانتخاب کن ینتو یم يکدومو که خودت بخوا

 !!!کردم؟؟؟ یبهش اعتماد م دیچرا با: دیچرخ یمسئله م هیفکرم فقط حول و حوش ... واسه حرفاش ندارم یجواب چیکردم ه یم حس

 ...روت حساسه یلیت خ کهیداداش کوچ دمیشن... کنم یخودم انتخاب م یخب حاال که تو ساکت لهیخ: ساکتم گفت دید یوقت

 ست؟ین: ال و ادامه دادابروشو داد با يتا هی

 ...من باز ساکت بودم و

 ...الو: دیچیاتاق پ يتو فضا نیآرت يبوق صدا نیبا اول... کریشماره گرفت و زد رو اسپ هیدرآورد و  شویگوش تیاهم یب

 ...سالم عرض شد: نگاه به من انداخت هی بارمان

 شما؟... سالم: جواب داد عیسر نیآرت

 ...عجله نکن... ادربر میرس یبه اونم م: بارمان

 ...ساکت بود نیآرت

 ؟يخواهرتو بشنو يصدا يدوست دار: ادامه داد بارمان

 ؟یعوض یهست یتو ک: از حد معمول رفت باالتر نیآرت يصدا

 ...یبهتره از خودش بپرس... گفتم که عجله نکن: با خنده جوابشو داد بارمان

 ...زدمتو چشاش زل زدم و دم ن... من يرو گرفت جلو یگوش بعد

 ...رو منتظر نزار یداداش... زمیزود باش عز: بارمان

 ...دادم یحرص جوابشو نم يرو از

 ...گهیبگو د يزیچ هی! ؟یچرا ساکت: بارمان

 س؟یآمات: بلند شد نیآرت نیغمگ يصدا

 ...رص بارماناز ح دیشا... دونم چرا ینم... دادم ساکت باشم حیترج یول! داد بزنم و بگم جانم؟ خواستیدلم م نکهیا با

 !س؟یمگه نه آمات... میم دار گهید يها وهیما ش یول... ادیبه حرف ب خوادیخب ظاهرا نم: بارمان

 یکردم دستش م یحس م... بسته بودن یخم شد رو من و دستشو برد پشت سرم و گذاشت رو مچ دستم که پشت سرم به صندل بعد

 ...ومدیازم در ن ییصدا چیبازم ه... به انگشتام وارد کرد یفیرد و فشار خفهمونطور که روم خم شده بود تو چشام نگاه ک... لرزه

 ...حرف بزن: و زمزمه وار گفت دیکش يو کش دار قیگوشم نفس عم ریز
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 !کرد؟ یم نیچرا همچ نیا... نگاش کردم متعجب

 ...د بشهگفتنم بلن "آخ " يناخودآگاه باعث شد صدا ینبود ول ادیز نکهیکه به دستم آورد با ا يفشار

 !وون؟یح يکرد کارشیچ: زد ادیفر نیآرت

 !ن؟یآرت: و قفل لبامو باز کردم دمیند زیجا شترویب سکوت

 !؟يجونم خواهر! جونم؟ -

 !مامان کجاست؟: دیلرز یم لبام

 !؟يتو چطور... مامان خوبه: دیپرس زدیکه تو صداش موج م یجوابمو داد و با اضطراب عیسر

 گهیخب د: برداشت و خودش شروع به حرف زدن کرد کریرو از رو اسپ یرو ازم دور کرد و گوش یان گوشخواستم جوابشو بدم بارم تا

 ...باهات دارم گهیکار د هیاالن ... خوش و بشا بمونه واسه بعد

 !شد؟ رفهمیش... ادیوسط نم سیپل يپا... ياریدرب يزرنگ باز يبخوا نمیاوال نب: نگاه به من انداخت و ادامه داد هی

 ...حرف نزن فقط گوش کن... يکه گفتمو خوب انجام بد يکار دیبا ایثان: سکوت و دوباره ادامه داد یکم

... اون به من دروغ گفته بود! داشت؟ یتیچه اهم.. گفت ایچ دمینشن گهید... رونیبه من انداخت و از اتاق رفت ب گهینگاه د هی دوباره

 !ود؟همه نقشه ب یعنی... بود سیآخه، اون که پل یول

 ...زد یلیبود که بهم س یهمون! خوان؟یم یاز جون من چ نایا ایخدا... اومد تو گهید یکیباز شد و  در

 هی یبزن غیاگه ج: صورتشو آورد جلو و گفت... دستش و خم شد رو صورتم نیسمتم و روبه روم واستاد و دوباره چونه مو گرفت ب اومد

 ...شمیوارد عمل م گهیجور د

 !بزنم؟ غیکنه که ممکن بود من ج کاریچ خواستیم! بود؟ یمنظورش چ... منگاش کرد متعجب

 ...یگمشو عوض: زدم ادیفر... ماله به صورتم یداره صورتشو م دمیکنم د ياومدم کار تا

 !مگه نگفتم خفه شو آشغال؟: زخمم زد و گفت يرو يا گهیمحکم د یلیخشم س با

 ...شدت سوزش زخمم اشک تو چشام جمع شد از

شو پرت کرد و  یگوش عیما سر دنیبا د... باز شد و بارمان اومد تو هویبه من صورتشو آورد جلو و خواست ببوستم که در  تیهما یب

 !؟يکرد یم کاریچ یداشت: شو گرفت قهیو  یکیاومد سمت اون 

 !ــــــان؟ـه: گوشمو لرزوند يپرده  ادشیفر يصدا

پسره دستشو ... زد تو صورتش یو مشت محکم واریکه بارمان هولش داد تو د ش جدا کنه قهیبارمانو از  ياومد دستا یکی اون

 ...اومد یگذاشت رو دماغش که ازش خون م

 ...يخودت گورتو کند يبدون با دستا یکن يادیغلط ز يبخوا گهیبار د هیاگه : وار انگشتشو جلوش تکون داد دیتهد بارمان

 یغلط نیباهاش باشه همچ خوادیم سمیرئ یبدونم وقت خوامیم: گفت دیکش یهمون طور که با پشت دست رو صورتش دست م پسره

 !؟یکن یم
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 !گفت؟ یم یچ نیا... دیحرفش حس کردم تنم لرز دنیشن با

 ...چشمم گم شو ياز جلو... نداره یربط نایبه تو ا: گفت ادیتو صورش زد و با فر يمشت محکمتر بارمان

 ...داد حیفرارو بر قرار ترج عیخرابه سر يادیاوضاع انگار ز دیکه د اونم

 !؟يچرا صدام نزد! ؟یمگه الل: بازوهامو تو دستاش گرفت... سرخ شده از خشم اومد سمتم يبا چشما بارمان

 ...ازت متنفرم: بودمش تو دلم مونده بودو به زبون آوردم دهید یکه از وقت یشدم و حرف رهیچشاش خ تو

 ...کردم دستاش شل شد حس

 ...فکش چنان منقبض شده بود که هر لحظه منتظر خرد شدن دندوناش بودم... دیچرخ یصورتم م يتو چشاش

 !من عاشقتم؟ يفکر کرد... هه: تکون داد و با حرص گفت بازوهامو

 ...مثل تو عاشقم نباشه یو آشغال رمیبم دمیم حیترج: زدم يپوزخند

 ...حبس کرد نهیس لحظه نفسمو تو هی يشد که برا ادیدستاش رو بازوهام اونقدر ز فشار

 !؟یگفت یتو چ: دیدو رگه از خشم غر يصدا با

 ...مثل تو عاشقم نباشه یو آشغال رمیدم بم یم حیترج: شمرده حرفمو تکرار کردم شمرده

تو نگام و مثل  ختمیخشمم رو ر يو همه  اوردمیمنم کم ن... شد رهیچند لحظه تو چشام خ... از زور خشم سرخ شده بود صورتش

 ...شدم رهیخ خودش بهش

 ...دهیرفته حس کردم خشم تو نگاش داره جاشو به تمسخر م رفته

 ...تو از من خوشت اومده: به چونه ش دیپوزخند دستشو کش هیدور شد و با  ازم

 ...کرد نیاعتماد به نفستو تحس دیبا: خودمو نباختم یول... افتاد کف پام چشام

 ...نیدیحسو بهم م نیچون شماها ا... دونمیم نویخودم ا: م شد رهیم خرو اعصاب رفتیاون نگاه مسخره ش که داشت م با

 !است؟ی یبه ک قایدق "شماها  "منظورش از  دمیکل کل باهاشو نداشتم ازش نپرس يحوصله  چون

 ...از اونا که از صدتا فحشم واسشون بدتره... نگاه از جنس نگاه خودش بود هیمرد فقط سکوت و  نینظرم جواب ا به

 ...میآقا گفته آماده ش کن: اومد تو و رو به بارمان گفت گهید یکیکه اون در مزخرف دوباره باز شد و  میشده بود رهیف بهم خحر یب

 ...ارمشیخودم م: به من انداخت و گفت یچشم رینگاه ز هی بارمان

 ...خودمه يپا قشیتزر یباشه ول -

 ...تو برو من هستم: رفت سمتشو سرنگو از دستش گرفت بارمان

 ...آقا -

 ...گفتم خودم هستم: بارمان بلند شد يمحکم و دستور يصدا

اون نگاش به پشت سر  یول... شدم رهیکه دستش بود خ یبا ترس به بارمان و سرنگ... رونینگفت و از اتاق زد ب یچیم ه یکی اون

 ...بود نهیمن و احتماال به آ
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 !؟يدیفهم! ؟یکنیدست از پا خطا نم یکنم ول یو باز مدستات: گوشم گفت ریآروم ز... سمتمو خم شد روم اومد

 ...کنم کاریدونستم به محض باز شدن دستام قراره چ یبود و م ينگام به اون بطر... بودم دهینفهم

طرف  هیاز  یول... انگار مجبور بود دستامو باز کنه... بهم انداخت ینگاه کل هیکرد و  زیچشاشو ر... حال سرمو آروم تکون دادم نیا با

 ...بهم اعتماد کنه تونستینم

انجام بدم منو محکم گرفت و دست راستمو  یتا اومدم حرکت... پشت سرم و مچ دست راستمو گرفت تو دستش و دستامو باز کرد رفت

 ...یبست به صندل

 ...ادیازت بدم م: دمیرو هم فشردم و غر دندونامو

 ...دل به دل راه داره: جوابمو داد الیخ یب

پس دختر ... یچونینکن منو بپ یسع: وار ادامه داد دینکنم تهد يوم و همونطور که دست چپمو گرفته بود و مواظب بود کارجل اومد

 ...باش یحرف گوش کن

 ...دست چپم آورد کیسرنگو نزد و

 ...برو عقب! آشغال؟ یکن یم کاریچ: کردم خودمو تکون بدم و دستمو از دستش رها کنم یزدم و سع غیج

 ...بزن غیج... ادامه بده ينطوریهم: لبخند گفتبا  یول

 ...وونهید... يا وونهید هیتو : زدم داد

 ...بهم دست نزن: بلند تر شد غمیج يصدا... دستشو آورد سمت پام یکی اون

خودمو  ارهیرم بس ییاگه بخواد بال خورمیقسم م ایخدا... نفسام از زور خشم تند شده بود... مانتو مو زد باال يبه من لبه  تیاهم یب

 ...کنم یخالص م

 ...کرد یبودم خال دهیمانتو پوش ریتاپم که ز يهمه شو رو یول... کنه قیبهم تزر خوادیرو دستم گرفته بود که انگار م يطور سرنگو

 ...از مواد امروزت نمیا: و گفت دیسرنگو عقب کش يعاد یلیخ دمینگاش کردم که د متعجب

 ...نییپا دیکش نمویرو تاپم و آست دیبا دستش آروم مانتومو کش... شده بود سیم ختاپ... باز و بسته کردم چشامو

... سطل آشغال و رفت پشتم و همونطور که هنوز دست چپم تو دستش بود دست راستمو باز کرد هیاز همونجا پرت کرد تو  سرنگو

مانتو معلوم  ریکه از ز! رو تاپم؟ ختشیر نیواسه هم! کنه؟ قیرو تزر یبهم اون مواد لعنت خواستینم یعنی... و منگ شده بودم جیگ

 !آخه چرا؟ یول! نباشه؟

رفت سمت  یداشت م يعاد یلیکردم از دستش فرار کنم و اون خ یمن تقال م... هر دو دستمو با دست راستش قفل کرده بود مچ

 ...سوق داد رونیدرو باز کرد و منو به ب... در

 ...یسیپلگم تو  یمن به همه م: گفتم یلب ریز

 ...بگو يخوایم یبه هر ک! سم؟یمن پل ينکنه باور کرد... احمق يکوچولو: گوشم ریخنده و سرشو آورد ز ریبلند زد ز بلند
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در ... و توش پر از در بود میبزرگ واستاده بود يراهرو هی يتو... نجات بده ایعوض نیمنو از دست ا ایخدا... گرفت یم م هیگر داشت

 ...رونیزده بود اومد ب یلیبهم س یو اون کباز شد  ییرو به رو

 !اومده؟ ریاردش: رو بهش گفت بارمان

 ...گفتن همه باشن... زننیدارن حرف م نییآره پا: نگاه چندش به من انداخت و گفت هی اونم

 ...اعجوبه رو ببندم نیبزار ا... امیاالن م: اتاق گفت هیبرد سمت  یکه منو م یدرحال بارمان

 ...از تو ریهمه غ... ستیالزم ن: اومد با پوزخند گفت یاز بارمان خوشش نمکه انگار  اون

 ...زود گم شو... ستیکارا به تو مربوط ن نیا: گفت يعاد یلیخ بارمان

 ...کنم یبآلخره خودم دستتو رو م: زد گهیپوزخند د هی اونم

 ...باز کرد و درشو گهیاتاق د هیبارمانم منو کشون کشون برد سمت ... نییبعد رفت پا و

 ...انداخت یبود که منو به وحشت م کیبزرگ و ش يتخت دو نفره  هی دادیاز همه خودشو نشون م شتریکه اون تو ب يزیچ تنها

که اونجا بود کار کرد و بعدش برگشت  یستمیبا س ياتاقو چند لحظه ا ي گهیرفت سمت د الیخ یپرت کرد رو تخت و خودش ب منو

 ...سمت من

اومدم پاشم که منو از  عیگلدون کنار در سر هی دنیبا د... واسه دفاع از خودم بودم يزیچ هیو دنبال  دمییپا یافمو مداشتم اطر منم

 ...و دوباره پرتم کرد رو تخت دیپشت گرفت و کش

 ...ولم کن: زدم غیج

 ...ساکت باش باهات کار دارم: تحکم گفت با

 ...ندارم يمن با تو کار... یکن یتو غلط م: زدم غیج

 نجایا يشتریو مدت ب نهیب یم بیخودت آس يفقط حنجره  یول... یبزن غیتا صبح ج یتون یم ياگه بخوا: فقط نگام کرد ساکت

 ...یشیم یزندون

 ...دمیم تیفرار نجایاز ا یکن ياگه باهام همکار: چشاشو بست و باز کرد... دفعه ساکت شدم هی

من با  یول... بدم حیتوض نیاز ا شتریوقت ندارم واست ب... یدونیکه فقط تو م میمن همون... تعجب نکن: نگاش کردم که گفت منگ

فردا صبح ... گمیم یچ نیفقط گوش کن بب... ينقشه هامو به باد بد ينکن همه  یسع... جا کردم نشونیهزار تا دردسر خودمو ب

من فردا ... یش یم یمخف يریمدت م هیو  یکن یرار مبا اون ف... دنبالت ادیاز بچه ها م یکیتو راه ... گهید يجا هیقراره ببرنت 

 ...دارم نجایتموم ا مهیکار ن کمی... رسونم یخودمو بهت م

 ...الزمه یمتاسفم ول: تخت ياز جاش پاشد و با طناب دستمو بست به باال عیسر بعدش

 یبهش اعتماد م دیبا... حرفاش بودم و منگ جیهنوز گ... چند لحظه بعدش از اتاق خارج شد ستمویدوباره رفت سمت اون س بعدشم

 وونهیخدا دارم د يوا... نگفته دمیشا ای... اول دروغ گفته ياز کجا معلوم دفعه ! بازم؟... اگه بازم دروغ بگه... اگه! دوباره؟! کردم؟

 ...شهیم یچ نمیصبر کنم تا بب... صبر کنم دیظاهرا فقط با... شمیم
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 ...بارمانه رومو بر نگردوندم نکهیا الیبا خ... در باز شدچند ساعت گذشته بود که باز  دونمینم

 ...جز تحمل نداشتم يچاره ا یحس شده بود ول یدستام ب... بودم رهیبودم و به سقف خ دهیتخت دراز کش رو

 ...کردم از جام بلند شم یو سع دمیسرمو عقب کش عیدستش که رفت سمت موهامو سر... خورد و نشست کنارم یتکون تخت

رو تخت دوباره  نمیبش خواستمیفکر کنم که م نیبه ا نکهیقدرت حرکتمو از دست دادم و بدون ا... سهراب کنارم خشکم زد دنید با

 ...ولو شدم

 !خته؟یبهم ر زیچرا همه چ! کرد؟ یم کاریچ نجایا گهید نیا

 !ــــو؟ت: به خودم گرفتم یحالت تهاجم... بهم نداد شترویکه اومد سمت صورتم فرصت فکر ب دستش

 !؟یشناس یمنو نم: زد یمضحک لبخند

 ...تخت جمع کردم يتر شد که خودمو گوشه  کیبهم نزد... دیپرس يفکر نکنم که چه سوال مسخره ا نیکردم به ا یسع

 ...دمیبه تخت چسب شتریو من ب دیباال کش خودشو

 !تو بود نه؟ ریپس همه ش تقص... گمشو کنار: زدم غیج

 ...گهیمشکالرو هم داره د نیدادن به من ا یجواب منف: دیخند آروم

 ...واریسرشو محکم بکوبونم به د خواستمیم... اونقدر سرش داد بزنم تا حنجره م پاره بشه خواستیم دلم

 !؟یبود به جون من انداخت یچ نایا ایخدا

 ...شدم رهیاز حدقه در اومده بهش خ يبا چشا... کرد شتریم ترسمو ب قهیکه رفت سمت  دستاش

 ...یمهتاب هیشب یلیتو خ... سیآمات: که روبه روم بود سرشو گذاشت رو شونه م مونطوره

 ...تو رو خدا... بزار من برم! به من داره؟ یاصال اون چه ربط! ه؟یک گهیمهتاب د: کردم اخم

 !کنه؟یزخمت درد م... که راحت ولت کنم اوردمیمن راحت به دستت ن: به گونه م دیدستشو کش پشت

 ...يبال رو سرم آورد نیتو ا... آره آره: گرفت یم م هیگر داشت

 !من؟: شد متعجب

 ...یبش کیبه من نزد يکه به خودت جرات داد یعوض يتو... آره تو: زدم غیج

شور و تلخ خون به دهنم هجوم  يمزه ... لبم خورده بود به دندونم و پاره شده بود... که تو دهنم زد باعث شد خفه شم يا یلیس

 ...آورد

 !؟يدیفهم... وونیسر من داد نزن ح: وار جلوم تکون داد دیتهد انگشتشو

 ...به تمام معنا ي وونهید هی... بود وونهیمرد د نیا... شده بودم رهیترس بهش خ با

 ...بلند بشه ادمیفر يبه پهلوم زد که باعث شد صدا يلگد

 ...ارمیحس کردم دارم خون باال م... دهم به شکمم ز گهیلگد محکم د هی چمیپ یدارم به خودم م دید یوقت
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از حد معمول گشاد  شتریکه ضربه رو زد چشام ب یزمان... کرد برام یوضع رو بدتر م نیشکمم و ا يجلو رمیتونستم دستمو بگ ینم

 ...نه بخاطر تعجب، بلکه از زور درد بود نیشده بود و ا

 ...بار چشامو بستم و محکم رو هم فشارشون دادم نیا

 ...داشتم رویآدم حق هیحس ... برد یلذت م دنمیاز درد کش... دیخند یاونم باال سرم واستاده بود و م... رو تخت ختیدهنم ر از خون

: گلوم گذاشت و فشار داد يدستشو آورد رو... دید ینفسام به شماره افتاده بود و چشام تار م... شده بود رمیگ بانیگر یخفگ حس

 ...رمیگ یو موگرنه خودم نفست... نفس بکش

 ...کارو واسم سخت کرده بود نیگلوم ا يدهنم و دستش رو يخون تو... بکشم قیعم ينفسا زدمیم زور

 ...بلکه از دستش خالص بشم دادمیتموم بدنمو تکون م... سمتمون دیدو عیما سر دنیبا د... باز شد و بارمان اومد تو در

 !؟يسهراب خفه ش کرد یکن یم کاریچ: کرد سهرابو ازم جدا کنه یسع بارمان

 ...نفس بکش: شدینم الیخ یاما ب سهراب

 ...تر شد یطوالن یبارمان بزور ازم جداش کرد و من شمار سرفه هام کمتر، ول... کردم یمن مدام سرفه م و

 ...کردم یتشک کوبوندم و تمام خون دهنمو روش خال يرو سرمو

سمتم که مثل گربه ها پامو جمع کردم تو شکمم که هنوز دردش واسم  دیخودشو از دست بارمان خالص کرد و دوباره پر سهراب

 ...عذاب آور بود

 !مهتاب چت شد؟... مهتاب: شدن سیکردم با خونم خ یرو موهام که حس م دیکش دستشو

 ...کردم یهنوزم تک و توك سرفه م... بزنم ینبودم که حرف یحال تو

 ...کارت داره ریسهراب، اردش: گفت عیسر بارمان

 ...دور لبم شد يبا دستمال مشغول پاك کردن خونا... من بود يمشغول نوازش موها تیاهم یاما ب سهراب

 ...من دوستت دارم! ؟یکنیم میچرا عصبان: زمزمه وار گفت همونطور

اد بزنم و بگم تونستم د یدر مقابل ترحمش نم نکهیبخاطر ا! بهم گفت دوستم داره نکهینه بخاطر ا... هیگر ریحرفش زدم ز دنیشن با

 ...ازش متنفرم

 ...و چند لحظه بعد برگشت رونیاز اتاق بردش ب... سهراب و مجبورش کرد بلند شه يدستشو گذاشت رو شونه  بارمان

شکمم جمع کردم و بغضمو بلند تر از قبل رها  يبود جلو یلرزونمو که بخاطر ضعف جسمان يدستا... دستامو از تخت باز کرد آروم

 ...کردم

 ...کارم نداشتم نیکرد که توان ا یبدنم اونقدر درد م یول... کردم خودمو ازش جدا کنم یشد که با وحشت سع کمینزد

 ...ندارم تیمن کار... آروم باش: متوجه شد و گفت عیسر

 تمیاذ نیخوا یم... نیا وونهیهمه تون د... زارمیمردا ب ياز همه ... ادیاز همه تون بدم م... کنم برو یخواهش م: بغض زمزمه کردم با

 ...دیکن
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 ...ببرمت نجایزود از ا دمیقول م... کنم تتیخوام اذ یمن نم... ـــــشیه: و گره خورده مو از تو صورتم کنار زد یخون يموها

 ...ازشون دور باشم دیترسم و با یفراموش کردم از مردا م... افتاده یلحظه فراموش کردم تو گذشته م چه اتفاق هی يبرا

 ...رونیبرو ب: بستم و فقط آروم زمزمه کردم چشامو

که  دمشیاشک د يچشامو باز کردم و از پشت پرده ... نییو بعد آروم از تخت رفت پا... دیشدم که چند لحظه نفس نکش متوجه

 ...رفت سمت در یداشت م

 ...برمت یم نجایاگه امشب کارم تموم بشه فردا خودم از ا: برگرده گفت نکهیلحظه مکث کرد و بدون ا هی

مطمئن نبودم بتونم  یگشنه م بود ول... غذا اومد تو ینیس هیزن نسبتا مسن با  هیچند لحظه بعد ... رونینزدم و اونم رفت ب یحرف چیه

 ... بخورم يزیچ

 ...ردمرو صورتمو پاك ک يخونا کمینزد  یزنده موندن فرو دادم و با کمک همون زنه که الم تا کام حرف يزور چند لقمه برا به

معلوم نبود صبح ... دمیخواب یم دیبا... به خواب رفتم یکه با بدبخت دمیچیبه خودم پ یحال یرفت و من اونقدر از درد و ب رونیاتاق ب از

 ... دیکش یدلم واسه مامان پر م... بودم به خونه برگردم دواریام... شهیم یچ

 ...شدم داریمحکم باز شدن در ب يبا صدا صبح

کرد و فکر  یهنوز تنم درد م... رونیکشون کشون بردم ب داریب ایفکر کنه من خوابم  نکهیو بدون ا دیو دستمو محکم کش نفر اومد هی

 ...کردم دنده هام شکستن یم

... ازش متنفر بودم... بود دهیپوش اهیامروزم س... پوش بود اهیهمون مرد س نیا... تعجب نکردم دنشیاز د... نگاش کردم یچشم ریز

 ... ناستیسخت نبود که جزو هم حدسش

 ...فرار کنم نجایبود که من بتونم از ا نیمهم ا! داشت؟ یتیچه اهم... شدن ریاون شب باهم درگ... شناخت یاون که بارمانو م یول

 ...ولم کرد یکیاومد سمتم و اون  سهراب

 ...تو رو خدا بهم دست نزن: تو بغلش که دستامو حائل کردم رهیخواست منو بگ یم

 شتیپ امیخودمم تا شب م... ستیجات امن ن نجایا... به بچه ها سپردم ببرنت: دستاشو دور صورتم قاب کرد... و نگام کرد واستاد

 ...زمیعز

 ! فهمه منو اشتباه گرفته؟ یمرد چرا نم نیا ایخدا

خواست تف کنم تو  یدلم م... کندمدستاشو به زور از رو صورتم ... لبخند زد... حال بردم باال و گذاشتم رو دستاش یب دستامو

 ....صورتش اما جرئت نداشتم

 ...نگفت يزیچ یول شدیم یباز داشت عصبان نکهیا مثل

 ...خواست واسش فراهم شه یاحمد هرچ: پوشه گفت اهیبه اون س رو

ش تموم نشده بود که باهام کار یعنی... نظر داشت ریاتاق موشکافانه ما رو ز هیتو راهرو بودن و بارمان تو چارچوب در  ينفر چند

 ...اومد یکاش م... ادیب
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 يتا لحظه ... م پشت سرمون بودن گهیدو نفر د... نییمنو برد از پله ها پا يشتریب متیبار با مال نیا رونیکه از اتاق آوردم ب یهمون

 ...ادیبودم همراهم ب دواریآخر چشمم به بارمان بود و ام

 یمعلوم نبود ژاکتم چ... نازك تنم نبود يمانتو هیجز  یچیداشت و منم ه يهوا سوز سرد.. .رونیب میدرندشت زد ياون خونه  از

 ...دمیو شالمو سفت چسب دمیچیدستامو دور بدنم پ... شده

: زد و گفت يپوزخند... با نفرت نگاش کردم... طناب بهم بست و خودش نشست پشت رل هیاحمد دستامو با ... میشد پیج هی سوار

 !؟یسشنا یمنو م

 ...شدم رهیخ رونیازش گرفتم و از پنجره به ب رومو

... نمیاطرافو بب زاشتیکه تو هوا پخش شده بود نم یخاک... میرفت یم یخلوت و خاک ریمس هیاز  میداشت... نگفت یچیه گهید اونم

 ...دنبالم ادیب خوادیم یگفت ک یکه بارمان م یاون نمیتا بب دمییپا یاطرافو م یچهار چشم

 سیپل نیماش هیکه  رهیمتوجه شد و خواست دنده عقب بگ عیاحمد سر... جلومون سبز شد سیپل نیماش هیکه  میشد چیپ هی داخل

 ...از پشت سرمون ظاهر شد گهید

در سمت منو  عیدعاهام اجابت نشد چون سر نکهیمثل ا یول... خالص کنن وونهید نیکردم بتونن منو از دست ا یدلم داشتم دعا م تو

 ... م نگه داشته بود قهیشد، تفنگو کنار شق یم ادهیو خودشم پشت سرم، از طرف من پ رونیداد ب ید و همونطور که هولم مباز کر

 ...اومد یداشت از دهنم در م دلم

 ...اسلحه تو بنداز... عاقل باش: داد زد سایاز پل یکی

 ...نیهمه تون گم ش: دیچیاحمد تو گوشم پ ادیفر يصدا

گرفته  ادیاز ندا  یچندتا دفاع شخص... پاهام که نه یدستام بسته بود ول... اومدن یداشتن کوتاه م سایانگار پل... کردم یم يکار هی دیبا

 ....کردم یامتحانش م دیبا یول... نه ایشم  یمطمئن نبودم موفق م... بودم

! عرضه ن؟ یب نقدریچرا ا نایا... رفتن یر مراش کنا يهمه از جلو سامیپل... سیپل نیمنو کشون کشون با خودش برد سمت ماش احمد

 !کنن؟ ینم يکار چیچرا ه

خودش محاصره بود  نیفرار کنه چون ماش سیپل نیخواد با ماش یمطمئن بودم م... واستاده بود نیماش يهمه جلو يرو به رو درست

 ...داد یوقتو هدر م دیبا همون فرار کنه با خواستیو اگه م

 ...دیکن یرو خال نجایا عیسر... دیتون راهو باز کنهمه : گفت يبلند ادیفر با

اون مهلت آه و ناله هم بهم  یشده بود ول شتریبدن دردم ب... نیباز کرد و منو از سمت راننده پرت کرد تو ماش سویپل نیدر ماش بعد

 ...شروع به روندن کردنگه داشته بود با سرعت  میشونیهمونطور که هنوز اسلحه رو کنار پ... سوار شد عینداد و خودش سر

 ...چه خبره دمید یاونقدر خاك بلند شده بود که اصال نم...  یفرع هیتو  دیچیاسلحه رو برداشته بود و پ... همه دنبالمون بودن سامیپل
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 هیدنبال ... نگاه بهش انداختم هی... شدم سمت در یروند که همه ش پرت م یچنان با سرعت م یخال يجاده  نیا يتو احمدم

داده  هیتونستم بردارم چون تو دستش بود و همونطور که به فرمون تک یسلحه شو نم... گشتم که بکوبونم به سرش یم يزیچ

 ...کرد یم یبودتش داشت رانندگ

 !؟یکرد چ کیاگه بهم شل... اسلحه دستشه! بسته؟ يبا دستا... فکر کن سیآمات! بکوبم تو سرش؟ ویچ! ؟یچ پس

 ...یعال برگ برنده شتو ف... کنه یکارو نم نیا

آسفالت شده بود که دور و برش  يجاده  هیبود که ووارد  یساعت مین... روند ینبود و احمد هنوز با سرعت م سیپل ينایاز ماش يخبر

 ینم... جاده سمت رودبار بود... بود شتریسرعتش حاال ب... سمت شمال میر یم میدار دمیفهم یم... خشک شده بود  يپر از درختا

سرعت،  نیبا ا ن،یمرد مسلح، تو ماش هیبا  يریحال جرات درگ نیبا ا... منتظر باشم شتریتونستم ب یو نم... میستم تا کجا قراره بردون

 ...و تو جاده رو نداشتم

 ...گرفتم یفاکتور م نمیا دیپس فعال با... شد یبردم سمت دهنم تا طنابو باز کنم متوجه م یاگه م... شد دستمو باز کنم یم کاش

 ...ممکنه ردمونو بزنن میسیپل نیدونستم چون با ماش یم... وارد رودبار نشد... گهید یفرع هیرفت سمت  یم داشت

 ...کمیآماده کن نزد نیماش هیزود ... الو: شماره گرفت هیشو در آورد و  یگوش

 ...میبود یسرعتشم کمتر شده بود و باز تو خاک... میدیرس یم میداشت گهید

 یشد نم یپوشونده بودن که اگه باز نم چکیبا پ يدروازه رو طور يرو... پوشونده بودن نگه داشت چکایپ واراشویغ که دبا هی يجلو

 ...وارهیقسمت از د هی نمیا یگفت یدروازه ست و م يدیفهم

 ...شد سیپل نیما سوار ماش يو جا دیم دو گهینفر د هی... م کرد ادهیشو گذاشت به کمرشو خودش پ اسلحه

 ...گهید نیماش هیبرد سمت  یمنو م شتدا

 ...کشوند یدستش بازومو گرفته بود و منو م هی با

 ...به بعد نه نجایاز ا یول... تونستن ردمونو بزنن یم سایپل دیشا نجایتا ا... کردم یم يکار هی دیبا

 ...گم و گور شده سمیپل نیو ماش ستیکس ن چیه دمیکه انداختم د یچشم رینگاه ز هی

 ...آخ: دستامو باهم مشت کردم و لرزون گفتم... میبود نیماش کینزد

 یاصل يحاال وقت ضربه ... شوکه شده بود... برگشتم و با دوتا مشتم کوبوندم تو صورتش عیمن جلب شد سر يش که به ناله  توجه

 ...بود

 ...پاهاش نیبردم باال و زانومو خم کردم ب دستامو

 ...شد رو آسفالت خم

 ...شتریشتاب ب يحرکت نا خود آگاه برا هی... سرم يبسته مو برده بودم باال يدستا... کردم دنینم شروع به دوتوا نیآخر با

پام بود نشدم و  يکه جلو یاونقدر تند تند که متوجه سنگ... کردم دنیشروع به دو يشتریدرختا و با سرعت ب نیانداختم ب خودمو

 ...نیافتادم رو زم
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 ...ندادم و لنگون لنگون به راهم ادامه دادم یتیاهم. ..کرد یدرد م دایشد پام

