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ميبسم ِاهللاِ الرّحمن ِالرّح: ّاول  خط 

يبه نام زندگ يتحمل كابوس يبرا... است از جانب خداوند  ينعمت ديمرگ شا: ّدوم  خط ! ... 

و در هنگام مرگ خشك و سخت است شوديزاده م فيانسان نرم و لط: ّسوم  خط. 

اورند و در هنگام مرگ خشك و شكننده هستند يم رونيسر از خاك ب رينرم و انعطاف پذ اهانيگ: ّچهارم  خط. 

ريو انعطاف پذ فيو هركه نرم و لط ديفرا خواهد رس يهركه سخت و خشك و شكننده است ، زمان مرگش به زود: ّپنجم  خط 

 ! يسر شار از زندگ...است

آرزو ايهدف ، آرمان و  كيبه  دنيرس يجان سپردن و جان دادن برا يعنيشهادت : ّششم  خط... 

آرمان ها و آرزوها... سرگذشت ِ درگذشت اهداف يعني يو زندگ: ّهفتم  خط!... 

 : 1نوشت  يپ

و برحسب  يعمد ري، غ يواماكن تصادف ياست و هرگونه مشابهت اسام سندهياز ذهن نو يو مكان ها صرفا تراوشات ياسام ي هيكل

 .باشد ياتفاق م

 :2نوشت  يپ

... اخبار ،يرسانه ا يها دهيو آزاد از د يعموم ياست و مضمون آن برداشت ينسل سوم كي يساده  ي دهيداستان تنها اظهار عق نيا

 .باشد يها م دهيو شن

 ...هشتم  خط

 ايك يحاتم ميابراه يساخته ) به نام پدر( – لميآزاد از ف يبرداشت "

 .است "ق .نيفرد ينوشته  )يخيبغض تار( –آزاد از رمان  يبرداشت

 ييانسان ها...ستنديجنگ و خون ن يروزها ياست كه زاده  ييانسان ها يناگفته  يها و حرفها يزندگ يخط هشتم بازگو:  يپاورق

 ...يواقع ريغ ديشا ايو ...يواقع ديشا ييانسان ها... كه نسل سوم ، نسل آزاد لقب گرفته اند
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 :خط هشتم سرآغاز

 :اول قسمت

خودم  يونوس و كامال رو يو گرما ينيسنگ.چشمهامو باز كردم. رفتيو باال م نييپوست صورتم پا يرو يو لزج و نرم سيخ جسم

 ...ونوووس: دم صداش ز يخش دار يبا صدا... ديسيليگردنم و م نييگونه تا پا ياز رو.كرديحس م

 .نييتخت پرتش كردم پا يمشت به پهلوش زدم و از رو هي.شديكارش چندشم م نياز ا.داديداشت به كارش ادامه م هنوز

 .تخت نشست نييو پا ديكش يا زوزه

ساعت ... توله سگ: با اخم به ونوس گفتم.بود9ساعت تازه ... به ساعت كردم ينگاه.رسوندم نيتخت نشستم و پاهامو به زم ي لبه

 ؟يكرد دارميچرا ب... تازه نه هه كه

تخت دراز  يدوباره رو.ندادم يتياهم. و چند بار دمشو برام تكون داد ديكش يزوزه ا. كرديمظلومانه نگاهم م شيا لهيت يچشمها با

 .بود دهيخوابم پر.شدم رهيو به سقف خ دميكش

دوباره بلند شدم و .ديفقط خرناس كش... ونوس ريصبح به خ: و گفتم دميبه سرش كش يدست. بلند شدن من ونوس هم بلند شد با

 .تو حموم دميحوله مو برداشتم و چپ

 يسع .چشمهامو بستم .اما كم كم عادت كردم.لحظه نفسم بند اومد كي... دوش ريمقدمه رفتم ز يسرد و تا اخر باز كردم و ب اب

اب سرد كه  يشالق وارانه  ياز ضربه ها.توجه باشم يب خوردنديكه از سرما محكم بهم بر م ييلرزون و دندونها يداشتم به چونه 

 .ديچيپيوجودم م يحس رخوت بود كه تو تنهااومدند  يپوست تنم فرود م يرو

 يصورتم خال يو رو شير ريخم... ستادميا نهيا يجلو... و اب گرم و باز كردم تا وان پر بشه... بعد اب سرد و بستم قهيدق چند

... شدم رهيخودم خ يتو چشمها.داديخودمو بهم نشون م ريحاال تصو...  دميكش نهيكف دستم و به ا.تماما بخار شده بود نهيا.كردم

پسر مژه بلندم : ديچيصداش تو گوشم پ.بود دينصف صورتم سف... يشونيموهام به پ.دندبو دهيچسببهم  يسيمژه هام به خاطر خ

 .نرفته بود ادميمستانه اش بود كه هنوزم از  يخنده  يو صدا... نوبره ها

نگه  نفسم و. بخاراب داغ هم بلند شده بود.شده بود زيوان لبر... چشمهامو بستم... رميتصو يدرست رو... نهيا يگذاشتم رو دستمو

باالخره .زدمينفس نفس م... گر گرفته. ديهم نكش هيثان يبه س ديشا... درنگ خم شدم ، سرمو تو اب داغ فرو كردم يداشتم و ب
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 .ساعت از حموم دل كندم ميبعد از ن.اصالح كردم

به عنوان تشكر .ونوس و جلوش گذاشتم يغذا. ندادم  يتياهم... بودن سيموهام خ.تنم كردم يشرت سورمه ا يو ت اهيس نيج

 .دمشو برام تكون داد و مشغول شد

 .اومد يم نييپا يبابا و ونوس از طبقه  يخنده  يصدا... رونيو برداشتم و از اتاق زدم ب چميو سرگردون سوئ كالفه

بابا هم روزنامه ... صبحونه دييابفرم... ريصبح به خ... سالم حمزه خان: سرش انداخت و گفت يلچكشو رو. ديمنو د ي هيتا سا اون

 .كرديورق هاش به من نگاه م يصورتش گرفته بود و از باال ياشو جلو

تو  ؟يدينشن: بابا بلند شد يعصب يكه صدا... اوردم رونيب يمو از تو جاكفش يكتون... به سمت در رفتم يكيبه اون و اون  تياهم يب

 ...نه اون به تو... يبه ونوس خانم سالم كن ديبا

 .انداختم كرديبود و به من نگاه م ستادهيبه اون كه پشت اپن ا ينگاه... دميكفشمو پوش... ونوس خانم: ام گرفت خنده

من صبح ... ونوس: قالده اشو مرتب كردم و گفتم.اومد و دون دون خودشو به من رسوند رونيو ونوس از اتاقم ب دميكش يسوت

 ؟بهت سالم كردم مگه نه

 .و ونوس همسر بابام هم از حرص سرخ شده بود. سگم طبق معمول دمشو برام تكون داد ونوس،

 .ميونوس و با شوهرش تنها گذاشت يكيو اون  ميو با هم از خونه خارج شد دميونوس و كش يقالده .نبود زيجا گهيد موندن

بعد از چهل تا چراغ باالخره به خونه  رفتميم مداشت ميمستق.شديخودش چپ و راست م ينشستم و ونوس هم عقب برا نيماش تو

به خاطر ... ونوس ببرم اونجا ومديمامان خوشش نم... بشه ادهيپ خواستيونوس م.و تو كوچه پارك كردم نيماش.دميمامانم رس ي

خوشش  يياز تنها كردميو مغموشو حس م يا لهينگاه ت... درها رو قفل كردم ... بمونه نيبه ونوس گفتم تا برگشتنم تو ماش نيهم

 ...درست مثل خودم. ومدينم

 .مامان اومد  فيظر يچند لحظه بعد صدا.و رفتم سمت در برج ، زنگ اخر و فشار دادم دميكش ياه

 بله؟-

 ...سالم-

كردم و رفتم سمت  يسالم هي...شناختيمنو م گهيبرج د داريمحمود اقا سرا.جوابمو داد و در و برام باز كرد جانيبا ه مامان
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 ...كالمش يفقط اهنگ ب... پخش شد دهياهنگ گل ارك... انسوراس

... چشمهاش اروم نشسته يغم تو... بسته يلبها... خسته يبا چشمها... دهيگل ارك... دهيتك يشاخه ا: كردميم يهمراه باهاش

 ...تو قلب سردش غم لونه كرده... سرده دشيخورش...درده ياشنا... از هم گسسته شيشاد يشكوفه 

 ...هشتم يطبقه : اومد يزن يمن صدا يخوانندگ پيمون اوج تره تو

افتاد  شيدوزار... خودمو جمع كردم... دستهاشو برام باز كرد تا بغلم كنه.در منتظرم بود يمامان جلو... اومدم رونياسانسور ب از

 .ندارم يحس لوس باز

 ...بهم نكرد كه حاال يداشتم كمك ازياون موقع كه به اغوشش ن... نخواهم داشت نويوقتم حس ا چيه گهيد يعني

خوش : اورد وبا لبخند گفت نيينگفت فقط دستهاشو پا يزيچ.اغوش باز الزم داشتم با اخم نگاهش كردم نيا شيسال پ زدهيس

 ؟يكرد رتميمادرپ نياز ا يادي... يبه ما زد يسر هيچه عجب ... ياومد

 .زديمشش هم جوونتر م ديرنگ مجد نيبا ا...  انساليم.پنجاه سالش بود... نبود ريپ. ..گفتيم چرت

 .در اوردم و وارد خونه شدم امويكتون اليخيعادت داشتم ، ب شيشگيهم يحرفها نيا به

 ...رفت سمت اشپزخونه مامان

 .دادميكدومش جواب نم چيمنم به ه.كرديم ياحوالپرس

 .كردمينگاه م ييداشتم به بخار چا... من گذاشت و باز رفت  يهمرو رو به رو... و شكالت برگشت كيداغ و ك ييچا ينيس هي با

 .زدم وخم شدم و دو تا شكالت فرمند برداشتم يپوزخند. كرديمهمون باهام رفتار م هيمثل  درست

 ...بردار شتريب: كنارم نشست و گفت وهيم مونيپر و پ يدست شيبا پ مامان

 ...ونوس دوست داره... خورميخودم نم نميهم-

 ونوس؟: دياروم پرس مامان

اسمشو گذاشتم ... سگم: حرص نخوره گفتم شتريب نكهيا يواسه ... زشيعز يزدم ذهنش منحرف شده به اسم هوو حدس

 ...عشق شكالته... ونوس

 ...ستيدرست ن: حال اخم كرد و گفت نيبا ا ديخند مامان
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مهمون  خواستمينم يعني... اما من كه مهمون نبودم... كردياون با من مثل مهمون رفتار م... برداشتم موييهامو باال انداختم و چا شونه

 .باشم

 .كرديفقط داشت نگام م... مينگفت يزيچ قهيپنج دق ديشا

 ه؟يچ: چشماش نگاه كردم و گفتم تو

 ...يچقدر الغر شد: چشمشو پاك كرد و گفت يگوشه  اشك

 ؟يگرديبرم: ديپرس هيحاش يوب ديكش يمامان اه.برگردوندم ينيو به س وانيل و... تا تهش خوردم  موييچا

 كجا؟-

 ....دانشگاهتو تموم كن-

 .خودم تو فكرش بودم-

... من غصه بخوره يمامان باز به حال افسردگ خواستمياما نم.همون خراب شده بود كردميكه فكر نم يزيبه تنها چ... زدميم زر

 و زهرا چه خبر؟ ياز عل: حواسشو پرت كنم گفتم نكهيا يبرا

. و مبهوت منو نگاه كرد... باال بزنم نيبراش است ديبا گهيد... باالخره شاغل شده يعل... رونيتو رفتن ب يپا شيپ: و گفت ديخند

 ...زده باشه يانگار كه حرف نامربوط و ممنوعه ا

 .فتاديبه فكر م ديبا نايزودتر از ا... زرگترهاون ازمن هفت سال ب: و گفتم دميخالف انتظارش خند بر

نكردم با بغض  يكار ديمامان كه د.نشد... اما... سرمو عقب بكشم خواستميم.موهام فرو كرد ياروم دستشو جلو اورد و البه ال مامان

 ...يخواينم: گفت

 ...بره شيپ شتريب نذاشتم

 باشه؟... نده مامان ريگ-

 ...تا عصر سرت خرابما شه؟يم دايتو دست و بالت ناهارم پ... يتراس: لحن متفاوت تر گفتم هي با

 درست كنم برات؟ يچ: و اشكهاشو پاك كرد و گفت ديخند

 ....چند وقت بود نخورده بودم خدا... ايالزن... برق زد چشمهام
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 ...از من باشه رفت تو اشپزخونه يمنتظر جواب نكهيو بدون ا ديخند مامان

 باال؟ ارميبرم ونوس و ب: بلند شدم و گفتم منم

 ونوس؟: ديباز اروم پرس مامان

 ...اخه... اخه: با من من گفت... هيمنظورم ك... اومد ادشي و

 ارمش؟يب... رو تراس برمشيم: خم كردم و گفتم گردنمو

 رد بشه؟ دياز تو هال كه با: گفت يبا لحن ناراض مامان

 ...نييموش مرده ها انداختم پا نيو سرمو ع... شببرن ترسميخوب؟م... كنميبغلش م-

 .كنميها نم يزيناپره نياصوال از ا... شدم مونيپش... زد و منم خواستم براش بوس بفرستم كه دييلبخند تا هيمامان  باالخره

 .كرديو تقال م ديكشيمدام زوزه م... باز وقت واكسنشه كرديبود فكر م دهيطفلك ترس... و بغل كردم ونوس

وارد ... رو گوش بدم دهيهشتم نذاشت اهنگ گل ارك يتا طبقه .مشغول پارس كردن شد ديبردمش تو اسانسور خودشو كه د يوقت

 .كرديم يو بررس اتيينا اشنا بود و داشت جز طيمح.اروم شد گهيد ميخونه كه شد

رو پوستشو در اوردم و مقابلش  و شكالتها نييتو تراس گذاشتمش پا.هم نزد يهرچند حرف.كرديبا چندش نگاهش م مامان

 .دمشو هزار بار تكون داد و با ولع مشغول شد. گذاشتم

 .و برگشتم داخل... دميكش قيتا نفس عم چند

اما  كردينگاهمو حس م ينيمامان سنگ.اُپن بود نشستم و نگاهش كردم زيكه كنار م يبلند هيپا يصندل يرو...مشغول بود مامان

 .دادينشون نم يعكس العمل

 !نه؟ ايازش متنفر باشم  ديبا دونستمينم... دميكش قينفس عم هي... كردميالتماسش م يكه وقت شيسال پ زدهيمثل س درست

 يو زهرا پسرخاله و دختر خاله ام بودن كه پدر و مادرشون و تو يعل.رفتم يبلند شدم و به اتاق عل.از خودم متنفر بودم شتريب

از .هم بود كه بابا از مامان جدا شد هيقض نيسر هم ديشا.به عهده گرفته بود شونويجنگ از دست داده بودن ومامان من سرپرست

نذاره بابا  كردميكه به مامان التماس م ياون روز اخر.كه اونا از هم جدا شدن من ده سالم بود موقعاون .دعوا بود اديم ادمي يوقت

دونه نفس كامل حسرتش به دلم مونده  هي... دميكشيبند نفس م ميها ن يتازگ... قينفس عم هيباره دو... منو با خودش ببره
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 .و روشن كردم يعل وتريكامپ.بود

به نت كه وصل شدم رفتم ... خنده ام گرفت.دختره بود كه همو بغل كرده بودن وگذاشته بود رو بكراند هيعكس خودشو ... اُه

 .دم رضا گرم برام انتخاب واحدم كرده بود... بسه يو ول معطل يمرخص گهيد... دانشگاه تيسا

از اون مكش مرگ .بود ييدختره اهو يچشمها... ياصل يباز برگشتم صفحه .حوصله ام سر رفته بود... كم تو نت ول گشتم هي

 ...دختره ياما چشمها... هم خوب بود يعل... ماها

 ست؟يچقدر خوشگله؟ ن... دختره رو نيا يحمزه چشما يوا-

 از دستت بپرم؟ يترسينم يزنيراحت از دخترا جلو من حرف م نقدريتو ا گميم -

 ...شناسميمن خر خودمو خوب خوب م هيد... عمرا ؟يتو بپر-

 .نگفتم يجينگاه كردم و ه توچشماش

 منو؟ يموكون گاين ينطوليا رايچ ه؟يچ: و گفت ديخند

 ..يكنينگاه م... كنهيكه به نعلبندش نگاه م يخر هيمثل  ياالن دار: و گفت ديخند.نزدم يحرف بازهم

تو  ختيريموهاش كه م.رفتيم سهيور... عقب داديسرشو م... ديخندياونم غش غش م. رميخنده امو بگ يكردم نشد جلو يهركار

 ...كه شديم يصورتش اونقدر خواستن

 ...ييييييحمززززز-

 هوووم؟-

 ...جون دلم يبار بگ هيارزو به دلم موند ... هوم و كوفت-

 ...يبريارزوشو به گور م-

 ...تو بغلم دمشيخرده نگاهش كردم و بعد كش هي... اش دهيوكش يبادوم يبا اون چشما... نگفت و زل زد تو چشمام يچيه

 ...يبد يليخ: سكوت و شكست و گفت باالخره

 ...يخوب يليختو  يول: وگفتم دميصورتشو بوس اروم

 ...سرمو خم كردم تا لبهاشو... تو چشمهام نگاه كرد  باز
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 ...داديپشت لبم و قلقلك م يزيچ هي

 ...سالم كيعل: و گفت ديخند.كرديم تميپر داشت اذ هيبود كه با  زهرا

 ؟ياومد يك... سالم-

 ؟ينامزد داداش منو كه خورد... ستيوقت ن يليخ-

 ...مبارك باشه: و خاموش كردم و گفتم وتريو كامپ دميخند

 ؟يديكشيچقدر اه م: شده باشه گفت نيغمگ هويانگار ... حالتش عوض شد زهرا

 ؟يك: تعجب نگاهش كردم و گفتم با

 شده؟ يطور... يتو حال خودت نبود.. كردميتماشات م قهيپنج دق: داد و گفت هيوترتكيكامپ زيبه م زهرا

 ...حرف تو دهن من نذار... ميمن عال: دادم و گفتم لشيلبخند نصفه تحو هي. نبودموقت بود كه تو حال خودم  يليخ

 ....ييييحمززززز: لحن بچگونه گفت هي با

 ...عرق سيتمام تنم شد خ.شدم يخال انگار

 ...ينطوريفقط اون حق داشت منو ا.شده بودم يعصب... دميدياما من فقط تكون خوردن لبهاشو م زديداشت حرف م زهرا

 ...ومديباال نم نفسم

 ؟يخوب: نگام كرد و گفت زهرا

 هيزهرا با ... رو شونه ام حس كردم يكيچقدر گذشت كه دست  دمينفهم.سرمو تو دستهام گرفتم... شديتو سرم اكو م صداش

 .بود ستادهيسرم ا ياب با ال وانيل

 هو؟يچت شد  ؟يتو خوب-

 .اون بود يچشمهاش هم رنگ چشمها... نگاهش كردم فقط

 ؟يحمزه ، خوب-

 دميخم شدم و چند مشت اب سرد پاش... ييو از جام بلند شدم و رفتم دستشو زيم يو گذاشتم رو وانيل.... خوبم... اره: گفتم اروم

 ...نگاه كردم نهيدوباره تو ا... تو صورتم



 

 

كتابخانه نودهشتيا  ربر انجمن نودهشتيا كا  sun daughter-هشتم خط                            

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٠

 .چسبوندم واريبه د مويشونيپ.نبود چكسيه... دميبه عقب چرخ.ديخنديبود و بهم م ستادهيپشت سرم ا دميد نهيتو ا صورتشو

 .اومدم رونيب ييچند تقه كه به در خورد از دستشو يصدا با

 هو؟يچت شد  ؟يخوب: ديباز پرس زهرا

 .زديونوس تو افتاب چرت م... ندادم و رفتم سمت تراس جوابشو

 .مامان از اشپزخونه صداش كرد.بهم نداشت يكار گهيزهرا هم د.كه به صورتم خورد اروم تر شدم باد

هم نتونستم  ياديز زيگرسنه ام بود اما چ يليخ نكهيبا ا. هم اماده شد زيعز يايهم اومد و باالخره الزان يساعت بعد عل كي