 ...وجه خوب نبود یاوضاعم به هچ... درخت نشستم هینفس نفس که افتادم تازه پشت  به

 ...بلند سرگردون بودم ياون همه درختا نیب... هوش نشم یکردم ب یبه دوران افتاده بود و دعا دعا م سرم

شد بازشون  یکاش م... دستام بسته بود... جام نیزاشتم بفهمه من ا یم دینبا... دمیخت چسببه در شتریب ییقدما يصدا دنیشن با

 ...خدا رو شکر که پشت سرم نبسته بودش... کردم گره طنابو باز کنم یبردمشون سمت دهنم و سع... کنم

 ...ستادهیسرم انفر باال  هیسنگ کنارم خم شدم تا بسابمش که حس کردم  هی دنیبا د... طناب سفت بود یول

 ...رو سرش دمیکوب عیحرکت سر هی يبستم و سنگو با دوتا دستام بلند کردم و تو چشامو

بارمان کف دستشو گذاشته بود رو سرش و به من نگاه ... سنگ از دستم ول شد و افتاد دیچک یبارمان که خون از سرش م دنید با

 ...کرد یم

 ...بعد بزن هیک نیاول بب: اخم گفت با

 ...قهیزخمش چقدر عم نمیکردم بب یو سع دمیگز لبمو

 ...میبر دیبا... ولش کن: پس زد دستمو

 ...نزنم غیاحمد که با تفنگش پشت سرمون بود نتونستم ج دنیبا د یول

 ...گهیسمت د هیدست احمد و تفنگش پرت شد  ریگشت زد ز یهمونطور که برم یحرکت چرخش هیمتوجه شد و با  عیسر بارمان

زد به صورتش و همونطور که با دستاش شونه هاشو گرفته بود  یبارمان مشت... بودن ریهنوز باهم درگ... و تفنگو برداشتم دمیدو عیسر

 ...با زانو زد تو شکمش که خم شد

 ...دمیکش ینفس راحت اریاخت یب... نیهوش افتاد رو زم یپس گردنش که ب دیکوب یکی بارمانم

: دستمو باز کرد و مچ دستمو گرفت و منو دنبال خودش کشوند يطنابا عیسر... ذاشت به کمرشسمتم و تفنگو ازم گرفت و گ دیدو

 ...جاده پارك کردم يباال نویماش... ایب

 ...دمیکش ینم نیاز ا شتریب یول... دمیتونستم باهاش دو یکه م ییتاجا... سمت جاده میرفت یم میداشت

: افراد سهراب تو جاده بارمان چشاشو بست دنیبا د... میداد یبه خرج م يادیز يانرژ دیبه جاده با دنیرس يبود و برا ییسر باال راه

 ...کردن دایپ نویماش... یلعنت

 ...میفرار کن گهیراه د هیاز  دیبا... ایب: و آروم گفت نییکج کرد رو به پا رشویمس

 ...مییو ما کجازنگ بزن بگ: گفتم قیعم ينفسا نیب دهیبر دهیبر... حال بودم یب یزور خستگ از

 ارمیکه تونستم با خودم ب يزیتنها چ... جا گذاشتم مویگوش: کشوند یدرختا م نیرفتم و اون منو ب یحال پشت سرش راه م یب من

 ...تونستم پرش کنم یبود که با هزار بدبخت يفلش ممور

 ...رهیتوانمو ازم بگ يه بود که هم یکاف کیهمون سنگ کوچ یول... و تلو تلو خوردم کیسنگ کوچ هیگرفت به  پام
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 نیاز ا... ياریطاقت ب دیبا: و گفت دیم کش دهیبه صورت رنگ پر یدست... بارمان کنارم زانو زد... خشک شده يحال افتادم رو برگا یب

 یواهش مخ... کنن دامونیممکنه هر لحظه پ... میخارج نشد نجایدونن هنوز از ا یم... میرسون یخودمونو به شهر م میدره که در اومد

 ... سیکنم آمات

احساس که چقدر قشنگ اسممو صدا  نیتو اون لحظه هم نتونستم منکر ا یحت... زنه یباره که اسممو صدا م نیاول: ذهنم گذشت از

 ...زد بشم

 يهنوز جا. ..واقعا از توانم خارج بود یول... تونستم از جام پا شم یدونست که چقدر دوست داشتم م یپر تمنا بود و فقط خدا م لحنش

 ...کرد یکه سهراب احمق بهم زده بود به شدت درد م ییضربه ها

 ...نبود يخبر یشگیاز اون بارمان مرتب هم... موهاش آشفته... بود یخون شیشونیپ يگوشه ... صورتش نگاه کردم تو

 !؟یکن یم کاریچ: گفتم عیدستامو گرفت و خواست بلندم کنه که سر شهینم ينطوریا دید یوقت

 ...کنم یکولت م: مانبار

 ...خوام ینم: رونیب دمیاز تو دستش کش دستمو

 ...ایپس خودت راه ب: اخم گفت با

 !تونم؟ ینم یفهم یچرا نم: گرفت یم م هیگر داشت

 ...بدنمو بهش نشون بدم يها يشد کبود یکاش م... تونستم یواقعا هم نم و

 ...بزار فقط کولت کنم... نیبب: تر گفت میحال و روزم دلش به حالم سوخت که مال دنیبا د انگار

مگه ... نداشتم يا گهید يچاره ... رو کنار بزارم و بهش اعتماد کنم هودهیکردم افکار ب یپس سع... ستین يا گهیدونستم راه د یم

 ...گهیخواست کولم کنه د یم! کنه؟ کاریخواست چ یم

 ...پاهاتو دور کمرم حلقه کن: کرد گفت یطور که کولم مفکر کردنو بهم نداد و همون شتریب ياجازه  دیکه د دمویترد

افتاد رو  اریاخت یسرم ب... پاهامو آروم دور کمرش حلقه کردم رهیدرد نگ نیاز ا شتریو دستام ب فتمین نکهیا يبرا... کند نیمنو از زم و

 ...شونه ش

چون سرم ... تو دستاش گرفته بود و نگاش به رو به رو بوددستامو .... سرعت ما رو از اونجا خارج کنه نیشتریکرد با ب یم یسع بارمان

 ...متوجه بودم که اخم کرده یول... دمید یرخشو م میرو شونه ش بود فقط ن

از کجا : حال بودم گفتم یب نکهیبا ا نیهم يبرا... شهیبارمانم پر رنگ تر م ياخما شهیتر م یسکوتمون طوالن یکردم هرچ حس

 !نجام؟یمن ا يدیفهم

بچه ها تو راه  یوقت یول... نجایسهراب گفته بود که قراره بفرستنت ا: جوابمو داد یول... رفت تو هم شتریانتظارم اخماش ب فبرخال

 ...خرهیرو به جون نم نجایموندن ا سکیدونستم احمد ر یم... نجاینتونستن نجاتت بدن خودمو رسوندم ا

 !ه؟یمهتاب ک: دمیدو پرسکرده بو ریدو روز بدجور ذهنمو درگ نیکه تو ا یسوال

 ...زنش: و با حرص گفت رونیداد ب نفسشو
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 !همون که طالقش داده؟: کردم تعجب

 !ده؟یبه قتل رس یو به طرز مشکوک: ادامه دادم دیمکث، و البته ترد یکم با

 !؟یگوشم حرف نزن ریز نقدریا شهیم: طاقتش تموم شد بآلخره

تونم  یخودم م سا،یوا: اخمامو دادم تو هم و با خشم گفتم عیسر هیمنظورش چ دمیفهم یوقت یلحظه از حرفش تعجب کردم ول هی

 ...امیراهو ب ي هیبق

 ای... نکهیا ایدونست خسته شده بود  یخدا م... ومدیبدش ن شنهادمیهم از پ نیهمچ نکهیمثل ا یول... اونم از حرفم تعجب کرد انگار

 ؟!؟خواست حالش عوض بشه ینم نکهیا! س؟یآمات یچ نکهیا

 ...ازشون ادیبدم م... مرد... مرد... نباشه اونم مرده یهرچ! شد؟یم

 ...خسته نشم کوتاه، اما محکم بردارم نکهیا يکردم قدمامو برا یپر و بال ندادم و ازش جدا شدم و سع المیبه فکر و خ نیاز ا شتریب

 تیوضع نیحاال با ا... دیهمه طول کش نیا میجاده اومد نیو با اون سرعت که از ا نیبا ماش... میدیرس یوضع تا صبحم نم نیبا ا یول

 ...میقراره برس یدونست ک یخدا م

 ...بردم یانگار داشتم حوصله شو سر م یکرد قدماشو بامن هماهنگ کنه ول یم یسع بارمان

 ...یگوشم وز وز نکن ریکه ز یبه شرط یول کنمیکولت م: اخم گفت با

 ...یادب یب یلیخ! کنم؟ یمن وز وز م: دمیتوپ بهش

 ...یزن یم غیج یمخصوصا وقت... رو اعصابمه یلیقبول کن صدات خ: دیخند

 ...کنار دمیزدم و خودمو کش غیج اریاخت یشد و خواست بلندم کنه که ب کیبهم نزد بعد

 ...جغجغه نجایا ایب! کنن؟ دامونیپ یکن يکار هی یتون یم نیبب: باشه گفت يکرد نخنده و جد یم یکه سع یحال در

منو گرفته بود که سر من  يدستش گرفته بود و طور هی يپاهامو بهم چسبونده و تو... بلند کرد و انداخت پشتش یگون هیمنو مثل  و

 ...نیبزارم زم: کردم صدامو نبرم باال یبا مشتام چند بار کوبوندم رو کمرش و سع... پشتش بود

 ...بزن غیج یحاال ه... یکردن من که طرف اونام، خود دان دامونیاگه پ: دیندخ یم یه حشمیواسه تفر لهیوس هیانگار که من  بارمانم

کم کم داشت ... گذشته بود یربع هی... کشوند یاونم منو م... نگفتم یچیه گهیگرفتم و د یکنن الل مون دامونیپ نکهیترس ا از

 ...بود و خون تو مغزم هجوم آورده بود نییسرم رو به پا... گرفت یخوابم م

 !بارمان؟: گفتم یحال یب با

 !جانم؟: دیبا چند لحظه سکوت بهم رس صداش

 ...محکم کوبوندم رو سرش یلیسنگو خ نکهیمثل ا! با من بود؟ نیا... دیاز سرم پر خواب

 !؟یچرا ساکت! جغجغه؟: ساکتم گفت دید یوقت بارمان

 ...به من نگو جغجغه: دمیحرص غر با

 ...نمزیدوست داشته باشم صدات م یمن هرچ -
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 ...شدیگفتم سرم از هجوم خون منفجر م ینم یچیخب اگه ه یول... خوردیحرص م شتریب ينطوریا... نگم یچیدادم ه حیترج

 ...ادیتونستم ساکت موندم تا خودش به حرف ب یکه م ییحال تاجا نیا با

بودم برف  دواریسرد ام يهوا نیبا ا... ودب ختهیدرختا همه خشک شده بودن و برگاشون ر... بود نیرو زم يبه برگا و شاخه ها نگام

 ...سرده شهیرودبار هواش هم نکهیمخصوصا ا... نباره

 !؟یبگ یخواست یم یچ ینگفت: گم گفت ینم یچیمن ه دیکه د بارمان

 ...رهیگیسرم درد م ينطوریمن ا: ندونستم و لب باز کردم زیجا شترویب سکوت

 ...ستیحواسم سر جاش ن... محکم بود یلیخ يکه زد يضربه ا: ا طعنه ادامه دادبه سرش اشاره کرد و ب... نییگذاشتم پا عیسر

 ...باال انداختم و چون االن حالم بهتر بود خودم باهاش هم قدم شدم شونه

 !م؟یچقدر مونده به شهر برس: رونیبا صدا دادم ب نفسمو

 ...سه ساعت: نگاه به ساعتش انداخت هی

 ...میر یراه م میساعته دار هیبعدشم ما االن ... بود نیده ته تهش دو ساعت با ماشجا نیا! سه ساعت؟: گفتم رتیح با

 يحومه ها بایتقر... میاز شهر دور یلیدر ضمن، ما خ... نیبا ماش یگ یخب تو م: من به قدم زدنش ادامه داد ینگران الیخ یب

 ...میرس یروستا م هیبه  گهیسه ساعت د... میشهر

 ...خوام برگردم خونه مون یمن م: گرفت یم م هیگر داشت

 !خنده دار بود؟ یلیحرفم خ: با حرص دستامو تو هوا تکون دادم... خنده ش بلند شد يصدا

 ...يبچه ها شد هیآخه شب: تو صداش گفت يخنده  يته مونده ها با

 ...و از رو دهنم بردارمکردم دستش یم یسع یمتعجب شده بودم و ه... بگم بارمان دستشو گذاشت رو دهنم يزیچ هیاومدم  تا

رفت  ادمیحد ممکن گشاد شد و  نیچشام تا آخر... نیحرکت هر دومونو انداخت رو زم هیبا  عینگاه به پشت سرمون انداخت و سر هی

 ...دستشو از رو دهنم بردارم دیکه با

 ...داشتم... نداشتم یحس خوب... ازش دور شم يجور هیکردم  یم یم و سع نهیتو س دیکوب یوار خودشو م وونهید قلبم

به گذشته ... دیروحم به گذشته پر کش... نجامیفراموش کرده بودم کجام و چرا ا... خواستن و نخواستن... موندن و نموندن نیب یحس

 ...ادامه داشته باشه شهیهم يکردم برا یکه آرزو م یو به حال... کردم کاش نبود یکه هرشب و هر لحظه دعا م يا

کلتش که به کمرش بسته بود  يو دستش رو گهیسمت د هیاون نگاش به  یول... شدم رهیخودم دادم و به بارمان خ تکون آروم به هی

 ...قرار داشت

و ناخونده ست و داره کل وجودتو  يخوایکه نم یحس يجلو شدیم! شد؟یم یول... باشم یاحساسات يو مثل آدما ارمیخواستم کم ب ینم

 !؟يریکشه رو بگ یم شیبه آت

 ...صدا باشن یبلندم هم ب ينفسا یکردم حت یم یسع... دمیشن یخودمون م کیرو نزد ییقدما يصدا

 ...رس نگام قرار داشت ریصورتش بود که تو ت خینگاه من فقط م یول... میدونم چند لحظه تو همون حالت موند ینم
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 ...کشونه یبه خودش م اریاخت یپررنگ رو به روت که نگاتو ب ينقطه  هی مثل

 ...گرفت طنتیاز ش یلحظه حس کردم نگاش رنگ هی يبرا... سرشو برگردوند و نگاه اونم به من افتاد وهی

 ...سمت گوشم نییسرشو آورد پا آروم

 ...چشامو بستم اریاخت یب

 ...ندم يشرویپ ياجازه  يزاریکردم به اون حس مزاحم ب یبه دندون گرفتم و سع لبمو

 !؟یچرا چشاتو بست: کنار گوشم نگه داشت و زمزمه وار گفت قیلباشو دق... پخش شده بود نیرو زمافتاده بود و موهام  نیرو زم شالم

خنده توش  يکه رگه ها ییکنم با صدا یمن حرکت نکهیقبل از ا یول... بره جلو زاشتمیم دینبا... چشامو باز کردم عیسر... خطر زنگ

 ...از جات پاشو یجلب توجه کن نکهیسر و صدا ، بدون ا یآروم و ب: آروم گفت یلیبود خ

 ...بودم دهیو منگ هنوز سر جام دراز کش جیگ... ازم فاصله گرفت هیبفهمم منظورش چ نکهیقبل از ا و

 ...دادم یشده بودم و داشتم به خودم فحش م يم کفر یجنبگ یهمه ب نیا از

 !در آوردم؟ يابلو بازت نقدریچرا ا... نهیعکس العمل منو بب خواستیم... کرد یداشت مسخره م م اون

 ...کارات نیبا ا سیخاك به سرت آمات... يوا يوا

 ...اهـــــــ

 "!؟یشیچرا پا نم": محکم مشت کردم تا در مقابل بارمان که با خنده اما آروم گفت دستامو

 ...نزنم داد

 ...بگذرون ریامشبو خودت به خ ایخدا

لج کنم و با  عیو سر ارمیدر ب يخواستم لوس باز ینم... بود و از جام پا شدمکه کنارم  یدرخت بزرگ يحرص دستامو گرفتم به تنه  با

 ...چشم غره ازش جلو تر راه برم هی

بود که خودم از  نیمهم ا... کنه یفکر م یمهم نبود در موردم چ... برخورد کنم یخواستم که باهاش معمول ینم نمیحال ا نیا با

 ...بودم یدستش عصبان

 !م؟یرس یچرا پس نم... بس راه رفته بودمشده بودم از  خسته

 ...ارمیخودم ن يکردم به رو یم یسع یول... دمیلرز یداشتم از سرما م نکهیبود و بدتر از همه ا کیتار بایتقر هوا

 ...داشتم یپناه یرفت حس ب یحاال که بارمان با فاصله ازم راه م... دور خودم حلقه کرده بودم دستامو

 ...بود که تو اون لحظه داشتم یاحساس نیا یول... شده بودملوس  دمیدونم شا ینم

 !سردته؟: يکامال جد يصدا هیاما با ... ناخواسته به وجود اومده بودو شکوند دیکه شا نمونویسکوت ب بارمان

 ...سرمو تکون دادم آروم

 ...دمیخبر م گاهیبه پا میدیجا که رساون... به اون روستا که گفتم نمونده يزیچ گهید: مهربون تر از قبل شده بود کمی لحنش
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 یقیسرمو رو به آسمون بلند کردم و آه عم دینا ام... برف بدتر شد يدونه  نیوضع با اومدن اول یول... نزدم یتکون دادم و حرف سرمو

 ...دمیکش

 !؟يایتند تر راه ب کمی یتون یم: قدم جلوتر از من برداشت هی بارمان

کنم دنده هام  یفکر م... کنه یتنم درد م يهمه ! ؟یفهم ینم... تونم ینم: کردم یصمو سر اون خالجهت حر یدونم چرا، اما ب ینم

 ...سوزن یپهلوم، زخمام م... شکسته

 ...میبمون نجایهم میتون یم... خب لهیخ: و اونم با حرص گفت دیبه چونه ش کش یدست

 !کدوم هتل؟ میخواد بر یدلت م: شد کیقدم بهم نزد هی

 !م؟یبگذرون شیآت يو شبو جلو میچادر بزن نجایمثل دو تا زوج عاشق ا يخوا یاصال م: اومد جلو گهیقدم د هی

 یم... زمیانتخاب با خودته عز... میگرگا بش يممکنه طعمه ... هست یمشکل هی یدون یم یول: بلند نشه ادیداشت صداش ز یسع

 !م؟یبر ای یمون

 ...مجبورم باهات باشم يایاگه ب یول... مونم ینم من باهات ياگه موند یعنی! م؟یبر ای یمون یم

 ...بار واجب بود که ازش جلوتر برم نیا! بار منت برم ریخواست ز یدلم نم یتو اون لحظه احمقانه بود ول دیشا... بزرگتر شد بغضم

 ینه از سمت یول... شه راه افتادمکردم تند با یم یکه سع ییواستاده بود پس زدم و با قدما میقدم کی يدست بارمانو که با فاصله  با

ال اقل احساس سربار ... بهتر بود ينطوریا... یعرض يمتر فاصله  ستیبا ب یرو به جلو، ول ر،یتو همون مس... رفت یکه بارمان م

 ...بودن نداشتم

 يدیرو ازم گرفته بود و درد جدکه رمق راه رفتن  ییو سرما ... یکیتار يتو... جنگل هیتنها تو ... دمیترس یداشتم م ییجورا هی دیشا

 ...کرد یرو به دردام اضافه م

نه چندان  يرو با فاصله  ییرفتم که صدا یکردم و خودم جلو م یدرد پامو که بخاطر افتادن تو دره بودو تحمل م یبا بدبخت داشتم

 ...دمیشن يادیز

 ...ستیپا ن يکه صدا نیا... نه یول... همون صدا دوباره... بهش به راه رفتنم ادامه دادم تیاهم یبارمانه ب نکهیفکر ا با

 يشاخه  هی يرو دیدرخش یروشنش تو شب م يکه فقط چشا يپرنده ا هی... برگشتم عیگرگ نباشه سر نکهیحال از ترس ا نیا با

 ...مثل جغد يزیچ هی... درخت نشسته بود

 ینم... کردم دنیبا پر گرفتنش سمتم شروع به دو... بود زیبرام وهم انگ يزیهر چ طیتو اون شرا... ترس آب دهنمو قورت دادم از

 یوقت... زدم یم غیو ج دمیدو یکه داشتم م ییبا کورسو کیتار مهین يرو از کجا آورده بودم که تو اون هوا يدونم اون همه انرژ

 !دوم ور اومدم؟من از ک! بارمان کجا بود؟... یول... دمیکش یقیبلند و عم ينفسا ستینازش  يخبر گهیمطمئن شدم د

فقط ... یجنگل که توش هیو  یکیتار کمی... یباش دیاالنم نبا... يتو که ترسو نبود... آروم باش سیآمات... گم شده بودم ایخدا يوا

 ...که ستمیبچه ن... بترسم دینبا... بتونم دیبا... محتاج بارمان باشم دینبا... ارمیکم ب دینبا... نیهم

 ...غلط کردم ایخدا... دمیکش يبلند غیبار ج نیا... پام شکست رهیشاخه ز هیم که برداشت اریاخت یقدم ب هی
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 ...دمیدرخت پشت سرم چسب به

 ...بارمان... بارمان: ته دل داد زدم از

 ...نکردم افتیمتقابال در ییصدا چیه یول

 ...ـانـبارم... بارمان: بار بلند تر صداش زدم نیا

 ...کرد شتریاز پشت درختا ترسمو ب ییپا يبلکه صدا... دمیاز بارمان نشن ینه تنها جواب یول

و بلندمو آروم کنم و خودمو  قیعم يکردم نفسا یاز اون بدتر سهراب و افرادش باشن سع ای ،یوحش وونیح هیممکنه  نکهیترس ا از

فراموش کرده  ویما و درد همه چسر... دیلرز یاز اشک شده بود و تنم م سیبخوام صورتم خ نکهیبدون ا... به درخت بچسبونم شتریب

 ...بودم

تند  زشینورش ر يتو... رو لبم نقش بست يبارمانه و اومده سراغم لبخند نکهیبا حس ا... دیچرخ یاون اطراف م يچراغ قوه ا نور

 !چراغ قوه؟... اما... دمیتند برفو د

 ...بود رید یلعملواسه هر عکس ا یول... دوباره ترس برگشته بود! که چراغ قوه نداشت؟ بارمان

 ...کار دستم داد یلعنت يشاخه ها نیا يباز صدا یپر دردم حرکت دادم ول يآروم به پاها... کردم یم يکار هی دیبا

 یراحت تر به هدفش م ينطوریا یول... زدم یدرختو دور م دیبا... راه عقب رفتن نداشتم... خودشو بهم رسوند هیاز ثان يکسر تو

 ...دادیبهم نم یبود حس خوب یهرک یول هیک دمید ینم... دیرس

 قیبود که بهم مواد تزر یهمون... آب دهنمو قورت دادم... از افراد سهراب بود یکی... حدسم درست بود... دمینور صورتشو د يتو

 ...کرد

 !هان؟! عاشق کجاست که بخواد نجاتت بده؟ ياون پسره ... آوردم رتیبآلخره تنها گ: زد يلبخند

 ...کنم يخواستم باز یمن فقط م ایخدا! ؟يبازم باز... چشامو بستم اریاخت یب... یپناه یب... تکرار لحظه ها... رسوند خودشو بهم و

 ...نداشتم کیحرکت کوچ هیواسه  یجون چیحس بود و ه یتموم تنم از سرما و ترس ب... خنده ش بلند شد يصدا

 ...کرد شتریس بکه به بدنم خورد لرزشمو نه از سرما، بلکه از تر دستش

 ...تونستم ینم یخواست بزنمش ول یم دلم

 ...دیچرخ یکه ازش متنفر بودم م ییفکرم حول و حوش اون لحظه ها تموم

 ...ولم کن... تو رو خدا... ولم کن: شروع به حرف زدن کردم اریاخت یب... امونم بود یب يها هیهق هق گر دیچیپ یکه م ییصدا تنها

سفتش درد  يکمرم از برخورد با تنه ... منو محکم چسبوند به درخت...داد یگم و به کارش ادامه م یم یمن چ دیفهم یاون نم و

 ...گرفت

 ...برگشتن به حال يبرا... کیمحرك کوچ هی دیشا

 ...ـانــبارم: تو سکوت شب ادیفر هی و

 ...امون و سوزناك تر یب يها هیبعد از اون گر و
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با ... کرد یشون م یراحت خنث یلیبا حرکات کند و کنترل نشده که خ یول... شدم ریباهاش درگ با دستام... گذاشت رو دهنم دستشو

 ....درد پام چند برابر شد... پاهاشو گذاشت رو پاهام... دستاش دوتا دستامو قفل کرد هی

 ...یشگیهم يستاره  یب يشبا... شب دوختم ي رهیسرمو بلند کردم و نگامو به آسمون ت... زدنم نداشتم ادیفر ينا یحت گهید

 ... تنهام نزار... دوباره نه ای خدا

 ...که از ته دلم تونستم بگم يا جمله

نم ناك که کم کم  نیزم يرو... م شدت گرفت هیشده بود گر ریبارمان که باهاش درگ دنیاز د... چشامو باز کردم ییحس رها با

 ...ادیسر کدومشون م یینبود چه بال میحال گهید... سر خوردم شدیم دیداشت سف

 ...شو انداخت دور شونه م و بلندم کرد گهیدستشو انداخت پشت زانو هام و دست د هی... دیلحظه بعد بارمان دستمو کش چند

 ...رمیو با جون و دل بپذ اوردمیکه کنارش به دست م یکردم آرامش یبستم و سع چشامو

... روستا میرس یم میدار: دیصداش نجوا گونه به گوشم رس... سوخت یم شتریب دیبار یبرف که رومون م يصورتم با هر دونه  زخم

 !س؟یآمات! گم؟ یم یچ يشنو یم... فقط نخواب... نمونده يزیچ

 ...جواب دادن نداشتم ينا... خواب آلود بودم... نداشت یحس چیه تنم

 !؟یبدون يزیدر مورد مهتاب چ يخوا ینم... سیآمات: بلند تر کرد صداشو

-... 

 !س؟یآمات: صدام زد یلحن ملتمس با

 هوم؟: به ناله از دهنم خارج شد هیشب ییصدا هی... شد جواب نداد یبار نم نیا

 !؟يشنو یصدامو م... یبخواب دیاالن نبا... میرس یم میدار گهید... نیبب... نخواب: بارمان

 :که صدبار گفته بودمو بازم تکرار کردم يا جمله

 ...اردست از سرم برد... ولم کن -

دست از سرت  گهیبرمت خونه تون و بعد د یم... باشه فقط نخواب... باشه: بار آروم تر شده بود نیصداش ا... لحظه مکث کرد هی

 ...میدیرس نیبب... فقط نخواب... دارم یبرم

 ...بزار برم... تو رو خدا ولم کن -

 ...دیلرز یم دیمثل ب تنم

 ...نیریو ش قیخواب عم هی... و بآلخره خوابم برد... شد یچ دمیاصال نفهم گهیاونقدر گفتم که د... گفتم یم ونیهذ

... تابلو فرش بود هیداره  یبفهمم چه نقش نکهیکه توجه مو بدون ا يزیچ نیاول... باز کردم یدر پ یپ يآروم با پلک زدن ها چشامو

 .... میدنبال چ دمیفهم ینم... اتاق ي گهیتفاوت چرخوندم سمت د ینگامو ب

 ...دستاش گرفته بود و سرشو گذاشته بودش رو زانوهاش نینشسته بود و سرشو ب نیبودم و بارمان کنارم رو زم دهیتشک خواب هی يور

 !؟يشد داریب: گفت یبم يزد و با صدا یجون یمن لبخند ب دنیبا د... سرشو بلند کرد عیباز شدن در سر با
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: حرف اومد سمتم و گذاشتش کنارم یب... نبات هم دستش بود يچا هیسرش بود طرح دار  یچادر آب هیکه اومده بود تو اتاق  یزن

 ! زم؟یعز یخوب

 ...مامان انداخت ادیچون منو  دیشا... هیچ لشیدل دمیبهش زدم که خودمم نفهم یجون یب لبخند

 ...مونایترسوند... سالم خانوم خوشگله: اومد تو یدست فیک هیساله هم با  40مرد حدودا  هی

 !؟یهست یک گهیبه خودم زحمت ندادم بپرسم تو د اصال

 ...رو زخمم چسب زده بودن... دمیبه صورتم کش یدست... کرده بودن یچیپامو باند پ... معلوم بود دکتره اما

 هیدارو که همراش داشت به اون زن داد و  يسر هیکه به دستم وصل بود و من تازه متوجه ش شده بودم و کند و  یسرم دکتره

 ... م بهش گفت گهید يزایچ

 ... جناب سرگرد سر شمام زخم برداشته ها: کرد به بارمان روشو

 ...هم به خودم ندادم دنیبازم زحمت خجالت کش... نگاه به من انداخت هی بارمان

 ...هیادگاری: به دکتر گفت رو

 ...ر جونبزار پانسمانش کنم پس... باشه قیعم یلیخ دیشا يادگاری نیبه هر حال ا: دیخند دکتر

 ...نه پانسمانشو نمیخود زخمو بب نهیآ يرم جلو یهر بار م دمیم حیترج: زد يلبخند بارمان

 ...کن شیحتما ضد عفون یول... یهر طور راحت: باال انداخت دشونهیباز خند دکتر

 ...حتما: بارمان

 ...حالم اصال خوب نبود... کرد یآرومم نم انیاما ا... مطمئن بودم جام امنه یول... دونستم کجام ینم... رونیهمه رفتن ب بعد

 ...ازش بخور کمی: نباتو گرفت سمت لبم يچا وانیفاصله ازم نشست و ل یاومد سمتم و با کم... بعد بارمان اومد تو ي قهیدق چند

 ...تکون دادم یلیم یبا ب سرمو

وقت  هیتو گذاشتم واسه  هیتنب... ه تو فراموش کردماکار بچه گون ایلوس باز نیفکر نکن با ا: گذاشت سر جاش و با اخم گفت وانویل

 ...گهید

 !باشه یخواست از دستم عصبان یدونم چرا، اما دلم نم ینم ،ییجورا هی. کردم تو هم اخمامو

 

 .کرد یم تمیبا کارش اذ شتریحاال هم که بارمان داشت ب. دو روز بهم وارد شده بود کم نبود نیکه تو ا يفشار... داغون بود اعصابم

 نجایکاش مامان ا... خراب شده بود یلیروزا انگار اوضاعم خ نیا یول... کردم ینم هیگر یکس يوقت جلو چیه... نییانداختم پا سرمو

آرمان که  ای... یاتاق هیتو  بهیمرد غر نیکه بگه تو چرا با ا نیآرت... کاش بابا بود که با نگاش بهم حس غرور بده... بود که نازمو بکشه

... تو اتاقم و ازم بخواد باهاش دنبال کارتش بگردم ادیکارت سوخت گم شدش ب يآرش که به بهونه ... ازم دفاع کنه شهیهممثل 

 ...کرد یاستفاده م شمیآرا لیاومد از وسا یکاش نگار بود م

 ...چقدر دلم واسشون تنگ شده... دو روز ازشون دور شدم نیچقدر تو ا ایخدا... کاش... کاش
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خواستم ازش جدا  یبسته که هم م يفضا هی... رینفس گ يبسته  يفضا هی... کردم ریبسته گ يفضا هیتو  دمیکه اومدم دخودم  به

 ...کشش بهش دارم هیشم هم 

... نگو یچیاآلن ه... ســــــیهـــ: داد یبهم م نیریش شیتشو هیو ... زدیهرم نفساش آرامشمو بهم م... دیرو موهام کش دستشو

 ...کن هیفقط گر

 ...بهش خوبه هیکردم چقدر تک یکه حس م یکس يبترسم جلو نکهیا یبار و ب نیاول يبرا... کردم هیبلند گر يمن با صدا و

 ...داد یرو بهم نم یتالش چیه يدستاش که دورم بود اجازه  یکردم ازش جدا شم ول یکه به در خورد سع يتقه ا با

 ...خواستم بگم حموم داغه واسه خانوم کوچولو... راد يآقا: دیر به گوشم رساز پشت د دمید شیپ قهیکه چند دق یخانوم يصدا

 ...شد یقدماش بود که دور م يبعد صدا و

 ...نمیبب یدوست ندارم چشاتو اشک... اشکاتو پاك کن بعد سرتو بلند کن: کنار گوشم گفت بارمان

 ...رهنشیبه پ دمیصورتمو کش اریاخت یب... بستم چشامو

 ...تو پاك کن ینینگفتم ب: دیخند آروم

 ...سرمو بلند کرد و تو چشام نگاه کرد... خنده م گرفت هیگر ونیم

 !اشکامو پاك کنم؟ يسرمو بلند نکنم چطور یخب وقت: بود گفتم یبخاطر سرما خوردگ نایقیکه  يگرفته ا يصدا با

 رینگ رادیواسه من ا گهیخب د: ونده بودن پاك کردبا نوك انگشت اشاره ش اشکامو که رو صورتم م... زد و دستشو آورد جلو يلبخند

 !؟يزار یمگه تو واسه من حواس م... جغجغه

 ...دمیخند شتریب

 ...فقط مواظب باش آب به زخمت نخوره که عفونت کنه... حموم کن هیبرو : بود يبار جد نیا لحنش

بود که قرار  ینیتو ماش المیوسا يو همه  یو گوش فیک.. .ندارم یلباس چیاومد من ه ادمیتازه ... تکون دادم و از جام پا شدم سرمو

 ...بود باهاش برگردم

 ...حاج خانوم واست لباس کنار گذاشته: که بارمان گفت دمیکش یآه

 !س؟یآمات: رفتم سمت در که بارمان صدام زد یآروم آروم م... تکون دادم و پا شدم سرمو

 !بله؟: برگشتم

به خانواده ت زنگ  یتون یم یاگه خواست یول... میتا فردا صبر کن دیبا... راه بسته ست دهیبار ینیگگفتن چون برف سن گاهیپا میرفت -

 ...نگرانت باشن یلیفکر کنم خ... یبزن

... به صورتش نگاه کردم... واستادم تا نمازش تموم شه... خوند یحاج خانوم تو هال نماز م... رونیتکون دادم و از اتاق زدم ب سرمو

هر ... خوشگل بوده یلیجوون بوده خ یحتما وقت... متناسب ینیبا ب ک،یبود و لباش کوچ یچشماش آب... داشت يدید و سفصورت گر

 ...خوشگل باشه یلیخ دیاگه دخترش به خودش رفته باشه با... تو دل بروئه یلیخ شسن نیچند که هنوزم با ا

 !زم؟یعز يخوا یم يزیچ -
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 :زدم و گفتم يلبخند... صداش به خودم اومدم با

 ...قبول باشه -

 ...قبول حق باشه دخترم: داد یشد با لحن مهربون یکرد و از جاش بلند م یکه سجاده شو جمع م یدر حال جوابمو

 ...از تلفن شهیم: بود گفتم دهیبهم رس يدونم چطور یکه نم یآرامش خاص با

 ...نگ بزنهر جا دلت خواست ز... زمیالبته عز: از تموم شدن جمله م گفت قبل

فکر نکنم که چرا زودتر نخواستم بهشون  نیکردم به ا یلرزون تلفنو برداشتم و سع ییبا دستا... بعد منو تنها گذاشت که راحت باشم و

 ...رو بهم نداد يا هیحاش يمسئله  نیفکر کردن به ا يبود اجازه  ختهیبه قلبم ر هویدونم چرا  یکه نم یاسترس یعنی... زنگ بزنم

 ...دیبفرمائ: دیآروم، اما پر از اضطراب مامان به گوشم رس يبوق، صدا نیاول يصدا دنیشناز  بعد

 ...سالم مامان: و گفتم دمیکش یقیعم نفس

! س؟یآمات... من قربونت برم یاله: رو بهم نداد يا گهیحرف د چیه يگرم و پر شوق مامان که تو ام با بغض بود اجازه  يصدا

 !؟ییکجا! ؟یخوب

 !خوبن؟ هیبق... فقط بدون جام امنه... کنم یم فیتعر ویسر فرصت واست همه چ... مانخوبم ما -

 !؟ییکجا! ؟یتو خوب... آره مادر همه خوبن -

 يم از رو گهیندم صد بار د حیفکر کردم که اگه براش توض نیبه ا... دهیپرس شیپ يسوالو چند لحظه  نیفکر نکردم که ا نیا به

 ...کنه یتکرارش م ینگران

 ...بده به بابا ویشد گوش یکردم که راض فیواسش تعر ویمختصرا همه چ نیهم يبرا

 !؟یخوب... الو دخترم -

 ...نیزنگ زدم که بگم نگران نباش... خوبم... سالم بابا جون -

 !دنبالت میایاالن م نیبگو هم! بابا؟ ییکجا -

 ...منو بار... جاده ها بسته ن... نه بابا -

 ...میگرد یمنو سرگرد فردا برم: محرفمو عوض کرد عیسر

 ...کن یازش عذرخواه نمیبابت رفتار آرت... قبل از تو بهمون زنگ زد خبر داد... باشه یخدا ازش راض زمیدونم عز یم: بابا

 ...شناخت یبابا هم بارمانو م پس

 ...رو قطع کردم یهم با بابا صحبت کردم و بعد گوش گهید کمی

 ...به حموم رفتم يس بهترو با احسا دمیکش یقیعم نفس

 ییدستشو دمیدرو باز کردم که د هی... بود دهیچیغذا تو خونه پ يبو... اومد یگزارشگر فوتبال م ياز تو هال صدا... راهرو شدم هی وارد

 ...هی
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قربونت  نجایا ایب! زم؟یعز يبهتر: کمیحاج خانوم سجاده شو جمع کرد و اومد نزد... نمیقدم برگشتم عقب تا دوباره تو هالو بب چند

 ...نجاستیحموم ا... برم

تن نخورده ... دخترمه يلباسا نایا زمیعز: حاج خانوم واسم لباس گذاشته بود... وارد حموم شدم... دنبالش راه افتادم یشرمندگ با

 ...اصال

 ...نیشرمنده کرد: زدم يلبخند

مثل تو لباساشو  یتازه اگه بدونه دختر خوشگل... ستین نجایدخترم که اصال ا! ه؟یحرفا چ نیا: دیبه صورتم کش یدست یمهربون با

 ...کنه یذوق م یکل دهیپوش

آب گرم بهم آرامش ... دوش ریآبو باز کردم و رفتم ز ریش... حاج خانوم رفت و منم درو بستم... دوباره ازش تشکر کردم یشرمندگ با

 ...چشامو بستمو تنمو به دست نوازشگر قطرات آب سپردم... داد یم

تنم نفرتمو به سهراب  يها يکبود... هم موفق بودم يتا حدود... مواظب بودم آب به زخمم نخوره... دمیبلندم کش يموها نیب یدست

 ...کرد یم شتریب

که حاج خانوم داده  ییتو رخت کن لباسا... سبک شدم... شیآخ... رونیدوش گرفتم و از حموم اومدم ب... کردم بهش فکر نکنم یسع

 ...خب بد نبود یواسم گشاد بود ول کمی... بود یشلوار اسپرت مشک هیو  یبلند مشک نیآست زیبل هی... نم کردمبودو ت

 ...دمیکش ینیو ه دمیلحظه ترس هی... دمیکه باز کردم بارمانو جلوم د درو

 !ترسناکم؟ نقدریا! چته؟: خنده ش گرفت بارمان

 شهیدونستم ناراحت م ینم نکهیاول ا... شدم مونیپش یکنم ول تشیاذ کمیستم خوا... دونم چرا دلم خواست سر به سرش بزارم ینم

 ...میرفته بود شیپ یلیهرچند تا االنم خ... بکنه تمیمیاز صم يا گهیبرداشت د دمیترس یم نکهیدوم ا... نه ای

 ...دیبفرمائ: زدم و گفتم يلبخند

 ي نهیآ يشالمو برداشتم و جلو... ندادم و وارد اتاق شدم یتیاهم.. .حس کردم اخماش رفت تو هم... از کنارش رد شدم اطیبا احت و

بودم جاش رو صورتم  دواریام... دمیچسبش کش يرو یدست... شدم رهیبه زخمم خ... ستادمیشده بود ا يکه قابش منبت کار يقد

 ...نمونه

دستام که توش حوله بود گرفتم و تکون  نیموهامو ب نییطبق عادت از پا... و با حوله مشغول خشک کردن موهام شدم دمیکش یآه

 ...بردم یکار لذت م نیاز ا شهیهم... دادم

حاج خانومه  نکهیا الیبا خ... به در خورد و در باز شد يکه تقه ا دمیچش یرو م يخودم بودم و داشتم طعم آزاد يحال و هوا تو

 ...خشکش زدهدر  يبارمان جلو دمیزدم و حوله به دست سرمو برگردوندم که د يلبخند

 !؟یزن یچرا در نم: زاشتم رو سرم گفتم یبه خودم اومدم و همونطور که حوله رو م عیسر

 گهید يحال و هوا هیتو  نکهیتو مثل ا... من در زدم: تو هم گفت يو اخما يبه خودش اومد و با لحن جد... خورد یفیخف تکون

 ...يبود



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا kolaleh.Gh  –دیوانه ها نمی خندند         

wWw.98iA.Com ١٢٢ 

 ...م تر رو سرم گرفتمگرفتم و با چشم غره حوله رو محک دهیشو نشن طعنه

فلشم  هی... شلواش درآورد و گذاشتش رو طاقچه بیپولشو از ج فیبهم بندازه رفت سمت طاقچه و ک ینگاه مین نکهیبدون ا اونم

 ...رونیگذاشت روش و از اتاق زد ب

 !ه؟یفکر کرده ک... یاز خود راض يپسره : رفتنش مثل بمب منفجر شدم رونیمحض ب به

 ...حال و هوا هیتو  نکهیتو مثل ا... من در زدم: کردم اداشو در آوردم یب و لوچه مو کج مکه ل یدر حال بعد

 !ست؟ین یکار خوب بتیغ: شد انیباز شد و صورت خندون بارمان نما در

 ...کج و معوج مو صاف کنم يو مات فقط تونستم لبا جیگ

 !؟ينداز یمنو دست م... کشمت یم: زدمحرفامو تو دلم  ي هیو بق دمیکش یقیخنده درو بست و من نفس عم با

 ...کنم یدستام خفه ت م نیبا هم: مشت کردم نهیآ يچشم رو به رو يجلو دستامو

 ...نگفتم يزیکه چ گهید: دفعه م بارمانه چشامو تو حدقه چرخوندم نیا نکهیا الیبا خ... فکرا بودم که باز دوباره در باز شد نیهم تو

 !ن؟ییشما دیببخش يوا يا: واستادمصاف  عیحاج خانوم سر دنید با

 !اد؟یسرگرد هم ب یکن یصبر م ای ارمیشامو االن واست ب... زمیباشه عز تیعاف: زد لبخند

 ...میبه زحمت نبود یراض -

 ...ارمیمن برم شامو ب... يسرما نخور نیاز ا شتریتا ب یسشوار تو کمد هست موهاتو خشک کن خانوم! زم؟یعز هیچه حرف نیا -

 ...ادیکنم بارمان ب یصبر م... نه ممنون: فتمگ عیسر

خب هم ! کنه؟ یم ياالن حاج خانوم چه فکر: و از ذهنم گذشت دمیلبمو گز... راد يآقا ای... حواسم نبود که بگم سرگرد اصال

 ...مهیکالس

 ...بودنگرانت  یلیحالت بد شده بود خ... نیایبهم م یلیماشاهللا خ: فکر کردنو بهم نداد شتریمهلت ب صداش

 !م؟یایبهم م... که باز مونده بودو بستم دهنمو

باال انداختم و طبق دستور حاج خانوم از تو کمد سشوارو برداشتم و مشغول خشک کردن موهام  يشونه ا... رونیزد و رفت ب يلبخند

 !بود؟بارمان  يالیاز فام یعنی! نجا؟یا میاصال ما چطور اومد! بود؟ یک یول... بود یزن مهربون... شدم

 !تو؟ امیتونم ب یم: به در خورد  يا تقه

 ...دیبفرمائ: خاموش کردم و شالمو انداختم رو سرم سشوارو

 یمثال لباس! حاج خانوم لباس مردونه نداشت؟ یعنی... تر بود تنش کرده بود زیهمون لباساش که نسبت به من تم... داخل شد بارمان

 ...که متعلق به حاج آقا باشه

 !ه؟یک يخونه  نجایا: دمیکه تو ذهنم بود رو پرس یموضوع سوال نیابه  تیاهم یب
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حالت بد شد فقط تونستم  یوقت... فوت شدن یشناسمشون ول یمن نم... یسرهنگ رسول: و گفت دینم دارش کش يتو موها یدست

رو که  نجایاز همکارا ا یکی... ب نبودحال تو ام که خو... و جاده ها بستن دهیبار ینیاونام گفتن برف سنگ... برسونم گاهیخودمو به پا

 ...کرد شنهادیخواهرش بود پ يخونه 

 ...میکنه ما نامزد یالبته حاج خانوم فکر م: زد و گفت یطونیش لبخند

 !؟یچ: رفت تو هم اریاخت یاخمام ب... دمیگز لبمو

 !ستم؟ین یخوب سیک هیچ: شد شتریش ب خنده

 !؟یتچرا راستشو بهش نگف: بهش رفتم يغره ا چشم

 !کنم؟ ينقش نامزدتو باز ادیخوشم م يفکر کرد: شد يجد هوی

 چیپرونده ه نیاز چند نفر از ا ریبغ... هیسر يپرونده  هیسهراب هنوز  يپرونده ... ریخ: نداد و گفت یتیاون اهم یول... برخورد بهم

بگم  یتونم به کس یکه از باال دارم نم يبق دستوربه هر حال ط... يشد يباز نیکه متاسفانه تو هم ناخواسته وارد ا... ندارن یاطالع

سمت  میاومد یاز تهران م یکه من همکارشونم و وقت نهیدونن ا یکه اونا م يزیتنها چ... همکارا یحت... قراره هکه موضوع از چ

 ...نیهم... افتاده تو دره نیو ماش میتو جاده رودبار تصادف کرد النیگ

 !کنم؟ ينقش نامزد تو رو باز دیبخاطر اون پرونده من با یعنی: اوردمیکم ن. ..بلند تر گفت کمیرو  " نیهم "

 !اجازه هست؟: بگه که دوباره حاج خانوم در زد يزیچ هیاومد  الیخ یب

 ...دیبفرمائ: من جواب داد يجا بارمان

 ...مادر نیت افتادبه زحم: کرد و از دستش گرفتش  يبارمان تشکر... اومد تو ینیس هیباز شد و حاج خانوم با  در

 ...نوش جان! پسرم؟ هیچه حرف نیا -

 ...هیمطمئنم طعمشم مثل عطرش عال: به من نگاه کرد و بعد رو به حاج خانوم گفت یچشم ریز بارمان

 ...باز زبون

 !؟يایناراحت به نظر م نقدریکه ا يدار یمشکل! شده؟ يزیدخترم چ: خانوم رو به من گفت حاج

 ...راستش شما اشتباه: م و گفتمتو دهنم چرخوند زبونمو

 ...کنه یسرش درد م... ستیخوب ن کمینه مادر حالش : اومدم حرفمو ادامه بدم بارمان گفت تا

 ...کارو کرد نیمن بهش چشم غره بزنم اون ا نکهیا يبار جا نیا و

 ...مادر دینکن یرو درواس نیاستخو يزیچ... شمیمن مزاحمتون نم گهیخب د: گفت ینگاه مشکوك به ما انداخت ول هیخانوم  حاج

 ...رونیرفت ب و

 !؟يریدهنتو بگ يجلو یتون ینم: دیبه چونه ش کش یو دست رونینفسشو با صدا داد ب بارمان

 ...نمیب ینم یلیدل: نشستم وارید يحرص گوشه  با

 ...یبزن هات بهم يمنو با بچه باز ينکن زحمت چند ساله  یلطفا سع: وار جلوم تکون داد دیتهد انگشتشو
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 ...وار دیتهد... نه ای... بود يخواهش بده، دستور يبو نکهیاز ا شتریب لحنش

 ...گفت بچه م یداشت بهم م رسما

بارم  یتون یم یخواست یهرچ يچون جونمو نجات داد يفکر کرد! ؟یهست یک يتو فکر کرد: از زور حرص مشت کردم دستامو

 ...ود اون مردنب یجنابعال يها ياگه بخاطر مسخره باز! ؟یکن

دوباره ترس و اضطرابم ... شد یم خیخواست بکنه هم مو به تنم س یکه اون مرد م ياز فکر کار یحت... کاره رها کردم مهین حرفمو

 ...برگشته بود

 ...کردم خودمو کنترل کنم یم یو سع دمیکش یو بلند م قیعم ينفسا

 !حالت خوبه؟ سیماتآ: گفت یحالتم شده بود با نگران رییکه متوجه تغ بارمان

 !؟يتو مسببش بود: خواستم تو چشاش نگاه کنم ینم... زد به کف اتاق دوختم یکه توش موج م یبا خشم چشامو

 ...کنم یخال يجور هیداشتم حرصمو  ازین یخودم بود که ازش جدا شدم، ول ریدونستم تقص یم نکهیبا ا... نگفت یچیه

 ...به من دست نزن: مکه اومدم سمتمو با تمام قدرت پس زد دستش

 !؟يریگ یبه خودت م یشم حالت تدافع یم کیچرا هر بار که بهت نزد: رفت تو هم اخماش

 ...نداره یبه تو ربط: دستام پوشوندم نیب صورتمو

 ...من نبودم... نکنه اونجا! ه؟یبه من بگو مشکلت چ... نیبب: سماجت دستامو از صورتم جدا کرد با

 !؟ینکنه باورت شده نامزدم... نگران نباش: زدم و گفتم يپوزخند... خواد بگه یم یچ دمیفهم یم... کاره رها کرد مهین حرفشو

از  یچیشدم که ه ییبزنم مشغول خوردن غذا یالیخ یکنم و خودمو به ب شیعصب شتریب نکهیا يبا حرص از جام پاشدم و برا و

واسم  نقدریچرا حرفاش ا... دونستم چم شده یخودمم نم... رفت یم نییغذا مثل سنگ از گلوم پا يلقمه ها... دمیفهم یطعمش نم

 !گرون تموم شده بود؟

 يزیچ نیحال ا نیبا ا... بود ومدهیبدم هم ن نیکردم همچ یم ينقش نامزدشو باز دیحاج خانوم با يحد اقل جلو نکهیاز ا! چرا؟ دروغ

 ...دادم ینبود که تو ظاهر نشون م

از کجا  نویا... لب تاپ بود هیحواسم به بارمان بود که مشغول ور رفتن با  یچشم ریز... و خوردمقاشق به زور آب از عدس پل چند

 !آورده بود؟

 ادیبدتم نم نکهیتو مثل ا یول... من که نه: گفت ينگامو ازش گرفتم که با پوزخند... تو هم بود و نگاش به لب تاپ یحساب اخماش

 ...من نامزدت باشم

 ...از خود متشکر: ع کردمور صورتم جم هی لبامو

 ...ادیاز من بدت نم یکیحد اقل تو ! چرا نباشم؟: ابروشو داد باال يتا هی

 ...تیبچگ يزارم جا یتو م يخودپسند: بود خوردم وانیکه تو ل یاز آب کمی
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اومد غذاشو  یواست مخ یاگه م... رو بلند کنم ینینه اومدم س ایاون گشنشه  نکهیبه ا تیاهم یشامو که خوردم ب... نداد یجواب

 ...حاج خانوم واسش سفره بندازه چارهیخاله ش که نبود هر بار خواست ب يخونه ... بخوره

اگه بدنم  دیشا... تا دم در به زور بردمش... رو بلند کردم ینیو س ومدمیحرفا از حرصمه بازم کوتاه ن نیا يدونستم همه  یم نکهیا با

 ...رونیببرمش ب يرجو هیتونستم  یکوفته نبود م نقدریا

 يلحظه انگشتاشو رو هی يکه خواستم دستمو پس بکشم برا يلحظه ا... که بارمان اومد و از دستم گرفتش فتهیبود از دستم ب کینزد

 ...شد سمت صورتش دهینا خود آگاه نگام کش... دستم حس کردم

 ...رونیو از در رفت ببودم و دوباره نثارم کرد  دهیاز هزار بار ازش د شتریکه امشب ب يشخندین

 یحس م یمهربونه و گاه یلیکردم خ یوقتا حس م یگاه! مسخره م کنه؟ ينطوریاومد ا یچرا خوشش م... مشت کردم دستامو

 ...کردم دوست دارم با دستام خفه ش کنم

 ...شدم مونیکنه که پش یم کاریداره چ نمیلحظه وسوسه شدم بب هی يبرا... رفتم سمت لب تاپش يکنجکاو با

 ...آورده بود گاهیاز پا ایدونم،  یم دیمال حاج خانوم بود که بع ایحتما ! از کجا آورده بود؟ نویا یول

 ...جغجغه خانوم ستایخوب ن یفضول -

 ...به من نگو جغجغه ایثان! یکن یم کاریچ يندارم بدونم دار يعالقه ا چیاوال من ه: رفت تو هم اخمام

 !؟یچاگه بگم : و گفت دیخند طنتیش با

گه جغجغه  یجلوش که بهت م يزد غیخب ج! زدم؟ یم غیج... اومدم یمطمئنا از پسش بر نم! زنمش؟ یم! ؟یاگه بگه چ... بگه اگه

 ...گهید

 ...کنم یم کاریچ ینیبگو تا بب گهیبار د هیحاال : نازك کردم و گفتم یچشم پشت

 ...جغه...جغ: شمرده شمرده تکرار کرد... از دست بده رو یسرگرم نیوجه ا چیخواست به ه ینم یول... ش گرفته بود خنده

 ...ارمیدوست نداشتم جلوش کم ب یدونم چرا ول ینم... کنم یم کاریچ نهیمنتظر بود بب... رونیبا حرص دادم ب نفسمو

 ...نخورد کمیوچتکون ک هی یاما حت... قدم بره عقب هیخواست اونم  یدلم م یبود ول يخود یانتظار ب دیشا... قدم رفتم سمتش هی

به دندون گرفتم  نموییلب پا... نخورد یبازم تکون... قدم دومو برداشتم... شده بود نگاه نکنم رهیکردم تو چشماش که بهم خ یم یسع

 ...انگار خوشش اومده... گهینشون بده د یعکس العمل هیاه ... و قدم سومو برداشتم

 ...هیچ لشیدونستم دل یبود که خودمم نم بیعج... ادیبود که بدم بن ينگاش طور یول... کرد ینگام م رهیخ رهیخ هنوز

 ...تو بغلش فتمیب نکهیقدم تا ا هینه،  دنیالبته رس... مونده بود که برم جلو تا برسم بهش گهیقدم د هی فقط

! ش؟یبزن يخوا یم يچطور ...خنده داره... زنمش یم... نه! تو بغلش؟ يخودتو بنداز يخوایم... بس کن سیآمات! برم؟... بودم مردد

قدمو  هی نیمطمئن باش ا... ياریکم ب دیبه هر حال نبا! از تو کتک بخوره؟ ستهیمیاونوقت وا! چطور از پس احمد بر اومد؟ يدیمگه ند

اون که  یول... ادیبدم که نم... خب نه! کنه؟ یباهام شوخ ادیاصال مگه من بدم م... کنه یباهات شوخ دینبا همهف یم گهید يکه بردار

 ...دونه ینم نویا
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حرکت ممکنه کارو به کجاها  نیفکر کنم ا نیبه ا نکهیهنوز منتظره عزممو جزم کردم و قدم آخرو برداشتم و بدون ا دمید یوقت

ه ک یبود بخاطر شتاب کیداد و من نزد یجاخال عیسر یول... نییبرسونه، دستامو بردم باال و مشت کردم و با تموم قدرت فرو آوردم پا

 ...نیبخورم زم اد،یفرود ب انبارم يقرار بود رو شونه 

 هیخواست  یدلم م... حرصم گرفت و افتادم به جونش شتریب... بشم دستشو انداخت دور کمرم و بلندم کرد نیپخش زم نکهیاز ا قبل

 ...کرد یترم م يجر نیو هم... دیخند یم یاون ه یول... کنم یخال تمویعصبان يجور

و در  رونینفسمو با صدا دادم ب... دورم زد و پشت سرم قرار گرفت یکیحرکت تکن هیبا  عیردم سمت شکمش که سرخم ک زانوهامو

 :جوابش که گفت

 ...ازت کتک بخورم دیکردم با یفکر م -

 ...دمیکش یتند تند نفس م... داد یبازم فقط جاخال... صورتش کردم يو مشتمو حواله  برگشتم

 ...یهست ینشون بده چقدر عصبان... گهید بزن! ؟یچرا معطل: بارمان

... خواستم بزنمش یبود م یبا مشت و لگد و کله و خالصه هرچ... کنم یم کاریدارم چ دمینفهم گهینکردم و د یحرفش توجه به

 ...خواستم بزنمش یفقط م... ستمیبلد ن يکار چیه ایکنه  یاصال هم مهم نبود بدنم درد م

که رو لباش بود مشتامو باز کرد و  يخسته شدم با ته خنده ا دید یوقت... انداخت یو منو دست م دیخند یاون تمام مدت فقط م و

 ...فقط نگاش کردم جیگ... که کف دستام نشوند خشکم زد يبا بوسه ا... دستامو برد سمت لبش

که  شویاگه چند ساعت پ... دمید یداشتم اشتباه م دیشا... صورتم پخش شده بود برن کنار يتکون دادم که موهام که تو هی سرمو

 ...کارش نیاون وقت ا... اون وقت میگرفت یترحم فاکتور م يگذاشته بودم پا

 ...رهیگ یدستات درد م... زمینزن عز -

 ...نهیآره هم... خواد دستم بندازه یحتما باز م... نگفتم یچیه

بهم نگاه  جیگ. ترش بردم و هم زمان دستمو مشت کردم کیدسرمو نز... کنه یفکر م یدونستم به چ یشده بود و نم رهیچشمام خ تو

 ...کنم یمو مخف یطانیکردم لبخند ش یسع... کنم کاریخوام چ یدونست م یانگار نم. کرد

 ...بازوش فرود آوردم يبردم باال و با شدت رو مشتمو

 ...ها نهیدستت سنگ: گذاشت رو بازوش و با اخم گفت دستشو

 ...بآلخره زدمش. ..مردم یم یاز خوش داشتم

 ...ينارو زد: بارمان

 ...جغجغه یبهم نگ یخواست یم: باال انداختم شونه

 ...دستش از پشت خورد به کمرم و قلقلکم گرفت... دستش بهم برسه ازش دور شدم نکهیقبل از ا یدنبالم ول دیدو

 ...خنده ریزدم ز بلند

 ...زنم یوگرنه محکم تر م... ایجلو ن: دستامو بردم جلوش گرفتم جا دادم و وارید يخودمو تو گوشه ... شد کمیخنده نزد با
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 ...خنده م گرفت از حرفم خودمم

 ...یهست یتو قلقلک: گفت یخاص طنتیش با

 !منظور؟: کردم اخم

 ...زدم یکوتاه غیاومد جلو نا خود آگاه ج تا

 ...نکن حاج خانوم خوابه غیج غیج نقدرمیا... يگفتم جغجغه ا يدید: دیخند بلند

 !؟يدیفهم... نگو جغجغه... به من: جمع کردم و با حرص گفتم لبامو

 ...تخس شده بود يمثل پسر بچه ها! نه یعنیتکون داد که  سرشو

 ...رمیگ یکردم دارم گر م یکرد که حس م ینگام م یحالت هی با

 یته دلم م يزیچ هی یول... و ببندم داشتمچشام نکهیبه ا يدیشد لیم... فرو دادم یآب دهنمو به سخت... تر شد کیقدم بهم نزد هی

 ...تونم قورت بدم یآب دهنمم نم گهیحاال د... چرا گلوم خشک شده... یاه لعنت... کنه تمیگفت که ممکنه مثل قبل بخواد اذ

طر عادت دونم، بخا ینم... کردم یفقط داشتم به سر شونه ش نگاه م... نکردم یحرکت چیه... آروم آورد باال سمت صورتم دستشو

 ...تاب نگاه کردن به چشماشو نداشتم نکهیا ایزدم  یزل نم یبود که تو چشم کس یشگیهم

 ...کردم تو دهنمه رو قورت بدم یخواستم ضربان قلبمو که حس م یم ينطوریانگار ا... بودم آب دهن نداشتمو قورت بدم مصر

 ...يخوا ینم: که گفت یکردم حالت صداش عوض شده وقت حس

 !؟یبه خانواده ت زنگ بزن: رو چونه ش دیکش یشگیو بردش سمت صورتش و طبق عادت هم دیظه مکث دستشو عقب کشلح هی با

 !زنگ زدم: گفتم جیگ

 !کنار؟ يبر شهیم: مکث گفتم یبا کم بعد

 .دونستم یم لشویداشتم که فقط خودم دل یخاص زیکشش و گر هی. باشم کشینزد نیاز ا شتریخواستم ب ینم

 ...نگاه به خودش انداخت و آروم ازم فاصله گرفت و رفت سمت لب تاپش هیصورت من و بعد نگاه به  هی

 يزیخواستم به چ ینم. رفت یحوصله م باز داشت سر م. مشغول کردم واریگوشه نشستم و خودمو با نگاه کردن به در و د هی منم

 ...اومد تو ذهنم یفکر کنم چون همه ش سهراب م

 .و حاج خانوم با لبخند تشک به دست وارد شدبه در وارد شد  يا تقه

 .پاشد و رفت رخت خوابا رو ازش گرفت بارمان

 .رونیگفت و ازاتاق رفت ب يریخانوم شب بخ حاج

نگاشو که دنبال کردم به  ریمس... شده بود رهیخ نیو به زم ستادهیهدفمو از لب تاپ گرفتم و به بارمان دوختم که وسط اتاق ا یب نگاه

رفت بپرسم چرا  ادمیتشک اونقدر خوشگل بود که ... قلب بزرگ قرمزِ خوشگل با ساتن دوخته بودن هینفره که وسطش  تشک دو هی

 ...شده رهیمتفکرانه بهش خ نقدریبارمان ا

 خوشت اومده؟ یلیخ -
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 ...بودم کنج لبش بود دهیازش د ادیچند ساعت ز نیلبخند خاص که ا هی... نگاه کردم بهش

 ...خوشگ یلیه خآر: ذوق گفتم با

نه  ایتشک هست  یکیاون  نمیاتاق تا بب ي گهیسمت د دمیآروم نگامو کش... که از ذهنم گذشت، اجازه نداد حرفمو ادامه بدم يفکر

 ...ستیازش ن يخبر دمیکه د

 ...بهش فکر نکن! بخواب ریبگ: خنده گفت با

 ...که دوتاست بالشه يزینها چت... تشک هست هیپتو و  هیفقط  نجایخب ا: جمع کردم و گفتم لبامو

 !يخسته ا! بخواب... هیواسم کاف نیهم: و دوباره با لب تاپش مشغول شد واریدادش به د هیاز بالشا رو برداشت و تک یکی

 ...اخم کردم اریاخت یب... داشت يصداش حالت دستور لحن

و با وجود ... دراز بکشم دمیکش یخجالت م ییجورا هی... رو پاهام دمیتو جام نشستم و لحافو کش دیببخش هیباال انداختم و با  شونه

 ...شال نیا

 ...دراز بکش و راحت بخواب... یاز من خجالت بکش ستیالزم ن: کالفه م که گفت دیفهم انگار

دونستم  یمن... شدم رهیزانوهامو تو بغلم جمع کردم و سرمو گذاشتم رو پاهام و بهش خ... کارو بکنم نیتونستم ا یحال من نم نیا با

 ...برد یمنو سر م يکرد داشت حوصله  یکه م يهر کار یکنه ول یم کاریبا اون لب تاپ داره چ

 ...خوابم برد يهمونطور یک دمیشدم که نفهم رهیهدف بهش خ یب اونقدر

 دیبازمو د يچشا یوقت... تشک بخوابونه يداشت منو رو یبارمان بود که سع... ده چشم باز کردم یداره حرکتم م یکی نکهیحس ا با

 !؟يدیچرا نشسته خواب... کنم دارتیخواستم ب ینم: گفت

کرد که باز دوباره اخماش رفت تو هم  یکارم چه برداشت نیدونم از ا ینم... خودمو ازش دور کردم کمی اریاخت ینگاش کردم و ب جیگ

 !بهت ندارم يمن کار: و آروم گفت

 !؟یخواب یجا متو ک: عوض کردن جو گفتم يو برا میگزد لبمو

 ،ییپتو هیاز حاج خانوم  میبر ایب... شهیکه نم ينطوریا: کردم گفتم یهمونطور که شالمو مرتب م... گوشه از اتاق اشاره کرد هی به

 !م؟یریبگ يزیچ

 ...کنه ما یخب اون فکر م: دیخند

 ...ایب: از جام پا شدم و گفتم... تموم گذاشت مهین حرفشو

 !؟يریکجا م: متعجب گفت... درو باز کردم يآروم ال و

 ...ایب -

و از تو اتاقش رخت خواب بر  میر یم یواشکی... حاج خانوم که خوابه: آروم گفتم... میبا هم از اتاق خارج شد... شد و دنبالم اومد پا

 ...میدار یم

 !کنم؟ يدزد یکن یمنو مجبور م يدار: گفت یآروم يخنده  با
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 !شه؟یم یچ! کنن يدزد سایبارم پل هیخب : نخندم نتونستم

 ...يدزد یول... میکرد يچند وقته همه کار نیواال ما ا: گفت یلب ریو ز دیبه چونه ش کش یدست

نور راهرو ... باز گذاشته بود شدم مهیبود و درو ن دهیکه حاج خانوم توش خواب یوارد اتاق نیفکر کردنو ندادم و پاورچ شتریمهلت ب بهش

 ...ده بودروشن کر بایتقر کویاتاق تار

بخاطر  دیشا... نخوابه نیاصرار داشتم که رو زم نقدریدونم چرا ا ینم... رفتم سمت رخت خوابا... مستاصل کنار در واستاده بود بارمان

دلم  نکهیا ای... یبخاطر حس انسان دوست دیشا ای... بودم ونشیاالنمو مد ینسب يآزاد ییجورا هی... که واسم کرده بود ییجبران کارا

 ...تفاوت باشم یبهش ب تاومد نسب ینم

 !؟یواسه چ! اومد؟ ینم دلم

 ...کردم ینم دایواسش پ یبود که خودمم جواب یسوال نیا

که البته  نیزم زاشتمیبالشا رو م نکهیمگه ا دیرس یزورم بهشون نم یعنی... رونیزاشت بکشمش ب یلحافا بود که نم يبالش رو چندتا