بود كه با چند تا چرت و پرت  يمن حالم بدتر از اون... شدياما نم...ارهيمنو سر حال ب... سر به سرم بذاره زديهم زور م يعل.بخورم

 .كرد يبشه برام كار

 ...اميب: بهم گفت... بود شينامزد گهيد يدو هفته .گفتم كيتبر يدم در باز به عل.رفتميم ديبا گهيد. چهار بود كينزد ساعت

 ...كردنيدركم م حايترج... نداشتم كه دركم كنن ياديتوقع ز... چوندمشيپ يجور هي... من اما

 ؟يالزم ندار يزيچ: در بهم گفت يجلو مامان

 ...خواميكم پول م هي... چرا: و گفتم انداختم نييپا سرمو

 .مات نگاهش كردم... يتا نهار صبر كن يمجبور نبود... يگفتيزودتر م: و گفت ديتو روم خند مامان

 ...و رفتم تو اسانسور دميونوس و كش يقالده ... نموندم گهياما د... ارهيتو تا پول ب رفت

گاز فشار دادم  يبودم كه فقط با تمام قدرت پامو رو يعصبان نقدريا... ندادم يتياهم... دميو شن داريسرا يصدا... برسم  نيبه ماش تا

 ...تا دور بشم... تا برم

 .دميباالخره رس كيبعد از رد كردن تراف. شد شيساعت باالخره ش... دميچرخيم يالك ابونيساعت تو خ كي كينزد

 :دوم قسمت

 ومدياون دخمه م يباالخره از تو... سال كيبعد ... و بزرگ و زنگ زده ياهنگوشه پارك كردم و زل زدم به در  هيو  نيماش

 .ديچيپيبودم تو سرم م دهيكه خر يعطر دسته گل يبو. دميكش قيچند تا نفس عم... رونيب

باز شدن در باعث شد سرمو به اون سمت  يلير يصدا.از شر كمپوت خالص شده بود گهيد... مختلف يرز و رنگها يگلها
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از حالت . شدم ادهيپ نياز ماش... رونيكاغذ و به نگهبان داد و اومد ب هي.شونه اش بود يساكش رو.خودش بود... بچرخونم

 نيتر يميمن كه صم يحت... داشته باشه يخبر شياز ازاد يكس كردينم شمفكر ديشا.ستين يمعلوم بود كه منتظر كس ستادنشيا

 .ستش بودمدو

 ...سروش-

بود و دو تا خط  شيشونيپ ينازك هم رو كي.شده بود ديهاش سف قهيسمت شق... زل زد بهم ريمبهوت و متح... به سمتم ديچرخ

 .كرديم يياز سابق خودنما شتريدو ابروش ب نياخم كه ب

 ...تو بغلم دمشياما بعد كش... مينكرد يچكاريكدوممون ه چيچند لحظه ه. به سمتم اومد اروم

 ...!انگار نه انگار زندان مال مرده اونم پشت نرده... اش گرفته بود خرس گنده هيگر

 ...سالم كيعل: و گفتم دميكش موهاشو

 ...كردميفكر نم: و گفت ديكش ينفس بغض دار...  كردينگام م هيبا گر سروش

 معرفتم؟ يب نقدريا يعني...  اديخبرت ب: وسط حرفشو گفتم دميپر

 گهينه د.... اون پسر شوخ و شنگ شديسروش نم نيا گهيد.نگاهش تلخ بود... و باز زل زد تو صورتم... نه: و گفت ديخند سروش

 ...شديوقت نم چيه

 .بوشو تحمل كنم تونستمينم يليخ... دسته گل و بهش دادم... نيبازوش و بردمش سمت ماش ريگرفتم و دست انداختم ز ساكشو

 .ننه مرده ها شده بود نيع. به زوربغضشو فرو داد سروش

 مدد زندونه ؟... يكه شد يزر زرو نبود-

 .ديكش قيو چند تا نفس عم... هيياون دخمه چه جور جا ياگه بدون-

 ...ازاد شدم شهيباورم نم-

 دونيبه م... دونمينم... هم ساكت  نقدريا يول... توقع نداشتم حرف بزنه . سروش ساكت بود.و گرفتم نينگفتم و گاز ماش يزيچ

 ...يبرو سمت مطهر: گفت ميديكه رس عصريول

 ؟يريمگه خونه نم: كردم و گفتم نگاش
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 .نگفت يزيداد و چ لميلبخند تحو هي

 يو كوچه  ميشد ابونيخ هيوارد ... يسمت مطهر دمينگفتم و رامو كش يزيحال چ نيبا ا... حرف زدن هياز نس اديبدم م نقدريا

 ...قيشقا

 ...گردميبرم... سايجا وا نيهم-

 .بدم لشيلبخند تحو هيباعث شد تا  زدياما چشمهاش كه برق م.نگفتم يزيچ

دختر جوون چادر به  هيچند لحظه بعد .زنگ و فشار داد و منتظر موند... در سبز رنگ هي... كوچه يانتها.... وارد كوچه شد سروش

 .سر در و باز كرد

 ...ره است كههمون دخت نيپس ا.باز شد شمين

 ...نيزم يكردم رو دايفرشته پ هي... حمزه يدونيم-

 ...يكنيم دايدو هزار تا فرشته پ يتو روز... بخواب بابا-

 ...با همشون فرق داره يكي نيا: لحن متفاوت گفت هيو با ... ببند گاله رو-

 .به حرفم نداد يتياهم... زر مفت نزن: و گفتم دميخند

همش  خواميم... تنهاش بذارم خوادياصال دلم نم... مونهيماه م نيع... خوشگله يليخ... ميمدل هي... ششميپ يوقت... حمزه يدونيم-

 .شد رهينقطه خ هيو به  ديكش يو اه... باشم ششيپ

 ...دمشيفهميموقع نم اون

 نيزم يكه كا مال روشدم و درا رو قفل كردم و به سمت سروش  ادهيپ نياز ماش... زنهيدر زانو م يكردم سروش داره جلو حس

 .سروش چشمهاش كم كم بسته شد.كرديم هيدختره اروم گر.سروش رنگش مثل گچ شده بود.دميزانو زده بود دو

 شد؟ يچ: دختره گفتم به

 ...اب قند درست كنم هي... تو ارشيب: گفت هيبا گر دختره

 ...ديرسيوگرنه من كه زورم نم ستهيوا شد خودشم هنوز جون داشت تا رو پاش ييخدا... زورمو زدم تا بلندش كنم تمام

 .اب قند برگشت وانيل هيدختره با ... تخت نشوندمش يرو... ميشد اطيح وارد
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اروم  يبچه و جمله  ي هيگر يو همون لحظه صدا نييدختره سرشو انداخت پا... زل زد بود به دختره.چشمهاش باز بود سروش

 !سال صبر و نداشتم؟ هي اقتيل: سروش كه گفت

 ...نه ايبزنم  ياصال حرف اي... بگم  يچ دونستمينم.ومديبچه هنوز م ي هيگر يصدا. و پس زد و از جاش بلند شد وانيل

 .اطيدوماهه كه اروم شده بود باز برگشت به ح يكي يبچه  هيو تو با  رفت

 ...ميبر: لحن گرفته و بغض دار بهم گفت هيبا ... چشمش كه به نوزاد افتاد سروش

 ....هم صبر كه هيثان كي يصبر كن هم باعث نشد تا سروش حت: ون كه گفتزن جو يصدا

 ديپر خر يساله با دستها يخرده ا يمرد جوون س هي... مياز در خارج بش ميكه تا خواست رفتمينگفتم و دنبال سروش م يچيه

 .شد رهيمتعجب به من و سروش خ

قدم رفتم جلو تر و روبه  هي.شديبود و بدتر هم م يبد تيموقع...رفتيمرد تو هم م يكم كم اخمها. كه ماتش برده بود سروش

 ...ميچك كردن كنتور برق اومده بود يبرا: گفتم  يو با لبخند تصنع ستادميمرد ا يرو

 ...جاست نيكنتور هم دييبفرما: زد و گفت يلبخند مرد

كرد و در  يكوتاه يمرد هم خداحافظ.... رونيب ميسروش و گرفتم و از خونه زد يو بازو...نبود يمشكل... ميچك كرد: گفتم فورا

 .بسته شد

بچه باز بلند شد و  ي هيگر يو صدا... چه خبرا: گفتيمرد اومد كه انگار به زنش م يو صدا ميديكش قيهمزمان نفس عم جفتمون

و هر لحظه صداش دور تر و دور تر ... كنهيم هيپسرم چرا گر نميبب... نكن هيسروش بابا گر: گفت يمرد با لحن مهربون و پدرانه ا

 .شديم

كرد و به سمت  بشيج يدستهاشو تو. ومديو خسته تر م رتريچهره اش شكسته شده بود حاال به نظرم پ. زد يپوزخند تلخ سروش

 .راه افتاد ابونيخ

 ...تو برگرد خونه... كم راه برم هي خواميم: شدم كه بهم گفت نيسوار ماش.دنبالش راه افتادم منم

و  نيماش... ولش كنم ينطوريهم تونستمينم.رو اروم و سالنه سالنه راه افتاد ادهيساكشو برداشت و به سمت پ.بهش نگفتم يزيچ

 .روشن كردم
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 .كردميحركت م ابونيخ ياروم دنبال سروش تو.عقب خواب خواب بود يصندل يرو ونوس

 .و روشن كردم ضبط

 بيرو دوست دارم عج تو

 اديرو دوست دارم ز تو

 يمنوتنهام بذار اديپس دلت م چطور

 رو دوست دارم تو

 خواب ستاره ها يلحظه  مثل

 رو دوست دارم تو

 ...حس غروب دوباره ها مثل

 بيرو دوست دارم عج تو

 اديرو دوست دارم ز تو

 ...يمنو تنهام بذار اديپس دلت م نگو

 ...عوضش كن ...فتهيهاش م يتمام بدبخت ادي دهياهنگ و گوش م نيحمزه ادم ا يوا-

 ....يقشنگ نياهنگ به ا... اديا دلت م-

 ...ستيقشنگ ن چميه-

 :اخم كرد و لبهاشو جمع كرد و گفت... نجاشميمن عاشق ا... گوش كن-

 ...يتو عاشق من بود اديم ادميكه من  ييتا اونجا-

 ...اهنگم ي كهيت هي نيخوب بعد از تو عاشق ا-

 ؟؟؟يكنيم سهيمنو با اهنگ مقا-

 .... ايخدا-

 .ديو خند... بگو شيبه منش... خدا كار داره-
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 وداع نياخر يتو

 دورم از همه يوقت

 خدا يصبورم ا چه

 وقت رفتنه گهيد

 ...به خاك سپرميرو م تو

 به عشق سپرميرو م تو

 ...با ستاره ها برو

 ...شهيادم دلش كباب م.... كنهيم هيپسره كه گر نيا.... حمزه-

 شه؟ياون كباب م يدلت برا-

 ...اوهوم-

 ...مونده نيهم... خوديب-

 مونده؟؟؟ يچ-

 حمزه؟-

 ؟يكنيم هيواسم گر ينجوريهم رميمنم بم... اصلنش: گفت يبا بغض تصنع... يييييييحمززززز... يديلوس چرا جواب نم- ...حمزه-

 ...مراقب باش.... حمزززز ه -

 .پنجاه بود يباال سرعتم

بوق  يوقفه  يب يكه صدا يطور... محكم خورد به فرمون ميشونيپ... هوا ترمز كردم يفقط ب... روبه روم سبز شد اهيس واريد هي

سروش در ... ديچيپيو پارس كردن ونوس تو سرم م نيبوق ماش يصدا... نشم يچيبودم كه متوجه ه جيگ نقدريا.در اومد نيماش

نگام  يسروش با نگران.چشمامو به زور باز كردم. داديتو صورتمو تكونم م زدياروم م... قبع ديسمت منو باز كرد وشونه ام و كش

 .كرديم

گردنم و .ونوس ساكت شده بود... و خاموش كردم نيماش.دميكشيكم تند نفس م هي. كرديدرد م يسرم بد جور... تا پلك زدم چند
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پام نشست  ياومد رو يدو تا صندل يونوس از البه ال.كرديدرد م يسر و گردنم بدجور. به سمتش چرخوندم كه اه از نهادم بلند شد

 ...و دوباره فرستادمش عقب دميكش شبه سر يدست هي.ديكشياروم زوزه م

 ...كنميساعته دارم صدا م كي ؟ييپسر كجا: سروش

 ...مارستانيببرمت ب نيحالت خوبه؟ برو اون ور بش: نزدم باز گفت يحرف

 .دادم رونينفسم و مثل فوت ب... زهيسطل مكان هيبودم به  زده

 !حمزه؟: سروش باز صدام كرد... شدچم  هوي

 ...خوبم:حال حواسمو جمع اون كردم و گفتم نيداشتم با ا تهوع

 ...برو اون ور... يتو كه خراب تر از من: و گفت ديخند سروش

ور و اون ور گشتن با  نيبعد از چند دور ا.رونديهدف م يب.شاگرد و سروش پشت فرمون نشست يسمت صندل دميكش خودمو

 ...ميبخور يزيچ هي ميبر:بهش گفتم ياحساس گرسنگ

 ...ميبخور نيتو ماش ريبگ:گفتم ... نشدم ادهيپ.فست فود نگه داشت هي يجلو... بود موافق

 ست؟يحمزه؟ حالت خوب ن هيچ: ديبه حساب اون تصادف و نگران پرس گذاشت

 ...مردم غذا بخورم نيب خوامينم... خوبم-

 ستادهيا نيكنار ماش يموتور هي... دادم هيتك شهيسرمو به ش...به سمت رستوران رفت... بزنه يحرف نكهينگام كرد و بدون ا مبهوت

 .ومديرسما نفسمم باال نم گهيد. حالت تهوعم بد تر شد... دودش بهم خورد... تا موتورشو روشن كرد .بود كيپ. بود

اسمون و ستاره هاش  يهوا طبق معمول الوده بود ول نكهيبا ا.شدم رهيبه اسمون خ ميتوجه به حس خفگ يب...دميرو باال كش شهيش

تا  بميدستمو بردم تو ج... سوختياز سرفه گلوم م.بود دميد ريچشمك زن تو مس يستاره  هي... پر رو تر از گرد و غبار بودن

 ...تمدرشو برداش... ارميمو درب ياسپر

 ...يكالفه ام كرد... گهيحمزه بس كن د-

 .ومدينفسم باال نم.. و در اوردم يندادم و اسپر جوابشو

 :ديپرس يو نگران تيبا عصبان.كرد نگام
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 ؟يحمزه خوب-

 ...تو...  يكارا........ با ... اره-

 ...نتونستم يعني... ندادم ادامه

 .و رو داشبورد پرت كردم ياسپر... نگفت يچيه

 :ديتعجب ازم پرس با

 ؟يكنيم كاريحمزه چ-

 .نذاشتم محلش

 ....مربوطه.... خودم .... به-

 ...حمزه تو روخدا:بغض گفت با

 ...ديببخش... خوب يليخ: و به سمتم گرفت واروم گفت ياسپر

 ...رونيگرفتم و ازپنجره پرتش كردم ب ازش

 وونه؟يد يكنيم كاريچ يدار: گفت هيو با گر ديكش غيج

 .ندادم جوابشو

 ؟يكنيلج م يبا ك-

 ...اصال من غلط كردم...حمزه-

 .گوشه نگه داشتم هي

 ....نمت.يب...ب... خوام...  ي... نم... گهيد: گفتم  دهيبر دهيبر

 ...يكنياشتباه م يبه خدا دار...ستيتو رو خدا تو حالت خوب ن... حمزه: گفت هيگر با

 ....شو...گم: حال رو حرفم موندم و گفتم نيبا ا... اشكاشو نداشتم دنيد طاقت

 ...حالت خوبه نميكه نب ينه تا وقت يول.... شميباشه گم م-

سر چهار راه  يشد و به سمت داروخونه  ادهيپ نياز ماش... سرمو گذاشتم رو فرمون...زور سرفه تو چشمام اشك جمع شده بود از
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متوجه  گهياما من د...با پزشك دارو خونه برگشت... ديدويم يكه چطور كردميفقط نگاهش م....خواستم صداش كنم اما.ديدو

 .نشدم يزيچ

نگاش به .سروش در و باز كرد و كنارم نشست.حالم بهتر بود.شدم رهيدادم و به سقف خ هيتك نيماش يصندل يبه پشت سرمو

 چت شد؟: ديكه افتاد پرس مياسپر

 ...يچيه-

 .گاز زد زاياز پت كهيت هيزد و  يو زهر خند گه؟يد نهيات هم قهيسل... قارچ و گوشت: نگرفت و گفت دنبالشو

 ...من فقط قارچ و گوشت-

 ...داره يانواع مختلف تزايبه خدا پ ؟يخوريتو چرا فقط قارچ و گوشت م فهمميمن نم-

 .بخور سرد شد ؟يحمزه چرا پرت: بازومو تكون داد و گفت سروش

 .هم به خوردن نداشتم يليهر بود اما مدهنم مثل ز يمزه  نكهيبا ا.به سكوت جفتمون گذشت قهيدق ده

 ...كنهيبهم قول داد كه صبر م: مقدمه گفت يب سروش

 .تو جعبه پرت كرد تزاشويپ ي كهيو ت ديكش ياه

 ...نذاشتن كه صبر كنه ديشا-

 .حرفشو خورد يو ادامه ... اسم پسرشو : به حرفم نداد و گفت يتياهم

 ...فراموشش كن: نوشابه خوردم و گفتم يكم

 ؟يتو تونست: نگام كرد و گفت سروش

 ...نه: نكردم و گفتم نگاش

 ؟يوضع ادامه بد نيبه ا يخوايم يتا ك: و گفت ديبه دستم نگاه كرد و نوك انگشتشو به حلقه ام كش سروش

 ...بس كن سروش-

 ...يكنيفراموشش م گهيسال د كيبعد  كردميفكر م: شد و گفت رهيبه رو به رو خ سروش

 19 بايتقر... اگه از اولش حساب كنم... ماه 18هول وحوش  يزيچ هي ديشا... بود شتريسال ب كينه ... سال كيبه ... كردميم فكر
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 ...حدودا نيهم... ماه

 ...خودت باش يبه فكر زندگ: گفت يميبا لحن مال سروش

كه بغل مرده بود اروم به سمت رستوران  يخوردن يدختر كوچولو هيزن و مرد جوون و  هي.رو نگاه كردم ادهيندادم و به پ جوابشو

 .رفتنيم

 ...مرگ حقه: اروم گفت سروش

 ...نگفته ناحقه يكس-

 ....نا حقه يكنيبا خودت م يكه تو دار يكار نيا: و گفت ديكش يپوف

 .كن حتيمنو نص نيبگذره بعد مفصل بش تيبذار دو روز از ازاد-

 ...يديكارات عذابش م نيبا ا-

 .شدم رهيچشمك زن خ يهمون ستاره ندادم و به  جوابشو

 ...حمزه: مصرانه ادامه داد سروش

ته ... دميلحظه به تهش رس نياالن تو ا... كجاست دونميحاال م... كجاست ايته دن كردميفكر م نيبه ا يروز هي... سروش يدونيم-

 ...شهينم نيبد تر از ا گهيد... ايدن

 ...اياخر دن نهيا... نه بدتر... شهيم نينه بهتر از ا گهيسروش؟ د يفهميم

 خودته؟ شيهم پ يكياون : نگام كرد و گفت سروش

 .اونو توش انداخته بودم و بهش نشون د ادم يكه حلقه  يريبردم سمت گردنم و زنج دستمو

 ...سروش يخونه  ميديساعت از دوازده گذشته بود كه رس.... ادامه نداد گهيد.زد يتلخ لبخند

شدم و رفتم  اليخيب... داره اجياحت ييبه تنها دمياما از رفتاراش فهم... بمونم ششيشب پ خواستميم.اشتد يمجرد يخونه  هي

 ...خونه

 .بغلش كردم يمجبور... اديكردم حاضر نشد خودش راه ب يهركار. بود داريخواب و ب ونوس

 يشوهر ونوس اونقدر گرم زنش بود كه كار.نداشت يبه رفت وامدم كار يبود كه كس نيا شيخونه خاموش بودن ، خوب يچراغا
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 ...به پسرش نداشته باشه

همش وصل  ييجورا هي... كردميبه اتفاقات امروز فكر م.ومديخوابم نم.شدم رهيبه سقف خ... دانشگاه رفتميم ديبا گهيد يهفته  از

 ...شيماه پ 19به  شديم

و افسانه  يسعادت و سروش شهباز اليو دان يرضا جعفر پيبا اك... دمشيدانشگاه د يبار تو محوطه  نياول... كه شيماه پ 19

 .ميزديم ريهمو با ت ي هياون موقع ها سا... نداختنيم كهيومدام بهم ت ديپريم... يمرندزاده و نگار جهرم

 ...وفادار اريد.بود اريد اسمش

 يبادوم يداشت و چشمها يصورت گرد اما الغر. بود يموهاش مدل كوتاه و مصر.شدم رهيپهلو غلت زدم و به عكسش خ به

... گرد  ينازك و چونه  يلبها.ديكشيبه رخ م شتريفرم الغر صورتش چشماشو ب... كه نسبتا درشت بودن يقهوه ا ي دهيوكش

 .بهش وفا نكرد اريد نيفقط ا... برام بود ياداروف اريد... تك.. خاص... مهربون.بود يدوست داشتن

 :سوم قسمت

 .شديم دهيتوسرم مثل پتك كوب يعل ياصد

 ...حمزه... حمزه... حمزه... حمزه... حمزه-

شدم  ياخرش روان.كرديدم گوشم وز وز م... مثل مگس .ومديم نيينه پا... رفتينه صداش باال م... حمزه گفتيبند م كيجور  نيهم

 ...مرررررگ: و داد زدم

 ؟يمگه دانشگاه ندار... يكالس اول.... پاشو: و گفت ديخند

امر واجب انجام نداده ... خودم و چپوندم تو توالت يچطور دمينفهم... كه از هفت و ربع گذشته نيا... اه... نگاه به ساعت انداختم هي

 ...سالم: و گفت ديمامان خند... رونيصورتم وشسته نشسته اومدم ب.... انجام داده ... 