 یحاج خانومو دور م دیکارو بکنم با نیو اگه قرار بود ا... بود دهیرخت خوابا خواب کیحاج خانوم نزدتونستم بکنم چون  یکارم نم نیا

 ...برد یوقت م یلیکار خ نیزدم و ا

 ...شد یم داریحالت ب نیدر ا مطمئنا

از جاش  یول... تو ادیم ببا دست بهش اشاره کرد... بزنم یتونستم حرف ینم... شدم رهیکرد خ یحرص به بارمان که با خنده نگام م با

 ...تکون نخورد

ماشاهللا حاج خانوم چقدر ... رونیاون بالشا بکشم ب ریکردم لحافو از ز یخودم دست به کار شدم و سع ستیبهش ن يدیام دمید یوقت

 ...رخت خواب داره

 يبود تا همه  یتکون کاف هیه بودم، که واستاد یتو اون حالت... دستم نگهشون داشتم هیبا  عیکه سر فتهیبود چند تا بالش ب کینزد

 ...کردم یواسه برگردوندنشون به جاشون نم یتالش چیه نیواسه هم... نیزم زنیبالشا بر

 داریبود که از شونه و گردنم هم واسه نگه داشتن اون همه رختخواب کمک گرفته بودم و چرخش گردنم هم برابر با ب نیا یبدبخت

 ...شدن حاج خانوم بود

 !کنم؟ کاریچ نایحاال با ا... خواد بخوابه یهرجا دلش م... اصال به من چه... مردم یم تیعصبان از داشتم

 !!!کرد یشونه م خال يبارو از رو يهمه  یفکرا بودم که دست نیهم تو

 !داشت؟ يرکا نیا: زمزمه کرد رونیب دیبالشا کش ریلحافو از ز اطیآروم و با احت... شدم رهیو با بارمان خ دمیکش یقیعم نفس

 !هستم؟ یمنو باش به فکر ک: حاج خانوم خوابه گفتم نکهیحواس به ا یب

 نیزد ا یکه به سرش م يفکر نیاول دید یلحاف باال سرش م هیبا  يمطمئنا اگه مارو اونطور... غلت زد هیلحظه حاج خانوم  همون

 ...میخفه ش کن میخوا یبود که ما م
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نفسم ... سمت خودش دینداشت و منو کش دیکه د واریرخت خوابا و د یقسمت خال نیرفت ب عیبارمان سر... خانوم آروم پلک زد حاج

 ...میواسه سوالش نداشت یجواب چیه میینجایچرا ا دیپرس یاگه م... حبس شد نهیتو س نهیحاج خانوم ما رو بب نکهیاز ترس ا

 ...که نامزدم هستن يالبته دونفر! دو نفر بود يتو اتاق رخت خواب برا چون

 ...حبس شد نهیچرا نفسم تو س دمیبار نفهم نیا... بارمان بود ي نهیهنوز سرم رو س... آروم باز کردم چشامو

 !داره؟یب نیسرتو برگردون بب: گوشم گفت ریز آروم

 ...خوابه: کردم یپوف... خوشبختانه خواب بود... که گفتو انجام دادم يکار

 ...ازش فاصله گرفتم عیسر و

 ...کنم يخودم دزد يآخرشم مجبورم کرد: گفت رونیرفت ب یا لحاف مکه ب یحال در

 ...تجربه کرد دیرو با يزیهر چ: و وارد راهرو شدم دمیخند

کنم  يدزد يمجبورم کرد نکهیبابت ا: باخنده لحافو باال نگه داشت و گفت. باز نگه داشت و بعد از من، پشت سرم داخل شد درو

 !یمرس

 .یانسان دوست يبزارش پا: و گفتم دمیخند

 ؟یفقط انسان دوست: گفت یلحن خاص با

 هم داشته باشه؟ يا گهید لیدل دیبا: دادم هیدر تک به

 ...و ینگرانم باش نکهیمثال ا... دیخب شا: کرد یبالشو مرتب م داشت

 .شهیم یگیکه م یینایا يشامل همه  یانسان دوست: حرفش اومدم ونیم

 ...کردم و  دیکل شینگران يرو شتریخب من ب: داد باال ابروشو

 !هیکاف یهمون انسان دوست: گفتم باز

 !کرده بودم دیبود که منم کل جالب

 .بخواب ریبگ! يتو که قفل کرد: رونیداد ب نفسشو

هر چند که تو اتاق ! شهیراحت بود که اونم سردش نم المیخ گهیحاال د! دمیکنار گذاشتم و رفتم وسط تشک دونفره دراز کش خجالتو

 ...به هر حال! بود يبخار

 .پس شالمو برداشتم دید یمنو نم گهیحاال که د! دیچراغو خاموش کرد و خودشم تو جاش دراز کش بارمان

 .دادیبرفو بهم نشون م زشیدر آورده بود، ر یکیهم اتاقو از تار یکمیروشن بود و  رونیکه ب ینور چراغ. به پنجره افتاد نگام

 !!!مشترك ریهر چند که جدا و غ! پسر مجرد بخوابم هیاتاق با  هیشبو تو  هیکردم بتونم  ینموقت فکر  چیه! داشتم یحس خاص هی

سکوت پر  نیکردم ا یکه حس م ادیاونقدر ز. به ذهنم هجوم آورده بود الیفکر و خ یهمه سکوت، کل نیحاال تو ا. جام غلت زدم تو

 نیبدتر ادیمنو  یو اون عوض. یانداخت و اون عوض یجنگل م ادیسکوت منو  نیا! کنهیاز سر و صداست که داره مغزمو مختل م

 .میزندگ يخاطره 
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 ياشکم آروم از رو. ترسوند یتونستم منکرش بشم م یزد و نم یکه داشت آروم آروم تو قلبم جوونه م یاون خاطره منو از حس و

که تو جاش  دیانگار به گوش بارمان رس نمیف نیف يصدا یول. کنم هیصدا گر یب شهیکردم مثل هم یسع. دیصورتم به بالشم چک

 .تکون خورد

 .رونینفسمو مثل آه دادم ب. اشکام دست خودم نبود اریاخت. گفت ینم یچیبود که اونم ه بیعج. لحظه خفه شدم هی يبرا

 شد؟ یم یول! خودم داد زدم تا دست از سرم بردارن یزدم و سر افکار ب يا گهیجام غلت د تو

 !بزار منم بخوابم؟. بخواب: دیر به گوشم رسبارمان زمزمه وا يصدا

 .من که سر و صدا نکردم: کردم صدام صاف باشه یسع

 .کشه باال یشو م ینیب رونیگربه داره ب هیپس : دیخند

 .گفتم بخواب سیآمات: گفت يجد يبار با صدا نینزدم که ا یحرف

 .مثل هق هق از گلوم خارج شد يخفه ا يصدا تموم تالشمو کردم نکهیچون با ا. کرد شتریلحن محکمش بغضمو ب انگار

داشتم بغضمو  یدادم و سع یمشتام فشار م نیبالشو ب يلبه ها. جلوه نکنم فیجلوش ضع نیاز ا شتریتو بالش فرو کردم که ب سرمو

 .قورت بدم

 يم باز و تو دستاخودم بخوا نکهیو بعدش دستم بدون ا. کم و کمتر. بالش کم شد يحس دستش رو موهام فشار انگشتام رو با

 .گرمش قفل شد

 یول. بود هیمن هر شب کارم گر. لوس باشم يخواستم تو چشمش مثل دخترا ینم. نمیاز رو بالش بلند کرد و مجبورم کرد بش سرمو

 .دونست ینم نویاون که ا

قطره اشک  هی هیفقط کاف :گوشم آورد کیسرشو نزد. رخ صورتشو روشن کرده بود مین قایدق رونینوز چراغ ب. نییآورد پا صورتشو

 .یشد مسئولش خودت یاون وقت هرچ زه،یاز چشمات بر گهید

 ...یول. ستمین یتیظرف یباور کن من آدم ب: و گفت دیخند. سرمو آوردم باال و نگاش کردم جیگ

 .کردم یساکت نگاش م هنوز

 ؟ینگام نکن ينطوریا شهیم -

 .چشماش زل بزنم خواستم تو یبار م نیا دیشا. نگامو ازش نگرفتم یول

 .يکه تا االن بهم ابراز عالقه نکرد بهیواسم عج یول. یمنو نگاه کن یتون یم يخوا یخب تو هر چقدر م -

 .کنم یکارو م نیمن ا. ریخب به خودت سخت نگ: گفت که دوباره گفت یچ دمیلحظه نفهم هی يبرا

 ؟یزن یم غیبهت ابراز عالقه کنه ج یکیاگه : نشوند رو شونه م دستشو

منو  تیخصوص نیزدم؟ اصال چطور ا غیج یمن ک: با حرص گفتم. کرده بودم دیزدنش کل غیفقط رو قسمت ج. رفت تو هم اخمام

 ؟یفقط تو شناخت

 !ومدیبدم م غویج غیج ياز دخترا شهیهم: لب گفت ریو ز رونیبا صدا داد ب نفسشو
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 اد؟یخوشم م یاز خود راض ينه که من از پسرا -

 !ییغویج غیج يم قبول دارخودت يدید: دیخند

 .ستیتو واسم مهم ن يحرفا و رفتارا. فکر کن يخوایتو هر طور م: گفتم لکسیر یلیپس خ! حرص خورده بودم بس بود یچ هر

بزن که حاج خانوم  غیفقط تو رو خدا آروم ج. یسر موضوع اصل میبرگرد. ایقرار نبود خرابش کن! یه یه: صورتم يآورد جلو دستشو

 .نشه داریب

 ...يخرابش کرد... خودت بود ریتقص یول

 .رفت تو هم اخمام

 ...خواستم بگم یم یچ يدیفهم گهید. حاال اخم نکن: بارمان

فرصت سو استفاده  نیدارم از ا یخوام فکر کن یامشب نه تو حالت خوبه و نه من م! نگو یچیه! سیه: اومدم دهن باز کنم گفت تا

 .بخواب ریبگ. کنمیم

 .گهیبخواب د ریبگ: طرف هیسرشو خم کرد . منخورد یتکون چیه

 کجا؟: لبامو آروم تکون دادم. که اونم پاشد و آروم رفت سمت در دمیکش یقیعم نفس

 .بخورم ییهوا هی رمیم: چرخوند رهیدستگ يرو دستشو

 .رونیبهم فرصت حرف زدن بده رفت ب نکهیبدون ا و

 یلیخ. ندارم یمن احساس... احساست! ؟یاما تو چ... اون منظورشو بهت رسوند سیآمات... دستام گرفتم نیجمع کردمو سرمو ب زانوهامو

 دیبا! ؟یبآلخره که چ... یعوض کن یتون ینم تویواقع یول. نه یحاال هر چقدرم که خودت بگ! يدار! ندارم یحس چیوقته که ه

 نه؟ ای يایباهاش کنار ب

 !نشده تیکه طوربرو خدا رو شکر کن  ؟يریغم بغل بگ يزانو يخوا یم یک تا

 !فکرا دست از سرم بردارن نیفشار دادم، بلکه ا شتریب سرمو

 .خوابم برد یک دمیکردم که نفهم الیاونقدر فکر و خ دمیتو جام دراز کش دیام نا

 ...یآماده ش دیبا... پاشو... سیآمات: شدم داریبارمان ب يدونم ساعت چند بود که با صدا ینم

 !برف قطع شده؟: تو جام نشستم و گفتم... آلخره صبح شدب... دمیبا دستام مال چشامو

 ...یحاضر ش دیبا... شنیجاده ها باز م گهیتا چند ساعت د: رفت سمت لب تاپش گفت یکه م یدرحال

 ...واسه برداشتن ندارم يزیمن که چ -

 ...صورتت پف کرده... به دست و روت بزن یآب هیخب پس پاشو : دیخند

 ...یبا نمک مینطوریا... اخم نکن حاال: شد شتریخنده ش ب... شتم رو گونه هامکردم و دستامو گذا اخم

 ...رونیزد و از اتاق رفت ب یچشمک و
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 یپوف... کرد یرفته بود و دوباره بدنم درد م نیمسکنا از ب ریانگار تاث یول... از جام پاشدم هیچ لشیدونستم دل یکه نم يلبخند با

 ...رو که دکتر گفته بود برداشتم و خوردم ییاز قرصا یکیو رفتم و از طاقچه نثار سهراب کردم  یو فحش دمیکش

جوش رو صورتم بزنه  هیکه  یمن... کاش زودتر خوب شه... دمیبه زخمم کش یدست... واستادم و به صورتم نگاه کردم نهیآ يجلو

 !ام؟یکنار ب خوامیچطور م نیزارم، حاال با ا یراحتش نم

ناراحت نشه کنارش  نکهیا يکردم و برا يتشکر... حاج خانوم با لبخند ازم خواست باهاش صبحونه بخورم که رونیاتاق رفتم ب از

 ...گشتم یدنبال بارمان م یچشم ریز... خوردم مییاز چا کمینشستم و 

 !زم؟یعز يگرد یدنبال جناب سرگرد م: خانوم حاج

 ...دیبودم که حاج خانوم فهم عیمن ضا چقدر

 ...رونیتلفنش زنگ خورد رفت ب... اطهیحتو : و گفت دیخند

 ...داشت میپس گوش: انداختم باال ابرومو

 ...هوا سرد بود یبرف قطع شده بود ول... اطیمو که خوردم از حاج خانوم تشکر کردم و رفتم تو ح ییچا

 تشیمتوجه عصبان یول مدیشن یصداشو نم... رفت یکالفه راه م یگفت که ه یبه بارمان م یکه پشت خط بود چ یدونم اون ینم

 ...بودم

 !؟يخور یبرو تو سرما م: گفت یمتیمال چیبدون ه... رو که قطع کرد تازه چشمش به من افتاد یگوش

 ...شدم رهیتوجه بهش به اطراف خ یدادم و مثال ب هیکه پشتم بود تک یبه حرفش ندادم و به ستون یتیتو همو اهم دمیکش اخمامو

 ...نرو رو اعصابم گهیتو د سیآمات: دیگرفت و منو کشاومد سمتم و بازومو  کالفه

و بازومو از دستش  رونیکنه نفسمو دادم ب یحاج خانوم داره از تو هال نگامون م دمید یوقت یول... دونم چرا لجم گرفته بود ینم

 ...بارمانم دنبالم اومد تو... و خودم رفتم تو رونیب دمیکش

 یپدرشو منتقل کردن، ول... رنیاالن بهم خبر دادن که سهرابو نتونستن بگ: و گفتدرو پشت سرش بست  میاتاق که شد داخل

 ...خودش

... نمشیبب گهیخواست د یدلم نم... دمیترس یدر حد مرگ از سهراب م... دنیدونم چرا حس کردم دست و پام شروع کرد به لرز ینم

 ...بود دهیبر غیبود که صورتمو با ت وونهید هیاون ... باهاشو نداشتم ییتوان روبه رو گهیتو همون دو روز اونقدر عذابم داده بود که د

 یم... میکنم زودتر بر گرد یفقط خواهش م... ولم کن: دستامو جلوش گرفتم... اومد سمتم عیسر ستیحالم خوش ن دیکه د بارمان

 ...مامانم شیخوام برم پ یم... کنه دامونیترسم پ

 ...خواستم به زبون آوردم یکه واقعا م ویزیاون لحظه چ. ..نداشت فکر کنه لوسم یتیاهم برام

 ...میبر ياگه آماده ا... مینش ییشناسا نکهیواسه ا... هیشخص... گرفتم نیماش هی گاهیصبح از پا... خب لهیخ: جدا شد و گفت ازم

 ...رونیتکون دادم و فقط داروهامو برداشتم و باهاش از اتاق رفتم ب سرمو

 !دلم؟ زیکجا عز: خانوم حاج
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 ...حاج خانوم میکن یرفع زحمت م: زدم و بغلش کردم لبخند

 ...یخوش بخت بش... گلم یتو هم مثل دخترم: پشتم دیکش دستشو

 ...رونیب میکرد و از خونه ش زد یبارمانم با احترام ازش خداحافظ... دیصورتمو بوس بعد

حدودا هفت،  يدختر بچه  هیهمون موقع ... بود ينقره ا کسیل اا یج هی زدیکه بارمان ازش حرف م ینیماش... رونیب میدر زد از

 هویهنوز ازمون دور نشده بود که ... با نگام دنبالش کردم... نشسته بود از جلومون رد شد کشیکوچ يهشت ساله که رو دوچرخه 

 ...افتاد

خانوم  یخوب: بچه هه رو بلند کرد عیاخت و سرنگاه به من اند هیبارمان ... پاهام خشک شده بود... برم سمتشو نداشتم نکهیا قدرت

 !کوچولو؟

 ...بودم رهیو من هنوز به رفتنش خ... دوباره سوار دوچرخه ش شد و ازمون دور شد هیهه با گر بچه

 س؟یآمات یخوب: که بارمان بهم وارد کرد به خودم اومدم یتکون با

 ...بستم و باز کردم چشامو

 ...يایبه نظر نم ينطوریا یول -

 ...خوام برم خونه یاالن فقط م: گفتم نیرفتم سمت ماش یکه م مونطوره

 ...بارمانم اومد و سوار شد... درو باز کردم و نشستم و

 ...نگفت يزیبه من انداخت و چ یچشم رینگاه ز هی

 ه؟یمهتاب ک یبگ شهیم: هم ذهن خودمو، و هم ذهن اونو منحرف کنم گفتم نکهیا يبرا

 ؟يکرد یفکر م نیبه ا یر کنم داشتباو: پوزخند گفت هی با

 ...پدر توئه کیحاال که سر بحث باز شد بزار بهت بگم، پدر سهراب شر... زن سابق سهراب! بهت گفته بودم: نگفتم که گفت يزیچ

 !من؟ يبابا کیشر... کج کردم سرمو

 يو فروش دخترا دیخر... کنه یم يفت کارهمه نوع کثا... بزرگه يها یاز قاچاقچ یکیفراموش بشه که  دینبا نمیالبته ا: بارمان

 ...قاچاق مواد... یرانیا

 بود؟ کیشر یآدم نیبابا چرا با همچ! کرده بودم کپ

... دونه یاز اون نم یچیبابات ه! يدیترس ينطوریدختر خوب من که نگفتم بابات باهاش هم دسته که ا: تو فکرم گفت دید یوقت

 ...دونست ینم روزیالبته تا د

 ...کنه یبه اسم مهتاب ازدواج م يبا دختر شیسال پ شیسهراب ش م،یاز پدرش که بگذر: عوض کرد و ادامه دادرو  دنده

ماه از طالقشون نگذشته که مهتاب با پونزده ضربه چاقو به طرز  هیو هنوز ... شنیمشترك، از هم جدا م یسال زندگ کیاز  بعد

 ...رسهیبه قتل م یمشکوک

 ...شق اول من بودمهتاب ع: لحظه سکوت هی و
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 یم ادیز... خواهرم بود یمیمهتاب دوست صم: چرخوند گفت یکه فرمونو م یبهم انداخت و در حال یچشم رینگاه ز هی. نگفتم يزیچ

 ییبوها هیبهار، خواهرم که . عاشقش شدم و کار از کار گذشته دمیبه خودم اومدم که د یوقت یدونم چرا ول ینم... ما ياومد خونه 

به  کیسالم و عل هیخالصه بگم که رابطه مون از حد . که اونم منو دوست داره دیزبونش کش ریو از ز ردد با مهتاب صحبت کبرده بو

 یدونستم وضع مال یم. اوردیمختلف م يکردم واسه ازدواج مهتاب بهونه ها یمن اصرار م یهر چ. دیرفتن و ابراز عالقه رس رونیب

جنگه که  یدونستم مهتاب داره با خانواده ش م ینم یول... حرفا باشه نیو ا هیمشکلش جهزکردم  یفکر م. ستیخوب ن ادیشون ز

کرده و چون  یپدر سهراب کار م ياونطور که بعد ها مهتاب واسم گفت، پدرش تو کارخونه . مجبورش نکنن با سهراب ازدواج کنه

کنن که  یسهراب مهتابو مجبور م یعال طیبا توجه به شرابود و ازش خوشش اومده بود، و  دهیمهتابو د یدوبار اتفاق یکیسهراب 

 .باهاش ازدواج کنه

 .خواست برم و هر دوشونو بکشم یبه دستم دلم م دیش رس یکارت عروس یوقت: دور فرمون محکم تر کرد و ادامه داد مشتشو

 یاشک يچشما دنید: مه دادصاف نشستم سر جام که ادا اریاخت یب! نداشت یلحن مصممش نشون از شوخ! نگاش کردم متعجب

 مهتاب تو لباس عروس،

سال بعدش خبر طالق مهتاب  کی یول... به روزم اومد بماند یچ نکهیا. کرد یم دیگفت مجبورش کردن رو تائ یبهار که م يحرفا

زنگ زد و ازم درست روز طالقش بهم . نبودم شمیبه بهم خوردن زندگ یراض یبشم، ول میتونستم منکر خوشحال ینم. دیبه گوشم رس

 شیسال پ کیتا آسمون با مهتاب  نیزم دم،یکه د یاون مهتاب یول. با جون و دل حرفشو قبول کردم... مینیرو بب گهیخواست که همد

مهتاب قسمم داد که . بال ها رو سرش آورده سخت نبود نیسهراب ا نکهیحدس ا. صورتش کبود و متورم بود يهمه . کرد یفرق م

تفاوت  یب نقدریتونستم ا یمن نم یول. ارهیسرم ب ییبال رست و ممکنه ه وونهیگفت اون د یم! نداشته باشم به کار سهراب يکار

 .کارشو جبران کنم نکهیفرصت بودم واسه ا هیدنبال ... باشم

 ...بعدش ماه هی یول. میقرار بود سه ماه بعدش ازدواج کن: بود رهیهنوز به روبه رو خ. گوشه نگه داشت هیکج کرد و  رشویمس

 !متاسفم: گفتم يرفته ا لیتحل يبا صدا... ادامه بده نتونست

 يپدر و مادرش رفته بودن کرج خونه ! شیپدر يخونه  يتو. با پونزده ضربه چاقو: رو صورتش نقش بست و گفت یکج لبخند

 ...مهتاب یول! بوده ضیظاهرا مر! مادربزرگش

 يرد چنگش رو یوقت: با پشت دست پاکش کرد و ادامه داد! نییپا دیچک قطره اشک از چشمش هیبست و چند لحظه بعد  چشاشو

 ینم يطور چیه! پرونده شو خودم گرفتم دستم! کار بمونم ینتونستم ب گهید دمیپخش شده بودو د وارید يو خونش که رو خچالی

دت دادن که اون شب سهراب باهاشون بود که دوستاش شها نیبدتر از همه ا! ينه شاهد! ینه اثر انگشت! شد ثابت کرد کار سهرابه

 ...بوده

زود  یلیخ! شدم کیدوستاش جا زدم و بهش نزد نیکرد، خودمو ب يکار شهینم ينطوریا دمید یوقت! شناخت یمنو نم سهراب

 قیتحق یبا کم... تونستم از خون مهتاب بگذرم ینم یول! پدرش بود هیمدرك عل میاصل تیمامور! ارمیتونستم اعتمادشو به دست ب

 !ازدواج کنه، با مهتاب ازدواج کرده دینظر دکترش که بهش گفته نبا فو برخال هی یروان ماریکه سهراب ب دمیفهم
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که سهراب تو رو با  نهیبخاطر هم دیشا! مهتابه يچشما هیشب یلیچشمات خ: به صورتش و گفت دینگاه بهم انداخت و دستشو کش هی

 !مهتاب اشتباه گرفته

 یدوست داره که تو براش نقش مهتاب شتریب! رهیکه بخواد تو رو اشتباه بگ یستیش ن هیالبته اونقدر شب: و گفت سرشو چرخوند دوباره

 !ستین دیبع یروان ماریب هیاز  نیو ا... یکن يخوادو باز یکه م

 ...نمشیبب گهیخوام د ینم -

 .ز دستم فرار کنهتونه ا یبار نم نیا. کنم یم رشیدستگ يمطمئن باش به زود: راه افتاد دوباره

حس  شهیبودم هم یرستانیمن هنوز دب یاصال وقت! دهیآزارم م نقدریخواد من مهتابش باشم، چرا ا یاگه سهراب م! فهمم یمن نم -

 !دنبالمه یکیکردم  یم

... ر سهرابپد يدایبر تهد یکه پدرت زد مبن ییحرفا! بود ختهیچون اوضاع کارخونه بهم ر! اون موقع به خواست پدر سهراب بود -

 ...یبه پدرت نگفت زایچ نیاز ا یچیهدفش ترسوندن پدرت بوده که تو ام ه

 ...ازش متنفرم -

... برنگرد: گفت عیکه سر نمیخواستم برگردم پشت سرمو بب... کرد شتریجلو انداخت و سرعتشو ب ي نهینگاه به آ هی... نگفت يزیچ

 !نییبرو پا! گم بکن یبهت م يهرکار

 .ریو بگ گمیکه م يبردار و شماره ا بمیاز تو ج مویگوش: شدیم شتریسرعتش لحظه به لحظه ب... نجام دادمکه گفتو ا يکار

 یفرع هیوارد ... که دنبالمون بود شدم یمشک نیتو همون لحظه متوجه ماش... کتش برداشتم بیرو از تو ج یرفتم باال و گوش کمی

 ...میخارج از شهر شده بود

 ...ترسو نباش سیآمات! زش افتاده بودبه لر اریاخت یب دستام

 !سهرابه؟: گفتم یلرزون يصدا با

سال ... الو: کرد یم یدست رانندگ هیگوشش و با  ریگذاشتش ز... گرفتم و بهش دادم عیجواب شماره رو گفت و من سر يبجا

 ...خداحافظ... فعاله... میرودبار يلومتریما تو شصت ک... سرهنگ

 ...رو قطع کردم یگوش

 ...ساعتمو باز کن: مانبار

 ...که خواستو انجام دادم يفقط کار... چرا دمینپرس

 ...ببندش به دستت: بارمان

 !؟یواسه چ -

 ...ببند کارت نباشه -

 ...خورد کارم سخت شده بود یم نیکه ماش ییبا تکونا... کردم ببندمش یسع

 ...فتم برو فقط بدو و فرار کنبهت گ یکه افتاد، وقت یهر اتفاق... خوب به حرفام گوش کن: بارمان
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 !بارمان؟: دمینال

! نیبب... نکن يلج باز نبارویفقط تو رو خدا ا... گم بخاطر خودته یم یهر چ: آروم، اما محکم گفت... زد يلبخند مچهیکردم ن حس

 ...مطمئن باش که اومده! بدتره یلیخ! ستیمثل قبل ن گهید نباریسهراب ا

 !خواد بکشتمون؟ یم: گفتم یتبا بدبخ... ادامه نداد حرفشو

 ...دم یقول م! دستش بهت برسه زارمینم -

 !بهم برگردونه یکمیبود که تونست آرامشو، حد اقل  نانیو با اطم ياونقدر جد لحنش

قلبم مثل گنجشک تو ... بعد متوقف شد یتر شد و کم دیشد يتکونا... نیماش کیالست دنیترک يو هم زمان صدا کیشل يصدا

 ...خواست اسلحه شو برداره یدست بارمان رو کمرش بود و مطمئنا م... شد یم دهیکوب نهیس

 ...شو و با تمام توانت بدو ادهیبازش کردم تو ام پ یوقت: نگام کنه گفت نکهیدر و بدون ا ي رهیدستشو گذاشت رو دستگ یکی اون

 یکه نم یچه خبره به سمت نمیبب نکهیم و بدون اشد ادهیتکون دادم و همون موقع بارمان درو باز کرد و منم پشت سرش پ سرمو

 ...ممکن بود ریغ یول... سرعتمو به کار ببرم يکردم همه  یم یاون همه برف سع يتو... دمیدونستم کجاست دو

 ...رو گرفته بودم شیکه پ یفقط برف بود و راه... بدم کجام صیتونستم تشخ ینم

داشتمو با اسارت  ازیبهش ن شتریکه ب یو در مقابلش حس... گرفت یازم م شترویبو توان حرکت  شدیم شتریپهلوهام هرلحظه ب درد

 ...يآزاد... دیکشیم

 ...توانمو گرفته بود يهمه  ادیو استرس ز دنیدو! رفتم یخم شده بودم و راه م نییبود که به سمت پا ادیدردم ز اونقدر

 يدستمو گرفتم جلو... کالغا همه رو هوا پر زدن... ستادمیا... توان شدمغزم قفل کرد و پاهام نا... دیچیدورم پ يتو فضا یکیشل يصدا

 ...دهنم و برگشتم عقب

 ریکمرم ت... قدم رفتم عقب که افتادم رو برفا هی يبلند غیشدم و با ج ریسهراب که با خنده پشت سرم واستاده بود غافلگ دنید با

 ...افتاده بودم هیبه گر... دیکش

 ...کردم یم هیو من گر... دیخند یبلند بلند م... کنارم نشست سهراب

 ادته؟ی... يکرد یم هیاون شبم گر -

بازم منتم ... ولت کنم يکرد یمنتم م! مهتاب؟ ادتهی: رو گونه م دیسر تفنگشو کش... حس شده بود یب... تو برفا مشت کردم دستامو

 ...کن

 ...ستمیمن مهتاب ن: زدم ادیفر

 ...گم یکه من م یهست یتو همون... خفه شو: داد و با حرص گفتگلوم فشار  ریتفنگو ز ي لوله

 ...ولم کن: عجز گفتم با

 ...شتریب... بگو... نیآفر: شد شتریش ب خنده

 ...دیبلند تر از قبل خند و
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 ...ــــــانـبارم... بارمان: زدم ادیفر

 ...به گونه م زد که خون دهنم رو برفا پخش شد یمحکم یلیس

 ...خواد کمکت کنه یم یک نمیحاال بب... فرستادم به درك ستمیپلاون جوجه : سهراب

 ...امکان نداشت بارمان مرده باشه... شد شتریم ب هیگر

 ...به بارمان دنیرس يبرا... جون خودم ينه برا... کردم بلکه از دستش فرار کنم شتریب تقالمو

آرزوهات،  يهمه  کیحرکت کوچ هیبا  یبدون نکهیا... شده حس یاز زور ترس حس کردم بدنم ب... گاهم جیشو گذاشت رو گ اسلحه

 ...هیحس بد... رهیبه باد م یداشته باش یتون یم ندهیو تو آ یتو گذشته داشت یهر چ

 ...تنم به لرزش افتاده بود ي همه

 یحت یول... هول دادمکردم بهشون قدرت بدم سهرابو به عقب  یم یکه سع ییتالشمو به کار گرفتم و با دستا يبار آخر همه  يبرا

 ...شد شترمیب يدیباعث نا ام نینخورد و ا کمیتکون کوچ هی

که از سهراب  یچون با شناخت... بشه شترینه تنها آرومم نکرد بلکه باعث شد ترسم ب دیچیفضا پ يکه تو سیپل نیماش ریآژ يصدا

 ...نکنه ياحمقانه ابه تموم معناست، مطمئن نبودم بخواد کار  ي وونهید هیدونستم  یداشتم و م

 !اونو؟ ای يمنو دوست دار: زد ادیفر

 ...واسم سخت نبود هیک "اون"منظورش از  نکهیاون لحظه هم حدس ا يتو

به هق هق ... دمیکردم به آخر خط رس یحس م! ستیواسه سوالش ن یکار جواب نیا دمیفهم ینم یحت... تونستم سر تکون بدم فقط

 زم؟یعز یکن یم هیا گرچر: دیبلند بلند خند... افتادم

 ...دیشن یانگار اونقدر محو صورت من شده بود که نم یسهراب ول... هیدونستم متعلق به ک یکه نم دیبه گوشم رس ییقدما يصدا

 ...یکن یقول بده بهم که فراموشم نم: زمزمه وار گفت! صورتم از درد زخمم جمع شد... دیآورد باال و آروم رو صورتم کش دستشو

 !یکن یهمه ش تکرارش م هیواسه چ یبدون نکهیعمل ناخودآگاه که بدون ا هیمثل ! جهت سر تکون دادم یخود و ب یب دوباره،

 یسع نیاز ا شتریبخوام ب نکهیقدرت قورت دادن آب دهنم هم نداشتم چه برسه به ا یحت... م فشار داد قهیشق يرو شتریشو ب اسلحه

 ...کنم واسه فرار

 یم يذهنم هم باهام لج باز یحت یول! فتهیکه قراره ب یفکر کنم جز اتفاق يزیکردم به هر چ یم یم و سعاز ترس بسته بود چشامو

 !مرگ: دیچرخ یمحور م هی يکرد و فقط رو

 ...اونقدر بلند که... گوشم زنگ زد يشدن ماشه تو دهیکش يصدا

من هنوز زنده  نکهیا یعنی نیا... مو بستم و باز کردملحظه چشا هی يبرا... هوشش کنارم افتاد یکه جسم ب دیهم نکش هیچند ثان به

 ...م

 یکه جلوم آروم تکون م یمنگ به جسم! دونم قدرتشو از کجا آوردم اما از جام پا شدم ینم... دمیکش ینفس م یدر پ یتند و پ تند

 ...شدم رهیخ دیخند یخورد و م
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 ...مو گرفت يردم تموم انرژاونقدر خفه که حس ک! زدم يخفه ا غیدهنمو ج يگرفتم جلو دستمو

 یک نکهیا دنیقدرت برگشتن و د یحت... گهیجسم د هیعقب عقب رفتم که خوردم به ... کرد یم هیو گر... دیخند یبهم م داشت