 ...يرو اتو كرد هياب رهنيمامان اون پ.... يوا.... رمهيد-

به .اه شلوارمم چروك شده بود... ودراوردم نمياز تو ساكم جوراب و ج... تو اتاق دميمنم باز پر.خورديبا ارامش صبحانه م زهرا

 ...درك

 برد نه؟ يباالخره ك: و گفت ديخند يعل
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 )النياث م... (اث: و گفتم دميوخند دميو پوش شلوارم

 )النيم نتريا...(نتريخاك بر سر ا: ت و گفتنشس وتريهم پشت كامپ يعل

 گه؟يد ميخوريبخوام م يهرچ ؟يكجا چه ساعت يك... يشام و باخت-

 ....شدا ريد: صدام كرد و گفت مامان

 ....يداداش: گفتم يكردنم افتادم و به عل ريد ادي باز

 ...نيماش يب نيماش: يعل

 ..مامااااان-

 ...رسونمتيمن خودم م: و گفت ديتو روم خند مامان

 ...مگه كالس اولم... عمرا ؟؟؟ييييييييييييييييچ-

 ...مامان-

 ...يكنيداغونش م يبريم دميدست تو نم نيمن ماش: يعل

 ؟....مگه چه اشكال داره: حق به جانب گفت مامان

 .رميخودم با اتوبوس م... خوب من : و اروم گفتم... نگاه خر كننده زل زدم بهش هيبا ... نداشت ياشكال چيكه به نظرش ه واقعا

 ...ريرو به خودت نگ افهياون ق... خوب يليخ: و گفت ديخند

 ...نشويخوب الزم داره ماش... شمينم يمزاحم عل... گهينه د-

 يتا عل. پام كردم مويمامان دادم وال استار مشك ليخنده تحو هي...دمشيرو هوا قاپ..و پرت كرد سمتم يعل نيماش چيسوئ مامان

 ....و درم محكم بستم و رفتم تو اسانسور رونياومد غرغر كنه زدم از خونه ب

درا به روم باز شد و رفتم سمت ...  نگيپارك: زن كه گفت يبا اعالم صدا. با انگشت شونه كردم نهيموهامو تا ا. فشار دادم و

 يدگمه  P...نيماش

 .شدم يعل يلكنته  يپژو سوار

 واراشيكه د نجايا... نجايا اميكه ب زدميدو سال تمام بال بال م... اُه.دمياز چهار تا چهارراه و چهل تا چراغ باالخره به مقصد رس بعد
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 .ختيريداشت فرو م

 ادميانگار  هويكه  گشتميو دنبال كالسم م كردميو فكر م زدميداشتم با خودم حرف م ينجوريهم.ميدانشجو شد موينمرد باالخره

كه از هشت و ربعم  نيا... ت... يا... به ساعتم نگاه كردم... خلوت باشه نقدريا ديدانشگاه اونم روز اول قاعدتا نبا يافتاد محوطه 

... 230چشمم خورد به عدد . كردميكالس ها رو نگاه م يكه داشتم شماره  يهمونجور...دميدو تمونبه سمت ساخ.....گذشته 

 ...كنهيم ريادم روز اول دانشگاه د...يكون يا... ه بوددرش بست

ها و  شيمرد مسن با ر هي.و درو باز كردم دميتقه به در كوب هيزدم و  ايبه در يكه باالخره دل... لنگه پا مونده بودم پشت در هي

 .كرديم ابينشسته بود و انگار داشت حضور و غ ياستاد يصندل يرو يور هي يجو گندم يموها

 ا جازه هست؟: دمياهم گفتم و اروم پرس هي

 ...دييبفرما: اما با سر اشاره كرد... بهم انداخت  ينگاه تند و عصب هي مرد

 .كردميداشتم بچه هارو نگاه م... ولو شدم يصندل هيو رو  نييمنم سرمو انداختم پا.ته كالس جا بود فقط

 اسمتون؟... شما : استاد گفت كه

 ...يحمزه حاتم: جمعش كردم و گفتم حواسمو

 ...يحاتم رجيا ؟حاجيهست يحاتم رجيتو پسر ا: نگاه موشكافانه بهم گفت هيبا  ميچشمش جا به جا كرد و مستق يرو نكشويع مرد

 ...بله-

است كه در  ييانسانها نياز بزرگتر يكي يحاج حاتم: بچه ها گفت ي هيتكون داد و رو به بق دييبه عالمت تا يزد و سر يلبخند هي

 ...دميم دعمر

 ...كه با پدرت همسنگر نبودم ييچه روزها: چشمش برداشت و چشمهاشو فشار داد و گفت ياز رو نكشويع

 .رو خوند ياسام ي هيبق... كم شده بود كشينوستالژ ياز احساسات فوران شده  يكه كم يدرحال و

اون سمت نشسته بود ... من  فيهم رد بايدختره كه تقر هيبه خصوص ... زل زده بودن بهم ينگاه خونخوار هيبا  هيچرا بق دونمينم

 .كه انگارارث پدرشو خوردم كردينگاهم م يو طور

 .به ناف خودم و جدم بست يزيچ هيلب  ريكه ز ميكنار دست... بدتر گهيكه د پسرا
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 ....وفادار اريد: استاد كه گفت يصدا با

 ...حاضر: گفت فيلحن ظر هيرد باال و با دستشو ب. دختره كه كنار همون برج زهرمار نشسته بود هي

 ...كننيكه دكلمه م ويراد يها يمجر نيا اي.دوبلرا بود  يصدا هيشب... فينرم و لط.داشت ييصدا چه

 .كردميتا اخر ساعت همش اون سمت و نگاه م. اما نشد.نميخودمو چپ و راست كردم تا صاحب صدا رو بب يليخ

 .و صدام كرد ستاديدر ا يكه ساعت كالس كه تموم شد استاد جلو يموقع

 ...ستاديبله ا-

 ...ستين يوقت كم يهشت سال زندگ... وفا نباشه يب نقدريا... به پدرت بگو-

 .يكنيم يچرا نطق ادب... بشه ميمدل حرف بزن حال هي.. . امرزهيخدا امواتتو ب... زل زدم بهش مبهوت

 ...منه يشماره  نيا-

 بگم؟ يحاال برم به بابا هه چ دونستميهنوز اسم استادو نم من

 ...يعل اي... مونميمنتظر تماس پدرت م ؟يفراموش نكن يباشه؟ حاتم...  فهمهيم.... يخيبگو حسن ش: فكرمو خوند گفت انگار

 ....هه... گفتيداشت م يبه ك! ؟ياعلي

 يكي رفتميبه سمت در م يوقت... گهيكالس د هي ميرفتيم ديبا....نداشته امو جمع كنم ليگذاشتم و رفتم تو كالس وسا بميكاغذوتوج

كه با  رفتيازكنارم رد شد و به سمت در م... نگفت يچيطرفم خوشحال ه...جلو دميدومتر پر... بهم زد يطعنه ا كيوسط كالس 

 ...خدا ببخشه: گفتم يطلبكار

 ...دهيبخش يليخدا به شما خ: حواله ام كرد و گفت يچيكادو پلبخند پر تمسخر  هيبهم انداخت و  ينگاه هي

 !خونه است؟ وونهيد نجايا... رونياونم ادامه نداد واز كالس زد ب... دميحرفشو نفهم يمعن

 ...يلعنت... واز كالس خارج شد.... اليخيب ستيمهم ن: همون دختره اومد كه گفت يصدا

داشتم همون دختره كه .دوستش از سگكش در اومده بود فيبند ك... اما با دوستش بود... كردم با منه يداشتم با خودم فكرم تازه

... ها هم راه افتادن يپسر حاج: اش با طعنه گفت گهيد ي قهيدوست عت هيكه  كردميشده بود نگاه م دهيياعصاب زا ياز ازل انگار ب

 .ج شدنتند از كالس خار يياقدمهاو ب ديو دست دختره رو كش
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 ... !خونه بود وونهيواقعا د نجايپسر ا يه

و به نصف  ديمنو دو بار تو راهرو د. كرديهم كه ولم نم يخياستاد ش نيا... طعنه زدن بهم ايخوردم  كهيمدام ت اياخر روز  تا

 .متنفر بودم كردنيم ريكه همش تو گذشته س ييادما پيت نياه از ا... پسر همسنگرشم....يهمكاراش منو نشون داد كه چ

 ...يليخطر نه خ يب يلينه خ.. كالس دوم هم گذشت.نشد يول نميو بب اريزور زدم باز د يليخ

 .ديخنديبود و م ستادهيجمع دوستاش ا نيب... دمشيكه د رفتميمحوطه راه م تو

 يتو صورتش نبودا ول يراديا چيه يعني. بود ياما معمول...خوشگل باشه يليفكر كردم با اون صدا خ... وفادار اريزدم به د زل

 يجور هي. ديخنديقشگ م يليفقط خ.نبود... باشه كردميفكر م اي... گشتميم ييايدر يو پر ندراليس هي يكه من تو ذهنم پ ياونطور

كه سروش  كردميمنم داشتم با لبخند نگاهش م... رو لبت اديخنده م هي... اون ينگاه به خنده  با يكه هرچه قدر هم بدبخت باش

 ...صاحب دارن نايا... كن شيچشاتو درو يپسر حاج: همون پسره كه بهم طعنه زد رو بهم گفت يشهباز

 .اصال سخت نبود... اونا با من مشكل دارن نكهيا دنيفهم... سعادت به سمت دخترا رفتن اليو دان يبا رضا جعفر و

 .گه بودن ، گه بود يواقع ياول دانشگاه به معنا روز

شده  ياون روزم همون مدل.داشت جهيهمش سرگ.بود كه حالش خوب نبود يمامان چند وقت.م كه رفتم خونه گه تر هم شده يوقت

 .بود

 ...تو حلقش ختيريبود وزهرا به زور اب قند م دهيكاناپه دراز كش يكه رو دمشيد اوردميدر م مويكه كتون همونجور

 ...سالم-

خسته ... سالم: نشون داد و گفت يشد و نشست و به زور لحنشو پر انرژ زيخ مين... وبهجوابمو داد و مامانم وانمود كرد خ زهرا

 دانشگاه چطور بود؟... ينباش

 شده؟ يچ:اروم رفتم جلو و گفتم.بود دهيپر يليخ رنگش

... زميدانشجو بر ياقا يبرا ييچا هيبرم ... زهرا شلوغش كرده  نيا...  يچيه: تر نشست وگفت خيمبل و گرفت وس يدسته  مامان

 ...رفت انگار و پرت شد رو مبل جيخواست بلند بشه كه باز سرش گ

وقت  چيو زهرا ه يمن عل يجلو... خاله:سرشو تكون داد و گفت... ماما... ستين تيچياره معلومه ه: گفت يبا لحن ناراحت زهرا
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 ...نباشم ياما وقت...كننيمامانمو مامان صدا نم

 ...ستياز صبح تا به حال اصال حالتون خوب ن... دكتر ميبر هقيدق هي:ادامه داد زهرا

 از صبح؟-

 چه خبره؟ نميكن بب فيتعر نجايا ايب... كنهيشلوغش م يالك.... ستين ميزيچ: نگام كرد و گفت مامان

اون وقت .نداشت يپشت سرش فرق واريد ديرنگشم با رنگ سف.خمار بود يحال يو ب يچشماش از خستگ... مامان نشستم كنار

 ...خوبه گفتيم

 شده؟ يچ: ديمامان زانو زد و پرس ياومد خونه و جلو يبا نگران يبعد عل قهيچند دق. بلند شد فونيا يصدا

 ؟....يباز تو دادار دودور راه انداخت:و رو به زهرا گفت... سالم كيعل: و گفت ديبه سرش كش يو دست ديخند مامان

 !كرد؟يو خبر م يعل ديبا فقط

 ...دكتر ميبر نياره؟ بلند ش... ستياز صبح حالتون خوب ن گفتيزهرا م: با دلهره گفت يعل

 .بلند شد ميگوش يبگه كه صدا يزينداد و خواست به من چ يتياهم مامان

 .جوابشو ندادم و خاموش كردم.بود بابا

 بابات بود؟:  مامان

باال  يگندش انگار براش مهم بود اتاق طبقه  يبا تمام اخالقا.ومدياون كوتاه م شهيهم... بود كه ازش قهر كرده بودم شتريماه ب كي

 ...نباشه يخال

 ...يداديجوابشو م: و مامان گفت دمياه كش هي

 ...زنميحاال بعدا بهش زنگ م-

 ؟يبرگرد گهيكه د ستيبهترن: موهامو نوازش كرد و گفت مامان

 دم؟مزاحم بو ايبودم؟ ياديز نقدريا يعني.برد ماتم

 ...رمياالن م نيهم... باشه: حالش نگاه كردم وگفتم يب يچشما تو

 ...شامو بمون: زد و گفت يلبخند مامان
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 ...مدت نيتو ا ديببخش... رفع زحمت كنم ديبا گهينه د-

 حمزه؟ يگيم يچ: با تعجب گفت مامان

براتون مزاحمت  خواستميواقعا نم... شرمنده: حال صدام رفت باال و گفتم نيخودمو كنترل كردم اما با ا... اوردم يجوش م داشتم

 ....كنم جاديا

 ...نبود نيخاله منظورش ا:... بازومو گرفت و گفت يشدم برم تو اتاق كه عل بلند

 ...رسوند ياتفاقا منظورشو عال-

 .شد رياروم اشكاش سراز مامان

 ...ستيحال مامان خوب ن... حمزه: دادزد  داد و سرم رونياخم كرد و نفسشو مثل فوت ب يعل

مدت تخت  نيا ديببخش... هيعال يحالش عال...خاطرخواه مثل تو و خواهرت داره هي يتا وقت:و گفتم دميكش رونياز بازوش ب دستمو

 ...خوابتو غصب كرده بودم

رفتم ...ختم رو شونه امو ساكم و برداشتم لب تاپ و كوله ام واندا فيك...داشتم و نداشتم وچپوندم تو ساك يتو اتاق و هرچ رفتم

 .تو هال

 ...ام يكه من كامال جد ديمتوجه حضورم شد و سرشو باال گرفت انگار فهم...كرديم هيهنوز داشت گر مامان

 ...نبود نيبه خدا منظورم ا... پسرم...جان...حمزه: گفت ديبر دهيبر

 كنم؟ ميچقدر تقد... بودم نجايماه وكه ا هي نيا ديببخش-

 ...ديپول خورد و خوراك و خواب و همه رو حساب كن: اوردم و گفتم رونيب نميج بيپولم و از ج فيك

 .فتاديداشت به هق هق م مامان

 ...حمزه خجالت بكش: با حرص گفت يعل

 :گفتم يبه عل رو

 تخت خوابت چقدر شد؟ ياجاره -

 ...گهيبس كن د:ديسرم داد كش يعصبان زهرا
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 ...واقعا كه حمزه: پوزخند زدم و زهرا گفت هي

 .پرت كردم زيم يكه صبح مامان بهم داده بود و رو يو صد تومن... خداحافظ: ... حرفش اومدم و گفتم ونيم

 ...برش گردون.... برو دنبالش...ينذار بره عل:گفت يكه به عل دمياما شن... در و بستم... حمزه: ... صدام كرد مامان

درش فورا بسته ....ديبه اسانسور نرس يعل... رفتم تو يهمون لحظه در اسانسور باز شد و منم فور...  رونياومد ب يعل. ..باز شد در

 .دادميگوش م شديكه پخش م يدادم و به اهنگ هيتك نهيسرمو به ا.شد

 .شدم ياصل ابونيوارد خ.... ندادم يتياهم. دون دون خودشو بهم رسوند يعل... سر كوچه رفتم تا

 ؟يخود ت اضافه ا يگفته تو تو خونه  يك... يكنيم يحمزه چرا لجباز:يعل

 ....دربست-

 .اول نگه نداشت يتاكس

 ....ازيدرن يبچه باز... حمزه :بازومو گرفت و گفت يعل

 ...دربست-

 .بود و نگه نداشت يهم شخص يكي نيا

 ...حمزه با توام: گفت ظيبا غ يعل

 ...دربست-

 ؟يريم ناليترم-

 ...هينه اله-

 ...سوارشو-

از .حركت كرد نيماش.عقب وخودم جلو سوار شدم يدادم وساكم و گذاشتم صندل لشيتحو يخداحافظ زور هي.نگاه كردم  يعل به

زنگ زدم .شدم رهيبه رو به رو خ... بود و زل زده بود به من بشيدستاش تو ج.بود ستادهيهنوز سركوچه ا يعل.كردمينگاش م نهيا

 ...به بابا

 ...تو گوشم ديچيپر صالبتش پ يصدا
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 ...بله-

 ...سالم-

 ...ماه هيبعد ... حمزه خان... چه عجب: كم سكوت كرد و گفت هي

 ؟يخونه ا-

 .صداش خوشحال بود ؟يگرديبرم يدار-

 ...اوهوم-

 ...منتظرتم-

 ...و ادما ابونيمغازه ها و خ يرنگ يدادم و زل زدم به چراغ ها هيتك شهيسرمو به ش.قطع كردم يخداحافظ يب

 ...خودم در و باز كردم و رفتم تو ديبا كل.در خونه بود يساعت بعد جلو مين

 ...نيخوش اومد يليخ...سالم حمزه خان: لبخند بهم زد و گفت هي ونوس

 ...سالم: نداد مو رو به بابا گفتم جوابشو

جواب دادن به  يعنينگاهش  يمعن... روشنش كرد زل زد تو چشمام شييگذاشت تو دهنشو همون طور كه با فندك طال پشويپ بابا

 ....!بدم ييبها ديبا دنممينفس كش يبرا... شميدودش كه بهم خورد حس كردم دارم خفه م... زنش

 .بهم اشاره زد كه جواب ونوس و بدم بابا

 .فتادميخس م داشتم به خس گهياب دهنمو قورت دادم د... سالم: واروم گفتم نييانداختم پا سرمو

 ....بود يخال يليجاتون خ نينبود: و گفت ديخند ونوس

 .خوش به حال تو و شوهرت بود يلينبودم كه خ.... جون خودت اره

 .دراوردم موياسپر.رهيبابا باالخره باعث شد سرفه ام بگ پيپ دود

 خوب بودن؟ نايمامان ا: اب پرتقال اورد و گفت وانيل هيمبل نشستم و ونوس برام  هي يرو.رفت اطياروم از كنارم رد شد و به ح بابا

 ....زن گرفتنش نيروكور كرد با ا ايما هم چشم دن يبابا.بزنم ناكارش كنم گفتيم طونهيش... كرديم يداشت گنده گوز گهيد