 ...بود دیچرخ یم هیگر نیکه تو ح ییو چشما دیخند یکه م یینگام فقط به لبا! پشت سرمه رو هم نداشتم

 ...کرد یدستش پر از خون بود و با خنده به دور شدن من نگاه م... دیچیپ یاز زور درد به خودش م سهراب

 !دیخند یاون نم یول! هیدونستم چ ینم! خنده نبود نیا! نداشتم دنشویخند دنیطاقت د... رفتم یمن هنوز عقب عقب م و

 ...دمیوسرعت ممکن به طرف بارمان د نیشتریو رومو ازش برگردوندم و با ب دمیکش يو بلند قیعم نفس

هرچه زودتر  دیبا یتابشم ول یب نقدریچرا اون لحظه ا ؟یواسه چ دمیفهم ینم... نرفته بودم که از هولم افتادم رو برفا شتریقدم ب چند

 ...رسوندم یخودمو بهش م

برفا افتاده بودو  يکه رو یکه بخاطر افتادنم تو مشتم جمع شده بودنو پرت کردم کنارو با چند قدم بلند و هول خودمو به جسم ییبرفا

 ...چند نفر دورش کرده بودن رسوندم

 ...و قادر به حرف زدن نبودم دیلرز یدستام از زور ترس م... شدم رهیخ یخون يو منگ به برفا جیگ

 ...مارستانیبه ب مشیرسون یاالن م... هوشه یب زمینگران نباش عز: دستمو گرفت عیخانوم اومد سمتم و سر هی

 ...هوش بارمان یبه جسم ب رهیمن مسخ شده همونجا واستاده بودم و خ یول... ا خودش ببرهکرد منو ب یسع بعد

 ...خورم مجبور شد به زور متوصل بشه و منو دنبال خودش بکشه یمن تکون نم دیکه د خانومه

موندن  يبرا یخودم واکنشاز  نکهیبدون ا یحت! شدم یم دهیبخوام، دنبال همون خانومه کش نکهیبرگدونده بودم عقب و بدون ا سرمو

 .خواستم بمونم یکارام نداشتم و فقط با نگاه م يانگار که کنترل رو. نشون بدم

 .نگاه هامو نفهمه یمعن یکه کس یدر صورت یحت

 ساعت چنده؟: گفتم جیگ. شکالت گرفت سمتم و مجبورم کرد بخورمش هی. باز کرد و منو نشوند نویماش هیدر عقب  خانومه

 ها؟: گفت تر از من جیگ

 ساعت چنده؟: تر از قبل گفتم بلند

 .خودم دارم. یخواد بگ ینم: نگاه به مچ دستم انداختم هیبعد  و

 .مات مونده بود به حرکات من چارهیب

 .میخونه بود دیبا گهیسه ساعت د! اه -

 .نگران نباش! زمیعز میرس یم: گذاشت رو شونه م دستشو

 نه؟. اون مرده: هیگر ریزدم ز هوی

 ...مطمئن باش... شهیحالش خوب م... مارستانیرسوننش ب یبچه ها دارن م... نه خانومم: مو تو پنجه هاش فشار داد هشون

 .به خاطر من جونش به خطر افتاد... من مقصرم رهیاگه بم -

 ...افته ینم یاتفاق چیه... زمیآروم باش عز -
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تو تنم نبود که بخوام مقاومت  یجون... نمیش که زنه نزاشت و مجبورم کرد بشخواستم برم دنبال... موقع بارمانو با برانکارد بردن همون

 ...کنم

 ...حرف گوش کن نشستم و خودمو به دستش سپردم يبچه ها مثل

 ...نگه دار: دهنم و فقط تونستم بگم يدستمو گرفتم جلو عیگذشته بود که سر يا قهیچند دق... میبود ریلحظه بعد تو مس چند

و  دمیبه صورتم آب پاش... همون خانوم واسم آب آورد... تو معده م بودو باال آوردم یو هرچ رونیب دمیپر نیماش ادنستیبه محض ا و

 !کردم دوستش دارم؟ یحس م دیبا تیموقع نیچرا تو ا... دادم ییرها يدوباره به بغضم اجازه 

 ...تونستم بهش فکر کنم ینم یحت...  اگه

 !زم؟یعز يبهتر -

 یراننده حرکت کرد و من سرمو به پشت... نینم زدم بهش نگاه کردم و آروم سرمو تکون دادم و باهاش برگشتم تو ماش يپلکا نیب از

 دمیو خسته بود که اصال نفهم ریاونقدر ذهنم درگ... شده به ظاهر یحت... داشتم اجیآرامش احت کمیبه ... دادم و چشامو بستم هیتک

 ...چطور خوابم برد

 ...نبود یعیرطبیکس غ چیه يعکس العمل برا نیچند روز مضطرب بودم که ا نیاونقدر ا... دمیدلهره از خواب پر با یلمس دست با

در واستاده بود و به  يشدم و خودمو تو بغل مامان که جلو ادهیپ نیاز ماش... آشنا به گوشم برسه ي هیگر هی يباعث شد صدا عوضش

 ...کرد انداختم یم هیحال و روزم گر

 ... بود نجایکه دنبالش بودم ا یآرامش... بغلش کرده بودم و حاضر نبودم ازش جدا شم محکم

بد  یلیخ ؟یکن کاریچ یخواست یشد م یم تیزیچ هی! ینگفتم نرو؟ بهت نگفتم؟ منو کشت: گفت يبا حالت دلخور هیبا گر مامان

 !يخود سر شد!  يشد

 !نیصورتشو بب ؟يکرد یم کاریکشته بودنش چ. میش یگرفتار م يد ینمتو هر وقت حرف منو گوش : به بابا کرد و ادامه داد رو

 ...شهیو نگران یدل تنگ يمامان از رو يحرفا نیا میدونست یهرچند همه م... به مامان اشاره کرد که بس کنه آرش

 ...دخترم یخوش حالم سالم: دیبغلم کرد و سرمو بوس... از مامان نوبت بابا بود بعد

 نگفتم هفت تا جون داره؟: پشتم با خنده زد نیآرت

کرد و آرمان، آرش  یصحبت م سایاز پل یکیو بابا با ... دمیهمه رو بوس... شدیحرفش باهاش دعوام م نیوگرنه سر ا... خوب نبود حالم

 ...مامانم همرامون اومد... نگار دستمو گرفت و کمک کرد پله ها رو برم باال... کردن یبه حرفاشون گوش م نیو آرت

 ...بخور دورت بگردم نویا ایب: مبل نشستم و مامان واسم آب پرتقال آورد يور

 ...خدا ازش نگذره: دیلب نال ریشد و ز رهیبا بغض به زخم صورتم خ بعد

 ...شد یواسم تداع یباز همه چ... جلوم زیکه واسه خوردن باال برده بودم گذاشتم رو م وانویل

 ...دازنن ادشی نقدریا... مامان: غر زد نگار

 ...بزنه در باز شد و بابا و داداشام اومدن تو یتا اومد حرف... پام نشست و دستامو گرفت تو دستاش نیینگار پا... پا شد رفت مامان
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 مارستان؟یب میبر شهیم! ؟ییبابا: از جام پا شدم و گفتم آروم

 ؟یاونجا واسه چ: آرش

 ...خورده ریبارمان ت: فکر گفتم بدون

 سرگرد راد؟: ارهیب ادیاسمو به  نیاخم کرد که ا نکهیا ایبود  یعصبان دمینفهم. ..اخم کرد نیآرت

 .سرمو تکون دادم آروم

 ...شینیکه بب میریفردا م. برو استراحت کن زمیعز: به روم لبخند زد بابا

 .کنم یخواهش م: گفتم یسرتق با

 ؟یخوب سیآمات: دیاومد سمتم دوباره و هزارباره پرس بابا. ارمیخودم ن يکردم به رو یسع یول ره،یگ یم هیکردم داره گر حس

 .برمت یمن م: اشاره کرد و اونم سرشو تکون داد و گفت نیبابا به آرت. تکون دادم "آره " یبه معن سرمو

ز اتاقم شالمو گذاشته نذاشته انداختم رو سرم و ا. دمیپوش یمشک يپالتو هیو  نیج هیکندم و  فمویکث يلباسا عیتو اتاقم و سر رفتم

 کجا؟: دیو با ترس پرس رونیهمون موقع مامان از اتاق اومد ب. رونیاومدم ب

 .نهیسرگرد رادو بب خوادیم. مارستانیبرمش ب یم: نیآرت

 . الزم نکرده: گفت يبا اخم و جد مامان

 .شدن ریهمه دستگ. ستین یمشکل گهید مینس: بابا

 .آروم باشم قهیدق هیبزار  سیآمات... خوام... یم... نِ: مامان

 .خواست درکم کنه یدادم و هم دلم م یهم بهش حق م. تو هم دمیکش اخمامو

 .رونینگاه به مامان انداختم و قبل از اعتراض دوباره ش رفتم ب هیمنم . رونیبا سر بهم اشاره کرد که برم ب بابا

 بهت سخت گذشت؟ یلیخ: و گفتدنده رو جا به جا کرد . میشد نیسوار ماش یحرف چیپشت سرم اومد و بدون ه نیآرت

 .سرگرد رادم... االن فقط نگران حال با: تکون دادم سرمو

 دوستت داره؟: نگام کرد یچشم ریز نیآرت

 ؟یک: یجیزدم به گ خودمو

 .یاسمش بگ يشو بجا یلیفام یکش یخودتو م يهمون که دار. گهیگم د یخب سرگرد راد و م. سهراب: پوزخند گفت با

 .ونمد ینم: دمیگز لبمو

 يبخاطر فرار. قرار نبود حاال حاالها از اون باند جداشه یعنی. گفت اون قرار نبود نجاتت بده یسرهنگ مشفق م! دونم یمن م یول -

 .که تا اون موقع به دست آورده اکتفا کنه یروزه به هر اطالعات هیدادنت مجبور شده 

 س؟یآمات: لحظه سکوت گفت هیاز  بعد

 بله؟ -

 ...یعنیحالت خوبه؟  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا kolaleh.Gh  –دیوانه ها نمی خندند         

wWw.98iA.Com ١٤٢ 

 .سرگرد مراقبم بود. یخوبم داداش: بستم و گفتم چشامو

 .رفت رو اعصابم یلیهرچند پشت تلفن خ. ونمیبهش مد: زد و گفت يلبخند

 .کنه يهمه نقش باز نیبخاطر من مجبور شده ا... زد ناخودآگاه لبخند زدم نیکه بارمان به آرت ییاون روز و حرفا يآور ادی با

دلشوره . که گفت هنوز تو اتاق عمله میدیدر مورد بارمان پرس رشیاز مسئول پذ. میداخل شد نیو با آرت میشد ادهیپ مارستانیب يجلو

 .ستین يزیچ. نگران نباش: دستشو انداخت دور شونه م نیآرت. به دلم چنگ انداخت

دونم مامان به  یم: با خنده گفت... برگشت کیو ک وهیآب م هیبعد با  قهیو خودش رفت و چند دق نمیبش یصندل هی يکرد رو کمکم

 يغرغرا. به خونه زنگ زد. يبرگشتن ندار الیدونم که تا عمل تموم نشده خ یم نمیچون ا. يبخور دیبا نمیا یول. خوردت داده

 .رگ خوابش دست باباست. نباش نگرانتو  یول. مامان هنوز ادامه داره

... بودمشون دهیانگار سالها بود که ند یاز شون دور نشده بودم ول شتریروز بچند . نگاه کردم دنشیبا عشق به خند. دیدوباره خند بعد

 .تنگ شده بود نمیلوس آرت یگاه يها یدلم واسه شوخ یحت

 ي افهیکالفه فقط منتظر بودم در اتاق عمل باز شه و با ق. مشغول بود شیکنارم نشسته بود و با گوش نیآرت. به در اتاق عمل بود نگام

 .تنها خواسته م تو اون لحظه بود نیا. ر مواجه شمدکت هیخندون 

 .راهرو دوختم يمو از در اتاق گرفتم و به انتها رهیو نگاه خ دمیکش یقیآه عم. زدمیکردم و خدا رو صدا م یدلم دعا م تو

رها شده بود  شونه ش يرو شیدختره چادر مشک. مرد مسن وارد راهرو شدن هیمرد جوون و  هیبا  يزن جوون چادر هیموقع  همون

 .کرد خودشو به سمت ما برسونه یم یبود سع دهیچیو همون طور که به دست و پاش پ

 .پاشدم و رفتم سمتش اریاخت یب. شد شتریش ب هیشد و افتاد و گر شترشیبه ما بآلخره چادرش مانع حرکت ب دهیقدم نرس چند

 .حرفاست نیتر از ا يبارمان قو. آروم باش زمیعز. بهار جان: جوون شونه شو گرفت پسر

شد  یاز شباهتش به بارمان م. شد سمت مرد مسن تر دهینگام کش! دوست مهتاب؟! خواهر بارمان؟! بهار بود؟ نیپس ا! بارمان؟

 گه،یم یلب چ ریز یه دمیفهم یبجز بهار که نم! مینبودن که بپرسن من ک یتیکدوم تو موقع چیه. آروم سالم کردم. پدرشه دیفهم

 .نوم جواب سالممو داداون دو نفر آر

 میبود دهیکه شن يزیبارمان، اون چ تیبا پدر بارمان دست داد و در مورد وضع نمیآرت. یصندل هی يبهارو بلند کرد و نشوندش رو پسره

 .داد یم حیو توض

 یب هیپس گر. شهینم شیزیمطمئن بودم که چ. شد ینم شیزیاون که چ! بود؟ یواسه چ هیگر... بهار وضعم بدتر شد ي هیگر دنید با

 ...شهینم شیچیه: زدم ادیو از ته دلم فر! نه؟ ایبود  ایخدا! بود یمعن

 .یکن یم هیگر یالک: گفتم اریاخت ینگاه بهش انداختم و ب هی

 .شهیخب معلومه که خوب م: و گفتم دمیلبمو گز. لحظه ساکت شد و با تعجب نگام کرد هی

. بود کیکوچ يدواریام هیمنتظر  ای دیخند یدونم به حرف من م ینم. وش کردکمرنگ رو لبش جا خ یلیلبخند خ هی واشی واشی

 .لبخندش منو هم آروم کرد. که بود یهرچ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا kolaleh.Gh  –دیوانه ها نمی خندند         

wWw.98iA.Com ١٤٣ 

 .اومدن سمت مون یکه پشت سرش م يباز شدن در اتاق عمل نگاه همه برگشت سمت دکتر و دو پرستار با

 .دیحالش خوبه، نگران نباش: گفتشد  یکه با عجله رد م یخودشو به دکتر رسوند که دکتر در حال نیآرت

چند لحظه بعد . میو خدا رو شکر کن میبکش یقیبود که همه مون نفس عم یاما همون دو جمله کاف. به سرعت از جلومون دور شد و

 .نمیبب فیخواست بارمانو ضع یدلم نم. چشامو بستم و نگاش نکردم. آوردن رونیبارمانو با تخت ب

که زنده بود واسم  نیهم. من اما سر جام نشسته بودم. پشت در بسته جا موند نکهیرفت تا ا گهیاتاق د هیآروم آروم دنبالش تا  بهار

 خواستم؟ یم یچ گهید. بود یکاف

. لب گفت ریز يزیچ هیسرشو تکون داد و  نیآرت. دمیخند يخود یخودم ب یول. از نگاش دمینفهم یچیه. انداختم نینگاه به آرت هی

 کوچولو؟ یآج میبر :و گفت کمیاومد نزد

 هیاز بق. بمونم نیاز ا شتریمامان امکان نداره بزاره ب يبخاطر اصرارا گهیدونستم د یم. از جام پا شدم یلیم یکج کردم و با ب سرمو

 .رونیب میزد مارستانیو از ب میکرد یکوتاه یخداحافظ

 .شکر که حالش بهترهخدا رو : گفت نیکه آرت دمیکش یقینفس عم. که نشستم چشامو بستم نیماش تو

خواب  هیدلم . شده بود شترمیمامان، که حاال ب يها یطبق معمول نگران میدیبه خونه که رس. نزد یحرف گهید نمینگفتم و آرت يزیچ

 .و رفتم تو اتاقم دمیپس آروم گونه شو بوس. خواست یراحت م

:  دمیبوس کشویکوچ يآروم لبخند زدم و دستا. باز کردمچشم  شیستا يبا صدا. که خوابم برد دینکش یو طول دمیتختم دراز کش يرو

 ؟یکن یم کاریچ نجایا! تو یه

 .که ما رو یکشت! وفا رو بپرسه یب هیاومده حال  -

 ؟يحرفام بلد بود نیتو از ا: خنده م گرفت. گفت یم نویبود که ا تایب

 ...گهیبهت بدم د یحال هیگفتم : و گفت دیخند

: و گفتم دمیکش یقیبهتر بگم، آه عم اینفس، . رونیکنون از اتاق رفت ب یتات یتات شیستا. تخت خودشو پرت کرد کنارم رو بعد

 .به سرم اومد دمیترس یکه ازش م يزیبآلخره چ

 ؟يعاشق شد: سرش ریسمتم و دستشو گذاشت ز دیچرخ تایب

 ...یول... هینیریش يبال: بستم چشامو

 !هیدترب يبال! یهشت سالگ: سمتش و ادامه دادم برگشتم

که اونم  دادیسردرگم بود نشون م گهید يبه من و چند لحظه  رهیکه چند لحظه خ یسکوتش، نگاه. صورتش عوض شد رنگ

 .بشه يآور ادیبال  نیدوست نداشت که ا

 ؟یبهش بگ يخوا یم: گفت یآروم يصدا با

 !هرگز -

 ...پس -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا kolaleh.Gh  –دیوانه ها نمی خندند         

wWw.98iA.Com ١٤٤ 

 ...مو باهاش خراب کنم ندهیخوام آ ینم! ببره هیقض نیاز ا ییبو چیکس ه چینزاشتم ه! تا االن ساکت بودم! تایب -

 ...یکن یم یکار درست: آورد یفیگذاشت رو دستم و فشار خف یبا مهربون دستشو

! نیما رو بب: گفت یندا با مسخرگ. سمتشون دمیبا ذوق پر... داخل شدن اسمنیو ندا و  سایبه در خورد و مل يلحظه تقه ا همون

 !که از ما شنگول تره نیا! میشیه رو مجنازه رو ب هیاالن با  میگفت

 !کجا رفت شیستا نمیمن برم بب! بچه نیخوش اومد! کنه یشو حفظ م هیروح یطیو تو هر شرا شهیآما هم: با خنده گفت تایب

 !شده؟ یصورتت چ! چه خبره؟ نمیکن بب فیزود تعر: گفت جانیبا ه سیم سیم. بچه ها دورم کردن تایرفتن ب رونیب با

 .کردم فیو البته با سانسور واسشون تعر و،یسمت تختم و چهار زانو نشستم همه چ رفتمیو همونطور م دمیخمم کشبه ز یدست

 !م؟یدیبود و ما نفهم سیبارمان پل یعنی: و گفت دیکش ینیه یاسی

 .نبود یمخف سیپل گهیکه د میدیفهم یاگه م! یاسی میدیفهم یم دیبا يخب چطور: ندا

 !سرگرد نیا هیعجب جان برکف! همه به کنار انیا: و گفت دیخند سایمل

 !شه فهیهمه ش وظ نایگفت ا یخودش که م: چپ نگاش کردم و گفتم چپ

 !فهیتا وظ میدار فهیوظ یول! خب اون که بعله: ندا

 !نیلوس نش! اه -

 ...يدلوس ش کمی ینگ یبگ نیبه الالت گذاشتن همچ یل یل نقدریا نکهیتو مثل ا یول میستیما که لوس ن: یاسی

 !چونه مو با خنده با مکالمه شون گوش سپردم ریزدم ز دستمو

 !میخوب فکر کن يزایبه چ دیاالن با. دینکن تشیبچه ها اذ! ا: سایمل

 !؟یمثال به چ: یاسی

 !یبه مدل کارت عروس: ندا

 !که منم بالشو پرت کردم سمت ندا دنیبلند خند يبا صدا اسمنیو  سایمل

 ؟يپنچر شد هیچ: ندا تو هوا گرفتش! زل زدم به در لیدل یحال شده باشم ب یکه بو انگار  دمیکش یقیعم نفس

 !تظاهر کرد خوشحال شده کمی دیما رو د. از اولشم پنچر بود نیبابا ا: سایمل

 !من واقعا خوشحال شدم! ســــایمل: اعتراض گفتم با

 ؟یباش " بارمان " شیاالن پ ومدیبدت م یعنی! ستیدروغ که حناق ن: دیخند اسمنی

و پشت  يچا ینیبه در خورد و مامان با س يبگم تقه ا يزیچ هیطرف کج کردم و تا اومدم  هیسرمو به ! گفت ظیلحن غل هیبا  بارمانو

 !وارد شدن ینیریو ش وهیسرش نگار با ظرف م

 يلبخند! قربون صدقه م رفت ینگاه به من انداخت و با نگاش کل هیمامان ! ها به احترام مامان و نگار پا شدن و تشکر کردن بچه

 ...ننتیبب انیدارن م لیامشب کل فام ؟يآما خوب استراحت کرد: که نگار گفت دمیصورتش پاش يبرو

 ن؟یچرا همه رو خبر کرد: رفت تو هم اخمام
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خبرم ... میریگکه سراغتو ازشون ب یستیاز تهران زنگ زدن گفتن تو باهاشون ن یجز به چند نفر که وقت م؟ینگفت يزیما که چ: نگار

 ...در و اوندر زد نیچقدر ا چارهیب دیسع یدون ینم... دیچیپ ينطوریهم

منظورش به همون پپسر مرموذ  دمیگشتم تازه فهم کمی یوقت. هیک قایدق دیمنظورش از سع دمیبود که نفهم ریاونقدر درگ ذهنم

 ...لهیفام

 ...لطف کرد: تکون دادم و فقط گفتم يسر

 ...واسه انیب یقرار بود برگشت: دیراز دهنش پ هوی مامان

 ...ستیحرفا ن نیاالن که وقت ا! مامان جون: وسط حرفش دیپر نگار

 کممی! یتو جمع باش یبتون يا قهیده دق هیآما مامان استراحت کن که واسه امشب ... یگ یراست م: تکون داد و گفت يسر مامان

 ...مادر يشلخته نبود نقدریتو که ا! به خودت برس

 ه؟یک دیسع: گفت عیسر یاسی. رونیکه مامان و نگار رفتن ب دمیکش یتکون دادم و پوف وسرم

 .نسبتا دورمون يالیاز فام یکی -

 در اون در زده؟ نیا ينطوریدوره و ا: ندا

 .کنه یبزرگش م يادینه بابا نگار ز -

 !هیحرف مامانت چ يبود ادامه  عیاصال ضا! هست بزرگ هیقض! نگار بزرگش نکرد: بهم انداخت و گفت هینگاه عاقل اندر سف هی سایمل

 ...آما یول! زنم یم ییحدسا هیمنم دارم : ندا

 ه؟یچ: دوختم به ندا و گفتم نگامو

 .ستنیمخالف ن نمیظاهرا خانواده ت همچ م،یزن یباشه که ما حدس م یهمون هیاگه قض: ندا

من االن دلم  ن؟یدوز یو م نیبر یچرا واسه خودتون م: گفتممو حفظ کنم و  يکردم خونسرد یسع یول! ختیکردم قلبم فرو ر حس

 !الخصوص که جنس مخالف باشه یعل! کس فکر کنم چیخواد به ه ینم

 !نکرده که نتونم از مردا متنفر نباشم يسهراب کار: با انزاجار گفتم و

 ؟یمتنفر نباش یتون یکه نم هی ییبارمانم جز همون دسته مردا نمیبب: گفت یبه شوخ یاسی

 ...همه ش کالسه ناینه بابا ا: حرفشو گرفت يبا خنده ادامه  سایمل

 زیعز شیپ رفتمیم دیبا! شد رمید! اوه! اوه : انداخت و گفت شینگاه به گوش هی! حرف زدنو بهش نداد شتریب ياجازه  شیزنگ گوش و

 .جونم

 !جونت؟ زیعز: ابروشو انداخت باال ندا

 ...الو! مارستانهیب! گم یمنحرف، مامان بزرگمو م: گفتجواب داد  شویهمونطور که گوش سایمل

 !زنده ست؟ ایسهراب مرده : کنان بهم اشاره زد سیپ سیپ یاسی... مشغول حرف زدن شد و

 ؟یکن یم سیپ سیحاال چرا پ! هفتا جون داره بابا: باال انداختم شونه
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مرگشو  يحتما آرزو ؟يازش ندار يخبر یعنی! م؟یند حرف بزنبل زنهیداره با تلفن حرف م ادیبدش م یدون ینم: اشاره کرد سایمل به

 !يدار

 ...یوقت! شه مقصر دونست یبآلخره اونم نم! مرگشو هم ندارم يآرزو! ندارم ينه خبر: و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 !ست؟ وونهید یوقت: اومد وسط حرفم ندا

 !گفت شهیم نمیا: تکون دادم سرمو

 !سوزهیش ممنم دلم واس! بگم واال یچ: یاسی

 !ن؟یندار يکار! برم دیمن با: قطع کرد و گفت شویگوش سایمل

 !میایماهم م: م بلند شدن یاسیو  ندا

 .باهام داخل شد شمیدرو که بستم تا خواستم برم تو اتاقم، ستا! کردم شونیتا دم در همراه! کردن و رفتن یباهام روبوس و

 !تنگ شده بود دلم واست! نمیبب نجایا ایب: شدم و بغلش کردم خم

 شویستا! از سرم بپره هیچند بار پلک زدم که گر عیسر! باز شد و چشام پر از اشک يلبام به لبخند محو! ماچ گنده از لپاش گرفتم هی و

 ...نییپا فتهیمنم مواظب بودم ن... شد المیبا وسا يتوالت نشوندم که مشغول باز زیم يرو

! شدمیم الیخ یکرد همونم ب یاگه مامان مجبورم نم... ملیر کمیو  دمیرم به صورتم مالک کمی... شدم رهیهمون حال به صورتم خ تو

 !زاشت به حال خودم باشم یحالم هم نم نیدونم چرا مامان تو ا ینم

 رونیمنم با لبخند دنبالش رفتم ب... رونیاز اتاق رفت ب کشیکوچ يکه با قدما نییبغل کردم و گذاشتمش پا شویمامان ستا يصدا با

بود که باهام  باینفر فر نیاول... کردم به همه لبخند بزنم یشالم هل دادم و سع ریموهامو ز... شنیمهمونا دارن داخل م دمیکه د

 !از اصفهان پاشدم اومدم عیسر دمیخبرو شن یوقت! دلم زیعز مسال: کرد و گفت یروبوس

 ...يلطف کرد: زدم و فقط گفتم يلبخند

 ...!دهیرنگت پر زم؟یحالت خوبه عز! سیآمات: و گفتبه خودش گرفت  ینگران حالت

حد که  نیکردم در ا یفکر نم یول! بود که هنوز ترس تو وجودم باشه یعیطب... دیشا! بود؟ دهیواقعا رنگم پر! نگاش کردم متعجب

 ...گفت باشه یم بایفر

 !حالت خوبه؟: میشونیدستشو گذاشت رو پ عیاومدن سمتم و عمه سر يتند بایحرف فر نیبودن با ا دهیکه هنوز بهم نرس هیبق

 .دینگران نباش... من خوبم: جدا کردم و با لبخند گفتم میشونیدست عمه رو از پ یبه نرم... کردم لحنم آروم باشه یسع

 ...ینگران یکیتو چشماش پوزخند و  یکی! گرفت یحرفم رنگ خاص نیهرکس با ا نگاه

 ...شدن من بود دهیبحث داغشون هنوز در مورد دزد... ییرایکردم سمت پذ ییدست همه رو راهنما با

 ...گذاشت زیم يرو رو وهیچرخوند و نگارم ظرف م یهمه م يرو جلو يچا ینیس تایب

پسره سرش به  یاله: گفت یبرداشت و با لحن نگران ینیرو از تو س ییفنجون چا... جذاب تر کرد هیبق يبحثو برا بایفر شهیهم مثل

 !به روز صورت ماهت آوردن یچ نیبب... سنگ لحد بخوره
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هم ! ها باشم هیقض نیا الیخ یمدت ب هیتا من تا  انین گفتیکاش مامان م. اعصابم آروم بشه کمی دیشا...! کردم یآروم خال نفسمو

! دبو دیسع! شخص آشنا خورد هیبلکه حرفام همون تو بمونه، سرمم چرخوندم که چشم تو چشم  دیزمان با زونم که تو دهنم چرخ

 ...دمینگامو دزد عیسر

 !دمش؟یزودتر ند چرا

 !بهش انداختم ینگاه یچشم ریز! شالم شدم يبا گوشه  يجهت مشغول باز یب

 یم شیبه ستا يزیچ هی یسمت چپش نشسته بود و هر از گاه دمیفر. رو پاش نشسته بود و مشغول حرف زدن با هم بودن شیستا

باز  یسوال که چرا منو انتخاب کرده بود منحرف کنم ول نیکردم که ذهنمو از ا مویسع يهمه ! نکنه یطونیش نکهیبر ا یگفت مبن

 !رد و بدل نشده بود نمونیب یخاص يبود که مکالمه  ياونم طور! میدیاز چند بار همو ند شتریبما که ! شدیسوال تو ذهنم پررنگ تر م

 یلیخ سیآمات: دیپرس یک دمیشدم که اصال نفهم یونقدر عصبا. خونمو به جوش آورد دمیکه شن یافکار خودم غرق بودم که سوال تو

 !کردن؟ تتیاذ

 یدستمو مشت کردم و تا خواستم به شخص! زننیم هیطعنه و کنا يهام از در دلسوز یلیخ! هیشدن چ تیمعلوم بود منظورش از اذ! هه

 !م؟یبگذر سیشدن آمات تیبه اذ بحث مربوط نیاز ا ستیبهتر ن: کرد یونیبدم نگار پا درم یجواب هیدونستم ک یکه نم

تون رو  ییچا دیبفرمائ: که پشت بندش مامان گفت دیبه روم پاش يلبخند... شدم و با نگاه ازش تشکر کردم رهینگار خ يچشما تو

 !از دهن افتاد... دیکن لیم

 !هوامو داره شهینگار ممنون بودم که هم از

 !تو اتاقم رمیمشرمنده من : از جام پا شدم و گفتم یعذرخواه هی با

 !کردن که برو استراحت کن دیحرفمو تائ همه

درو که بستم بغضمو آروم رها . اتاقم شدم یدوباره راه یعذرخواه هیندادم و با  یتیاهم! رو خودم حس کردم دویسع ي رهیخ نگاه

 .تخت چمباتمه زدم يکردم و رو

! کنه یم تیدونستم چقدر خانواده مو اذ یپشت سرم بود و مهمه حرف که  نیو حاال ا. بود يادیز یلیواسم خ ریاخ نیا حوادث

 !شدیخانواده م دنیعده که باعث عذاب کش هی یخاله زنک يحرفا

 يدستمو محکم جلو! بود و هق هقم بلند تر شد هودهیاما تالشم ب! قطع کنم نمویف نیکردم ف یو سع دمیم کش ینیپشت دستم به ب با

احساس  هیپر از دردمو مثل  ادیرسه، فر ینم یم تو اون سرو صدا به گوش کس هیگر يونستم صداد یم نکهیدهنم گرفتم و با وجود ا

 !بارور نشده سرکوب کردم

زاشتم تو  یگذشته رو م دیبا! مو تحت الشعاع قرار بدن یزندگ نیاز ا شتریکه اجازه ندم ب! بار آخر يبرا! کردم یمرور م زویهمه چ دیبا

 !گذشته بمونه

 !کردم که تو همون حال خوابم برد هیردم و گرفکر ک اونقدر

 ؟يداریب: نگار بود که سرشو کرد تو اتاق... زدم و برگشتم سمت در یغلت... شدم داریکه به در خورد از خواب ب يتقه ا يبا صدا صبح
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 !يکرد دارمیب: دمیبه صورتم کش یدست

 !يانداز ینم کهیت ينطوریا گهیکردم که د دارتیچرا ب یاگه بفهم! خب حاال: دیخند

 !حرفات اونقدر مهم باشه که باعث نشه بالشمو بکوبم تو صورتت دوارمیام: کردم گفتم ینگاه م میکه به ساعت گوش همونطور

و  دمیبه موهام کش یرو تخت نشستم و دست! بودم دهیچقدر خواب! بود ازدهیساعت ! هدف به ساعت نگاه کردم یو ب دوباره

 .فرستادمشون عقب

 !رنیاز سرگرد بگ يخبر هی نکهیواسه ا مارستانیبابا و آرمان امروز رفتن ب: و کامل اومد تو و درو بست دیحرفم خندبه  نگار

 نه؟ یکن یمهمه که بالشو پرت نم یلیخ نکهیمثل ا: ابروشو داد باال يتا هی. شدم به صورتش رهیخ ساکت

 !سرگرد به هوش اومده ایگو! خب بابا نزن یلیخ: فتشحرفش بالشو محکم پرت کردم سمتش که با خنده رو هوا گر نیا با

اگه بگم اون پسره سهرابم به هوش : به شونم زد و گفت يضربه ا... کنج لبم جا گرفت از چشم نگار دور نموند اریاخت یلبخند ب هی

 ؟یزنیلبخند م ينطوریاومده ا

 یحتم دارم م گهیکه د مارستانیبردنش ت یاگه بدون !خب بابا اخم نکن لهیخ: رفت تو هم و خواستم بهش بتوپم که گفت اخمام