و به بابا  يخيش يشماره  ديبا... تخت پهن شدم و به سقف زل زدم يرو... جام بلند شدم و بند و بساطمو بردم تو اتاقم از
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 ...رخت خوابم تنگ شده بودا يدلم برا. وچشمامو بستم دميپتومو روم كش... خوابم گرفته بود.دادميم

ها  نيحلقه است نيغلت زدن با ا نقدريا... حس عوض كردن نداشتم... تنگ بود راهنمميپ.... داديعذابم م نميج يفلز يها دگمه

و هم باز كردم و دوباره دمر شدم  نميج يفلز يدگمه ها... و دراوردم  راهنميپ تخت نشستم و يو كالفه رو يسخت بود كه مجبور

 .داره يچه حس بالشبغل كردن ... جان يا... رو تخت

 ...تو بغلت يديكش دويدختر كوچولو و تپل سف هي انگار

سرم  يبقچه باال هي... كم باز كردم كيچشمامو يال.كرديداشت صدام م يكي.خوابم برد يك دمينفهم... مرگتو بذار يكپه  حمزه

 !چن؟يپ يگون ينجوريهمشون ا ايحور ايخدا... سونيمادر بزرگ اد ينفت تيمنو پ رهيگيچراغ برق م ريهمه رو ت.بود

 ...دوباره بستم چشمامو

 ...حمزه خان شام اماده است: اومد صداش

 ....يييييييييييييييييييه... بودمچقدر سبك .شدم زيخ ميتخت ن يرو.كه ونوس بود نيا... نميكن بب صبر

 ....رونيگمشو ب: تونستم داد بزنم  فقط

 .زدميلبامو دندون م تيبا عصبان.رونيو باعجله از اتاقم رفت ب نييسرشو انداخت پا يفور ونوس

... تو اتاق منو اديچطور تونسته بود ب.خورديخون خونم و م.بود وبرداشتم و تنم كردم يكه رو چوب رخت يشرتيت نيدست تر دم

 ...كثافت .... اه ... منو با اون سر وشكل

 ومده؟يچه خبرته ن:بابا نگاهم كرد و گفت... رونياتاقم اومدم ب از

و  نييپا نداختيگاو م نيبار اولش نبود كه سرشو ع... بار اولش نبود نيا... نگفتم يزياما چ... ات بپرس  دهيبگم از زن در خواستم

 ....بود كتريسال از خودش كوچ ازدهيشوهرش كه فقط  يساله  ستيبتو اتاق پسر  ومديم

 نقدريچرا ا دونمينم... كه اون پخته رو به معده ام بفرستم ييغذا خواستيداشتم نه دلم م يلياما من نه م... ونوس بد نبود دستپخت

زن  نيا: راحت گفت يليو خ.... ردش خونهگرفت و او نويبابا دست ا... چهارده سالم بود  يوقت... حس نفرت داشتم نسبت به اون

وپنج ساله  ستيدختر ترگل ورگل ب هيمنظورش  كرديوقت فكرشم نم چياما ه... رهيزن بگ خواديم دونستميهر چند از قبل م... منه

 .ازش متنفر بودم.ونوس و نداشتم دنيچشم د... زدن يسال كار من شده بود ساز ناسازگار شيش نيتو ا... است
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برادر رزمنده ها  نيا يخوشحال شد بازادا.شماره اشو بهش دادم.... افتادم  يخيش اديكه  ديچند تا سوال راجع به دانشگاه پرس بابا

بابا  شيكم پ هي... كه از بدو تولد همشو از بر بودم يخاطرات... رو دراورد و تا تونست گوش و مخ من و گرفت به خاطرات جبهه اش

 .زدياونقدر كه اصال محل ونوس نذاشت و همش با من حرف م... ده بود برامش نگت ليدلش خ... نشستم

تو حرف زدن و ابراز احساسات تعادل و  ييجورا هيو زهرا باشن  يباز هم اگه عل نهيسال هم منو نب كياگه  يحت... مامان برعكس

 رونيحد اقل منو از خونه اش ب... ه باشماز اون دوست داشت شتريبابا رو ب ديبا كنميخودم فكر م شيپ يگاه... كنهيم تيرعا

 ... كردينم ازدواجاگه با ونوس  ديشا... نداختينم

برخالف .بشم مونياز برگشتنم پش ديترسيم ديشا. اما هنوز گوش منو كار گرفته بود... ومديبابا خوابش م. دميكش قينفس عم هي

 .بود ياحساسات يليو تظاهرش خ افهيق

 :اما به خاطر بابا خودم گفتم... خوابمو كرده بودم من

 ريشب به خ-

 حمزه؟: بابا

 بله؟-

 ؟يهنوزم از دستم دلخور: بابا

فكر .باهم بحثمون شد يو همه چ يچيسر ه... از اون اتفاق و دعوامون گذشته بود يماه وخرده ا كي بايتقر.بحثمون افتادم ادي

 ...م با دوستام شمالتومن ازش پول بلند كردم بر ستيدو كرديم

حرفا نه گذاشت نه  نيمامانم به خاطر جاده و اعتماد نداشتن و ا... مامان يباهم دعوامون شد و منم قهر كردم خونه  نيخاطر هم به

 .پول رفتنمو داد

بابا داشت مثال ازم ... يچيخالصه ه... و به بابا نگفته بود....هم كاشف به عمل اومد كه اون پولو ونوس برداشته بود بعدش

 .اورديو از دلم درم كرديم يعذرخواه

 ...گشتمياگه دلخور بودم برنم... نه: گفتم اروم

 مگه نه؟... يچون از مادرت قهر كرد ياما برگشت... يهنوزم دلخور: و دستشو گذاشت رو شونه امو گفت ستاديشد و جلوم وا بلند
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... پدر يقهر با مادر لنگر خونه ... مادر يقهر با پدر اتراق خونه ... ا شده بودنكه جد يده سال نيا يتو... بود نيهم ميزندگ

 .مسخره بود

 .دميتخت دراز كش يرو... نگفتم و پله ها رو رفتم باال  يچيه

 :چهارم قسمت

دستشو  اريد.چشمامو باز كردم.... كرديخنك صورتمو نوازش م مينس هي... بودم داريخواب و ب دونمينم... ومدياذان م يصدا

 .ديخنديصورتمو م يرو ديكشيم

و  كياتاقمو نگاه كردم تار. صورتم خنك خنك بود يول... چشمك زدو روشو برگردوند و محو شد هياما ... بازتر كردم چشمامو

 .اذان تموم شد... روشن بود

وارد اتاق ... ومديشده بود و دنبالم م داريونوس هم ب... رفتم رونيوضو گرفتم و از اتاق ب... يبلند شدم و رفتم سمت دستشوئ ازجام

 ...ونوس بستم يدر و به رو... اتاقم شدم يرو به رو

قلب  هيمهرم .جانمازمو باز كردم... البته حق نداشت تو اتاق ونوس و شوهرشم بره... اديبود كه ونوس حق نداشت ب ييتنها جا نجايا

 .بود كه طرح حرم امام رضا روش نقش بسته بود

ازجام بلند .ومدياما خوابم نم دميصبح خواب يدم دما شبيد نكهيبا ا... گوشه نشستم و زانوهامو بغل كردم هيه تموم شد ك نمازم

و غذاشواماده كردم و مقابلش  دميبه سرش كش يدست هي.دمشو تكون داد ديمنو كه د. ونوس پشت دراتاق نشسته بود. شدم

 ...خياب  ريرفتم تو حموم و رفتم ز.عت تازه پنج بوداما سا... زدميسر به سروشم م هي ديبا.گذاشتم

 شيچوب يخونه  يرو به رو ي لهيو قالده اش روبه م اطيرفتم ته ح... ومديونوس دنبالم م...رونياز خونه زدم ب ميو ن شيش ساعت

 .ديتو چشماش به حالت قهر رفت تو خونه اش و پشت به من دراز كش ختيانگار غم عالم ر... بستم

 ؟يقهر كرد... ارمايم تييسكويبرات ب يبرگشتن... لوس باشه نقدريا ديپسر كه نبا... ونوس..... پسر بد يا-

 ...رونيو اوردم ب نيو باز كردم و ماش نگيو بلند شدم در پارك دميبه كمرش كش يدست هي

 .كردينوازش مصداش روحمو ...كردم و گذاشتم دايفرهاد و باالخره پ يد يس.... رفتميسر كوچه اروم م تا

 زنهيم اديتو كوچه فر يبارون خرده ا جغد
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 كنهينفر جون م هي يبلند واريد ريز

 گذرهيم يشب چ كيتو دل تار دونهيم يك

 ...غمه ريزنج ريشب اس يبرده ها يپا

 .ضبط و كم كردم يصدا...دراومد لميموبا ي برهيو يصدا

 .بود سروش

 ...سالم سروش-

 ؟يچطور:سروش

 ...شتيپ اميدارم م-

 ...تفاهم يمرس... يايزنگ زدم ب:گفت سروش

 ؟يكنيچقدر مهرم م: ودست به دست كردم و گفتم يگوش

 ...دلمو به نامت بزنم خواميم هيمهر يبه جا... پول ندارم خونه بخرم: و گفت ديخند

 ...و ونيليم ستيو دو ارديليم كي ديمن با ي هيمهر-

 سكه؟: دميپرس اروم

 ...خوب چطور بگم... يعني... نه: چشم نازك كرد و گفت پشت

 ...كنميمن قبول م يهرچند تا كه بگ: و گفتم دميكش موهامو

 ...ييييييحمزززززز-

 ...خواميرو نم هيمهر نيا... كردم يشوخ: اروم تو صروتم فوت كرد و گفت... لحنش بودم نيا عاشق

 ....باشه قبوله يهرچ-

 ...تو مهرم كنقلب: زد و گفت يلبخند هي

 ...فقط واسه من بتپه نيا خواميم: امو گفت نهياروم سرشو گذاشت رو س... نگاهش كردم مات

 ...قبوله: گفتم اروم
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 واقعا؟: و گفت ديخند

 ....مرده و حرفش-

 ...يچيه گهيخانواده اش هم كه د.... كه چقدر تعجب كرده دادياش نشون م افهيق ته

 ... ديچيسروش تو گوشم پ اديفر يصدا

 حواست كجاست؟-

 .دلم هواشو كرده بود.... و گرفتم نيخاموش كردم و گاز ماش مويو گوش گهيدو ساعت د ديشا... اميب تونمياالن نم-

 .دلم بدجورهواشو كرده بود.... و گرفتم نيخاموش كردم و گاز ماش مويو گوش گهيدو ساعت د ديشا... اميب تونمياالن نم-

اروم به سمت ... رنگش فرق نداشت فقط عاشق رز بود... عاشق رز بود... وزرد يو صورت ديسرخ و سف يدسته گل پر از رزها هي

تو  رميم يروز هيكه منم  كردميبهش فكر م يوقت.قبرها رد بشم متنفر بودم يمجبور بودم از رو نكهيازا... رفتميشهدا م يقطعه 

انگار .گذشته سردتر بود يهوا نسبت به روزها... رونيب ديازدهنم پر مثل اه يچ هي... شهيم رداز روم  اليخينفرب هيو  نيدل زم

 ...بود ياسمون برف

دسته  نياخر. نداشت يمهمون چيبود ه يهفته ا هي... بود كه اومده بودم سروقتش شيپ يبار هفته  نياخر... بهش دميرس باالخره

همونجور زل زدم به ... فاتحه خوندم هي... و شستم دياروم با اب وگالب سنگ سف. يرنگ يرزها... اونم رز بود.گل مال خودم بود

 يبه اسمش كه با خط قشنگ... يمرمر ديسردم بود زانوهامو بغل كردم و چونمو گذاشتم روشون و زل زد به سنگ سف...سنگ قبر

 .سنگ حك شده بود يرو

 .نفسم و فوت كردم... كه باهاش نگذرونده بودم ييروزا چه

******************* 

******************* 

 :پنجم قسمت

چهار ماه انواع  نيتو ا... نبودم يقرار بود برم دانشگاه اصال راض نكهياز ا... كسل بودم.شدم داريزنگ ساعت ازخواب ب يبا صدا صبح

 بتيمدل تنها بودن هم مص نيا يدم ولباز نبو قيرف يلياصوال خ.نبود راميپذ يجمع چيه.و اقسام القاب ونسبتها بهم داده شده بود
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وردست  پلمشيواون بعد د ميبا هم بود رستانيكه از دب يعل ريام يكيبودم  يميصم يليفقط با دو نفر خ مخارج دانشگاه ه.بود

 هيخونشون كه عوض شد ... بود يپدر يسابق خونه  ي هيهم حسام كه همسا گهيد يكيبازار مشغول بود و  يپدرش تو حجره 

 هيبرام مثل .كردمياما انگار اشتباه م... حرفها باشه نيتر از ا نيريدانشگاه ش طيمح كردميبه هرحال فكر م... ازش جدا افتادم يكم

 .دادميانجامش م ديكه حتما با... ياجبار.بود يكار زور

بودمش نه  دهيمك چهار ماه بود كه نه د... كه چشمم افتاد به عكس مامانم كردمينگاه م نهيا هي... رخوت لباسا مو تنم كردم با

بودن  ششيو زهرا پ يعل يندادم تا وقت يتياهم... گرفتيازم نم يچرا سراغ.چقدر گذشته بود...قهر قهر... حرف زده بودم باهاش

 .به من داشت يازيچه ن

 .كرديهم زمزمه م يزيلب چ ريونوس درحال مرتب كردن اشپزخونه بود وز.بابا نبود...  نييو كالسورمو برداشتم و رفتم پا فيك

موهاش  دونستمينم يحت... بود دهيبارم رنگ موهاشو ند هيسال  شيش نيتو تمام ا... سرش جمع كرده بود يبلوندشو باال يموها

 .ندادم يتياهم... اي... فره  ايصافه 

حركت  چيبار بدون ه نيرو سرش ا نداختيم يزيچ هي يكه فور شهيبرخالف هم... متمس ديتك سرفه كردم و اونم چرخ هي

 ؟يريم يدار... ريصبح به خ: تو روم نگاه كرد و گفت يعجول

 ...نيياخرش من از رو رفتم و سرم وانداختم پا... من يو اونم زل زده بود تو چشما كردميمتعجب نگاهش م نجوريهم. برد ماتم

 بابا رفت؟: دميو پرس ستيالبد حواسش ن گفتم

 ...ومدهيخونه ن شبياز د: ونوس

 ...اديتا فردا شبم نم: دهنمو قورت دادم و ونوس گفت اب

 خودش گفت؟-

 ...زنگ زد شبيد... اره:ونوس

 .دميكش قيبار نفس عم چند

 ؟يايناهار م: ونوس

 ...خورميم يزيچ هيتو سلف : گفتم اروم
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بود و بر خالف  دهيپوش ديرسيتا ساق پاهاش م شيدامن كه كوتاه هي... بود نينگام به زم. ستاديو مقابلم ا رونياشپزخونه اومد ب از

 .جورابم پاش نبود شهيهم

 ...خم كردم شتريب سرمو

 ...يشد ريسربه ز: با طعنه گفت ونوس

... اتوبوس رفتم ستگاهيو به سمت ا دميدر و محكم كوب! ونوس امروزچه مرگش بود؟... رونياز خونه زدم ب يچطور دمينفهم گهيد

ذهنم  نقدريا.گشتميامشب م يخواب برا يجا هيدنبال  ديبدتر از همه با.شده بود ينطوريسوال تو سرم بود كه چرا ونوس ا هيفقط 

 .دميدانشگاه رس به يك دميبود كه نفهم نيا ريدرگ

 .ميپاره كن كهيالك پشت رو ت هيقرار بود ... ميداشت حي؛ تشر شگاهياول ازما ساعت

بود  دهيادما كارم رس حيتشر يبه جا... رو سرم ذاشتميم ديقبول شدن و با يولوژيكروبيم....  يپزشك يدوسال درجا زدن برا بعد

 ...به قورباغه و الك پشت و

باالخره ... به حال دخترا يوا شديمن كه پسر بودم چندشم م... توش پر الك پشت... بود زشيبشكه مقابل م هيزن بود و  استادمون

 .جالب بود... ميداشتيو بعد الكشو برم ميكرديم هوششياول ب ديبا... لميالك پشت برداشتم و بردم سمت وسا هي

... ديرسيزورش نم... الك الك پشت بخت برگشته رو ازش جدا كنه يچيداشت با ق يبود و سع ستادهيوفادار درست مقابلم ا اريد

 .سفت بود

 ن؟يخوايكمك نم:دميرسپ اروم

 .بهم كرد كه از صد تا خفه شو و فحش بدتر بود ينگاه هي

بود كه پنس دستم بود و با اون طعنه  نيفقط فرقش ا... طعنه بهم زد هيكه طبق معمول  شديداشت از كنارم رد م يشهباز سروش

 .سوخت و پر خون شد هويكنترل دستمو از دست دادم و پشت دستم 

 ....يحاتم ياقا: نسبتا بلند گفت يصدا هيو با  ديكش نيه هي

 !ومد؟يمگه حاال خونش بند م... رفتم شگاهيكنار درازما نكيبه سمت س يحرف چيه بدون

 .ختيدرهم ام كرديبا سروش بحث م يحال عصبان نيو در ع يميصم يليكه خ اريد يشده؟ با صدا يچ: دياستاد كه پرس يصدا
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 .باند برام اورد هياستادم لطف كرد و . ..چند لحظه خونش بند اومد بعد

 .من تمام حواسم به اون دو نفر بود اما

 .كردياعصابم وخرد م كرديخطاب م كيراحت سروش رو به نام كوچ يليكه خ اريد يصدا

 ...دميشنيحرفاشونو پراكنده م...نبودم تشيجان من اصال متوجه موقع اريد: گفتيمدام م... بدتر از اون سروشم

 ....يكن يازش عذرخواه ديبا: و اروم گفت.... ديتمومش كن...بس كن... گميسروش بار اخره دارم بهت م: هم كالفه گفت اريد

 ...كنمينم يعذرخواه يا هيمفت خور سهم هيمن از : ديغر سروش

 ...شونيلياما فام.بود يرتباطا نشونيب يعني... "جان ارياما د "...هيدردشون چ دميحاال فهم... "يا هيمفت خور سهم"....."ارجانيد"

 .بود يرضا جعفر. تكونم داد يكي

 حالت خوبه؟:بهم گفت يبا نگران استاد

 ...صدام كرده بود و من حواسم نبوده گذاشته بود به حساب خون از دست دادنم يچند بار انگار

 ؟يخوب: ديپرس رضا

 ...ممنون:اما با طعنه گفتم اروم

دستت باز : گفت يو بانگران... ستنين لياصال استر نجايا ليوسا... يبهتره به درمانگاه بر: مقنعه اش رو مرتب كرد و گفت استاد

 ...داره يزيخونر

... اب گرفتم ريش ريدوباره دستمو ز... مجبور شدم بازش كنم و بندازمش سطل اشغال. سرخ سرخ بود... به باند كردم ينگاه هي

 ...سخوتيم يليخ

 ...مشيببر ميتونيما م:اروم رو به استاد گفت ديسعادت وضعمو كه د اليدان

 ....كنمياالن غش م يوا: و گفت ديكوتاه كش مهين غيج هيخون  دنينگار با د... هم جلو اومدن يو نگار جهرم اريد

 ...نشده بود ينطوريموش وخرگوش ا حيتشر دنيسر خون د.ديهم رنگش پر واقعا

 هياش والش شده بود  يليدستم خ نكهيبا ا... ستيبد رنگ تر ن وونايح نيها از ا هيخون سهم: به جمعشون كردم و گفتم ينگاه هي

 .ستادمياستاد هم كه منو صدا زد نا يبرداشتم و با صدا فمويگذاشتم روش وكالسور و ك يدستمال كاغذ
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 .بود اريد... دميشنيكه با من همگام شده بود و م ييقدمها يصدا

 ...سروش متاسفم يبه خاطررفتارا: باالخره گفت. ومديبا من در امتداد راهرو م يمساو كنارم

 يليخ... از جانب نامزدتون نبود يبه عذرخواه ياجياحت: گفتم رمشيبگ نكهيدستمال به سمتم گرفت و منم بدون ا هينگفتم ،  يچيه

 .ستيحاد ن

 .رفتم نييبهش از پله ها پا تياهم يب! نامزدم؟: گفت اهسته

خانم  دميشا... خانم وفادار... نه يخال اريد گهينه د... و اريد يحداقل دستمال اي. نداختميكاش باند رو دور نم... لعنت كردم  خودمو

رفتم . گرفتم يتاكس هي... رسديم يباغ بر نيهر دم از ا.. از االن نميا... اون از صبح... رپاژكردهيمخم گ كردميحس م.يشهباز

 نجايا.... يكزاز بزن ديبا: زدن دستم بود گفت هيكه مشغول بانداژ وبخ يدكتر... كردم  فيوكه تعر انيرج... ونگاهسمت درم

 ...مارستانيبرو ب...ميندار

خدا به داد ... رمينگ دزيم دزيبساط ا نيحاال با ا... راست دكتر هي رميگيسر درد م هي... زيمنم جون عز.شده بودم يگرفتار عجب

 ...برسه

 ؟...سرم بهت بزنم هي: ديپرس ديدكتره كه حالمو د.رفتيم جيهمش سرم گ... كم ضعف داشتم هي

آژانس  هيواز درمونگاه زنگ زدم  دميشن يخود دان هينه گفتم و  هي. تموم شدنش دق مرگ شدن محض بود... سرم متنفر بودم از

 .اقوام دور مامان اونجا مشغول بود راه افتادماز  يكيو  يپزشك خانوادگ يكه دكتر احد يمارستانيگرفتم وبه سمت ب

هم كه  يخود زهرا بود و اون.به چشمم خورد داديو حركت م يلچرينفر شكل زهرا بود كه و هيكه  رشيسمت پذ رفتميم داشتم

 .خانم بود هينشسته بود  لچريو يرو

 .دينشسته بود و بوس لچريو يكه و يكس يشونيخم شد و پ... هم اونجا بود يعل... اطيسمت ح رفتنيداشتن م... سمتش رفتم  به

و زهرا حرف  يعل. شده بودم نيزم خيم... ه بودم ستاديگوشه ا هيمنم همون جور ... رفتن  مكتين هيبا هم به سمت  ييتا سه

 ...تر كيرفتم نزد. كنديپوست م وهياون خانم م ي، زهرا برا دنديخنديوم زدنديم

 ...رهيبگ ادي يذره كاش اشپز هي.... سوخته خوردم كه يغذا نقدريمامان ا يوا: اومد كه باخنده گفت يعل يصدا

 .مامان من نبود هيشب چياما اون زن كه ه... مامان من يعنيكدوم مامان؟ خاله اش؟ ... "مامان"
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حواسشون به .... چند قدم رفتم جلو تر. مامان من نبود هيشب چياما اون زن كه ه... مامان من يعنيكدوم مامان؟ خاله اش؟ ... "مامان

 .تنش بود يمارستانيب يسرم تو بغلش بود و لباس صورت هي. چرخدار چروك خورده بود يتو صندل فينح كليه هي.من نبود

 ....نـ... ما...ما -

 .و مبهوت من شدند ديو زهرا هم خنده رو لبشون ماس يعل... سرشو باال گرفت يبه اروم زن

 .شده بود يشكل نيخدا مامانم چرا ا... مامانم... شد تو سرم دهيكوب نيپتك سنگ هيمثل  قتيحق

 ...حمزه جان: اهسته گفت يعل. دهنم مثل چوب شده بود. اروم رو زانوهام مقابلش نشستم... اومد نييقطره اشك از چشماش پا دو

لخت و قشنگش تك  يموها.بود دهيرنگش زرد و پر... بود  اهيس چشماش گود رفته و ريز. كردميپر اشك مامانم نگاه م يتوچشما

دور لبش ... ابروهاش كم پشت شده بود... شده بود يگرفته باشه خال يجاها هم انگار كه كچل يسرش بودن و بعض يو توك رو

 .زخم بود

... بودم دهيها رو د يسرطان.بگم يچ دونستمياونقدرشوكه شده بودم كه نم... باهات حرف بزنم ديبا: كنارم زانو زد وگفت يعل

 .شناختميو م لشونيشكل وشما

 .دادم رونيزور نفسمو ب به

سرفه ام گرفت و باز حس . سوختيام م نهيس.ختيريمامان هم فقط زل زده بود تو چشمامو اروم اشك م. كرديم هيهم گر زهرا

 ... يخفگ

 ...كاش... كاش... دميكشينفس نم گهيو د شدميهمونجا خفه م كاش

سرد نشسته بودم ، از سرفه  نيارومش كنه ، همنوجور رو زم تونستيزهرا هم نم. فتاديمامان داشت به هق هق م. كمكم كرد يعل

 خواستمياگرم م يعنيكنم ، هيگر خواستمينم.كنترل بود رقابليضربان قلبم غ يمهار نشدن ياز بغض و اضطراب... ديلرزيتنم م

 .شدينم

 ريتو اسفالت دنبال تصو... كنمينشسته بود و معلوم نبود كجا رو نگاه م نيمنم هنوز رو زم... به زهرا اشاره كرد مامانو ببره يعل

 .شدميم وونهيداشتم د... كه ينينه ا... كه قبال بود ياون زن... گشتميمامانم م

 ...نميبش مكتيبازومو گرفت و بلندم كرد رو ن ريز يعل
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 :وسط حرفشو گفتم دميادامه بده پر ياشتم علنذ... حمزه جان-

 ؟ياز ك-

 ؟ياز ك يچ: ديمتعجب پرس يعل

 .نشد حرفمو كامل كنم...  ينطوريا ياز ك-

 ...يكه رفت يهمون شب يفردا:و گفت ديكش يپوف يعل

 ...برگشتم خونه ومامان نكهياون شب بعد ا:زهرخند زد و گفت هي... شدم به صورتش مات

...  مارستانيب مشيبرد.... از حال رفت يكنم برگرد تيكه نتونستم راض ديفهم يوقت.... خاله يعي... عي: چشمام نگاه كرد و گفت تو

چكاپ كامل  هي ديبا: گفت يساعت بعد احد كي... گرفتن  شياز خاله ازما... از مامان.... بود كياون شب كش ياتفاقا دكتراحد

سرطان ... دوم يسر جيدو روز بعد نتا... سرطان خون... اومد شهايازما يسر نياول جيفرداش نتا. ..بشه يبستر ديبشه و شبم با

 .وحرفشو خورد... از يسرطان احتماال ناش... شد دييو تا يخون قطع

بمباران ... مقدمتو خط ... تو جبهه...  ييصحرا مارستانيتو ب.... تو هشت سال جنگ... مامان من پرستار بود.جمله نبود مليبه تك الزم

 .كرد لياتفاق اخر روزمو به نحو احسن تكم نيا.... ايخدا.... خدا...آخ... ييايميش

 االن چطوره؟-

 ...و گذرونده يدرمان يمياول ش يمرحله : و گفت ديكش يقينفس عم يعل

 بفهمم؟ يشانس ديمن با: داد زدم يو رو به عل اديو انگار بغضم شد فر ن؟يچرا بهم نگفت-

تو : گفت... خاله خودش نخواست..... ماما: انداخت و گفت نيينشون بده سرشو فقط پا يعكس العمل و واكنش نكهيبدون ا يعل

 .داد هيموهاش فرستاد و ارنجاشو به زانوهاش تك يو پنجه هاشو البه ال... خورهيبهش لطمه م... يدرس ودانشگاه دار

 !من؟اما مستاصل تر از ... بود صاليپر از است حالتش

 يب ينطوريهم... گرفتم و راه افتادم شيو پ يسمت هي... كنم كاريچ دونستمينم... داد بزنم خواستيفقط دلم م... بلند شدم ازجام

 يخورد اگه عل چيپام پ... نيبه زم يبه اسمون گاه يبودم گاه رهيبه رو به رو خ...  ومديهم پشت سرم م ي، عل رفتميهدف راه م

 .تو چشمامش پر اشك بود... نيزم خوردمينگرفته بودم م
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اون ... شهيمامان حالش خوب م... و نكن نكاريبا خودت ا: مو دراورد و گفت ياسپر يعل... سرفه ام گرفت . شدميداشتم خفه م باز

 ...مقاومه يليخ

دلم ... دميديم مويمامان رفتميم ديمن نبود با يباز فيبودم حاال وقت ضع ستادهيچقدر همونجا ا دونمينم.نگفتم ، سردم بود يچيه

بود  دهيتخت خواب يمامان رو. ميرفت مارستانيكرد و با هم سمت ساختمون ب قميلبخند تصد هيگفتم با  يبه عل.براش تنگ شده بود

 ...رو صدا كرد و با هم از اتاق خارج شدند و من موندم و مامان رازه يعل.كرديم هيو اروم گر

 .رو سرش بود شيمامان روسر. تخت نشستم يكم قدم رو رفتم و بعد لبه  هي

 ...سالم-

 .نگفت يچيصورتم نگاه كرد و ه تو

 ...چه خوشگلن: تو گلدون انداختم و گفتم يبه گال ينگاه هي

 ...برگرد خونه : بود گفت يبود و پر از خش و بغض و گرفتگ بهيكه واسم غر ييصدا هيروشو ازم گرفت و با  مامان

 ...رفتم خچاليو به سمت ... يكن رونميب سيكه خونه ات ن نجايجدا ؟ ا: دادم و گفتم لشيتحو يو زور يلبخند فكستن هي

 ...اديصدات در نم يهمه اب پرتقال دار نيكلك ا-

برداشتم و باز كنارش  كيپاكت كوچ هي... نكنه هيگر ينجوريپلكاشو بدوزم ا نيا امياخ ب... اشكاشو وا كرده بود ي چهيباز در مامان

 ؟يمكه شد يحاج يحاج... ستيازت ن يچهارماهه خبر: گفتم خوردميكه داشتم اب پرتقال م يدرحال. نشستم

: مامان چشمش به دستم خورد و گفت ميگفتينم يچيساعت كه جفتمون ه كيبعد .به هق هق افتاد و منم بغض كرده بودم مامان

 شده؟ يچ

و  ديخنديجاهاش كه خنده دار بود مامان م يبعض... همرو... از اتفاقات دانشگاه بگم ياعث شد كلسوال ب هي نياما هم... يچيه-

 .به حرفاشون ندم يتيكه اهم كرديم حتميجاهاشم نص يبعض

 .مامان عادت كردم ي افهياز اونچه كه فكرشو بكنم به ق زودتر

و  انيگوشش جر ريو منم اروم ز ديدستمو د. و بش كردوارد شد و با من خوش  يكه دكتر احد ميبحث و گفت و گومون بود تو

 اي رنيگيازش خون م اي كننيم قيبه مامان دارو تزر يچه طور نميرفتم تا نب رونيو منم از اتاق ب يپرستار هيگفتم پاسم داد به 
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... اومد سروقتم يكه تموم شد عل يپانسمان دستم به خواهش دكتر احد يدوباره  ضيو تعو نكار كزاز زد...  كننياش م نهيمعا

 .چقدر گذشته بود.اصال حواسم به ساعت نبود. ساعت چهار بعد از ظهر بود

 ...است دهيپر يليرنگت خ...  ميبخور يزيچ هي ميبر ايب: گفت يعل

: دميو بدم پرس يلجواب ع نكهيا ياما به جا... رفتيدلمم ضعف م... هم خون از دست داده بودم يكل... نخورده بودم يچيصبح ه از

 شه؟يخوب م

 ...توكل كن به خدا: لبخند ارامش بخش زد و گفت هي يعل

 .زهرا كنارش بود. به اتاق مامان رفتم ميبخور يزيچ هي ميكرد بر شنهاديكه باز پ يتوجه به عل يو ب دميكش قينفس عم هي

 ...سرحاله نقدريخاله ا يخوند يچه ورد: و گفت ديكه د منو

مگه من ... نكن: خواست بذاره رو سرش كه گفتم  يبا شرمندگ... نيياز سرش پا دمياروم كش شويمامان نشستم و روسر كنار

 نامحرمم؟

 خوشگل شدم نه؟ يليخ: با بغض گفت مامان

شلخته  نقدريا ديمامان مرتب من نبا... كردميفكرمو اجرا م ديبا.... به سرش انداختم ينگاه هي... يتو خوشگل بود: و گفتم دميخند

 حموم كنه؟ تونهيمامان م: به زهرا گفتم... به نظر برسه

 ...بذار برم بپرسم: زهرا

 ...اره: بعد اومد و گفت قهيدق هي

 ...اريب غيت هي: به زهرا گفتم كردميكه اب گرم و باز م ينشوندمش و در حال يصندل يحموم و رو ميمامان و گرفتم و رفت يبازو ريز

 ؟يكن كاريچ يخوايم: گفت دهيبا رنگ پر زهرا

 ...خودمو مامان و بكشم خواميم: گفتم ييدراكوال ي افهيق هي با

زهرا هم با هول و وال  ستاديبهم داد ودم در ا غويت يعل... رونياز اتاق رفت ب دهيزهرا هم رنگ پر... از خنده غش كرد مامان

 ...كنارش

همشو از ته  غيكوتاه كرد م و اخرشم با ت شديكه م ييمامان و تا جا ي موندهيباق يبود و برداشتم و موها نهيا يهم كه لبه  يچيق هي
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 .مو بود يدست ب هيشده بود و  ديسف ديحاال كله اش سف.ته زدم

 ...يتنيبر هيشب يشد: كارم تموم شد نگاش كردم و گفتم يوقت... كنهيم هيداره گر دميفهميم. كردينم ياعتراض چيه مامانم

 ....حسن كچل هيشدم شب: و گفت ديخند ياشك يچشما با

 ...اون موقع كه موهاشو از ته زده بود يتنيبر نيع يشد... رمينخ-

 ... رونيب ميهم رفت يمن و عل... زهرا هم اومد تا مامان و حموم كنه.نگفت يچيو ه ديخند

 ...بهتره شهيحالش از هم... خوشحاله يليخ دتتيد يامروز از وقت: تو صورتم نگاه كرد و گفت يعل

 ...دونميم-

 ...رميخوردن بگ يبرا يزيچ هي رميم: ساعت نگاه كردم و گفتم به

 ....رميمن م: پاشد و گفت يعل

 ...رمينه خودم م-

... اژانس بود هي مارستانيدر ب يجلو... رونيب مارستانينشد و زدم از ب فمياز من انكار و از اون اصرار اخرشم حر. داده بود ريگ حاال

 هست؟ يا يسلمون يشگاهيطرفا ار نيا: دميپرس كيو بعد سالم عل رفتم تو

كه امروز از  يبه كل بساط كردميهمش داشتم فكر م.راه افتادم ادهيمنم پ.تر و داد نييو دو تا چهارراه پا ييجا هيهم ادرس  مرده

؟ ...چرا بهم نگفته بود... دميچند بار پشت سر هم اه كش... ايخدا.... و نامزدش و مامانم ارياز ونوس و دستم ود.صبح راه افتاده بود

... شمينفر خبردار م نيمن كه پسرشم اخر... يمهم نيبه ا تيموقع نيتو ا يحت... شهيهم... دهيم حيو به من ترج او زهر يعل شهيهم

 هي... طرف هيهم خورد كه پرت شدم محكم ب يتنه  هي... اگه مامان خوب نشه... حاال وقت غر زدن نبود.رونينفسم و فوت كردم ب

 ...چته عمو: گفت يگر يمرد گنده بود با لوت

 ....خدا ميچاكر... به دلت بد راه نده... حرف مفت نزن يعني نيخوب ا... رفتم دميگفتم و رامو كش ديببخش هي

گوشه نشستم و زل  هي.بود يمرد مسن.نفرم نشسته بود هيداشت و  يمشتر هي... اروم رفتم تو. ديلرزيپاهام م.... دميرس شگاهيارا به

 خيكه همشو رو به باال س يپرپشت و مشك يموها... ام به خاطر موهام بود افهيهفتاد درصد خوب بودن ق.... رو به روم ي نهيزدم به ا

 .مامان بود يرنگش از بابا بود و مدل لخت بودنش به خاطر موها.كرده بودم
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 ؟ياومد يكوتاه يبرا: ه كرد و گفتبهم اشار شگريارا مرد

 ...بله-

 ...پس موهاتو بشور-

 ...وصدا زد ينفر هيو ... گوشه بود اشاره كرد هيكه  ينكيبه س و

 ...به اقا برس).... يمهد...(يمت-

م همون بدبختم يموها.. دنيكه قبل مرگش بهش اب م يبره ا نيع... جام بلند شدم و كاپشنمو در اوردم و رفتم سمت قتلگاه از

بار بود  نياخر يوا... كردميم يخودمم همراه... اب گرم و باز كرد و موهامو باشامپو شست ريش يخم شدم و مهد... حال و داشتن

 هي.... ديرسيموهام تا نوك دماغم م يبلند... نگاه كردم نهيو تو ا ستادميكه تموم شد راست ا رمكا... دميكشيكه به موهام دست م

 ...كردميخودم خودمو نوازش م.مشغول شدم يبا چندش وار... چرك بهم داد تا خشك كنم يحوله 

 ...اوا خواهر خاك برسر... اريدرن يچندش باز... ايدخترا شد نيع.... شهيحمزه بلند م يه

 ؟يخوايم يچه مدل: روپوش مخصوص و دور گردنم بست و گفت... تموم شد و من نشستم هيكار مشتر باالخره

 ...ه بزناز ت-

 ...نگام كرد كه انگار بهش گفتم ادم بكش نيهمچ

 ؟يمطمئن: ديپرس يفيضع يارامش و صدا با

 ...از ته بزن... سربازم: گفتم يبدم مجبور نانيبهش اطم نكهيخاطر ا به

و  فتادميمامان كه م ياشكا ادياما ... شدم مونيبگم پش خواستميوسط كار م. كم از وسعتش كم كرد  هي يچيهان گفت و اول با ق هي

 ...شهيبلند م: با خنده گفت شگرهيو ارا دمياه كش هي.... ششيپ قهيچند دق ادي... ديرسيكه به موهاش م ييوقتا ادي

كارتون كه كامل تموم : چشمامو بستم و گفتم. گذار بود  ريلبخندش تاث... داشت يمهربون و خون گرم يچهره ... نگاه كردم بهش

 ...نيشد بهم بگ

 ....امان از شما جوونا: و گفت ديدخن

 ...مبارك باشه: چقدر گذشت كه گفت دونمينم



 

 

كتابخانه نودهشتيا  ربر انجمن نودهشتيا كا  sun daughter-هشتم خط                            

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٤

 يليچشمام خ... زديسرم برق م...كم خودمو چپ و راست كردم هي...يگنده ا يچه كله ... خدا يوا... اروم باز كردم چشمامو

بغل اتوبوس  نهينه گوشام نه بله مانند بود كه مث اخوشبختا... گوشامم كامال معلوم بود... چه بلند بودا ميشونيپ.كردنيم ييخودنما

 هي... دميدستم و به سرم كش... حس سبك شدن بود هي... چقدر الغر بودم يول... بودن كيكوچ... يوشتو ذوق بزنه نه دراز و خرگ

 .اونقدرا هم بد نبود... ييييييييه...باحال بود يليخ... سرمو گرفتم يدو دست... كردميمو حس م زير زير

موهام ... كردم خيبه سرم خورد تا مغز استخونم  يباد هي... رونيباهاش حساب كردم و زدم ب..  ديخنديبه حركات من م شگرهيارا

 يدستمال سر هي اي... دميخريم ديكاله با هي.بود خي خيگوشامم ... دميكاله كاپشنمو رو سرم كش... داشتن انگار يحكم پشم و بخار

 ....يزيچ

از دست فروشا  ومديخوشم نم نكهيبا ا دميخر يو شال طوس يكاله بافتن هي كننيبساط پهن م نيكه رو زم يينايمتر جلوتر از ا ستيب

بود اما  يدهات نكهيبا ا... هم واسه مامان يجيهو ينارنج يروسر هي... اون موقع وقت پالسكو رفتن و نداشتم گهيد يبخرم ول يزيچ

 .شاد بود يليرنگش خ

 ...مارستانيچهارتا پنج تا پرس غذا جوجه كباب گرفتم و رفتم ب يبه جا...شياخ... و كه سرم كردم گرم شدم كاله

با همون كال ه . ديكشيغذا گرفتن دو ساعت طول نم هي... هر سه تاشونم نگرانم بودن.... و زهرا هم كنارش يبود عل داريب مامان

 .تخت نشستم يشال رفتم لبه 

 ...زيسورپرا: و گفتم  دميكش نيياز سرم پا ييهوياخرشم كالمو ... كرديمتعجب نگام م مانما