 !يخند

 !گهیبگو د یدونیم یخب راست هر چ! ؟یحرف نزن حهیانقدر نص شهیم: حرص گفتم با

 !؟يدیبهم م یعوضش چ! است؟ینطوریا! ا؟: گفت یبدجنس با

 !نه؟ ینگار تو قراره مادر بش: با خنده تکون دادم سرمو

 !عمه ت قربونت بره! نترس مامان جان: و گفت دیبه شکمش کش یدست یحرفم با ذوق خاص نیا با

 !رو تختت بخوابم؟ يزاریم بهت بدم م گهیخبر د هیاگه : کرد ثیمثال نگاشو خب بعد

 ...ينشد کیکه نبودم به تختم نزد يچند روز نیکنم ا یباور نم: جام پاشدم و رو بهش گفتم از

 !دراز بکشم نجایا امیبود ب عیاز بس همه نگرانت بودن ضا! نه بابا: گفت دیشک یمن دراز م يو همونطور که جا دیخند خودشم

 ...!يپس بهش فکر کرده بود: توالتم نشستم زیم يجلو

 ...اتاقتو صاحب بشم يفکر کردم که اگه برنگرد نیبه ا... آره خب -

 !وح اعتقاد دارم نه عمه دارم و نه به ر! نگام نکن ياونطور: نگاش کردم که گفت نهیحرص از تو آ با

 ها؟ هیخبرت چ ینگفت: سرمو با افسوس تکون دادم و گفتم! دیبلند به حرف خودش خند يبا صدا بعد

 !درم ببند یرفت! شیآخ! از تخت دورت کنم خواستمیم! بابا یچیه: رو خودش و گفت دیرو کش پتو

 !میهمه عروس دارن مام عروس دار: کردم یپوف

 ...ادیب رتیگ بایمثل فر یکیاصال حقته : دمیرو شن غشیج غیج يصدا! بستمو درو  رونیاز اتاق زدم ب و
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مثل ! گفتم ریدستش بود صبح بخ یتو آشپزخونه نشسته بود و بافتن ينهار خور زیم یصندل يکردم و به مامان که رو يخنده ا تک

م و خواستم آب بخورم که مامان جاش بهم باز کرد خچالویدر ! دست و صورتمو شستم وارد آشپزخونه شدم. گرم جوابمو داد شهیهم

 !زمیعز خورب نویا: آب پرتقال داد وانیل هی

 !مامان؟ يخودت درست کرد: کردم و از دستش گرفتم يتشکر

 !چهیسن ا زمینه عز -

 !واست االن ارمیصبر کن م! آره مادر: مامان شعله رو کم کرد و گفت! هست؟ ییچا... خوام مامان یآب پرتقال نم: دمیخند

 داریاالن ب نیاگه آرت! خوردم یم رو نم ییاز چا شتریپنجم ب کیهم  شهیهم... بزرگ برداشتم وانیل هی شهیپا شدم و مثل هم خودم

 ...!یکن یرو حروم م ییچا یضیمگه مر گفتیبود م

 ...مامان که دوباره مشغول بافتن شده بود نشستم يرو به رو زیو دوباره پشت م ختمیر ییخودم چا واسه

 !بود گذاشتم دهنم زیکه رو م یکیاز ک کمی

 !مادر؟ يبهتر: و رو بهم گفت دیدست از بافتن کش مامان

 .از درسام عقب افتادم یلیجاشم خ نیتا هم... حال باشم یب خوامینم گهید نکهیحداقل ا! بهترم یلیخ: تکون دادم سرمو

 دانشگاه؟ يبر يخوایبازم م یعنی: ترس گفت با

 هست؟ لمیه ترك تحصواس یلیمامان دل -

 !دهیبهت پول م يبخوا یبابات که هرچ! بشه؟ یدانشگاه که چ يریآخه تو م -

 !مامان تو رو خدا بازم شروع نکن! مگه درس خوندن فقط واسه پول درآوردنه؟ -

:  دیپرس شهیو مثل هم رونیم خوردم و خواستم برگردم به اتاقم که بابا از اتاق مشترکش با مامان اومد ب ییاز چا گهیچند قلوپ د و

 !بابا؟ يخور یتو کامل نم ییچرا چا

 !بابا جون گهید هیشگیعادت هم: زدم لبخند

 س؟یآمات: بابا متوقفم کرد يباز کردم که صدا درو

 !جانم بابا؟: برگردوندم سرمو

 .بال یجانت ب: زد يلبخند

 !نداره يدانشگاه رفتنتم مورد. سرگرد دنید يبر یتونیم ياگه بخوا: بودنش و گفت يلحظه رفت تو جلد جد هی يبرا بعد

دوستش  یلیخ نکهیبا ا! کنه يبحثو تموم کنه و باز نخواد با اعصابم باز نیمامان ا گهیبلند گفت که د یآخرو به عمد کم ي جمله

 !فکر نکنه یمنطق شدیباعث م ادشیاحساسات ز یداشتم اما گاه

 يخوایم یبگو چ: نه که بابا کارمو راحت کرد ایمردد بودم بگم . افتادم يزیچ ادیم که و اومدم برگردم تو اتاق دمیذوق بابا رو بوس با

 !بابا جون؟

 ...راستش: من من گفتم با
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 !شروع شد؟ غاتیج غیباز ج! جوجه مایبود از دستت راهت بود يچند روز: و گفت رونیخواب آلود از اتاقش اومد ب ي افهیبا ق نیآرت

 !ستمین غویج غیمن ج: ب گفتمل ریبارمان افتادمو ز ادی

 ...ییو رفت سمت دستشو دیاما حرفمو نشن نیآرت

 !نمیسهرابو بب خوامیم: و گفتم دمیکش یقینفس عم! هنوز منتظر بود حرفمو بزنم بابا

 !خونه رو ساکت کرد يگفتن مامان همه  "؟یچ" يحرفم صدا نیا با

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 !یکن یغش م یپسره رد ش نیا يلومتریاز دو ک گهید کردمیفکر م: متعجب ادامه حرف مامانو گرفت نیآرت

زنن بابا  یم برخالف همه که ساز مخالف شهیبودم مثل هم دواریام! به حرفش ندادم و فقط منتظر چشم به دهن بابا دوختم یتیاهم

 !نه: گفت یوقت یول! هوامو داشته باشه

نه چندان  يبابا رو از فاصله  يدونستم و در اتاقمو باز کردم که صدا هودهیاصرارو ب نیاز ا شتریب! دود شدن رفتن هوا دامیام ي همه

 !شینیو بب يبر یتون یکه رو فرم آوردنش م کمی... فعال تحت مراقبت: دمیشن يدور

 !کردم و بآلخره وارد اتاقم شدم يلب تشکر ریز

 !کالس فردا ساعت چنده؟: به افسوس تکون دادم و به ندا اس ام اس دادم يسر... تو خواب ناز بود نگار

 ...يخوبه دو روز نبود! گهیده د: جواب داد قهیدق هیکمتر از  تو

تو  يدور هی میبر يایامروز م: از ندا بود... اس اومدو خواستم برم سراغ کتابام که دوباره اس ام  یرو آروم گذاشتم رو پاتخت یگوش

 .انیب گمیم م یاسیو  سایبه مل! م؟یشهر بزن

. بهتر بود واریاز زل زدن به در و د! شدیحال و هوام عوض م یحداقل چند ساعت! رونیاز خونه برم ب کمیبد نبود ... لحظه فکر کردم هی

بگم منو  شدیروم نم. شدیم مارستانیواسه رفتنم به ب يرفتن با بچه ها بهونه ا رونیب دیشا! نمیبرم و بارمانو بب خواستیدلم م یاز طرف

 .نمیبب رمانوببرن که با

 م؟یساعت چند بر! امیآره م: فکر جواب ندا رو دادم نیا با

 .دنبالت امیچهار م يحدودا

کت  هیبا  یمانتو مشک هی. د که در کمدمو باز کردماز درسا رو دوره کردم و حدودا ساعت سه بو یکمیاز نهار برگشتم به اتاقمو  بعد

و رژ  ملیر هی يممکنو که تو شیآرا نیشترینشستم و ب نهیآ يجلو! و گذاشتم رو تخت رونیب دمیکه داشتم کش یکوتاه زمستون دیسف

 ...دادم هیصورتم هد هب شدیلب کمرنگ خالصه م

 یداخل خونه به لطف مامان حساب! بپوشم رونیو دستم که از خونه رفتم بکتمو انداختم ر! مو سر کردم یو شال مشک دمیپوش مانتومو

 ...گرم بود

 !نییپا ایب: خوندن اس ام اس ندا با
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 دیکنه که بابا با نگاه بهش فهموند نبا یخواست اعتراض دنمیمامان با د. رونیهم گذاشتم رو شونه م و از اتاق زدم ب دمیسف فیک

 .مراقب باش ها یلیخ: تمامانم فقط ناچار گف! بگه يزیچ

 باال؟ يومدیچرا ن. سالم: گفتم دنشیبا د. در بود يندا جلو. رونیزدم ب یکوتاه یتکون دادم و با خداحافظ سرمو

 !ومدم؟یکه من ن يتو اصال تعارف کرد: دیخند

 کجان؟ هیبق. کوفت-

 !ستنین یب اوقلهمه که مثل من و تو عز. رسوندش یم نومزدش م یاسیو  ادیگفت با داداشش م سایمل

 .نظر کنم دیدر مورد تو هم تجد دیبا گهیالبته تا چند وقت د: دار گفت یلبخند معن هیبا  و

 .مزخرف نگو: زدم رو شونه ش و گفتم یشوخ به

 ...نییپا ختنیریدرختا م ياز رو یو گاه شدنیبرفا داشتن کم کم آب م. ابونیتا سر خ میراه افتاد ادهیهم پ با

 س؟یآمات: جلوشو شوت کرد و گفت ياز برفا کمیندا با پاش ... داشت یفیسوز خف هیحال هوا  نیا با

 هوم؟: برگردوندم سمتش سرمو

 شه؟یم یبه نظرت حال بارمان خوب شد چ-

 ...!گهید شهیخوب م! شه؟یم یچ یچ یعنی: انداختم باال ابرومو

 !تو و بارمانه فیمنظورم تکل... نابغه یخوب شد گفت: حرص گفت با

 ...دیشا... ستیمعلوم ن يزیهنوز چ... دونم ینم! آها: تکون دادم وسرم

 !؟يبآلخره لو داد يدید: خنده یداره م دمینگاش کردم که د زیبه خودم اومدم و ت هوی و

 باره؟ یم که نفهمم عشق از چشات م یمن گالب يفکر کرد! ه؟یچ: حرص افتادم دنبالش که گفت با

 ...!يراحت لو بد نقدریکردم ا یفکر نم! به خودم ولیا: تکون داد و گفت یسر و گردن و

هرچند که ناراحت ! پرته نقدریکه چرا حواسم ا کردمیداشتم خودمو سرزنش م گهیطرف از کاراش خندم گرفته بود و از طرف د هی از

 !ازشون دمیکشیخجالت م کمیبود که  نیمشکلم ا...! م بود یمیبه هرحال دوست صم... باشن دهیفهم يزیدوستام چ اینبودم ندا 

 !شد ریکه د میبر ایب! نگام نکن يخب اونطور لهیخ: و گفت دیکش دستمو

 ...میبه بچه ها برس میتونست یم م ادهیراه منو ندا به نسبت کمتر بود و پ! میقدمامونو تند تر کرد و

 !ه؟یبرنامه چ خب: گفت یاسیکه  میکرد یباهم سالم و احوال پرس... مینیپارك همو بب يبود جلو قرار

 !تو رگ میداغ بزن زیچ هیشاپ و  یکاف هی میبر گمیمن م: سایمل

 ...ارهیکاکائو ب ریکه آما نره واسمون ش یبه شرط یباشه ول: ندا

 ...بپاشم روش ویهمه چ ستین یکس گهینترس د: خنده گفتم با

 !نشد ازش؟ يخبر یراست! ست؟یبارمان ن یگیچرا صاف نم: یاسی

 !گفت به هوش اومده یبابا م! چرا -
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 !زشته! مونه یبآلخره همکالس! ادتشیع میبر! ؟یخب چرا زودتر نگفت: سایمل

 !ها؟! میریم يو چهارنفر میریگیم نیماش هی! نشده ریخب هنوزم د: ندا

 ...خودشون دادن شنهادویخوشحال بودم پ! نبرن ینزدم که بچه ها به مشتاق بودنم پ یحرف

که مسائد بود بهم خبر  تیموقع. اول تو برو داخل: ندا دست گلو داد دستمو گفت... میاتاق بارمان بوددر  يساعت بعد جلو کی حدودا

 ...!بده

که  ییگال. دیچیهم تو مشامم پ دیرز سف يکه همراه باهاش عطر گال دمیکش یقیبه ندا رفتم به دنبالش نفس عم يغره ا چشم

 ...عاشقشون بودم

 يصدا ست،یتو اتاق ن یتا اومدم برگردم و به بچه ها بگم کس. هیکه تخت بارمان خال دمیبا تعجب د. آروم باز کردم و داخل شدم درو

 !ياومد یم گهیچند روز د يموند یم: بارمان منصرفم کرد

دست  ياز کتف تا بازو! ستین ایهست  دیفهم شهیکه با نگاه اول تو اتاق نم يطور. کنار پنجره واستاده دمیچرخوندم که د سرمو

 ...شده بود و به صورت قائم بسته بودنش یچیش باند پچپ

 !مارستانهیانگار چند روزه ب: گفتم اریاخت یاز حرفش رفت تو هم و ب اخمام

 .يهوش بودم اومده بود یبهار گفت ب. کردم جغجغه یشوخ: ش گرفت خنده

 اع خوبه؟اوض: با سرفه و آروم گفت اسمنیشد که در باز شد و  یآروم آروم داشت باز م اخمام

چون جا کم بود ندا و . ننیکرد و تعارفشون کرد که بش کیبارمان با احترام باهاشون سالم و عل. داخل انیگرفت و اشاره کردم ب خندم

همون موقع دوباره در باز . بارمانم که سر پا بود. اتاق بود يکه تو یدوتا صندل يرو اسمنیتخت نشستن و من و  يرو سیم سیم

بهمون سالم کرد و تعارف کرد که بچه ها که به  ییاول با تعجب و بعد با خوش رو دیما رو که د. شدهار داخل بار ب نیشد و ا

 !م؟یبر: بعد رو به بارمان گفت. ننیاحترامش بلند شده بودن بش

 !نیداشت فیتشر! کجا حاال؟: دیهوا از دهنم پر یب. میسرشو تکون داد که ما باز دوباره بلند شد بارمان

 کردیبهار انگار داشت فکر م. کرد نخنده یو سع نییبارمان سرشو انداخت پا! که زدم یمنگ بودم از حرف. با دهن باز نگام کردم همه

کرد  یم یوسط ندا بود که سع نیا! دنیخند یکه به وضوح م اسمنمیو  سایمل! زدم؟ يحرفو جد نیا ایکردن دارم  یمن قصد شوخ

! نیعادت نکرد سیآمات يها یشما هنوز به شوخ: کنه يریجلوگ هیگر ریبزنم ز هویمن  نکهیا لحتمااوضاع رو سامون بده تا از ا

 !شوخ طبعه یلیماشاهللا خ

 !بگو تا اوضاع خراب تر نشده يزیچ هی یعنیداد که  لیلبخند مضحک تر از حرف من بهم تحو هی و

 !؟یبه سالمت نیمرخص شد.... یعنی... بود که نیمنظورم ا: دمیلبم گز آروم

 !میکن یبا اجازه رفع زحمت م! بله: لبش گفت يگوشه  یشگیهم يسرشو تکون داد و با خنده  بارمان

. نمونده بود از خنده منفجر بشه يزیانگار که چ! دینگاشو دزد عیبا حرص نگاش کردم که سر. محو بشم نیتو عق زم دیکردم با حس

 .میکن یمام کم کم رفع زحمت م! هگیخب د: به خودم اومدم و خودمو جمع و جور کردم عیسر
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: شروع شد غاشیج غیندا ج مارستانیرفتن از ب رونیبه محض ب. رونیب میاز بهار و بارمان با بچه ها از اتاق زد یبا خداحافظ و

 !يآبرومونو برد

 !گهیگفتم د يزیچ هیخب حواسم نبود ! اه: بگم یدونستم چ ینم

 حواستون کجا بود؟! بله: اسمنی

 ؟يشهر باز میبر: سایمل

از فرصتا  دیبا. شهیترم شروع م انیم يامتحانا گهیچند روز د. مایخوش بگذرون رونیب میاومد! بابا يا: که گفت میتعجب نگاش کرد با

 .استفاده کرد

چه ها تا شب با ب. سمت بلوار میشد و راه افتاد الیخ یخدا رو شکر ندا غر غرا شو ب. برم سایاون لحظه قربون مل خواستمیم یعنی

 .رو بگذرونم ازشون ممنون بودم یروز نسبتا خوب و بدون حس بد و ترس هیباعث شدن  نکهیبابت ا! میدیخند میگفت

که راحت شد اجازه  الشیخ. کردم فیمضحکم واسه مامان تعر یامروزو با سانسور قسمت سوت يکه برگشتم خونه کل برنامه ها شب

 .رو بهم داد دنیورود به اتاقم و خواب ي

بارمان  نکهیا يآور ادیبا  یول. تونم برم دانشگاه یبدون دلشوره و ترس م نکهیاز ا. داشتم یخوب یلیحس خ! زود از خواب پاشدم صبح

 .لحظه دود شد و رفت هوا هی يبرا میخوش يهمه  ادیتموم شده نم تشینداره و چون مامور يتو دانشگاه کار گهید

 ییپتو رو کنار زدم و داخل دستشو. ازم دور بشه یراحت نیدنبالش بودم به ا صانهیرو حر چند نیحال نزاشتم حس خوبم که ا نیا با

لقمه  هی عیسر. ساعت نه بود. رونیمقنعه مو سر کردم و از اتاق رفتم ب. دست و صورتمو که شستم برگشتم تو اتاق و آماده شدم. شدم

 .ده کالس دارمگفته بودم که صبح ساعت  نیبه آرت شبید. نییخوردم و رفتم پا

 .یمتعال یصبح عال: دیآروم لپمو کش. سوار شدم عیواسم زد که سر یبوق تک

 .یبا نشاط نیهمچ! باشه ریخ: دمیخند

 .يکنار اومد یبا همه چ نکهیخوش حالم از ا! با نشاط نباشم دیچرا با. یتو برگشت: نگام کرد و گفت یمهربون با

 .مهربونم بشم یداداش يفدا: پشت گردنش دمیکوب یطونیو با ش دمیگز لبمو

مامان سرشو از پنجره بندازه  نکهیقبل از ا... دادم بلند شد يکه صدا چوندیدستمو گرفت و محکم پ. جواب کارمو گرفتم شهیمثل هم و

 .دلم واسه دعواهامون تنگ شده بود: ماشنو به حرکت درآورد و با خنده گفت رونیب

 نیبب: دادم با مشت کوبوندم رو شونه شو گفتم یکه مچ دستمو ماساژ م یدرحال... مو ول کردکرد و دست نییابروشو چندبار باال پا و

 اوضاع کارا چطوره؟ یراست. يدستمو شکوند

 یلیهرچند هنوز خ! شهیخدا رو شکر کارا داره کم کم روبه راه م. ان ارویاون  يگفت با بابا مشغول جمع کردن گندا یآرش م: نیآرت

 .رو دور فتهیقبل ب مونده که مثل زایچ

با بسم اهللا داخل محوطه شدم . کردم یخداحافظ نیشدم و از آرت ادهیدانشگاه پ کینزد شهیمثل هم. نگفتم يزیتکون دادم و چ سرمو

 .دانشگاه اطیدرخت ح نیکوتاه تر نییپا مکتیکنار ن شهیمثل هم. و با چشم دنبال بچه ها گشتم
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 نیداد یخبر م! خانوم دانشگاهو نیمنور نمود: ش گفت یشگیهم یندا با لودگ .براشون تکون دادم و رفتم سمتشون یدست

 !میکرد یم یقربون يشتر ،يگوسفند

 .ننداز گردن من تویسهل انگار! یتو که خبر داشت-

 ! )کدو(  ییکو! يریاز رو ام که نم: ندا

 !ومدهیتا استاد ن میبر. نیهم نر يقربون صدقه  نقدریحاال ا: سایمل

 .میکالس شد یراه يچهارنفر

 .ادیبه هوش ب ایراحت نیکردم به ا یکه فکر نم يتو انقدر نگران حالش بود! آما چه خبر از بارمان؟: اسمنی

 !سیم سیخدا نکنه م! ا: سایمل

 !اد؟یخدا نکنه به هوش ب: اسمنی

 !ادیخدا نکنه به هوش ن. رینخ: با حرص گفت ندا

 !خب اون که به هوش اومده: اسمنی

 !ومده؟ین: گفت یجیکه با گ میمون با دهن باز نگاش کرد سه تا هر

 یحساس يبه جا ریخدا رو شکر ت یول! بد باشه یلیکردم حالش خ یخب بابا من فکر م! الیخ یرو ب نایا یاسی: خنده سر تکون دادم با

 .گهید نگرانش بودم... خب... منم...! که نبود یشوخ! اما به هر حال گلوله تو بدنش بود. نخورده بود

 !ادیبهت نم! سیها رو بزار کنار آمات يباز کیرمانت نیمرگ من ا: در کالسو باز کرد ندا

 !من فقط گفتم نگرانش بودم: حرص گفتم با

 !خدا رو شکر که حالش از من و تو ام بهتر بود! خب حاال جوش نزن لهیخ: ندا

سرما خورده بودم حل  نکهیبا دروغ ا هیبود و قض دهینم نفهمشد دهیاز دزد يزیچ یخوشبختانه کس. سر بچه ها وارد کالس شدم پشت

هم  "؟يچرا به صورتت چسب زد"از بچه ها که  یکیو در مقابل سوال ! رو نداشتم یدادن به کس حیتوض يحوصله  گهیواقعا د. شد

 !اکتفا کردم "!م به صورتم چنگ زده هدختر عم يبچه  " يفقط به جمله 

 دیرفت با ادمیشده هم داخل شد  یچینفر با دست باندپ هیپشت سر استاد  یوقت یول. میامش بلند شدورود استاد همه به احتر با

 !نمیبش

 !شده بودم رهیلبخند محو بهم انداخت خ هینگاه کوتاه، اما با  هیکرد و  یبه بارمان که به همه سالم م متعجب

 !گهید نیبش: و آروم گفت دیمانتومو کش يگوشه  ندا

 یکیصورتش زخمه  یکی! امروز چه خبره؟: کالس با خنده گفت ياز بچه ها یکیمحمد . اومدم و سر جام نشستم به خودم تازه

 !نکنه جنازه باشه يبعد! کتفشو بسته

 !یساکت باش یتون یتموم شده م تیاگه خوش مزگ یمینع: با اخم گفت استاد

 !سه؟یپل یمطمئن !حالش پاشده اومده دانشگاه؟ نیبا ا نیا: گوشم گفت ریآروم ز ندا
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 !من از کجا بدونم؟: جزوه ش نوشتم يو با خودکار گوشه ! آرنجم به پهلوش زدم که ساکت باش ممکنه صدامونو بشنوه با

تموم نشده  نجایمگه بارمان کارش ا! فکرم حول و حوش سوال ندا بود يالبته به ظاهر، وگرنه همه ! حواسمو به استاد دادم يهمه  و

 !بود؟

 . رو بروز ندم يزیکردم چ یم یاما سع. هم خوشحال بودم ییجورا هی حال نیا با

: نشسته بود انداخت و گفت شینگاه به من و به بارمان که هنوز رو صندل هیندا . شدم لمیکه تموم شد مشغول جمع کردن وسا کالس

 .ایتو ام ب میریما م

توجه به ما مشغول حرف زدن  یام که تو کالس بودن ب يفردون یکی. از کالس رونینثارم کرد و با بچه ها رفتن ب یچشمک بعد

 .بودن ستادهیخارج از کالس ا بایبودن و تقر

 یپس کوله مو انداختم رو دوشم و م! بگم يزینزده من چ یخواستم تا اون حرف ینم. نوشت یم یدونم تو جزوه ش چ ینم بارمان

 ن؟یدست و پا شکسته وقت دار يآقا هینوم، شما واسه خا دیببخش: خواستم از کالس خارج بشم که صداش متوقفم کرد

که اخمامو به زور بهم گره کرده بودم و با ادا به ساعتم  یجمع کردم و رومو برگردوندم و درحال عیشد و سر دایکه رو لبم پ يلبخند

 چرا که نه؟ رهیوقتمو نگ ادیز یبروسل يآقا نیاگه ا... اومــــ: کردم گفتم ینگاه م

 رن؟یگیم لیخودشونو تحو نقدریشده که خانوم ا يدو روز خبر نیتو ا! نمیبب: گفت یانداخت باال و به شوخابروشو  هی

 ؟يریبگ لیخودتو تحو دیجونتو نجات بده، چرا نبا پیجنتلمن خوشت هی یوقت-

 حالت خوبه؟! میدرست حرف بزن مینتونست روزید. گذشته یاز شوخ: زد و سرشو تکون داد و گفت يلبخند

 .باهات حرف بزنم دیبا. خلوت يجا هی میبهتره بر: آروم باز و بسته کردم که گفت موچشا

 .در مورد خودمونه: گوشم گفت کینزد شدیکه از کنارم رد م یدر حال! یخواستم بگم در مورد چ تا

 !م؟یبر. که شیکبود کرد: که فقط من بشنوم گفت يکه طور دمیگز نموییلب پا آروم

 .ایپارك تو ام ب رمیم: کنه سرمو آروم تکون دادم و گفتم تمینتونه اذ نیا از شتریب نکهیا يبرا

 . مواظب باش. باشه: حرفمو گرفت و گفت عیسر

 ...رونیاز کالس زدم ب "طور نیتو ام هم"گفتم  یلب م ریکه آروم ز یحال در

به راهم . از دانشگاه که ندا بهم زنگ زد رونیبرم  یرفتن سمت بوفه اشاره کردم که دارم م یبودن و داشتن م اطیبچه ها که تو ح به

 جانم؟: ادامه دادم و همونطور هم جوابشو دادم

 ؟يریکجا م ؟یجانم و بگم چ -

 .کار دارم کمی. پارك -

 !دمیتونو د مهینصفه و ن گاردیباد نکهیالبته بعد از ا. ملتفت شدم. بله -

 .میما آبرو دار. ها ینینش کشیزدن ادیز یبرو ول. خب لهیخ: م گرفت از حرفش که گفت خنده

 .ندا کم چرت و پرت بگو -
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دستم رو بند کوله م بود و . رفتم یراه م ادهیپ کمی دیتا پارك با! گذشتم ابونیو از خ یراه افتادم سمت خروج. قطع کردم ویگوش و

رفتن  یرو راه م ادهیپ ياز تو یعاز دانشجو ها که دسته جم یهدف به تعداد کم یچرخوندم و ب یسرمو همراه چشمام به هر سو م

 !شده بودم رهیخ

حال  نیبا ا! اما هنوز هوا سوز داشت دیبار یبرف نم نکهیبا ا! به آسمون انداختم ینگاه! شدیرد نم نمیماش هی یچند نفر حت نیهم بجز

 !سرد و دلچسب! هوا رو دوست داشتم نیا! نبود که از سرما به خودم بلرزم ياونقدر

 ختیریبرفا از روش م یکه گه گاه ییدرختا! داشت یهوا عطر خاص... دمیکش یقیو چند قدم که رفتم نفس عم پارك شدم وارد

 !دادیرو بهم م یحس خوب نییپا

 دهیپوش یپسر که سرتاپا مشک هی دنیبارمانه رومو برگردوندم که با د نکهیا الیبا خ! دمیشدنو شن یم کیکه بهم نزد ییقدما يصدا

که سهراب  یپوش اهیمرد س ادیدونم چرا ناخودآگاه  ین نصف صورتشو پوشونده بود و فقط چشماش معلوم بود نمبود و با شال گرد

 !دمجونم کرده بود افتا يحواله 

متوجه شدم اونم قدماشو  یوقت یول! بود لیدل یاول برام ب يلحظه  يترسم برا دیشا! نگامو ازش گرفتم و قدمامو تند کردم عیسر

کردم ازش دور  یبلند سع يمحکم تر از قبل فشار دادم و با قدما فمویک يدسته . ند کرده قلبم شروع به تند زدن کردهمزمان با من ت

شد که  یدونم چ ینم رمیبارمانو بگ يتا خواستم شماره . ارمیدرب نمیشلوار ج بیاز تو ج مویکه گوش دمشم و همزمان در تالش بو

 !یسنگ مکتین هیو خورد به چند متر اون طرف تر ازم پرت شد  میگوش

 !فرمان فرار داد عیمغزم سر! شد رهیبعدش به پسره خ يلحظه  هی يو برا یلحظه نگامو به گوش هی يبرا متعجب

 !بندازن رمیزاشتم بازم گ ینم. لحظه ها تکرار شدن! دیو پا به فرار گذاشتم که از پشت مقنعه مو کش دمیکش یکوتاه غیج

 يبرا دیچیکه از درد به خودش پ يهمون چند لحظه ا. کنه زانومو خم کردم تو شکمش یبتونه حرکت هنکیسمتشو قبل از ا برگشتم

به  يزیچ! دیبلندش پشت سرم به گوشم رس يقدما يکردم که صدا دنیپارك شروع به دو یبه سمت خروج. بود یفرار کردنم کاف

که با  دمیکوب یکه داشتم رو سرو کله ش م يزور يبا همه . گرفتماز پشت  هویکه  دمیدو یبا تمام توانم م. سکته کردنم نمونده بود

 !منم بارمان! سیآمات: صداش به خودم اومدم

که  یمطمئن شد حالم خوبه دستشو از دستم جدا کرد و در حال یوقت! و چشامو بستم دمیکش ينفس آسوده ا! رو هوا ثابت موند مشتم

 !مارستانیبرم ب گهیهفته د هی دیبا! ایکرد کاریچ نیبب: گفت یم یبه شوخ

 .دنبالم بود یکی: بودن گفتم دهیکه هنوز بر ییبه حرفش با نفسا تیاهم یب

اومدم  نکهیا لیدل يهمه ! مینیهمو بب نجایچون شک داشتم گفتم ا! پشت سرت بودم! دونم یم: به روم زد و گفت یآروم لبخند

! همه شو جمع کرده بودن بایالبته بچه ها تقر! انتقام نشدن الیخ یبسهراب هنوز  يزدم نوچه ها یحدس م! بود نیدانشگاه هم هم

 !قصر در رفته بود یکی نیا

 !؟يفرستاد ییدنبالمه و منو تنها نیا یدونست یتو م یعنی: حرص گفتم با
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من حواسم بعدشم، ! میبر ییتنها یتو خودت گفت! فرستادمت ینم ییدونستم که تنها یدختر خوب من اگه م: شد رهیبهم خ متعجب

 !حاال ام اخماتو وا کن! کرده بودن نیبچه هام کم! بهت بود

 !سیپل نیپسره رو با دست بند بردن سمت ماش سیچند نفر با لباس پل دمیسرمو چرخوندم که د! کردم به حرفش گوش کنم یسع

 يخودسرانه خواستن کار! تور بوده باشهآما نقدریا سشونیدونم رئ یم دیبع: نگاه منو دنبال کرد ریو مس دیبه موهاش کش یدست بارمان

 !کرده باشن

 !تو حالت خوبه؟: بهم نگاه کرد بعد

 !آره، آره: چندبار تکون دادم سرمو

کردم  یجا زدم و سع مویگوش يباتر! اون اطراف نبود یخلوت بود و جز منو بارمان کس بایپارك تقر! کنم دایپ مویراه افتادم که گوش و

 !سوخت میگوش! اه: با حرص گفتم! شد یروشن نم یول! روشنش کنم

 !شهیدرست م! حرص نخور: و از دستم گرفتش دیخند

 !صفحه ش ترك خورده! دونم یم دیبع: رونیبا صدا دادم ب نفسمو

 !م؟یصحبت کن یخواست یم یدر مورد چ! ستیمهم ن: لحظه سکوت کردم و گفتم هی

 !م؟ینیبش ای میقدم بزن: رو لباش شکل گرفت و گفت يمحو لبخند

 !میقدم بزن! دونم ینم: باال انداختم يا شونه

 !اجبار؟ ایبود  شنهادیپ: دیخند

 !هر کدوم که دلت خواست: مو رو شونه م جا به جا کردم کوله

 !کنم؟ ینیمقدمه چ ایحاال بگو حرفمو رك بزنم ! خب لهیخ: تکون داد سرشو

 !خواستهرکدوم که دلت : وار تکرار کردم یمو قورت دادم و طوط خنده

 سیپل هیشکسته،  یگوش هیشده،  ریکه دستگ یآدم جان هی! ما رو باش یاحساس يتو رو خدا لحظه : خنده ش گرفته بود خودشم

 !ه؟ینظر مثبتت چ... خب! شو بدونه ندهیخواد نظر مثبت همسر آ یعاشق، که دلش م يدست و پا شکسته 

که تو  یبود من بیخودم عج يواسه ! از حرفش خنده م گرفته بود! نهیبحرفشو ب ریآخرو که گفت زل زد تو چشمام تا تاث ي کلمه

 !زدمیراحت با بارمان حرف م نطوریکردم ا ینگاه نم یکس يچشما

 !نظر مثبت؟: به چشماش دوختم و گفتم نگامو

 !یمو قبول کن يخواستگار يمجبور! گهیآره د... اومـــ: در آورد و گفت يبا مزه ا يادا

 !چرا؟: شدم سرتق

 !گهیبتونه نجاتت بده د یباشه و هرجا رفت يباشه که مثل من قو یکی نکهیا يبرا! ؟ياریدر م يتخس باز: ش گرفته بود خنده

 !گهیم یباز چ نمیدادم ساکت باشم تا بب حیبار ترج نیا... خنده م گرفته بود خودمم
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! خهیمنتظر تار! يخواستگار میایشتاقه که زود تر بم یلیبهار خ! یگذشته از شوخ: گفت میزدینگام کرد و همونطور که قدم م کمی

 !که حرف تو ام وسط باشه نیخصوصا ا...! عجولم ینگ یبگ نیمسائل همچ نیکه دارم تو ا يعادت بد

 ؟یمون یرو م يکالس بعد: گم گفت ینم يزیچ دید یوقت! دادم یساکت بودم و به حرفاش گوش م هنوز

 !بهتره برم خونه! نه: جمع کردم و گفتم لبامو

 !بکنم نیبه حال ا دیم با يفکر هی: نگاه کردم و ادامه دادم میبه گوش و

 !نمیتونم فعال پشت رل بش یخودم که نم! خب لهیخ -

 !یکه تنها نباش امیباهات م یول: به دستش اشاره کرد و ادامه داد و

 !دنبالم ادیب نیآرت زنمیزنگ م! نداره یلزوم: نگاهش کردم و گفتم قدرشناسانه

 !رنیبگ میدر مورد بهار خانم هم، بهتره بزرگترا تصم: لحظه ساکت شدم و بعد گفتم هی

 !حتما: اومد وسط حرفم عیبگم که سر یخوام چ یم دیفهم

 !ها يزیرو روم نر ییوقت چا هیفقط حواستو جمع کن، : گفت يجد یلیلحظه ساکت شد و بعد خ هی

 !کوتاه ازش دور شدم یخداحافظ هیجمعش کردم و با  عیسر یت وللحظه رو لبام نقش بس هی يبرا يا یطانیش لبخند

و خوش ! نبود که دنبالم کنه خوشحال بودم یکس گهیکه د نیاز ا! نبود يخبر شیداشتم و از استرس چند لحظه پ یخوب یلیخ حس

چرا امروز اومده بود  دمیفهم یمحاال ! رفتیهمه جا هوامو داره دلم غنج م دمید یم نکهیاز ا! حال تر از همه بخاطر حضور بارمان

 !کارش واسم ارزش داشت نیا! اومده بود که حواسش بهم باشه یول! شده بود متمو تشیدرسته مامور! دانشگاه

 !شو بهم بده یگوش یکی: بودم گفتم ستادهیا زیهمونطور که پشت م! کردم دایها رو تو بوفه پ بچه

 !من شارژ ندارم: دماغشو گرفت یدستمال ندابا

 !یکن خودتو خالص کن نیف هیندا : لباشو جمع کرد سایمل

 !م گرفت خنده

 !خودت کو؟ یپس گوش: گرفت گفت یشو به طرفم م یکه گوش یدر حال یاسی

 !حتما گهیخب خواهر جون شارژ نداره د! سوال بپرس یاسی: سایمل

 !س؟یم سیامروز م یزن یغر م یتو چرا ه: یاسی

 !نیاز دست داد زویانگ جانیو ه یسیپل يصحنه  هی! ندارم یمنتها گوش! دارمشارژ : کرد که گفتم یپوف سایمل

بارمانم  میاز خواستگار مستق یحت! کردم فیتعر زویو نشستم و واسشون همه چ دمیعقب کش یصندل هی! سه با تعجب نگام کردن هر

 !نگذشتم

 !نه: یاسی

 !اومدا رتیگ گاریمفت مفت باد! چرا نه؟: ندا

 !ستین اردگیبارمان باد -
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 !عاشق دل خسته ست هی! بله: شو داد تو مقنعه شو گفت ییطال زیفر ر يموها سایمل

 !غش کردن در آورد يادا و

 !نه؟ ای دهیشو به ما م یگوش یکیحاال بآلخره : م گرفته بود از حرفاشون خنده

 !گهیداد د یبهت م یگفت یبه بارمان م: یاسی

 !بده من اونو! روم نشد -

 !دنبالم ادیبهش گفتم که ب.... بعد از دو سه تا بوق جواب داد! گرفتم نویآرت يرداشتم و شماره شو ب یگوش و

 دینبا! بهتر بود ينطوریا! تو کالس از دستم افتاد و شکست میگفتم گوش نیبه آرت! میتو راه برگشت خونه بود نیساعت بعد با آرت مین

 !کنه ینم دمیتهد يخطر گهیداده بود که د نانویماط نیبارمان بهم ا! کردم یدوباره همه رو نگران م

 گهید یکی! ازش نمونده که يزیچ: شد نیبرگشت و سوار ماش! ریداد واسه تعم موینگه داشت و گوش لیموبا راتیتعم هی يجلو نیآرت

 !يبخر دیبا

 !نگفتم يزیتکون دادم و چ سرمو

 !انایاالن م گهیبدو د -

 !خوبم؟ یمطمئن: انداختم هنیبه خودم تو آ یبار آخر نگاه واسه

 !رونیب ایبچه تا شوتت نکردم خودت ب! به من صبر عطا کن! بار الهه: چشاشو تو حدقه چرخوند نگار

 !شد یخنده دار م یلیخورد خ ینگار که حرص م... حرفش خنده م گرفته بود از

 !خودتم خنده ت گرفت؟ يشد رهیخ نهیخودت تو آ ي افهیاز بس به ق: نگار

 !خندم یبه حرص خوردن تو م! رینخ: دمیز قبل خندا بلندتر

 !از اتاق رونیب دمیاز دستش فرار کردم و دو عیبارم کنه که سر چاریشد و خواست چندتا ل سرخ

دهن باز کنه و  نیخواست زم یدلم م! اومده بودن؟ یبارمان و خانواده ش ک! باب الحوائج ای! سمت من دینگاه ها چرخ يهمه  هوی

 !قورتم بده

 یدونست چ یو بابا نم دیکش یمامان با چشماش برام خط و نشون م! کرد نخنده یم یدهنشو سع يدستشو گرفته بود جلو بارمان

 !بگه

 ن؟یستادیچرا سر پا ا! دیبفرمائ! نیخوش اومد! سالم: و گفت دیلبشو آروم گز! رونیپشت سرم اومد ب نگار

 !دار؟یمشتاق د! جون؟ سیآمات یخوب! بله بله: گفت عیو بود سرعوض کردن ج يحرکت برا هیکه مشخص بود منتظر  بهار

 !خدا منو بکش يا! بودن دهیظاهرا تازه رس! ننیبه همه تعارف کرد که بش مامان

دونستم  یم یکیوگرنه من ! خنده ش بودن يمتوجه  هیالبته بق! بهم کرد و اشاره کرد برم تو آشپزخونه یمضحک يخنده  مامان

 !باره  چقدر نگاهش سرزنش
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دستشو باز کرده بود و کت و شلوار خوش ! به بارمان نگاه کردم یچشم ریز! گرفتم شیو راه آشپزخونه رو پ اوردمیمبارکم ن يرو به

 !شلمو بستم و داخل آشپزخونه شدم شین! دختر کش شده بود یحساب! بود دهیپوش يدوخت خاکستر

 ...گارم اضافه شده بودمامان کم بود ن يغرغرا... پشت سرم شهیمثل هم نگارم

 یها رو درست حساب ییچا نیال اقل ا! رفت ياولو که گند زد ي قهیدق: رو پر کنم گفت يچا يکرد فنجونا یکه مجبورم م یدرحال

 !تعارف کن

 !گناه داشت! شدم مونیپش عیسر یرو برگردونم روش، ول ییچا ینیلحظه دلم خواست س هی! حرف بارمان افتادم ادی

 يجلو! گرفت یمهمونا م يرو جلو ینیریتعارف کردم و نگارم پشت سرم ظرف ش يبه همه چا! میزد رونیآسپزخونه بنگار از  با

 !؟يرو دم کرد يخودت چا: بارمان که خم شدم آروم گفت

 !بایتقر: خودش آروم جواب دادم مثل

 !خورم یپس نم: زد و گفت يزیآم طنتیش لبخند

 !؟یخورم کن زیکه چ یباش ختهینر يزیخب از کجا معلوم توش چ: و گفت به خنده شد لیلبخندش تبد! کردم تعجب

 !داداش عروسمون خسته شدا: بهار ما رو به خودمون آورد يصدا! دهنم باز مونده بود تیعصبان از

 !ندارم لیم! ممنون: داد به مبل و گفت هیتک لکسیر یلیبارمان اما خ! بده بهار جان کمرم خشک شد رتیخ خدا

گرفتم  میتصم یول! رو با دوتا فنجون توش بکوبم تو سرش ینیاومد س یبدم نم! رو تو مشتم فشار دادم ینیس يسته هاحرص د با

 !عمل هنرمندانه رو به بعد موکول کنم نیا

حواسم  شتریاما ب! بزرگترا گوش سپردم يدر هم رفته به حرفا يکه نثار بارمان کردم سر جام نشستم و با اخما يچشم غره ا با

 !رمیحالشو بگ يچطور نکهیمعطوف به بارمان بود و ا

با نگاه کردن به بابا ازش ! میتنها باش يا قهیچند دق هیکرد ما  شنهادیاز حرف زدناشون گذشته بود که پدر بارمان پ قهیده دق حدودا

 !کن ییراد رو راهنما يدخترم آقا: گفت یاجازه گرفتم و وقت

 یخودت نقاش وارتوید: نگاه به اتاقم انداخت و گفت هیبارمان درو بست و ! به سمت اتاقم رفتمجام پا شدم و جلوتر از بارمان  از

 !؟يکرد

 !بودم که اصال به خودم زحمت جواب دادن بهشو ندادم یازش عصبان اونقدر

 !خانوم؟ سیآمات: حرص خوردنم خنده ش گرفت و گفت از

 !تختم بود يکه رو کردم یتختم نشستم و خودمو مشغول ورق زدن کتاب ي لبه

 !دور بزنم و برگردم هی رمیمن م! ستیعروس بله بده ن نکهیمثل ا! نه: بارمان

با  نکهیا! دوست داشتم تشویشخص ییجورا هی! ش خنده م گرفته بود ییخودمم از پررو! چپ نگاش کردم که خنده ش گرفت چپ

 !زاشت یسر به سر من م شهیهم یبود ول يجد هیبق

 !دمیخر زهیمنم واست جا یهست یچون دختر خوب! حاال شد: زد و گفت یشمکچ دیمو که د خنده
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 !رمیگ یمن باج نم: ابروهامو انداختم باال و بآلخره قفل زبونمو باز کردم! که تو دستش بود افتاد ينگاهم به بسته ا تازه

 !استثنا قائل شو ایبارو ب هی نیا: دیخند

 !کنم یبهش فکر م: تو حدقه چرخوندم و گفتم چشامو

هرچند ! کردم باهاش راحت بودم یاز اونچه که فکر م شتریب یبود، ول یچ لشیدونم دل ینم! گرفتن کادو جلو بردم يدستمو برا و

 !کرد یکرده بود چشم پوش کیبهم نزد یلیاواخر افتاده بود و ما رو خ نیکه ا یشد از اتفاقات ینم

که توش بود سرمو بلند کردم و  ییمدل باال یگوش دنیبا د! بسته رو باز کردم! توالتم نشست زیم یصندل يرو که بهم داد رو بسته

 !ریداده بودم واسه تعم مویمن گوش! ه؟یچه کار نیا: نگاش کردم

 !ومد؟یخوشت ن-

 ...اما! خوشگله یلیخ! چرا -

 ...!مبارکه: وسط حرفم اومد

 س؟یآمات: تکه گف یپاتخت يرو گذاشتم رو یگوش! روش لبخند زدم و تشکر کردم به

 !بله؟: بلند کردم سرمو

! االن بهم بگو نیکنم هم یهست، خواهش م تیتو زندگ يا گهیاگه شخص د: نبود يخبر یاز شوخ گهید! بود يکامال جد لحنش

 !بمونه یباق يدوست ندارم حرف نگفته ا

 ...حرف نگفته... اما! نبود میتو زندگ يا گهیشخص د! کرد دنیشروع به محکم تپ قلبم

 !یمیمرد زندگ نیتو اول: و گفتم دمیکش یقیعم نفس

به  يسمتم که همون لحظه تقه ا ادیاز جاش پاشد که ب! گرفتم نییو سرمو پا دمیاز نگاهش خجالت کش! دمید ویچشاش برق شاد تو

 !منتظرتونن! نییپا نیایآما جون، اگه صحبتاتون تموم شده ب: نگار يدر خورد و بعدش صدا

 !ادیم شیپ یوگرنه معلوم نبود چ! به موقع اومد: گفت يا انهیر انداخت و با لبخند موذنگاه به د هی بارمان

 !؟یفرار کن یتون یم یتا ک: از جام بلند شدم و رفتم سمت در که گفت عیسر! دینگاش کردم که خند متعجب

 ...یراست: گفت اومده باشه ادشی يزیرو چرخوندم که انگار چ رهیدستگ! که خودشم پشت سرم اومد دمیگز لبمو

نامسائدت نزاشتم  طیچند وقتم بخاطر شرا نیا! يسواال جواب بد يسر هیبه  دیبا! دنبالت امیفردا صبح م: کردم که ادامه داد نگاش

 !دادگاه الزمه يحرفات برا! مزاحمت بشه یکس

 ؟...مگه سهراب... فقط! ندارم یمن مشکل: تکون دادم و گفتم سرمو

 !تو هم مسلما الزمه ياما حرفا! نداره یسهراب تعادل روان! نم مشخصهدادگاه از اال يرا! چرا-

 !رونیب میتکون دادم و باهم از اتاق زد سرمو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا kolaleh.Gh  –دیوانه ها نمی خندند         

wWw.98iA.Com ١٦٢ 

کنار هم  فینشستم ناخود آگاه به سه برادرم که رد یهمونطور که سرجام م! سمت ما دیمحض خروج از اتاق نگاه همه چرخ به

کردن که  یبه بارمان نگاه م يحال طور نیبا ا! مشخص بود تیاز نگاهشون رضا! کردمنظر داشتن نگاه  رینشسته بودن و بارمانو ز

 !نهانگار منتظر بودن دست از پا خطا ک

 !گه؟ید نیدیرس جهیبه نت یبه سالمت: بهار چشم از داداشام گرفتم و سرمو چرخوندم سمتش يصدا با

 یگذاشت و با خنده و مهربون تمیرضا يبهار سکوتمو پا! رفته بودماز خجالت گر گ! بگم یچ دیدونستم با ینم! نییانداختم پا سرمو

 !کنم یم نیمو تحس یانتخاب داداش! زمیمبارك باشه عز: گفت

چند روز قبل باهم آشنا  بایچون بابا و پدربارمان تقر... شد دهیکش یبحث به عقد و عروس! بلند کردم و با نگاه ازش تشکر کردم سرمو

عقد  گهیماه د کیقرار شد تا ! گذاشته شد هیاول يقرارا نیواسه هم... بود یرسم ییجورا هیبودن و امشب شده بودن و صحبت کرده 

 !میریرو باهم بگ یو عروس

بابا هم همونطور ! بارمان قبل از رفتن با بابا در مورد قرار فردا صحبت کرد! میدر در حال بدرقه کردنشون بود يساعت بعد جلو مین

 !نداشت یالفتکردم مخ یکه فکر م

 !س؟یآمات: در اتاقو باز کرده بودم که بابا صدام زد! دمیکش یخجالت م ییجورا هی! بگه برگشتم تو اتاقم يزیچ یکس نکهیاز ا قبل

 !جانم بابا؟: برگردوندم سرمو

 !تو اتاقم کارت دارم بابا جون ایب: بابا

 !تکون دادم و دنبال بابا رفتم تو اتاقش سرمو

! نمیبرم کنارش بش یعنیتخت مشترکش با مامان نشست و به کنارش اشاره کرد که  يبعدم رو! ه کرد که ببندمشبه در اشار بابا

 !که خواستو انجام دادم و منتظر حرفاش شدم يکار

 شمیو پ نجایتو ا نکهیا! ثابت شده ست نیا! هیبارمان پسر خوب! بابا جون؟ يفکراتو کرد: و گفت دیبه سرم کش یدست یمهربون با

 یشک هیقیپسر ال نکهیدر ا! یبگ یتون یهنوزم م یستین یبابا جون، اگه راض یول! ونمیرو اول به خدا و بعد به بارمان مد ینشست

 !خوام نظر خودتو بدونم یم! زم؟یعز يبهش فکر کرد! يریهم در نظر بگ شیکار تیمثل موقع طو،یشرا دیبه هرحال، با یول! ستین

پس واسم مهم نبود شغلش ممکن پر خطر ! که داشت قبول کرده بودم یطیکه بود، با هر شرا يهمونطورمن بارمانو ! کرده بودم فکر

 !که بهش داشتم یمهم خودش بود و عشق! باشه

 !من قبولش دارم بابا: دوختم و گفتم نیبه زم نگامو

 !بابا زیعز یخوشبخت بش: و گفت دیمو بوس یشونیپ بابا

داد که اشکاشو از بند چشماش رها  یغرور مردونه ش بهش اجازه نم یول! دمیو چشماش داشکو ت يعقب حلقه  دیکه کش سرشو

 !کرد یبابا هم موهامو ناز م! دمیبغض کردم و خودمو انداختم تو بغلش و صورتشو بوس اریاخت یب! کنه

 !س؟یآمات ینک یم هیچرا گر! شده؟ یچ: ما هول کرد دنیبا د! به در خورد و مامان اومد تو يموقع تقه ا همون

 !دلش واسه باباش تنگ شده! شهیدخترم داره عروس م! نگران نباش! نشده خانوم يزیچ: بابا
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 !مامان قربون اون دلش بشه یاله: و گفت دمیو اونم اومد و بوس دیخند مامان

 يبرم دنبال مامان بابا دیامن ب ایکنه  یچکه م واریداره از درو د يادیاحساسات ز نجایا ای: میهمه برگشت نیآرت يسرفه  يصدا با

 !بگردم میواقع

 !حسود! کوفت: دمیخندم گرفت و غر هیگر ونیم

 !نازشو بخرن کمی دیبا گهید هیرفتن! ن؟یآرت يدار کارشیچ: هال اومد يآرش از تو يصدا

 نیزارینم قهیدق هی! شما؟ نیبازم شروع کرد: مامان بلند شد يبا حرص دنبالش کردم که باز صدا! دیابروهاشو انداخت باال و خند نیآرت

 !آدم آرامش داشته باشه

 !يغر نزده بود ادیامروز ز! نگران بودم اخالقت عوض شده باشه! بده رتیمامان خدا خ: آرمان

 !از دلش در آورد شهیو مثل هم دیمامانو بوس يآرمانم گونه ! دنیچپ چپ نگاش کرد که همه خند مامان

 !اتاقم بود يعطرش هنوزم تو يبو! تازه اون موقع بود که پر شدم از حضور بارمان! شدم به همه گفتم و وارد اتاقم يریبخ شب

 !جغجغه؟: اس ام اس واسم اومد هی عیروشنش که کردم سر! بود زیم يکه رو يا یو رفتم سمت گوش دمیکش یقیعم نفس

تختم  يو چراغو خاموش کردم و رو دمیپوش لباس خوابمو! و مسواك زدم ییجواب بدم رفتم تو دستشو نکهیزدم و قبل از ا يلبخند

 !دمیدراز کش

 !به من نگو جغجغه: کردم يپالیرو گرفتم دستمو ر یگوش

 !غو؟یج غیخانومه ج! خب لهیخ-

 !بله؟: سرمو تکون دادمو جوابشو دادم! طنتشیهمه ش نیم گرفت از ا خنده

 یرو تو قلبم حس م ینیریحس ش! نشست ینم لبخند به لبم مجوابشو بخو نکهیافتاد و من قبل از ا یتو اتاق م یفینور ضع هرلحظه

 !ازش فکر کنم ییلحظه هم به جدا هی يتونستم برا ینم یاونقدر که حت! بارمانو داشتم خوشحال بودم نکهیاز ا! کردم

 !ست منتظرته قهیشو مامان بارمان ده دق داریب! س؟یآمات: مامان از خواب پا شدم يبا صدا صبح

 !ادیخوابم م: تمزدم و گف یغلت

سحر از خواب پا شده بود  يکله  يخودش چطور! کرده بودم يصبح با بارمان اس ام اس باز کیتا نزد شبید! گفتم ینم دروغم

 !تعجب بود يجا

 !گهیآما پاشو د: شدیم یداشت عصبان گهید مامان

 !شمیاالن پا م! باشه بابا نزن: کردم و گفتم یپوف

و صورتمو شستم و  ییرفتم سمت دستشو یلیم یمامان بلند شه با ب يدوباره صدا نکهیقبل از ا! مسر جام نشست یحوصلگ یبا ب و

! رفتم رونیکرم زدن هم بدم از اتاق ب هی یبه خودم زحمت حت نکهیمقنعه مو رو سرم مرتب کردم و بدون ا! لباسمو عوض کردم

بخورم قبول  يزیمامان اصرار کرد چ یهرچ! ا و مامان خواب بودنهمه بجز باب! سالممو داد اببارمان از جاش پا شد و با لبخند جو

 !رونیکردم و با بارمان از خونه زدم ب ینکردم و ازشون خداحافظ
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 !میخوشحال بودم که باهم بود نحالیبا ا م،یو خوش بگذرون میدنج بر يقرار نبود جا نکهیا با

 ادیخوابت م یلیاگه خ: به حرکت در آورد و گفت نویماش! سرد بود یهوا حساب! رو روشن کرد يبارمان بخار م،یکه شد نیماش سوار

 !بخواب

 !؟یش داریب یتونست ياصال خودت چطور! ادیخوابم م یلیخ! واقعا؟: ذوق گفتم با

 !شدم؟ داریب يچطور یپرس یاصال نتونستم بخوابم، تو م نمیکردم قراره تو رو بب یفکر م یوقت: نگام کرد و گفت مهربون

 !مشتاق ينطوریا... به فکر خوابم بودم و اون نقدریمن ا! دمیلبمو گز خجالت از

 !یخانوم گهیبخواب د ریبگ! شد؟ یچ: ختیافکارمو بهم ر صداش

 !ادیخوابم نم گهینه د -

 !بهم؟ یزل بزن ینیبش يخوایپس م! آها: دیخند

 !بدجنس -

 !جواب بده قیدق شهیکه ازت م ییبه سواال م،یکه بگذر یاز شوخ: چرخوند و گفت فرمونو

 یحس م یول فته،یب یقرار نبود اتفاق! استرس داشتم! کرد فکر کردم یم مییبه حرفاش که راهنما رویتکون دادم و کل مس سرمو

 !ارمیخودم ن يرو به رو يزیکردم چ یحال سع نیبا ا! زهیریاون همه اتفاق بازم اعصابم بهم م يشدن دوباره  یکردم با تداع

 !س؟یآمات: بشم بارمان صدام زد دهایپ نکهیاز ا قبل

 !بله؟: نشستم سرجام و جوابشو دادم دوباره

 يچند جلسه بر طیشرا نیبخاطر ا ،یباش یبعدشم، من با بابات صحبت کردم، اگه خودتم راض! یبترس ستیقرار ن: گفت يجد یلیخ

 !روانشناس هی شیپ

 !ه؟یمنظورت چ: رفت توهم اخمام

من فقط دوست ندارم هرلحظه که ! ستین یکه حرف يخوا یاگه نم! داشته باشم جغجغه خانوم؟ دیبا يچه منظور: نگام کرد مهربون

 !ش؟ینیبب کیو از نزد يبر يخوایم ينطوریتو ا نم،یبب! یکن يقرار یب ينطوریا ادیاسم سهراب م

چه  د،یلرز یهم ته دلم م کردمیمبهش فکر  یوقت یول نمش،یبب خوامیگفتم که م یدرسته م! حق با بارمان بود! لحظه فکر کردم هی

 !نمشیواقعا برم و بب نکهیبرسه به ا

 !ندارم یمن حرف: گفتم شدمیم ادهیکه پ یو درحال دمیرو کش رهیدستگ

 !رمیگ یپس من واسه امروز واست وقت م! هیعال: شد و در همون حال گفت ادهیباهام پ بارمانم

 !نگفتم و با سکوتم موافقتمو اعالم کردم يزیچ

! ازش خوردم کمیجلوم گرفته بود نگاه کردم و با تشکر ازش گرفتم و  يخانوم چادر هیکه  یآب وانینشستم و به ل یصندل هی يرو

 !بود دهیامونمو بر یطرف، گرسنگ هیاون همه عذاب  يادآوریاون همه سوال و جواب، 

 !حالت خوبه؟: کمیو اومد نزد رونیاز اتاقا اومد ب یکیاز  بارمان
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 !ستین يطور! آره: دادم تکون سرمو

 !دکتر؟ میبر يخوا یم! ؟یمطمئن: نگام کرد نگران

 !میفقط کمکم کن بر! ستین میزیچ: دادم و گفتم هیپشتم تک واریبه د سرمو

راحت باهام  نقدریکه بارمان ا میباهم دار یکرد که ما چه نسبت یحتما فکر م! خانومه با تعجب نگامون کرد! گرفت و بلندم کرد دستمو

 !کنه و نگرانمه یبرخورد م

 يدوباره  يادآوریکردم  یهمونطور که فکر م! شدم و چشامو بستم نیسوار ماش! احترام کرد ينگفت و به بارمان ادا يزیچ نحالیا با

 !کردیم تمیاون همه عذاب و شکنجه اذ

 !برام سخت باشه نقدریکردم ا ینم فکر

 !گردم یاالن برم: خم شد سمتم و گفت بارمان

سر  ادیبخور فشارت ب نویا ایب: داد دستم و گفت کیو ک یران هی! برگشت یخوراک یچند لحظه بعد با کل! رو بست و ازم دور شدد و

 !جاش

 !ستین میزیچ! گنده ش نکن بابا: زدم و گفتم لبخند

 !ينخورد تیصبحونه م که با اون همه سرتق! گهیبخورش د: اخم گفت با

 !زد و به کل فراموش کرده بودم که گرسنه مه یمنگرانم بود قلبم تند  نکهیا از

 !به حرکت درآرود نویبه زور به خوردم داد و ماش کویو ک یران

 !کجاست؟ يمقصد بعد! خب خانوم -

 !خونه مگه؟ میبر دینبا -

 !معظَم قرض گرفتم يرو از خانواده  یامروزو کامل جنابعال! رینخ -

 !میستیما هنوز محرم ن! نخند ياونطور: کرد مهربون نگام! م گرفته بود از حرفاش خنده

 !پر کرد نویماش يبلندش فضا يخنده  ينگاش کردم که صدا جیلحظه منظورشو نگرفتم، گ هی

! خب جغجغه لهیخ: خنده ش گرفت و گفت! و اخمامو دادم تو هم اوردمیخودم ن يبه رو یمنظورش چشه گر گرفتم ول دمیفهم یوقت

 !باز کن اخماتو

 یبعد از اونم هرجا تو بگ! يواسه جشن و بعدشم که نوبت دار دیخر کمیبعدش  م،یخور یناهار م میریسر بلوار، بعد م هی میریم اول

 !چطوره؟! خونه میریم

 !هیعال! نه؟! خونه؟ میر یهرجا من بگم م: دمیخند

 !سمت بلوار عوض کرد رشویو مس دیچرخ دونیو دور م دیخند

اما هوا ! نه بارون بود و نه برف! دیوز یم يتر دیبلوار سرد تر بود و باد شد کینزد يهوا! میدش ادهیپارك کرد و باهم پ نویماش

 !سوز داشت یحساب
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 !هام هیتو ر دمیفرو کردم و عطر حضور بارمانو کنارم بلع شتریپالتوم ب يتو خودمو

 

 !س؟یآمات -

 !جانم؟: هوا کنم رومو برگردوندم سمتش يبه حال سرما يفکر هی دیبا کردمیهمونطور که حس م! هام از سرما سرخ شده بود گونه

 يا یگفتن يندارم، چون خودمم گذشته  ياز حاال، گذشته ها رو کار: تخته سنگ نشست هی يبهم انداخت و کنارم رو ینگاه مین

 !م؟ینکن یز هم مخفا ویزیکه چ يدیقولو م نیبهم ا! باشه نمونیب يخوام حرف نگفته ا یگم از حاال به بعد، نم یندارم، فقط م

 !قول: خوشحال بودم دیپرس یازم نم يزیچ نکهیاز ا! آروم بستم و باز کردم چشمامو

 !خواد تموم شه ها یسرمام نم نیا: و بحثو عوض کرد دیرو صورتم پاش يلبخند

 !که تنم سرد بود، دلم با بودن بارمان گرم گرم بود نیکردم که با وجود ا یفکر م نیمن فقط به ا و

 !؟یارمانب -

 !؟یجون بارمان -

 !خوام یمن از اونا م! بال یجونت ب -

بهش  ینگاه! گذاشته بود اشاره کردم شیرو رو گار گهیجات د یترش یکه زغال اخته و آلوچه و کل يدستمو دراز کردم و به مرد و

 !آما ستین یبهداشت: انداخت و گفت

 !خوامیاز همونا م! رمینخ: کردم لج

 !و اومد دیشد و رفت واسم خر ادهیپارك کرد و پ ابونیخو کنار  دیکش یپوف

مشکالمو با  يبود که همه  نیمهم تر از همه ا! رفتمیمشاروه هم هنوز م! میرو انجام داده بود یعروس يکارا يماه همه  هی نیا تو

 !زاشتم یم ونیمشاورم درم

 !تونستم به بارمان بگم یوقت نم چیه دیکه شا یمشکالت یحت

 ،يصبحونه نخورد یاوال، جنابعال: و گذاشتش تو داشبورد دیاز دستم کش هویته رو ازش گرفتم و مشغول خوردن شدم که ذوق بس با

 !یش یم ضیمر يخور یم ادیز ا،یثان! یباش شگریدست آرا ریز دیچند ساعتم که با

 !؟یمهربون تر باش کمی شهیحاال نم: تو هم دمیکش اخمامو

 !گمیبخاطر خودت م! سیو آماتنش طونیش: ش گرفت و گفت خنده

 !حق با بارمان بود! نگفتم يزینگاش کردم و چ قدرشناسانه

! خب خانوم خانوما: تا دم در آورد و بعدش داد دست خودم و گفت المویبارمان وسا! میشد ادهیهر دومون پ! نگه داشت شگاهیآرا يجلو

 !میبه خودت برس که امشب هزار تا کار دار یبرو حساب

 !منظور؟: ت تو همرف اخمام

 !داره ادیکار ز! گهیحرفا د نیو ا هیبآلخره عروس! نداشتم يمنظور: و گفت دیخند طونیش
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 !شدم شگاهیکردم و داخل آرا یگفتم و با خنده ازش خداحافظ "یآهان"

 !میبدو که وقت کم دار! ؟يکرد ریچرا د: بهم کرد یسالم کوتاه شگریآرا

 !مشغول شددستش نشوند و  ریبالفاصله منو ز و

طرف صورتم  هیموهام ! بودم برانداز کردم دهیکه پوش یپاشدم و سرتا پامو تو لباس! به روم لبخند زد تیکه تموم شد با رضا کارش

 !چپم يشده بود رو شونه  ختهیجمع شده بود و به حالت فر درشت ر

و  کردیموهامو کامل م ییبایگذاشته بود که زسرم  يخوشگلم گوشه  ينقره ا کیتاج کوچ هیقسمتش پشت سرم کار شده بود و  هی

تا ! تور بود ناشیو آست نهیس يبود و از باال پیش کامال ک قهیداشتم و لباس عروسم  یمیمال شیآرا! پشتش سرم با تور کار شده بود

و ! هم داشت يمتر مین کوتاه یلیخ يدنباله  هی! دادینشون م یانداممو به خوب ییبایو ز شدیکلوش م نییزانوهام تنگ بود و از پا

 !بارمان برسه يقدم به شونه ها شدیباعث م شیده سانت يبا پاشنه  دمیسف يکفشا

 !رو سرم دمیو کالشو کش دمیپوش رونیب يهوا يشنلمو بخاطر سرما! بود تشکر کردم دهیکه کش یبخاطر زحمت شگریلبخند از آرا با

جذاب تراز  مویدرو باز کردم و مرد زندگ! یارمان منتظرمه رفتم سمت خروجدونستم ب یبرداشتم و چون از قبل م دمویگل رز سف دست

 !برانداز کردم شهیهم

 !سالم: از هم باز شد و زمزمه کردم لبام

 یکه ه میبردارو فراموش کرده بود لمیکه ف میاونقدر محو هم شده بود! و با محبت جوابمو داد دیگرفت تو دستشو آروم بوس دستمو

 !نیسیوا ينه، اونطور ينطوریا زدیغر م

 ...برفا رد شم بتونم سوار شم يکمکم کرد با اون کفشا از رو بارمان

 !س؟یجناب پل یصوت یآلودگ: گفتم طنتیبا ش. پخشو بلند کرد يدستشو برد و صدا! نشست پشت رل خودشم

 !سیآمات يشد طونیش: آورد نییپا یو صداشو کم دیخند

 !خوشحالم بارمان: و گفتم رونیب شهیست گلمو دادم از شد! نییدادم پا کمیرو  شهیو ش دمیخند