 .كرديدهن باز نگام م با

 ...هيگر ريبلند زد ز يبه سرم و با صدا ديلرزون اورد جلو كش دستشو

 ...حمزه: هم با تعجب گفت يعل

 ...حمزه موهات: بدتر از اون گفت زهرا

 ...شهيبلند م-

 ...حسن كچل منم... يهست يتنيتو بر يديد: به مامانم گفتم رو

... تختش نشسته بودم و غذامو با اشتها خوردم اونم با سوپش مشغول بود يهمونجور لبه ... دميو منم خند دياشكاش خند ونيم
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موقع خواب به دانشگاه .جا موندمشبو همون... خوردياما با لذت م... با اشتها نه ديشا... كم برنج و جوجه دادم هيهم بهش  يواشكي

 .مهم نبودم يكس يبرا يليهرچند من خ... افهيق نيبا ا... كردميفكر م

 :شميش قسمت

 ...حمزه-

سروش كنارم زانو ... انداختم اريبه سنگ قبر د ينگاه هي.كرديبود و نگام م ستادهيسرم ا يباال يسروش بانگران...باال گرفتم سرمو

 ...كرد داتيپ ديكجا با ديفهم شهيهنوزم م: زد و گفت

 ؟يداديچرا جواب نم... صد دفعه بهت زنگ زدم: فاتحه خوند و گفت هي

 .تو بغلم و به سكوتم ادامه دادم دميكش زانوهامو

 ....يينجاياز هفت صبح ا... ميپاشو بر ؟يحمزه خوب-

 هيتك شهيسرمو به ش... تم و اون پشت فرموننشس نيتو ماش. ديچربيزورش بهم م. حركت بلندم كرد هينگفتم و سروشم با  يچيه

 .داده بودم

 ...ديچيپياهنگ سقفش تو گوشم م... فرهاد و گذاشت يد يس سروش

 سقفم كيفكر  تو

 روزن يسقف ب كي

 ...سقف پا برجا كي

 تر ازاهن محكم

 كه تن پوشه هراس ما باشه يسقف

 شبها لباس ما باشه يسرد تو

 ...قلب من و تو ياندازه  يسقف

 ...اديم ريباالخره گ: در بهشتش خورد و گفت خياز  يو كم ديخند... به فكر سقف نباش نقدريحمزه ا-

 ...و از رو بسته رياونم شمش ياما انگار... بابا كمكم كنه كردميفكر م-
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 نه مگه ؟.... ستون خونمون عشقه... نهيپامون زم ريفرش ز... سقف من و تو اسمونه: و گفت دياروم رو صورتم كش دستشو

 ؟يزنيحرفا رو م نيبندون و گرما هم هم خيتو سرما و : با دوتا انگشتم گرفتم و گفتم دماغشو

 نه مگه؟... ميمهم منم كه راض.... ييمقوا يما حت يبرا يبه قول فرهاد سقف: و گفت ديخند مستانه

 ...من چاكرتم هستم... باش يتو راض-

 ...خواميعاشق م... خواميمن چاكر نم-

 ستم؟ين-

 ....ميديحمزه رس ؟يستين: سروش

 هان؟-

وارد خونه .اونم منتظر موند تا اول من وارد بشم.شدم ادهيپ نيسروش ، از ماش يخونه  ميبود دهيبه ساختمون انداختم رس ينگاه هي

 .بار وارد خونه اش شده بودم نيكه اول يمثل همون روز... مثل سابق بود زيهمه چ... شدم

مبل  هي يخودمو رو... حس مخالفت و تعارف و نداشتم.و مخلفاتشو سفارش داد چيتلفن و برداشت و زنگ زد و ساندو سروش

 يكيگرفته بود تا چر يووديازنوع هال... ها و سندهيكارگردان ها و نو يپر بود از پوستر ها... شدم رهيخ واريپرت كردم و به در و د

 .هم بود يميكر يكيو ن دمنيك كليوكاجول ون يرا ايوارشيوسط عكس ا نيا... رهيو غ ياسيو س

 چه خبر؟-

 ...داشت كه از بامداد تا االن چقدر اتفاق افتاده باشه يواقعا چه توقع... سروش نگاه كردم به

 .كردياونم ولو شد رو مبل و به سقف نگاه م... نگفتم يزيچ

 ....پول الزم دارم-

 .ومديخوشم م يليخ چونهيپيحرفشو نم نكهيبودنش و ا هيحاش يرك بودن و ب از

 چقدر؟-

 ....خراب شده رفت نيكه بشه از ا ياونقدر-

خونه  يخوايم: بازكردم و گفتم راهنموياول پ يدگمه ... خونه اش خفه بود يچقدر فضا...  دميكش قينفس عم هي... كردم تعجب
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 ؟يبخر

 ...منظورم خارج بود... پرت: وگفت ديخند سروش

 ...مشروط باشه تيازاد كردميفكر م ؟ياز كشور خارج بش يتونيتومگه م -

 ...مشروطم... اره-

 خوب؟-

 ....خواميم ونيليهفت هشت م... پول الزم دارم... ادمشو سراغ دارم-

 ...ندارم نقدريا-

 ...كجا بمونم؟ ... اون ور اب  يبرا خواميكمم م هيتازه : و گفت ديكش يپوف سروش

 ...به دور ورم انداختم ينگاه هي

 ....رو بفروش نجايا-

 ...شهيبر پنج م ميتقس نجايسهم فروش ا: و گفت ختيودكا ر وانيخودش و من دو تا ل يبلند شد و رفت برا سروش

 .نگاهش كردم يپرسش

رو  نجايحاال اگه ا... ال مردقرار بود به نام من بزنه كه عجل مهلتش نداد و بابام پارس... خونه به نام بابامه نيا: داد حيتوض خودش

 برهيخواهرمم قد ما سهم م نكهيمضاف بر ا: با پوزخند ادامه داد...من و سه تا برادرام و خواهرم.... شهيبر پنج م ميبفروشم تقس

 ....رهيگيدستمو نم يزيهر چقدر هم فروش بره چ...... كرده تيچون بابام وص

 ...و مراسمش هيعل رياون فعال درگ... نه ... مامانم كه... پول بهم بده نقدريبابا عمرا ا.... نگفتم يزيچ

 حمزه؟-

 هوووم؟-

 ...ميوشروع كن يكار هيقراره بارضا -

 ؟يچه كار-

 ...ميبانك بزن ميخوايم-
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 ...نيافر-

 ...كنمينم يشوخ-

 ...باشه-

 ...نخند.... گميم يحمزه دارم جد-

گفت  يو تو گوش فونيرفت سمت ا... بزنه كه غذا ها رو اوردن يخواست حرف تيسروش با عصبان... شدينم كردميم يهركار اما

 ...ادياالن م

 ريزدم ز يپق... تحمل كنم تونستمينم گهيد... جمله اشو تو سرم تكرار كردم... پسره چهار روز با خالفكارا گشته دور برداشته ايخدا

 .بخند يحاال نخند ك...خنده

 يبا جوراب ي، سروش و وقت نهيتا خندمو نب نييسرمو انداختم پا.دوتا ابروش بود نيهم ب ياخم بد.اها مقابلم نشستبا غذ سروش

 .ومديوازچشمام اشك م ديلرزيشونه هام م... دستش گرفته ياسباب باز ياسلحه  هيتصور كردم كه  دهيكه رو سرش كش

 ....زهرمار:با حرص گفت سروش

 ...دراوردم  موياسپر. كه نفس كم اوردم نقدريا... به خنده افتادم بازم

 ....يا وونهيبه خدا د:سروش

 ؟يديتازه فهم:دادم و گفتم هيمبل تك يدهنمو قورت دادم و سرمو به پشت اب

جاش بلند از زويفندكشو پرت كرد روم.من افتاد اديكه  ارهيلبش گذاشت خواست فندكشو درب يدراورد وگوشه  گارشويس سروش

با اجاق گاز روشن كرد و رفت  گارشويس.اشپزخونه داشت يقد ياز سمت پنجره  كيتراس كوچ هي.شدو به سمت اشپزخونه رفت

 .توتراس

 .انداختم  شيا شهيبه فندك ش ينگاه هي

******************** 

. بودم دهيو كاناپه كنار تخت مامان خوابر.تمام بدنم خشك خشك شده بود. بود بهيغر طيمح... خواب الود از جا بلند شدم  صبح

 .مامان رو تختش نبود... ازجام بلند شدم
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 ؟يمراقب بود ينجوريا... سالم: وارد اتاق شد وگفت يعل

 ...فنر ازجام بلند شدم مثل

 شده؟ يچ-

 ...يچيه:كردن من اونم هول كرد وگفت ازهول

 مامان كو؟-

تخت  يبازوشو گرفت و رو ريز يعل.باز شد ومامان سالنه سالنه از اونجا خارج شد ييبزنه در دستشو يتا خواست حرف يعل

 ...خوابوندش

 ...برو سركالست ؟يمگه دانشگاه ندار: گفت ينزار يبزنم كه مامان با صدا يحرف خواستم

 ست؟يحالت خوب ن:اش و نوازش كردم و گفتم دهيرنگ پر يسمتش رفتم وگونه  به

 ...ميمن عال:و دستمو كه رو صورتش بود تو دستش گرفت وگفت ديبه زور تو روم خند مامان

 .تخت و فشار داد يبا هول منو كنار زد و زنگ باال يعل... شد يجار شينياز ب يظيكه خون غل كردميداشتم نگاش م نطوريهم

پس ... شديعت هشت بود و كالسم ده شروع مسا... رفتميسر خونه م هي ديبا.رونياز بخش زدم ب يخداحافظ ينموندم و ب گهيد

 .وقت داشتم

 .نشسته بود ونيزيو ونوس هم مقابل تلو. ومديم ونيزيتلو يصدا.خودم درو باز كردم ديكل با

 .كوتاه تنش بود نيباز موهاش باز بودن واست... يومدين شبيد: وگفت ديرو بستم كه به سمتم چرخ در

كه الزم  ييزايوچ يو جزوه  لهيچند تا وس.كالهمو از سرم برداشتم... نگفتم و به سمت اتاقم رفتم يچيانداختم وه نييپا سرمو

بابا و ونوس  ياحوال پرس يكه صدا كردميكچلمو با حوله خشك م يداشتم كله .دوش گرفتم هي يفور. داشتم و تو كوله ام انداختم

 .دميو شن

 .دمامو رو شونه ام انداختمو از اتاق خارج ش كوله

 .ستاديرو سرش و پشت پدرم ا ديچادر كش هي ديد مويونوس چه مرگش بود؟ تاسا ايخدا

 .شده بودن نبود بيغر بيعج يليجفتشون كه از تعجب خ يها افهيحواسم به ق اصال
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 ....موهات... حمزه :ديبالخره پرس بابا

 ...سالم-

 ؟يخودت درست كرد يبرا هيختيچه ر نيشده؟ ا يچ:و گفت ستاديمن ا يبه رو يرو قايلبهاشو با زبونش تر كرد و دق بابا

 .سوالشو تكرار كرد يبابا چونمو تو دستش گرفت وبا نگران... نييانداخته بودم پا سرمو

 .منم نگران شده بود يجدا؟بابا

 .بزنم يونوس حرف يو عمرا جلو اديدنبالم ب ديكه با ديفهم. اطيرفتم تا برم تو ح يسمت در ورد به

كجا  شبيچشمات سرخه؟ د نقدريشده؟ چرا ا يچ: و گفت اوردياخرشم طاقت ن. كرديدادم و بابا منتظر نگاهم م هيتك نشيماش به

 ؟يومديخونه ن گهيونوس م ؟يبود

 ...چه غلطا كرديمنم م يچغل

 ...بودم مارستانيب: لب گفتم ريز

 .كردم فيو تعر روزيسربسته اتفاقات د. زدياز ندونستن سكته م دادميادامه م ينجوريهم.نگاهم كرد فقط

 .مامانمو هنوزم دوست داشت. چهره اش به وضوح تو هم شد خطوط

 .توجه به من روشنش كرد يدراورد و ب گارشويكرد و پاكت س بشيدستشو تو ج بابا

 ؟يكچل كرد يبه خاطر چ-

 .شدياختراع نم گاريكاش س.و سرفه اجازه نداد جملمو تموم كنم... ناراحت بود يليمامان واسه موهاش خ-

 ...نشه ريكالست د:بهم گفت يخفه ا يفاصله گرفت و باصدا ازم

... تقه به در زدم و رفتم تو هي. ميكالس داشت يخيبازم با ش...  دميرس ريبازم د.زدم رونيلب گفتم و ازخونه ب ريخداحافظ ز هي

 نيبه خاطر هم. بود  شيكوره ات هيكله ام . همون جا نشستم. بود يخال يخيش زيم يدرست جلو يصندل هي... كالس گرم گرم بود 

 .دفعه ساكت شد هي يخيش.دميكش نيياروم كالمو از سرم پا

نكردم و زل زدم به  يياعتنا.دميخودم د يرو رو يخينفر نگاه ش نيسرمو باال گرفتم و اول.كردميحس م ينگاه ها رو به خوب ينيسنگ

 ...تخته ينوشته هاش رو
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... نامزد داره بازم دونستميم نكهيچرا با ا دونمينم... نه ايحواسش بهم بوده  ارميد نمير كالس مدام دنبال فرصت بودم كه بباخ تا

 !داشتم؟ يمن هم شانس يعني... دوست بود ن باهم دياصال شا

 شده؟ يدرمشغول استنطاق شد كه طور يتموم شد و منو صدا زد و جلو يخيكالس ش باالخره

 ...وكردم نكاريواسه تنوع ا: كالم گفتم هي منم

 !نكرده بود ديسف ابيتواس شاشويباور نكرد اون ر حرفمو

و انداختم تو اب جوش وبه رنگ گرفتن اب  يا سهيك ييچا.نشستم مكتين هي يگرفتم و رو ييچا هيسمت بوفه راه افتادم و  به

 اجازه هست؟:بهم گفت يفيظر يبودم كه صدا رهيخ

 ...اجازه هست نينگفت... برم ديزودبا: كه گفت كردميبا دهن باز نگاهش م نطوريهم. بود اريبرد ، د ماتم

 ....كنميخواهش م:تته پته گفتم به

 ...دييبفرما: من و خودش گذاشت وگفت نيتُرد و ب يبسته  هينشست و كنارم

 .نداشتم بهش تعارف كنم از خودم حرص گرفته بود يزيمن چ نكهيازا

 .ومديلبم سوخت اما صدام در ن... خوردم ميياز چا يبزنم كم يحرف نكهيا بدون

 ...داغه: گفت اريد

 .كرديلبخند به من نگاه م هيكردم با  نگاهش

 ؟يحاتم يسوال بپرسم اقا هي تونميم-

 ...دييبفرما-

 حالتون خوبه؟-

 ...ممنون-

 .و از جاش بلند شد... مزاحمتون شدم ديببخش... خوبه:كرد و گفت يمكث

حالت خوبه سه هزار تا  نيخره اومده بود بپرسه حالم خوبه؟ ا... يييييييييمسخره فقط اومده بود بپرسه حالم خوبه؟ ه! ن؟يهم

هنوزنشسته بودم و به خودم فحش .كه باز باهاش حرف بزنم ومديم رميگ يفرصت نيعمرا چن گهيد... خاك برسرت. داشت يمعن
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 هي ينجوريهم... خواميبازم از طرف پسرخالم ازتون عذرم... روزيبابت اتفاق د.. . يسترا:كه دوباره برگشت سمتم وگفت دادميم

 ...تو روحت حمزه يا. كلمه هم حرف نزدم هيمن خاك برسرم .كوچولو تو چشمام نگاه كرد ورفت

نامزدش  يعني.... ول يا.... بودن ليفام اريپس سروش ود!كلمه فكر نكرده بودم نيا تيبه جذاب نقدريدرعمرم ا... جان پسرخاله يا

اومده بود ... جون ؟اخيپاتك زد ياون مدل روزيپس چرا د... خدا چاكرتم.نگفت يول.... از طرف نامزدم: گفتياگه بود م...نبود

 .اخ جون خدا ا ا ا ا. داشتنامزدم كه ن. حالمو بپرسه 

 .ارازل و داره نيا يصله حو يك ايخدا....به سمتم اومدن يو سروش شهباز يخواستم بلند بشم رضا جعفر تا

و  رميامروز و بگ ي هيو كنا هيتك ي هيمنتظر بودم سهم.خوردميم موييچا. منم همچنان نشسته بودم... حرف كنارم نشستن بدون

 .گفتنينم يزياما چ. برم

 دستت بهتره؟: باالخره سكوت و شكست وگفت رضا

 .خورد هيتا بخ شيش: به سروش نگاه كردم و گفتم...اره-

 .نداشتن نويتوقع ا... زل زدن بهم  جفتشون

 ؟يكچل كرد:ديگفت و پرس يهووم رضا

 گرفتم؟ياجازه م ديبا-

خواستم بلند بشم كه رضا مچ . لبش گذاشت يهم گوشه  يگاريدراورد وس بشيو ازتو ج يا شهيسروش فندك ش. نزد يحرف رضا

 ...صبركن:دستمو گرفت وگفت

وتار شد  رهيچشمم ت يجلو ايلحظه دن كي. كرد يو دودش و تو صورت من خال ديو كش پك اولش... روشن كرد گارشويس سروش

 وانيل.بود فميتو ك مياسپر. كه اون محكمتر دستمو گرفت رونيخواستم مچ دستمو از دست رضا بكشم ب.سرفه كنم خواستمينم. 