 !ادیز یلیخ! سیخوشحالم آمات یلیمنم خ: چپمو گرفت تو دستشو فشار داد دست

 !خدا جون یمرس: صداشو برد باال هوی

 !؟يشد وونهید: گرفت از کارش خندم

 !يم کرد وونهید! نبودم -

 !یهمه خوشبخت نیو غرق شدم تو ا دمیبلند خند بلند

 !؟يریکجا م: با تعجب گفتم! شهیشدم که بارمان داره از شهر خارج م موتجه

! تو برفا! گهید زایچ نیو عکس و ا لمیکوه واسه ف میریتا اون موقع م! ادیساعت چهار عاقد م: ابروشو انداخت باال و گفت يتا هی

 !؟يدوست دار

 ...یول! عاشقشم: بهم دمیبا ذوق کوب دستامو
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 !نم؟یمن پشت فرمون بش يبزار دیبا: گفتم نگاش کردم و ثیخب

 !جونمو بسپرم دست توئه جغجغه؟ -

 !نگه داشت ابونیکنار خ دمیکردم و به حالت قهر ازش رو گرفتم که د اخم

 میهم رانندگ یلیراستش خ! کنم یپاشنه بلندمو در آوردم که بتونم رانندگ يکفشا! میشدم و جامونو عوض کرد ادهیپ نیخنده از ماش با

 !نداشت فیتعر

 !کمربند: که بارمان با اخم گفت فتمیراه ب خواستم

 !؟ينامه دار یتو اصال گواه نمیبب: گفت هویکردم و کمربندمو بستم که  یپوف

 !رهید گهید! رهید گهید: پامو رو گاز فشار دادم دمیخند یکه م یدرحال

 !ها عسیضا یلیخ میبش مهیبخدا جر! یحد اقل مواظب باش خالف نکن سیآمات: حرص گفت با

 !نامه دارم یگواه! زمینترس عز -

 !باز خدا رو شکر: و گفت دیکش یراحت نفس

 !برم؟ یخب حاال کدوم طرف: بردار نگاه کردم و گفتم لمیبه ف نهیآ از

 !بود شتریکوه سرد تر بود و برفا ب يباال يهوا! میبود دهیبعد به کوه رس ي قهیساعت چهل و پنج دق مین! نشونم داد رویمس

عروس خانوم تنها پشت رل ! شو ادهیآقا دوماد شما پ: بردار گفت لمیکه ف میسادیجا وا هی! اومد یکنارمون م نشیبردار با ماش لمیف

 !ننیبش

 !خوره یبرنم ییبا کفش به جا یچند لحظه رانندگ نکهیا الیبه خ! دمیشد و منم کفشامو پوش ادهیپ بارمان

که از  رونیزدم پامو بکشم ب یداشتم زور م! بود ینییسر پا بایجاده تقر! کرد ریپدال گاز و ترمز گ نیب رو گاز گذاشتم که پاشنه م پامو

 !بارمان؟: زدم يبلند غیج! جاده منحرف شدم

کمتر از چند لحظه  ياتفاقا تو يهمه  دیشا! خورد به درخت نیماش يجلو یبود ترمز زدم ول يا یداد زدن با هر بدبخت نیدر ح و

 !افتاد

 یبا نگران! طرفمو درو باز کرد دیدو عیبارمان سر! از ترس رو مود سکته بودم! کردم یو منگ فقط به جلوم نگاه م جیگ يآدما نیع

 !؟یخوب: گفت

 !اوهوم: کردم و فقط تونستم بگم یخال یبه آروم نفسمو

 !خدا رو شکر که سرعتت کم بود: بست و گفت چشاشو

 !نامه داده؟ یبه تو گواه يکدوم افسر: با حرص گفت هوی بعد

 !بگم یچینتونستم ه یاز حرفش لجم گرفت ول نکهیا با

 کمیچراغ سمت چپش شکسته بود و ! نگاه کردم نیماش يبه جلو! شدم و بارمان جام نشست و دنده عقب گرفت ادهیپ نیاز ماش آروم

 !م انداخت و سرشو با افسوس تکون دادنگاه به هیبارمان ! که کاشته بودم یخنده م گرفت از گل! بود دهید بیسپرش آس
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 !ترن نیسنگ ننیبش ییلباس شو نیگفتن خانوما پشت ماش میاز قد: نیینگه داشت و اومد پا نویماش

 !سر عقد بهت بدم یلفظ ریبه عنوان ز نویماش چیقرار بود سوئ ،يبه خودت بد کرد سیآمات: بهش رفتم که گفت يغره ا چشم

 !يفرمونشو واسه خودت نگه دار یتون یس خانوم االن مالبته عرو: با خنده گفت بعد

 یبرداشتم و پرت کردم سمتش که جاخال یبرف يگوله  هیخم شدم و ! حرصم گرفت شتریخنده که ب ریبردار زد ز لمیحرفش ف نیا با

 !نیکه رو در کار شده بود افتاد زم یبرگ از گل هیو  نیداد و خورد به در ماش

 !بارمان رفت هوا ي قهقه

! شما امر بفرما بانو: با خنده سر تکون داد و گفت! يخر ینوشو واسم م هی! نه آقا! ؟يخند یم: گفتم یطونیانداختم باال و با ش ابرومو

 !که گوش بده؟ هیک

 !خوره ینم يبردار لمیبه درد ف گهیکه د نیماش! میریبگ لمیاون درخت ف ریز نیایب: گفت دیخند یما م يبردار که هنوز به کارا لمیف

 !البته زحمتش فقط واسه من بود، با اون کفشام! میبردار اشاره کرده بود رسوند لمیکه ف یزحمت خودمونو به درخت با

 !میدیخند یو م میزدیباهم حرف م يخود یو ب میتو بغل هم نشسته بود بایبردار تقر لمیدرخت به دستور ف ریز

آدم کال تو جوش قرار  دمیتازه فهم! خندن یم یگن که ه یبهم م یقع چجور موا نیکردم عروس و دومادا تو ا یفکر م شهیهم

 !خنده یم وارمیبه جرز د رهیبگ

آقا : بار قهقه م بلند بشه نیرو سر بارمان که باعث شد ا ختیشاخه ر يگوله برف از رو هی هویکه  میزدیم حیمل يلبخندا میداشت

 !سوپ درست کردن ندارم يدوماد مواظب خودت باش حوصله 

و آقا دومادم  دیبدوئ دیپاش یناگهان یلیفقط خ! شهیم کسینداره، م بیخب ع لهیخ! که نیخراب کرد لمویعروس خانوم ف: بردار لمیف

 !پشت سرتون

 !کارا الزمه؟ نیحاال ا: گفت دیشن نویکه ا بارمان

عروس خانوم با ! هاشون یتا شوخ ریبگ یدگاز رانن! کنهیعروس خانوم خرابش م میکن یم يواال ما هر کار: بردار با خنده گفت لمیف

 !شمام پشت سرش! نیشمارش من آماده بش

 یول! پاشدم و اومدم بدوم که همون لحظه پام سر خورد عیسر دیبه سه که رس! به بارمان اشاره کرد و بعدش شروع کرد به شمردن و

 !مانع افتادنم شد عیواسه گرفتنم داشت، سر شویسقوط کنم بارمان چون قرار بود پشت سرم بدوئه و آمادگ نکهیقبل از ا

که  یاون نکهیمثل ا! کنه ریرو خدا به خ یسوم! بود شیدوم نیا سیآمات: بارمان خنده ش گرفته بود. م حبس شده بود نهیتو س نفس

 !؟یمنو شب عقدمون بدبخت کن یخودتو هالك کن یتون یم نیبب! کنه منم يدار ضیمر دیبا

 يدار ضیمر دیبا گهیم! مواظب باش! ؟یخوب زمیبگه عز نکهیا يبجا! دور از جونم نگو ها هی: دادم و گفتم تکون نمویآست يرو يبرفا

 !مردا همه به فکر خودشونن! کنم

 نقدریشون ا یروز عروس دمیکه د نیهست يعروس و دوماد نیاول! د؟یازدواج کن نیخوا یم دیشما مطمئن: بردار به اعتراض گفت لمیف

 !کنن یباهم کل کل م
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 !هیپوست ریما ابراز عالقه مون ز: با خنده گفت بارمان

 دیانگار باز با نمیتازه ماش! میبرگرد اوردنیسر خودشون ن ییبه هر حال بهتره تا عروس خانوم بال: و گفت دیبردار باز خند لمیف

 !گرفت لمیچراغ و سپر که بشه ف يبشه رو يگلکار

 !گهیدست گل عروس خانومه د: دیخند بارمان

 !نیتو ماش نمیدستمو گرفت و بلندم کرد و کمکم کرد بش و

سمت  میو مامان صدبار زنگ زد رفت دیطول کش یساعت میکه ن یبهتر بگم ماست مال ای ،يواسه گلکار میبرد نویماش نکهیاز ا بعد

 !خونه

 !کرد یپامون گوسفند قربون ریدر واسمون اسفند دود کرد و قصاب ز يجلو بهار

خوشگل تنش بود و کنار مامان و باباش واستاده  دیلباس عروس سف هی! کوچولو شیستا یحت! دیفر تا،یب الم،یتام، فامبودن، دوس همه

 !دیخند یبچگونه ش م يایبود و تو دن

کردم نگاهاش  یحس م یدونم چرا، ول ینم! سکوتش واسم جالب بود! کرد یهنوزم ساکت نگام م! و مادرش افتاد دیبه سع نگام

تصورات  نیا دیشا! کنم یفهمم نگاه م یکنه و منظورشو نم یبهم نگاه م شهیکه هم یکیبه عنوان  میتو زندگ دیبه سع! هدار یمعن

 !دهن آدم بمونن يرو دیبا شهیقفال تا هم ینه، بعض دمیشا! منه

: با خنده رو بهشون گفتم! ما هستنقند به دست تو اتاق منتظر  سایندا و مل دمیدرو باز کردم که د...! میبارمان وارد اتاق عقد شد با

شد  یراض یکیخدا زد پس گردن  دیشا! کنن یکارو م نیبگن مجردن ا خوانیدخترا که م! بهم دیبعد بکوب د،یبچه ها قندا بساب

 !ردتونیبگ

 !خنده ریز میبلند بلند زد اسمنیبا  و

 !منتظر شماست سه ساعته چارهیب! ادیعاقد داره م دینیبش دیآما بر: اومد تو و گفت نگار

و خودمو لوس کردم  دمیمنم فقط خند! میکرد رید یبخاطر جنابعال یعنینگام کرد که  يجور هیبارمان ! میو سر جامون نشست میرفت

 !دادم یم اتویجواب لوس باز گهیجور د هیاگه دوستات نبودن : گوشمو آروم گفت ریسرشو آورد ز! نگام کرد یکه با مهربون

 !شد یم طونیش یلیافتاد خ یبارمان پاش که م! رنگ گرفتخجالت گونه هام  از

بقره  ياز سوره  هیچندتا آ! کردم و قرآنو بازکردم تین! آروم خم شدم و قرآنو برداشتم! اومد تو اتاق و رفت سر جاش نشست عاقد

 !خوند یبرام م مویزندگ يجمله ها نیعاقد دادم که بهتر يقرآنو بستم و گوش به صدا رهیخدا بارمانو ازم نگ نکهیا يخوندم و با آرزو

 عینگار سر! ندا از باال سرم بلند شد دنیکش "نیه" يصدا هویبهم بده که  چویخواست سوئ یسوم که ازم بله خواست بارمان م بار

 !شد؟ یچ: گفت

 !قند شکست! یچیه: ندا

 !؟يهول شوهر کردن دار رنقدیندا ا: آروم گفت سایکه مل یمخصوصا وقت! خودمو گرفتم که نخندم يزور جلو به

 !دیخند زیو ر دیبودن بارمانم صداشو شن کمونینزد چون
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 !لم؟یکنم بنده وک یبار چهارم عرض م يسرکار خانم، برا: عاقد

 !قراضه رو قبول کن تا بعد نیماش نیالحساب ا یعل: گوشم گفت ریگرفت سمتم و آروم ز چویسوئ بارمان

 !پدر و مادرم و بزرگتر ها بله يبا اجازه : مو قورت دادم و گفتم خنده

 !همه بلند شد کیدست زدن و تبر يصدا

 

 

 !رو گفت و دوباره همه دست زدن "بله"اول  يهمون دفعه  بارمان

 !و اون لحظه بود که حس کردم صدبرابر از قبل عاشق بارمانم! تو دست هم میو انداخت میها رو از جاشون برداشت حلقه

بابا : گوشم بلند شد ریندا ز يسرفه  يبهش انداختم که صدا ینگاه پر محبت! دی، آروم پشت دستمو بوسرو که تو دستم انداخت حلقه

 !نشسته نجایچهارتا بزرگتر که ا ،یچیما ه

 !نگفتم يزیچپ نگاش کردم و چ چپ

 !میساعت بعد همه به طرف تاالر راه افتاد مین

! و مجبورم کرد برقصم دیو به محض ورود بهار دستمو کش میارد سالن شدو! میو دوباره از دود اسفند رد شد میشد ادهیپ نیماش از

همه رو واسه شام  میکرده بود ریچون د دنیرقص کمیبعد از ! زدیخاص خودش برامون دست م ژیکنار واستاده بود و با پرست هیبارمانم 

 !ادا و اصول واسه خوردن شام عروس و دوماد یدعوت کردن و کل

 شتریبخاطر کالس گذاشتن چند قاشق ب نکهینه ا! نخورده بودم یچیه شبیدادم چون از د یبشقابو درسته قورت مبه من بود که  اگه

 !نخورم

من هنوز : نق زدم! میخودمون نشست يسرجا میشدم و با بارمان برگشت رهینخورده م خ یچیخورده که نه، ه مهین يحسرت به غذا با

 !گشنمه

 !یون خودمغر نزن جغجغه آخر شب مهم: دیخند

 !بعد خواننده همه رو به رقص دونفره دعوت کرد قهیچند دق! با ذوق تشکر کردم! زد یچشمک و

... کرده بود کیبود که فضا رو رمانت تینور ال هیچراغا خاموش شد و فقط ! وسط میدستمو گرفت و بلندم کرد و باهم رفت بارمان

 !دنیرقص یتو بغل هم م گهید يدورمونم زوجا

فشار  کمیشد و اونم کمرمو  رهیتو چشمام خ! زدم یفیشونه ش به سمت بازوش به حرکت درآوردم و بازوشو چنگ خف يرو از دستمو

 !دوستت دارم؟ یلیبهت گفته بودم خ: گونه شو به گونه م چسبوند و آروم تو گوشم گفت! داد

 !؟یهست یمن بهت گفته بودم دوست داشتن: زدم و آروم و با خجالت گفتم لبخند

 !یخانوم یدونه باش هی: و گفت دیمو بوس گونه

 !بهت گفته بودم که رقصتم خوبه؟ نمیا: خنده م گرفت! آروم منو با خودش چرخوند و
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 !کنم یم دیتقل ییدارم از اون دوتا جلو! واقعا؟ -

 !دیموهامو بوس يش گذاشتم که آروم رو نهیو سرمو رو س دمیخند

 !امشبون زیآهنگ به افتخار عروس و دوماد عز نیا: همون لحظه خواننده گفت بلند کردم و تو چشماش زل زدم که سرمو

 :تند تر شد کمی تمیآهنگ عوض شد و ر و

 

 مخصوص دارم يجمله  هی برات

 رو من قد قلبم دوست دارم تو

 

 یخوام ثابت کنم هرجور باش یم

 یکه از قلبم دور باش زارمینم

 

 کشونم با تو خوابو یم ایرو به

 نابو ریتصو نیابم ااز خو رینگ

 

 :دمیدور چرخ هیدستمو گرفت و  بارمان

 

 

 واریده به د یکه دل م نهیآ مثل

 تو قلب معصومت نگه دار منو

 

 يزیمنو بهم بر يکه خوب بلد يداد نشون

 يزیعز ينخوا يبخدا بخوا ست،یخودت ن دست

 

 دست و پا کن ییجا هیمن کنج دلت  يبرا

 کن صدا کمیرو خدا منو با اسم کوچ تو

 

 يرو دار "دوست دارم " اقتیل يداد نشون

 يادگاریواسه عکس  دهیجون م ،يلحظه ا چه

 

 بیترک زهینخور، پلک نزن بهم نر تکون
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 !بیعاشقونه تر آهان؛ حاال بگو س خوردهی

 ) یاتیب ایپو/  بیبگو س(

 

 !بیس: صدا گفتن کیهمه باهم دست زدن و  هوی

 !سر جامون میو با بارمان برگشت دمیخند

 

 

و دست  غیج يو آرش چندتا منور و فشفشه روشن کردن که صدا نیآرت! يباز شیواسه آت رونیب میجشن همه از سالن زد يآخرا

 !همه بلند شد

بار  يو برا لیدل یسرمو برگردوندم سمتش و ب! بارمانو تو دستام حس کردم يشده بودم که فشار دستا رهیخ یرنگ يآسمون و نورا به

 !یرنگ يو دستمو محکم تر گرفت و نگاشو دوخت به نور ها دیمن آروم خند يونم با خنده ا! دمیهزارم خند

 !حد اقل نیبخور يدرد هیشمام به ! میکن یدرست م یآدم برف میدار نیایب! د؟یکن یهمو نگاه م هیچ: گفت اسمنی هوی

 !تموم شده بود یوتا آدم برفبا ساختن د بایکار تقر! همه مشغول برف جمع کردن بودن! سمتشون میو رفت دمیخند

 !یکیشال گردن انداخت گردن اون  هیگذاشت و  یکیچند تا رز قرمز رو سر  سایمل

 !امشبمون ي گهید يعروس دومادا نمیا دیبفرمائ: ندا

 !باشه دیبرفا سف نیبختشون مثل هم شاالیا: یاسی

 !خنده ریگفت و همه زدن ز ییاوهو ندا

 !میگرفت یتا عکس دست جمعو چند میواستاد ایآدم برف کنار

 !شونیزندگ یپ رفتنیم یخوشبخت يکردن و با آرزو یم یساعت بعد مهمونا کم کم خداحافظ مین

عروس  يچطور: سمتم که خم شدم و بغلش کردم دیدو شیستا! ها مونده بودن يخلوت شده بود و فقط خود بایتقر دورمون

 !کوچولو؟

 !نکردم دایهنوز دومادمو پ: زد یچشمک تایب

 !تو راهه نگران نباش: و به شکم خودش اشاره کرد دیخند نگار

 !دم یبه کس کسونش نم: تایب

 !برو بابا دلتم بخواد: نگار

 !نیخوشبخت بش! سیآمات کیتبر: اومد و روبهم گفت دمیفر! دنیخند همه

 !تکون دادم و تشکر کردم سرمو

 !پردم بهتدردونه مو س: شد و دستمو گذاشت تو دست بارمان کینزد بابا
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 !از چشمام مراقبشم شتریب: ش جواب بابا رو داد یشگیبا متانت هم بارمان

 !دیخوشبخت بش! تونیسر خونه و زندگ نیبر: به شونه ش زد و گفت یدست تیبا رضا بابا

 !یمامان گهینکن د هیگر: با بغض گفتم! بغلم کرد هیبا گر مامان

 !مواظب خودت باش: غرق بوسه کرد و گفت صورتمو

 !شمونهیر خیمامان جون فردا صبح ب: با خنده گفت نیآرت

 !ناقابل بود واست یبرف يگلوله  هیکه سردمه وگرنه  فیح -

بود که احساساتشو  یجزو معدود دفعات دیبغلم کرد و شا شهیآرش مثل هم! دیاومد سمتم، بغلم کرد و سرمو بوس نیو آرت دنیخند همه

 !دادینشون م میشونیپ دنیبا بوس

 !میدیرو بوس گهیهم د هیهوامو داشتن بغلم کردن و مثل بق شهیدوستشون داشتم و هم یلیمان و نگار که خآر و

 !بدرقه مون کردن و بعدش تنهامون گذاشتن ییجا هیمهمونا تا ! میشد نیو سوار ماش میکرد یبعد از همه خداحافظ قهیدق ده

 !پارك کنه نویرفت که ماشسمت آسانسور و بارمان  دمیشدم و دو ادهیساختمون پ يجلو

و  دمیبالفاصله تورومو از سرم کش! میبود دهیخودمون چ ي قهیخونه رو با سل يهمه ! که از بارمان گرفته بودم باز کردم دیبا کل درو

 !کفشامو در آوردم و پرت کردم رو مبل و وارد اتاق خواب شدم

باال  نهینگامو از تو آ! کردم که حضورشو پشت سرم احساس کردم یه متوالت به خودم نگا زیم يجلو! دیلرز یم جانیاز زور ه دستام

 !و به چشماش دوختم دمیکش

 ...!و غرق شدم تو آغوشش! چشامو بستم و برگشتم سمتش آروم

! مدت جلسات مشاوره م هم تموم شده بود نیتو ا! نمونده بود دیبه ع يزیچ...! بارمان شدم نیکردم و سوار ماش یمامان خداحافظ از

: تو مشتم فشار دادم و با استرس گفتم فمویک... نگاه کردم هیش  نهیو خودمو تو آ نییزدم پا نویماش ریآفتابگ! گرم شده بود بایهوا تقر

 !بارمان؟

 !جانم؟ -

 !نگرانم یلیخ -

 !من باهاتم وونهید! ؟یبخاطر چ: گرفت تو دستشو با انگشت پشت دستمو نوازش کرد دستمو

خب : پارك کرد و گفت مارستانیب يجلو! و محو شد دیدلشوره م از دلم پر کش يگفت که همه  نانیو با اطمجمله ر نیا اونقدر

 !؟يتنها بر يخوا یم یمطمئن! خانوم

 !گردم یزود برم: دمیخم شدم و گونه شو بوس آروم

 !س؟یآمات: درو باز کنم که دوباره صدام زد خواستم

 !جانم؟: چرخوندم سرمو

 !تونم منتظرت بمونما یم! دنبالت؟ امیب يخوا ینم یمطمئن: بود دایحرفاش هوتو تک تک  دلشوره
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! گردم یبرو خودم برم! يتازه خودتم هزار تا کار نکرده دار! ینگرانم باش ستیالزم ن! زمیعز یمرس: باز کردم و گفتم يبه لبخند لبامو

 !خداحافظ

! براش تکون دادم یکامال راحت کنم دست الشویخ نکهیا يو بستم و براشدم و در ادهیپ! و سرشو تکون داد رونیبا صدا داد ب نفسشو

 !بودم دهیهم ترس کمیبود که واقعا  نیا قتشیحق یول

 هی ریز! نشسته بود یشگیهم يهمون جا شه،یمثل هم! گفتم و وارد شدم يا "بسم اهللا"! تا از استرسم کم بشه دمیکش یقیعم نفس

 !همهپشت به ! مکتین هی يدرخت بلند، رو

باهاش کنار  دیبود که با يزیچ نیچون ا! رفتمیم دیبار با نیاما ا! شدن نداشتم کیجرات نزد یول نمش،یو بارها اومده بودم بب بارها

 !بودم مطمئن بشم دهیهمه وقت بخاطرش زحمت کش نیاومدم، تا از درمانم که ا یم

قدمام شد،  يمتوجه صدا! ام قدرت حرکت دادم و راه افتادم سمتشاما به هرحال به پاه دم،یکش قیبار چندم نفس عم يدونم برا ینم

 !که اومده تا خلوتشو بهم بزنه هیک نهیبرنگشت بب یول! دمیکه به سرش داد فهم یکیاز تکون کوچ نویا

 !لرزون رفتم و کنارش نشستم يبزنم، آروم اما با پاها یحرف نکهیا بدون

 !بود دهیکه اونجا بودن پوش ییاونا يهمرنگ همه  يا یلباس نخ! اش کوتاه کوتاه بودموه! الغر شده بود! بهش انداختم ینگاه مین

 !کنه ینگاه م یبه چ دمیفهم ینم! کرد یکه بهش چشم دوخته بود و ولش نم يریازش گرفتم و دوختم به همون مس نگامو

 نجایاصال ا نکهیبه ساختمون و ا ایاشتن؟ شون ند ندهیآ يبرا يبرنامه ا چیاز گذشته و ه یتیذهن چیکه مثل خودش ه ییآدما به

 !کرد؟ یفقط نگاه م ای! کرد؟ یفکر م يزیاصال داشت به چ! کنه؟ یم کاریچ

 !ادته؟یمنو : از هم جدا کردم و گفت لبامو

 !ادته؟یمنو : دوباره حرفمو تکرار کردم! دهیصدامو نشن دیفکر کردم شا! سرشو نچرخوند نگام کنه یحت

 !با همه قهره! منتظر جوابش نباش -

: گفت شدیهمونطور که از کنارمون رد م! شناخته بودمش شیمدت کم و ب نیتو ا! حرفو زده بود نگاه کردم نیکه ا يپرستار به

 !بره تو اتاقش دیبا گهیساعت د میتا ن! بمونه رونیب ادیز شهیفقط نم! ياینامزدت گفته بود م

 !کارت یزود تر برو پ یعنی! تکون دادم سرمو

 :دادم و گفتم هیتک مکتیکه دور شد به ن ونازم

 ایدلو به در گهیامروز د شت،یپ امیتالش کردم ب یلیچند وقته خ نیا... به هر حال! ادتهیدونم منو  یم یول! جواب نده! خب لهیخ -

 میبارمانم تو زندگ ،يبوداگه تو ن دیشا! ادیازت بدم نم! خوابم یشبا با استرس نم گهیکردم که د یبه خودم و همه ثابت م دیبا! زدم

تونم  یچرا نم! سوزه یاما دلم به حال خودم م! مونه یکه م دونمیهمه جوره کنارم بوده و م! دوستش دارم یلیخ! ؟یدون یم! نبود

 یدونه چ یهشت ساله که فقط خودش م يدختر بچه  هی يحرفا! ه؟یآخه مگه حرفام گفتن! بوده رو واسش بگم؟ میتو زندگ یهرچ

که بخواد  ستیو همه جا نگرانشه، ن شهیمامانش که هم یحت! شهیپا م جاشو خودش از  نیخوره زم یبا دوچرخه ش م یوقت! دهیکش

اسم خدا رو زبونش باشه، بسم اهللا  دیداده همه جا با ادشیو چون مامانش  کنهیو الغرشو مشت م کیکوچ يفقط دستا! بلندش کنه
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و دوباره  شهیداره سوار دوچرخه ش م هک يبا همون درد! کنهیکوچولوش اشکاشو پاك م يبا همون دستا! شهیگه و از جاش پا م یم

 ياما با همه ! شده یدستش خراش برداشته و زانوش زخم! زنه ینفس نفس م! خودشون يبه کوچه  رسهیتا م زنهیم! زنهیرکاب م

 بروشعمر همه جا آ هیعمر ننگ روشه و  هیگه بگه دونه ا یم... بگه يزیچ دیدونه که نبا یم! حرف بزنه دیدونه که نبا یم شیبچگ

 !خوره یخونواده ها بهم م يتا عمر داره رابطه ! رهیم

 دیدل وامونده با نیبآلخره ا! گم؟ یم یچ یفهم یچون نم! گم؟ یرو چرا واسه تو م نایاصال ا: و با بغض گفتم دمیکش یقیعم نفس

 !وونهید هی! بهتر از تو؟ یک! نه؟ ایبگه  یکیدرداشو به 

دختر بچه  هیعذابا واسه  نیا! دمیکش یعذاب م یلیخ: اشکامو با پشت دستم پاك کردم و گفتم! خنده ریزدم ز هیبغض و گر ونیم و

منت  یوقت. شد یعذابش صدبرابر م دهینم یتیاهم چیکنه دست از سرش برداره و اون ه یخواهش م دید یم یوقت. بود يادیز

شدم که هنوزم که بهش فکر  تیاونقدر اذ! گم؟یم یچ یفهم یم. دیترس یاز قبل م شتریب! دیفهم یکرد و اون نم یم هیگر کرد،یم

 !طاقت آوردم؟ يافتم که چطور یم نیا ادیکنم  یم

دهنمو ببندم و به  دیگفت با! بوده يگفت همش باز! کنن یچون دعوام م! نگم يزیچ یدست از سرم برداشت بهم گفت به کس یوقت

 !بود ادیز یلیآره، دردش خ! گمیپسر عمومو م! کرده يواقعا باهام باز دیکردم فر یبود که فکر م ادیدردش ز! نگم يزیچ یکس

 یاالن وضع م دیشا! فتدیواسم ن يخدا خواست که اتفاق بدتر: کردم یقصه رو تمومش م نیا دیحال با نیبا ا! هق هق افتاده بودم به

هنوزم که ! ه؟یچ یدون یم یول! چشم یرو م یاالن که دارم طعم خوشبخت! مهم االنه که بود، یهرچ یول. باشه نیتونست بدتر از ا

 شیعمر رفتن پ يبا همه  یحت! شهیوقتم خوب نم چیه! زخم داره! کل روحم درد داره! نه فقط تنم! دارهدرد  نمیب یکنم م یفکر م

 !یمشاوره و روانشناس و هر کوفت

چه  یگ ینم چکسمیبه ه! بوده يکه فقط باز مونهیم ادتی شهیواسه هم گهید ،یبه کنرو تجر زایچ نیهشت سالت باشه و ا یوقت

 !یشیم وونهید يفهمه کم کم دار ینم چکسمیه یول! واست افتاده یاتفاق

چند سال که گذشت ! انگار نه انگار! سراغمو نگرفت گهید دمیفر! منم نگفتم! نگو یچیه یچکیگفتم، آرومم کرد، گفت به ه تایب به

 !نزد یرو حرف مامان باباش حرف یول! نبود یراض تایب! نظر کرد دیرو واسه فر تایو بعم

! مثل فرشته ها معصومه! دختر کوچولو دارن هیحاال ! یسکوت مثلث نیا! گم یراز مسخره رو م نیا! خودمون سه تا خفه شد نیب

 !پاکه شمیستا! معصومن! دخترا پاکن! ستیداشتن ن دختر قیال! دهیسوزه که باباش فر یم دلم واسش م یلیخ! دوستش دارم یلیخ

 يو همه  شدمیکه شبا تو خودم مچاله م ییوقتا! رهیهر شب منو ازش بگ ينباشه که بخواد تاوان اشک و آه و ناله ها یکنه کس خدا

که چرا هوامو  نیز اا! از خدا! کردم یفقط گله م! حرف بزنم دیدونستم نبا یبازم م یول! کردم یم هیمو گر یقشنگ بچگ يروزا

! کردم یو زمان گله م نیاز زم! کنم يباز بایبا دختر فر نکهیعمو واسه ا ياون روز رفتم خونه  راچ نکهیاز خودم واسه ا! نداشت

 زیرو به عز نایا نکهیا! از همه درد داره؟ شتریب یچ یدون یم! اوردمیطاقت ن گهید یول! بزنم یحرف دیدونستم که نبا یآخرشم باز م

! زهیریبهم م یآخه اگه بگم همه چ! گرفتم که نگم ادی! بگم دیفقط چون نبا! نه نه،بترسم که ولم ک نکهینه ا! تونم بگم یهم نم نمیتر

 !و شوهرش و بچش شیوقته کنار اومده با زندگ یلیکه خ تامیب! شیستا یزندگ یحت
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سهراب ! شده بودم؟ وونهید! کردم یشده بود نگاه م رهیخ که سهراب يحاال منم ناخودآگاه به همون نقطه ا... دمیکش یقیعم نفس

 !حرف زدم؟ نقدریفهمه ا یاز حرفام نم یچیکه ه یبودم که واسه کس وونهیپس منم د! بود؟! بود وونهید

ند قدم چ! از جام پا شدم یقیموهامو دادم تو مقنعه مو با آه عم! ساعتم تموم شده میبهم فهموند که ن شدیم کیکه بهم نزد يپرستار

 ادی اریاخت یب! شدم رهیخ دیخند یوار م وانهیمتعجب برگشتم و به سهراب که د! متوقفم کرد يخنده ا يدور شدم صدا مکتیکه از ن

ش  یدونستم معن یکه نم يا وونهید ياز خنده ! دیچهار ستون بدنم لرز! افتادم دیخند یم یخورده بود و ه ریتبرفا که  ياون روز، تو

 !هیچ

 !توش حرف داشت شتریجواب درد و دالم ب ياز صدتا حرف برا دیشا! نبود هیبق يونستم خنده ش مثل خنده د یم فقط

 شیخوب پ یهمه چ! نگران نباش! بوده، بازم هست شهیهم! خدا هست! نگران نباش ،يکه حرفاتو بهم زد یگفت مرس یم دیشا

هم هستن  یخوب ياتفاقا یول ،یکه واست افتاده رو فراموش نکن يبد ياتفاقا دیشا! يخوا یشه که م یم یهمون! نگران نباش! رهیم

 !تیتو زندگ فتنیکه منتظرن ب

خواستم  یبود که من م ییهمه حرفا نایو ا! وارید يبه جرز ال دیشا! دیخند یم گهید زیچ هیبود و به  دهیمنو نشن ياصال حرفا دمیشا

 ...!دداده بو لیبشنوم و اون فقط بهم خنده تحو وونهید هیاز 

نا خودآگاه پوزخند منم به خنده ! دیرس یخنده هاش هنوز به گوشم م يصدا! زدم و سرمو برگردوندم و به راهم ادامه دادم يپوزخند

که فقط بهم  وونهید هیبه ! وونهید هیبه ! زده بودم یکیهمه وقت حرفامو به  نیبعد از ا! شده بود یدلم خال! خنده از ته دل! شد لیتبد

 ...!خندند یها نم وانهیکه د فهموندبهم  یول! دیخند

 ...!خندند یها نم وانهید

 انیپا

 ق.کالله

1:40 
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