 يصدا. شدندينفس كم اورده بودم و سرفه هام وحشتناك از گلوم خارج م... كنم ملتح شدينم گهيد... نيپرت كردم رو زم موييچا

 .سرفه هام گم شده بود ونيم... چت شد:ديرضا كه پرس

 ....خفه شد.... وخاموش كن  ياون لعنت:كه به سروش گفت دميدادشو شن بعد

 .ديلرزيتمام تنم م.... زنهيم رونيها و قلبم از دهنم ب هياالن ر كردميم حس
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 ؟يشد يچته؟؟؟ چ:ديپرس يبا لحن ناله دار رضا

چشمام داشت  گهيد. اما سرفه امونم نداد... ارهيب فمويبكشم و بگم بره ك قيكردم چند تا نفس عم يچقدر گذشت سع دونمينم

كم كم ... زنهيم يداره برام اسپر يكي دميفهم... بعدش هوا بود و باز شدن راه نفسم... و تو دهنم حس كردم يكه جسم شديبسته م

 .خواستميم هوااما هنوز . برگشتم يعيبه حال طب

 .نميرضا كمكم كرد بش. تو دستش بود فميك. بود ستادهيسرم ا يو وحشت باال يبا نگران اريد

 .زدميرو اسفالت كف محوطه نشسته بودم و نفس نفس م نجوريهم.. نييپرت شده بودم پا مكتياز ن يك من

 ...نيدورشو خلوت كن:گفت رضا

 حالت خوبه؟ چت شد پسر؟:ازش دراومد وگفت ييصدا هيباالخره  سروش

 ...حر بودنش نينه به ا شينه به اون شمر باز.اش خنده ام گرفت مانهيلحن صم از

 .ستادميدستشو گرفتم و ا.خواستم بلند شم كه سروش دستشو به سمتم دراز كرد. تكون دادم  يسر هي

جلو اومد و كتاب و جزوه هامو داد دستم  ينگار جهرم! اورده بود؟ فمويون رفته بود كا يعني. بهم برگردوند فمويك اريد

 .انداخت و جمله اشو نا تموم گذاشت نييوسرشو پا... كردنش دايشرمنده واسه پ:وگفت

 ...ممنون:لبخند زدم و اهسته گفتم هي

 .ديباريم ياز چشماش نگران.تو صورتم نگاه كرد اريد

 م؟يكن كاريحاال چ... شهينم ليتشك يكالس بعد:مرند زاده گفت افسانه

 ...دميگفته نخر يخيكه ش ييمن هنوز كتابا... انقالب ميبر: سعادت گفت اليدان

 .ختميريم فميمنم داشتم بساطو تو ك... ميبخور يزيچ هي ميبعدشم بر:سروش

 ....ايتو هم ب:سمتم وگفت ديه سروش چرخك رفتنيبا هم به سمت در دانشگاه م... فقط بخور: وگفت ديخند رضا

 ...شده بودن؟ چه مهربون يجن نايامروز چش شده بود؟ا.باال گرفتم سرمو

 ...گهيد ايب ؟يپسر حاج يكنياستخاره م:رضا

 ...مكه نرفته... ستين يمن حاج يبابا-
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 مگه بابات جنگ نرفته؟ ؟يحاج حاتم گفتيكه م يخياما ش:سروش

 ...مكه نرفته است يحاج... طواف كه نكرده..جنگ رفته -

و منم با پسرا  رفتنيدخترا با هم راه م ميبه هر حال از دانشگاه خارج شد... خنده ريحرفم خنده داشت كه زدن ز يكجا دونمينم

 .بود كيانقال ب بهمون نزد... زدميقدم م

 ...اريد يرو به رو قايدق.سروش ورضا نشسته بودم نيب. شاپ  يافك هيسمت  ميو رفت ميديوخر ميكه الزم داشت يتا كتاب چند

 رتبه ات چند شد؟: ديازم پرس افسانه

 ...يدو هزار و خرده ا-

 ...تيرتبه اصل.... اته هيواسه سهم يدو هزار و خرده ا: اليدان

 ...بودنه كي يمنطقه  ي هياستفاده كردم اونم سهم هيسهم هيمن از -

 ...نه بابا: گفت يبا مسخرگ سروش

 ...تهران نشسته بودم يهمون سال اول پزشك... زدميام استفاده كنم دو سال درجا نم هياز سهم خواستمياگه م-

 .ومديدر ن كشونيگفتم كه ج يجد اونقدر

 ...اخ.... اريمثل د: گفت يبا سادگ نگار

 .ش سقله رفته تو پهلوشبا ارنج ايبا پاش زده به نگار بدبخت  اي دميفهم.بهش چشم غره رفت اريد

 بود؟ يات چ هيسهم: سروش

 ...شدن مادرم ييايميش... پدرم  يدرصد جانباز يس-

 بود؟ يشما چ ي هيسهم: دميپرس اريبه سكوت گذشت كه از د هيثان چند

 ...ديفرزند شه: جوابمو نداد گفت اريد ديكه د سروش

 .خوردينگاه كردم به صورتش كه اروم كافه گالسه اشو م نطورينگفتم و هم يچيه

 ؟يمو داشت روزيد ؟يچرا كچل كرد: و گفت ديكش يقينفس عم رضا

 دميكش قينفس عم هي...  نييكم قهومو خوردم تا بغضمم بره پا هي... دمشيكه د روزيد... مامانم سرطان گرفته: مقدمه گفتم يب
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 ...بود كه به سرم زد يتنها فكر.... به خاطر موهاش ناراحت بود:وگفتم

 .تو چشماش پر اشك بود ايخدا.افتاد ارياراده چشمم به د يب

 .به مامانم بزنم يهسري مارستانيشدم و رفتم سمت ب اليخ يكالس و ب ياز خداحافظ بعد

 :هفتم قسمت

 ؟يباش يجد شهيم: كالفه گفت سروش

 ...بگو: جمع كردم و گفتم خندمو

 ...اصال كمك نخواستم: و گفت ديكش يزل زد تو صورتم و پوف سروش

 ...خارج اره؟؟ خووووب يريبعد م يزنيبانك و م يريخوب اول م... باشه... يكنيچراقهر م-

 .مسخره گفتم خودشم خنده اش گرفت نقدريا

 ...ول كن حمزه اصال اشتباه كردم بهت گفتم: داد وگفت هيمبل تك يبه پشت سروش

خالفم كه ... پاسمم دارم... كه معاف شدم مويخارج رفتن ندارم؟ سرباز يبرا يمن كه مشكل ؟يچرا به من گفت... بگو ونيا يراست-

 ...نكردم

 ...خواميم تويشكار ياسلحه : نگام كرد وگفت سروش

 ...يخطرناك شد يليسروش خ يواااا... نيبكن نيخوايسرقت مسلحانه م هيپس .... ول يا-

 ...يصورتت كم دار يخراش رو هي: و برداشتم و گفتم  يخور وهيم يچاقو

 ...حمزه گميم يمن دارم جد:پرتم كرد اون ور وگفت سروش

 كنم؟ يشوخ اديمن م ي افهيبه ق: و گفتم دميخند

 ...رضا هم هست: سروش

 ...هيبه به لشكركش-

 ...هيچنگال زيچنگ اسمش... هم هست گهيد يكيتازه : حال گفت نيخودشم خنده اش گرفته بود با ا سروش

 ...ديبلند خند يقهقهه زدم كه سروش هم با صدا چنان
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 ....خدا اسمشو-

 ....رهيجهانگ شياسم اصل:  سروش

بودم كه از چشمام  دهيخند نقدريا... يچنگال زيچنگ:و باز باخودم تكرار كردم ... اون وسط هيلقبشه؟ چنگال چ زيچنگ... خوب-

 .دميخنديمن م گفتيم يهرچ.ه بودسروش تو زندان دلقك شد.ومدياشك م

 ...كشهيو جهانم با چاقو زنشو م ريتو صورت جهانگ كنهيچنگال پرت م هيزنش تو دعوا : من گفت يكالفه از خنده ها سروش

 خوب؟.. اشپزخونه ان سيبه به زن و شوهر كال تو خط سرو-

 ...ساز بوده نتيكاب رميخود جهانگ: با خنده گفت سروش

حاال رضا : من تموم شد گفتم يكم كه گذشت و خنده ها هي.... دميخنديم يولو شده بودم رو مبل و الك يهمونجور...كدميتر گهيد

 ...كنه يدزد خواديچرا م

 ...اونم نه با رضا... كنهيافسانه داره ازدواج م: و گفت ديكش ياه سروش

 ...زل زدم تو صورت سروش فقط

 ...دهب حيتوض ديكه با دياز نگاهم فهم سروشم

رضا هم كه اه در بساط .دارا بود هياما افسانه ازون ما... رو دوست داشتن گهيكه از همون روز اول چقدر همد يدونيم: سروش

ورش دار  ايب يلوكس راه بنداز يعروس هيو  يبخر نيخونه و ماش يافسانه هم شرط گذاشت اگه تا هشت ماه تونست يبابا. نداشت

... كنهياگه دو ماه تموم بشه افسانه هم با پسرعموش ازدواج م... مونده يماه از موعد قرار باق دوحاال فقط ... رضا نتونست.... ببرش

 ...شده يراض نيرضا به خاطر ا... دهيو تن به وصلت نم كشهيهمون شب عقد خودشو م:هرچند افسانه گفته

 ...بود يانگار جد هيقض

 است؟ رهكايجهان چ-

 ...ميما دو تا اسلحه كم دار... اونه ينقشه :سروش

وباز ... يكرگدن شتريب... يكارگردان يهرچند اقا...  اينيبيم اديز لميف ؟يسرقت مسلحانه كن يخوايسروش مخت تاب برداشته م-

 .دميخند
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 ...مطمئن باش... يبريتو هم سهم م.... ياگه اسلحه هاتو به ما بد:سروش

 ...مطمئن باش... يبريتو هم سهم م.... يه هاتو به ما بداگه اسلح:سروش

 اسلحه هام؟؟؟؟-

 ...نيدار يشكار ياسلحه  هي يخوب هم تو هم پدرت نفر: انداخت وگفت نييسرشو پا سروش

در . كنم حتشينص نمياخرش زد به سرم بش... ميگفتينم يچيكدوممون ه چيه قهيده دق.نگفتم و تو صورتش نگاه كردم يچيه

 من يها يجواب تمام وراج

 مگه نه؟... نه بدتر... شهيم نينه بهتر ازا گهيد نجاستيا ايته دن:گفت

از ... يدزد... هيراحت نيبه هم كردياحمق زده بود به سرش فكر م يپسره ... رونيبلند شدم و بدون حرف از خونه زدم ب ازجام

 .فكر كرده بود يخودش چ شيواقعا پ.. مسلحانه ياونم چ... بانك 

تاپ و دامن  هي. داديداشت باغچه رو اب م اطيونوس تو ح... وبردم تو نيو ماش دميباالخره رس.روندميسمت خونه م تيعصبان با

 ...خودم بسته بودمش يافتاد صبح ادمي... ومدياما ن.. شميپ اديسوت زدم تا سگم ونوس ب هي. باز بابا خونه نبود.بود دهيكوتاه پوش

 .نگاهش كنم به سمت خونه راه افتادم نكهيا بدون

بامن : بازوموگرفت تو دستشو گفت ميتا به خونه برس. ادياونم داره دنبالم م دونستميم.به قدمهام سرعت دادم. سالم كرد ونوس

 ..كارو نكن نيا

و  هيگر ريزد ز ...قبل چنان بزنم تو گوشش كه نفهمه از كجا خورده يمثل دفعه  خواستيدلم م... شدم تو صورتش مات

 ...وضع و تحمل كنم نيا تونميه خدا نم... حمزه بفهم :گفت

 ...ريطالق بگ-

 ...ريتو بگ يهر چ: تو چشمام نگاه كرد و گفت ونوس

 ...گر گرفته بودم تياز عصبان.تند شده بود نفسام

 ...و گورتو گم كن ريطالق بگ-

 ...كرديتو صورتم نگاه م كشياشك يچشمها با
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 ...حمزه من دوست دارم: ونوس

خوشگلمو تو  يها يلياز همون س يكيسمت لبهام كه  رفتيو اروم داشت م ستاديرو نوك پنجه هاش ا... اوردميداشتم باال م گهيد

 ...رونيصورتش كوبوندم و باز از خونه زدم ب

 كردمياز خونه دور شدم كه حس م يگازشو گرفتم و با چنان سرعت... بدوم نياش هم با عث شد تا سمت ماش هيهق هق گر يصدا

 .كردميدنده ها رو جابه جا م انهيوحش... كردميم يپدال گاز خال يو رو تميتمام حرص و عصبان... در حال پروازم

به خودم ... شد دوبار نيا... ومديبار دوم بود كه دستم به صورت لجن اون زن هرزه فرود م... ستيدستم مال خودم ن كردميم حس

 .به بابا بگم ارهيو به زبون ب يمذخرفات نيچن گهيبار د هيفقط .. گهيبار د هيكه اگه گفته بودم 

... ايخدا... چقدر ساپورتش كرد... من چقدر اونو دوست داشت ي چارهيب يبابا... سمت شركت رفتميهم داشتم م حاال

 ن؟ي؟ اخرش بشه ا يكه چ... جواهرات سيسرو...نيماش...اليو

 ...عاشق پسر شوهرش بشه زنك

 .رميبگ ريبود دو نفرو ز كيبودم كه نزد يعصبان اونقدر

 .دميشركت بردم و به سمت اسانسور دو نگيو داخل پارك نيتوجه به نگهبان ماش بدون

 .رونيخودمو پرت كردم ب... منتظر نموندم در اسانسو كامل باز بشه يحت

 . ستاديمن ا دنيشركت با د يمنش

 .....نيصبركن... پدرتون جلسه دارن...يحاتم ياقا: صدا ش اومد... رفتم سمت اتاق باباتوجه بهش  يب

 ...بابا زيبه اونا رفتم كنار م تياهم يب. دو نفر نشسته بودن... و باز كردمو رفتم تو در

 ...نيمن بهشون گفتم شما جلسه دار يحاتم ياقا: شركت يمنش

بابا .سر تكون دادم و منتظرشدم تا زودتر حرفاشون تموم بشه هي.كرد يو روبه مهموناش منو معرف... دييبفرما... نداره ياشكال-

 .كرد يبا چند تاجمله اونا رو راه... صبر كردن يكه نه اعصاب دارم نه حوصله  ديازحالتام فهم

 ؟يبود كه كرد يچه كار نيا:و بست وگفت در

گرد  ونيو كه م الديبودم و نوك برج م ستادهيبابا بود ا استير زيدرست پشت م كه يتمام قد يمقابل پنجره ... نگفتم يچيه
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 .كردميشده بود نگاه م ريوغباراس

 ...ستميحمزه مگه با تو ن-

 ...طالقش بده: چشماش نگاه كردمو گفتم تو

 ؟يكنيم فيتكل نييتا به حال تو برام تع ياز ك: داد وگفت لميتحو ينشست و پوزخند مسخره ا زشيم پشت

 ...حاال نياز هم-

 ...كار دارم يليمن خ... حمزه : داد وگفت هيتك شيصنل يبه دسته  ارنجاشو

 اد؟يداره سرت م ييچه بال يفهميم-

 ....رونيبرو ب... حمزه: تو پرونده اش فرو كرد وگفت سرشو

 ؟يبفهم يخوايچرا نم... هرزه است هيونوس ... رمينم-

 ...يبهتره راجع بهش درست صحبت كن-

 عاشقم شده؟ يدونيم-

 .كرديمنو مواخذه م شيگفتم كه زل زد توچشمام و با نگاه غضبناك و عصب نويمقدمه ا يو ب يدفعه ا كي اونقدر

 ...حرف دهنتو بفهم-

 ؟يكنيم ينكنه به پسرت حسود هيمن؟؟؟ چ-

 ...ميكنيشب برگشتم خونه با هم صحبت م-

 .اون دفعه هم حرفمو باور نكرد... رونيو فوت كردم ب نفسم

 ...هيعوض هيونوس ... بابا -

 ... يپسره ... يهست يتو عوض:داد زد سرم

 ...كنميجلز و ولز م ينطوريكه من دارم به خاطر خودش ا ديفهميچرا نم. ديفهميبابام اصال حرف منو نم ايخدا

 ...رونيحمزه گمشو ب:تا فحش ابدار نثارم كرد و گفت چند

 ...كنهيم انتيداره بهت خ-
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 ....كنهيم انتيپسرمه كه داره بهم خ نيا:تو موهاش برد وگفت دستشو

 يباهاش بخوابم تا بفهم ديحتما با:اروم گفتم... يگيراست م ديشا...زنميمنم كه دارم به پدرم نارو م... اره: توجه به حرفش گفتم يب

 اد؟يداره سرت م ييچه بال

 ...زنمياش نم نهيبده دست رد به س شنهاديهم پب گهيبار د هيباش  مطمئن

 .خورديتندش تو صورتم م ينفسها. ستاديازجاش بلند شد و مقابلم ا.چه مثل لبو شده بود يحاتم ياُه حاج اقا.... حاال شد... هان

بار نبود كه  نياول نميا... االن گورتو گم كن نيهم:و گفت نييدستشو اورد پا... گرفت شيچپم ات يان حس كردم سمت گونه  كي

 .زديم يليبه خاطر اون تو صورتم س

 ...به هر حال من معشوقه اشم... شهيخوش به حال ونوس م يليخ... زنت؟ شيكجا برم؟پ-

 .شديپوست صورتم سوزن سوزن م. و محكم تر زد يدوم

 ...شهياالن دندوناش تو دهنش خرد م كردميكه حس م داديهم فشار م يفكشو محكم رو اونقدر

 گهياگه دو روز د: زدم و گفتم شخندين هي... و بكنم كه يمجبورم نكن كار... دميدارم بهت هشدار م: چند لحظه مكث گفتم عدب

 ...دارم نهيكه بد جور ازت ك يدونيم...يحاج... افتاد ازم نپرس چرا ياتفاق

شد كه خودش اروم دستشو  يمدل هيكال  دونمينم اي ديازنگاهم انگار ترس. ازجام تكون نخوردم... و بزنه يبرد باال كه سوم دستشو

 چه مرگته حمزه؟:اورد وگفت نييپا

 ؟يبدون يدوست دار يليخ-

 .وسكوت كرد... هم...  شهيهم اب و هوات عوض م... اليبرو و... مدت شمال هيبرو : گفت يريلحن مغا با

 ...كنميفراموش م يكنيمفكر ؟يگولم بزن ينطوريبچه ام كه ا هيمن  يكنيشمال؟ واقعا فكرم ياليو-

 ...ستيكسم ن چيه ريتقص... گردهيهم برنم گهيد... دوساله كه رفته-

 ...يازم گرفت ارويتو د... يتو اونو ازم گرفت... تو... يياونم تو...مقصره نجاينفر ا هي... چرا: از دست دادم و داد زدم  كنترلمو

 ...حمزه جان-

 ؟يكنيم يمگه نه؟ نكنه واقعا به من كه پسرتم حسود تيشدم مزاحم زندگ... فراموش كنم؟ برم شمال ؟؟؟يحمزه جان چ-
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 .داد هيتك زشيم ينگفت و به لبه  يچيه

تو چهارچوب در به ... من متفرق شدن دنيبا د... بودن ستادهينصف كاركنان شركت پشت درا... درو باز كردم... سمت در رفتم به

 .دميو درو محكم كوب.... نداره يبه من ربط گهيافتاد د ياز حاال به بعد هر اتفاق... حرفامو زدم: گفتم و دميسمت بابا چرخ

 .دميو درو محكم كوب.... نداره يبه من ربط گهيافتاد د ياز حاال به بعد هر اتفاق... زدم حرفامو

. نداشتم ييجا چيه. كجا برم دونستمينم... مهدف حركت كرد يب.اونقدر كه دستم درد گرفت دميچهارتا مشت به فرمون كوب سه

 .بودم رهيبه چراغ قرمز خ... كه حس ارامش داشته باشم و نداشتم ييجا چيه

********************* 

 رفتهياونا هم با من كناراومده بودن و منو تو جمعشون پذ. خوب بود گهيدانشگاه د. وضع بهتر شد رونيب مياز اون روز كه رفت بعد

وسط  نيا. رفتيم شيپ يعال زيهمه چ.ادياز منم بدش نم كردميحس م...بود يدختر خوب و مهربون. ومديخوشم م اريازد. بودن

 .برسم يقطع ي جهيترم هم باعث شد تا به نت انيم التيتعط... فرق كرده يليخ گذشتهبا  كردميفقط ونوس بود كه حس م

. سرم ريوحشتناك افتاده بود به جونم كه دو بار رفتم ز يسرماخوردگ هياز روز اول .تو زمستون رسما افتضاح بود يليروز تعط ده

 .كرديم يو ط يدرمان يميمراحل ش.كردينم يمامانم هم حالش چندان فرق

كه موهاش و  يدرحال ياب نيكوتاه و ج نيونوس با است. كه در اتاق باز شد كردميبودم و واسه خودم ناله م دهيپتو چپ ريروز ز اون

 ذارهيم اشويبابا نباشه خشكه مقدس باز يافتاده بود كه ونوس وقت مياون روزا دوزار.رو شونه هاش رها كرده بود وارد اتاقم شد

 ...دركوزه

 .چشمامو بستم... بهش ندادم يتياهم

 ...سوپ درست كردم ايب: سوپ و گذاشت كنار تختم و گفت ينياون س يول

 .نگفتم يچيه

 ....گهيبلند شو د... حمزه جان: بازگفت ونوس

 جان؟ حمزه

... سال و داشته باشه يس ومديدختر ترگل و ورگل كه هنوز بهش نم هيونوس قشنگ بود ... كردم و زل زدم تو صورتش چشماموباز
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 .و پنج اخرش بود ستيب ديشا

تبم :وگفت ميشونيرو پ ديو دستشو كش... يشد ضيمر ينطوريچرا ا ...برات رميبم: لبخند زد و گفت هيكه  كردينگاهش م داشتم

 ...يدار

شدم و رو تختم نشستم و  زيخ ميون اوردميطاقت ن گهيد. كنارم نشسته بود يياونم با پررو. پس زدم و رو تخت نشستم دستشو

 ...رونيپاشو برو ب:گفتم

 ....باهات كار دارم يكل....سوپتو بخور نياول ا ايب... بداخالق نشو: ونوس

 ....رونيبرو ب خواميگفتم نم-

 ....يشيجذاب م يليخ يشيم يعصبان يوقت يدونستيم: زد و گفت يلبخند ونوس

 .گفتيم يزن چ نيا.برد ماتم

 ...ستيهفته ن هيبابات ... ام يفرصت نيمن مدتهاست دنبال چن... زميحمزه عز: كه سكوت منو بد برداشت كرده بود گفت ونوس

 .كردميهن باز فقط نگاش مد با

خونه  نيگمشو از ا: و داد زدم... نيسوپ و پرت كردم زم ينيس تيبا عصبان ميكه گذشت و جفتمون سكوت كرده بود ياز مدت بعد

 م؟يمن ك يفكر كرد... يعوض ي كهيزن... رونيبرو ب

و تماشا  رونيو ب ستادمياتاقم ا يازجام بلند شدم و كنار پنجره ... يكنياشتباه م يدار: گفت يبا لحن ناله دار.... هيگر ريزد ز ونوس

 .كردميم

*********************** 

 .ديكوب نميماش ي شهيمحكم به ش يكي

 ....يديخواب يگرفت كهيمرت-

 ...نبود كه چراغ سبز شده حواسم

: وگفت ديكش قمويگفتم و خواستم دنده رو جا بزنم و برم كه دستشو ازپنجره اورد تو  ديببخش هيو دميكش نييرو پا شهيش

 ...كه معطل تو بشن جوجه كارنيمگه ملت ب ن؟يهم... ديببخش
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 .......در وباز كردم كه محكم خورد به پهلوش... داشتم يكلمه الرژ نيكه بد به ا گفتينم نويا كاش

 ...يچته عمو دور برداشت: گفتم

و سر اون مرد  تميتمام حرص و عصبان. شروع شد يريدرگ... كنميسفره ات م... يكوبيمن م كميحاال درو تو ش: گرفت و گفت قموي

 .كردميم يخال وانهيد

 هيكالفه و خسته ... زدمينفس نفس م. ومنم گازشو گرفتم ورفتم نيمنو فرستاد تو ماش يكي... سه نفر اومدن وجدامون كردم  دو

و تا اونجا كه  ييجا هيبرم  خواستيدلم م... كجا برم... كنم كاريچ ديبا دونستمينم. م و سرمو رو فرمون گذاشتمگوشه پارك كرد

 ...صدامو بشنون ايبلند كه تمام دن دراونق.... بكشم اديفر تونميم

خون  يلب بد جور يگوشه . رو به سمت خودم چرخوندم نهيدوباره راست نشستم و ا.  ومديلبم خون م. رو فرمون گذاشتم سرمو

و تماشا  رونيگرفتم و ب نهينگامو از ا... بودم رهيتو چشمام خ... سوختيكم م هي... دستمال برداشتم و گذاشتم روش هي ومديم

 .كردميم

****************** 

 ...گهيبس كن د: كالفه گفتم شدياما نم... هق هقشو اروم كنه  كرديم يسع ونوس

 ...خورهينه؟ حالت ازم بهم م... يتو از من متنفر: گفت يناله دار يبا صدا ونوس

 ...نه: تخت نشستم و گفتم يلبه . اشك بود سيچشماش خ... ستادميا مقابلش

 ...ستميازت متنفر ن:كرد و منم اهسته گفتم نگام

 ...نبودم از روز اولم ازت متنفر:انداخت و من گفتم نييسرشو پا... ديلرزيم لبهاش

 باور كنم؟-

 ...يهر جور راحت-

 ...پس حدسم درست بود... پس: لبخند ناز زد و گفت هي

 ....تمام فرش شده بود سوپ... اه ... وبرداشتم ينينشستم و ظرف سوپ و س نيزم يرو

 ...ميبا هم باش ميتونيپس م: دستمال بودم كه ونوس گفت هي دنبال
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 ؟يچ: گفتم يخفه ا يصدا هيشوكه نگاهش كردم و با . باز خشكم زد. از دستم افتاد دستمال

 نقدريا  يوا:دستهاشو درهم قالب كرد وگفت... كه تو هم زدميحدس م يعني... كه  دونستميم: گفت بشيهمون لبخند دلفر با

 بگم؟ يچ دونميخوشحالم كه نم

 ...هيتا بفهمم منظورش چ كردميفقط نگاهش م نجوريهم من

 ....منم دوست دارم حمزه:با لبخند گفت ونوس

 دهيجمله اش مثل پتك تو فرق سرم كوب. دميكشيتند نفس م. عرق شد سياز نوك سر تا نوك انشگتام خ... دادم هيتك واريد به

 .شديم

 ..يدار يحس نيحمزه خوشحالم كه تو هم چن يوا.... م كه عاشقت شدم كردياز همون روز اول حس م:ادامه داد ونوس

 ...همسر پدرم... پدرم.اون زن بابام بود. سوختيم يگلوم ازخشك. كرديفقط داشتم نگاهش م.بلند شدو به سمتم اومد ازجاش

 دميبه صورتش كوب يمحكم يليچنان س... فتهيبوسه باعث شد مغزم كار ب هيهمون . ديام گذاشت و اروم لبم و بوس نهيرو س دستاشو

 ...ومديخون مو لبش همزمان  ينيكه از ب

: در اتاقش انداختمش و گفتم يو جلو نييپله ها رو كشون كشون اوردمش پا... رونيب دميگرفتم و با سرعت از اتاقم دو دستشو

 ....هاتو جمع كن و گمشو لهيوس

 ...به خدا من دوست دارم... حمزه يگيم يچ:التماس افتاد وگفت به

حق داشتم كه ... منم حق داشتم... نشو يتو رو خدا ازم عصبان:اش بلند شد وگفتازج...دميكشيم اديو فر زدميمن فقط داد م اما

 ...عاشقت بشم

 يزن فاحشه ا هيكه من با  يخوت فكر كرد شيواقعا چطور پ شه؟يروت م يچه طور:وگفتم واريبه د دمشيگرفتم و كوب دستاشو

 كنم؟يم انتيمثل تو به پدرم خ

 ....ميستينه من نه بابام از قماش تو ن... يكورخوند

 

 ....ميستينه من نه بابام از قماش تو ن... يكورخوند
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 ...يكن كاريچ يخوايم:افتاد وگفت هيبه گر ونوس

 ...در حال انفجار بودم  تيازعصبان

 ه؟؟؟ينظرت چ.. .يبر نجايخوب از ا يخاطره  هيدلت بخوادبا  ديشا.... ببوسمت يخوايم... هان ؟يدوست دار يتو چ-

 .زدمينم يحرف احمقانه ا نياون لحظه چن كاش

 ..تو روخدا.. اقا حمزه: با تته پته گفت ونوس

 ؟يتورو خدا چ-

و  دياومده بود؟ ونوس با عجله به سمتش دو يك... بابا بود . سمت پرت كرد هيدست منو به  هي رميكه از ونوس بگ ياز جواب قبل

چرا حمزه : هق هق بلندش گفت ونيو به زانو افتاد و م... يتو خونه تنها گذاشت يمنو با ك... ج ج رجيا:پشتش پنهان شد و گفت

 .زديو همچنان زار م... تمبه شما نداش يخان؟ من كه كار

اما ... چند تا فحش و مشت ولگد... محكم به صورتم زد يليس هيمنو بلند كرد و . بود شيات يچشماش كوره . پدرم نگاه كردم به

 ...اي. كرديچرا بابا منو مواخذه م... شد يكه چ دميفهمياصال نم يعني... دميكدومشو نفهم چيمن ه

 .اونجا بود ارميد. بود برم دهيبود كه اون لحظه به ذهنم رس ييتنها جا. سروش بودم يخونه  يبه خودم اومدم كه جلو يوقت فقط

 ....مزاحم بشم خواستمينم-

 سرت اومده؟ ييعجله؟ چه بال نيكجا با ا:برم كه سروش بازومو گرفت و گفت خواستم

دعوا :مبل نشوند وگفت يمنو رو... يپسر چقدر داغ:بازو مو گرفت و گفت ريكه ز فتادميداشتم م... سميرو پام وا تونستمينم

 ؟يكرد

 ....اريب خي سهيك هيبرو : گفت اريبه د بعد

 شده مادر؟ يچ: خانم مسن بلند شد  هي يصدا

 ...دوست سروش اومده... مامان يچيه:جوابشو داد وگفت اريد

 ....جان اريد نجايا ايب:خانم اومد كه گفت يصدا

 ....بذارم ييچا هيبذار... چشم مامان:اريد
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 شده؟ يچ:و گذاشت رو لبم وگفت خي ي سهيك سروش

 ...يچيه-

 ...يگياره تو كه راست م:و گفت ديخند سروش

 ...مزاحم شدم ديببخش-

 حالت خوبه؟... خفه :پوزخند زد وگفت هي سروش

 ...كم دراز بكش هي... تو اتاق من ميبلند شو بر: سروش گفت. تكون دادم سرمو

 .خورديهمه ضعفم بهم م نيحالم از خودم و ا. رفت جيحرف بلند شدم كه باز سرم گ يب

 ؟يپخش كن روستويو ياومد ؟يسرما خورد: سروش

 ؟يديفهم... يكنيم فيادم تعر نيو ع زيهمه چ يشد داريب يوقت:قرص بهم داد و گفت هي. دميبتختش خوا يرو

 .دميديبود كه م يزيبابا تنها چ يفقط صورت ونوس و حرارت چشمها... بستم چشمامو

 ...سرم بودن ينگران باال اريسروش و د.... دميبه صورتم خورد كه از خواب پر يمحكم يليس

 شده؟ يچ-

 ...شرمنده مجبورشدم بزنمت... ميكنيصدات م ميساعته دار كيپسر .... زهرمار:سروش

 ....رونيو از اتاق رفت ب ديكش قينفس عم هي اريد

 .بكشم قينفس عم خواستياما دلم م...داشتم تيعطر حساس يبه بو نكهيبا ا.فقط رفتنشو نگاه كردم منم

 ....عته زل زدم بهتسا شيبجنب كه ش.... يخوابتم كه كرد:منتظر گفت سروش

 .كردم افكارمو منظم كنم يسع

 ....ساعته زل زدم بهت شيبجنب كه ش.... يخوابتم كه كرد:منتظر گفت سروش

حس . كرد به حجم اتفاقات روزمو كم كنم يسع يبا كالفگ.... نه ايكنم  فيتعر ديبا دونستمياصال نم.كردم افكارمو منظم كنم يسع

 ...كدنهيسرم در حال تر كردميم

. سرم داغ بود.... گفتميازا ولش م ديبا كردميم فياگه تعر. انتخاب اون لحظه بود نيسروش بهتر ديشا... زدميم يحرف يكيبا  ديبا
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كه در اومد و  يتقه ا  يصدا. مقابلم منتظر نشسته بود نهيسروشم دست به س. نگفته بودم  يچيهنوز ه.تنم كوفته بود يهمه 

 .بود دهيپوش رونيلباس ب. شد قاتا كه وارد اريبعدش اندام د

لحظه حس كردم تمام  هي. ديكه منو بوس يلحظه ا ادي... سوپ ونوس افتادم ادي. دستش بود يسوپ ينيس... يشلوار و روسر مانتو

سروش نشونم داد و منم رفتم تو وچند مشت . كجاست ييدستشو دمياز جام بلند شدم وپرس. اديمعده ام داره به دهنم م اتيمحتو

 .خم شده بود بمل يگوشه . دميبه صورتم پاش خياب 

 ؟... زيترحم انگ نقدريچرا ا. خودمو لعنت كردم... بودم كه  دهياونقدر وحشتناك زرد و رنگ پر... ام نزار بود افهيق

 ....ييدست و پا يتو برو اون ور جلو... تونميم اريد: گفتيكه م ومديسروش م يصدا... رونياونجا اومدم ب از

 لچريو يخانم مسن و كه رو هيداشت  يسروش سع. رفتم نييازپله ها پا. بود دهيچيصداشون تو راهرو پ...و باز كردم يورود در

 .بود اريپس مادر د... ببره نييپا ينشسته بود و به طبقه 

 نييپا ياروم با كمك سروش اون خانم وسالم به طبقه . اونو گرفتم يجا... كنميمن كمك م:گفتم اريبه د... نييپله ها رفتم پا از

 ...نمتيصبر كن بب:صدام كرد وگفت.ميرسوند

 .و سالم كرد ستادميجلوش ا رفتم

 ...من نه: ديو پرس دميبه صورتم كش يدست هي... ؟يشده صورتت؟دعوا كرد يچ:داد وگفت جوابمو

 .خورديها م ياصفهان دميشا ايها  يازريشده؟ لهجه اش به ش طويپس چطو ا-

 ....خورده به دست بابام:به لحن مهربونش زدم و گفتم يلبخند  هي

 ...البد حق بوده-

 ...اتفاقا نا حق بود-

 ...زننيپدرا نا حق نم:اونها رو حركت داد وگفت يبرد و كم لچرشيو يبه سمت چرخ ها دستشو

 ....بدم حينذاشت توض.... زود قضاوت كرد-

مادرش  نيهم ع اريپس د. از خونه خارج شدند اريو به همراه د... خدا حافظ... شهيشاال درست م يا: گفت و با لبخند گفت يومهو

 ...كن فيادم تعر نيع ايب: بودم انداخت و گفت رهيبه من كه هنوز به در خونه خ ينگاه هيسروش .... رفتارش... حركاتش. بود
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 .گفتينم يچياونم فقط زل زده بود توصورتم و ه... و براش گفتم زيهمه چ يمجبور

 ؟يكن كاريچ يخوايحاال م:ديپرس اخرش

 ...دونمينم-

 ....ستيموندنت تو اون خونه صالح ن-

 ...مامانم مشكالت خودشو داره... و ندارم برم يياما جا.... ديشا-

 ....نجايبمون هم-

 ...از لطفت يمرس-

 ....كنميم يزندگمن تنها ... گفتم يجد-

حد اقل تا مرخص ... ديفهمياما مامان اگه م. بود نهيگز نيبهتر طيشرا نيدر ا ديشا دونمينم. نبود يبد شنهاديپ... كم فكر كردم  هي

 ...مارستانيشدن مامان از ب

 اريدستپخت د.. سو په رو بذارم داغ بشه رميم:دست لباس پرت كرد توبغلم و گفت هي.قبول كردم... ترم انيم التيتا اخر تعط اي

 ....معركه است

و با خاله اش ... ان يشلوغن و شهرستان يليسروش ازخودش گفت و خانواده اش كه خ. ومديخوشم نم يليخ شونيراحت نيا از

 ي هيوازبق اريد:وگفت... سن رسونده نياونو به ا ييخاله اش تنها نكهيگفت و ازا ارياز شهادت پدرد... كننيم يتهران زندگ

 .ارمش بخش بود قعاحرفش وا نيا.. دوست داره شتريخواهراش ب

 بارون گرفت؟ يك

 ....يه..... بارون بارون بارونه -

 ....جون مادرت بس كن اريد-

 ...من عاشق بارونم يوا-

 واقعا؟-

 ...اره-
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 بارونو؟ اي يدوست دار شتريمنو ب-

 .داشتيكس هم براش نگه نم چيبود و ه ستادهيا ابونيبارون كنار خ ريدختر جوون ز هي... اميرعد برق باعث شد به خودم ب يصدا

 ....يازاد: با عجله در عقب و باز كرد وگفت. جلوش ترمز كردم ارياخت يب

 ...يسمت ازاد دميچيتكون دادم وپ سرمو

 ...اومد لشيموبا يصدا

 ....رسمياالن م.. .رسميم ؟يحالش خوبه؟ به انبوالنس زنگ زد... تو راهم... اره-

 ...ديببخش: سه چهار تا برداشت و گفت. و به سمتش گرفتم يدستمال كاغذ يجعبه ... هيگر ريبعد از قطع تماس زد ز و

 .شد رهينگفتم و به چراغ قرمز خ يچيه

 ...تو رو خدا... سبز شو..... سبز شو... سبز شو: گفتيلب م ريكه ز دميشنيم صداشو

نگاشو حس كردم كه با تعجب و  ينيسنگ. شدم و پامو گذاشتم رو گاز و چراغ و رد كردم اليخيمونده بودكه ب هيثان 100 هنوز

 .گرد شده بهم زل زده بود يچشما

 ؟يريكجا م:ديتته پته پرس با

 !م؟يفكر كرده بود من ك... ام گرفت خنده

 ...يازاد-

باز كرد و  فشويدر ك. در نگه داشتم يو تو كوچه و جلو ابونيتو خ دميچيپ ميديكه رس دونيبه م. دميشن قشوينفس عم يصدا

 چقدر بدم؟:گفت

 ...ستميمن مسافركش ن-

كالسورشو ....... نيانداخت كف ماش يزنگ خورد و هول شدو پنج تومن لشيبده دستم كه موبا خواستيم يپنج هزار تومن هي

صبر كن صبر  ومده؟يانبوالس ن... شده؟ من االن جلو خونه ام يچ... بله: جواب داد شويگوش... بود نيهنوز تو ماش فشيبرداشت و ك

 ...كن

 .تو نگاش پر التماس و درخواست كمك بود. من نگاه كرد به
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 ...دشياريب: و گفتم دميو كش يدست ترمز

 ...هيگر ريزد ز هوي

 شده؟ يچ-

 ...پدرمه: هق هق گفت با

و  ستاديلحظه ا هي.... در و باز كرد و منم پشت سرش راه افتادم ديبا كل ياونم با خوشحال... شدم ادهيپ نياز ماش.... منظورشو دميفهم

 .هفت تا پله بود شيش... گفتم ااهللاي هي دميكش قينفس عم هي. شد رهيبا نگاه نگران به من خ

 .اپارتمان و باز كرد يرفت باال وبا دلهره در ورود اروم

 ....بابا مرد : و گفت هيگر ريتو بغلش و زد ز ديپسر ده دوازده ساله پر هي

بود و  دهيبود كه رو تخت دراز كش انساليمرد م هي.... اتاق سر راهم نياول... با كفش رفتم تو خونه... رنگش شد مثل گچ دختره

 .بود هوشيب

 ....فياما ضع زديهنوز م... رو نبضش گذاشتم دستمو

 ....رونيرو كولم و از اتاق اومدم ب انداختمش

 ...مرده: گفت هيبا گر دختره

عقب خوابوندم و دختره هم عقب نشستو داداشش  يمرده رو صندل.رفتم نييو خودم زودتر از پله ها پا.... نيبجنب... نه زنده است-

 ....جلو

 .راه افتادم مارستانيبا تمام سرعت به سمت ب... كردنيم هيداشتن گر جفتشونم

هم  يبه دكتر احد.كردميرو پر م وي يس يتو ا يبودم و داشتم فرم تخت خصوص يحسابدار يجه با يبه خودم اومدم كه جلو يوقت

 .زنگ زدم

 الميخ... كه اومد  يدكتر احد.... ومدنيدنبال من م....دنيدويجوجه ها كه دنبال خانم مرغه م نيو داداشش لنگ در هوا ع دختره

 يجلو يبعد دو تا صندل يكم... بودن ستادهيمن ا يدق رو به رو ي نهيا نيدختره و برادرشم ع. گوشه نشستم هيراحت شد ومنم 

 .شد و اوناهم نشستن يمن خال
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 .قار و قور شكمم بلند شد يبگم كه صدا يزيچ خواستم

 .ستادنياون دو تا هم مثل فنر ا..... از جام بلند شدن.هشت شب بود ساعت

 ...كردميكمك م شناختميكه نم يداشتم به كس.... شده بودم زورو. خنده ام گرفته بود طياون شرا تو

 ...گردمياالن برم.... ديجا بمون نيهم: كه گفتم ومدنيدنبالم م داشتن

 .چهار تا جوجه كباب گرفتم و برگشتم. خارج شدم مارستانيندادم و از ب يتياهم. كردينگاهم م يبا نگران دختره

 يكيپالست وانيدو تا ل.خوردنيم ياز كجا اوردن و خال دونستميو كه نم ينصفه نون بربر هيشش نشسته بودن و داشتن و دادا دختره

 .اب هم كنارشون بود

سقلمه به پهلوش زد و پسره هم اروم  هيدختره  هويكه .... اخ جون جوجه كباب:كبابا رو گذاشتم مقابلشون كه پسره گفت جوجه

 ...اخ:گفت

 ...تو گلوش و افتاد به سرفه ديبزنه كه لقمه اش پر يخواست حرف دختره

 .دينفس سركش هيكه كنارش بود و به سمتش گرفتم و اونم گرفت ازمو  ياب وانيل

 .رفت ادشينگاه كردو انگار حرفش  لونيجوجه كه بهش خورد به نا يبو... ديكش قينفس عم هيهم  اخرشم

 .عقب و مات شد به من ديكش باز كنم كه خودشو لونويشدم كه نا خم

 هان؟:اعصاب گفتم يب

 ....يچيه: گفت اروم

 ...سرد شد دييبفرما: پرس غذا گذاشتم رو زانوشو گفتم هيو  دميلحنم خجالت كش از

 ....ميشد ريممنون ما س:گفت اهسته

 ه؟ياسمت چ:دميگوشه نشستم و رو به برادره پرس هي

 ...محمد-

 ؟يدش ريس ينون بربر كهيت هيتو با -

 ...دستون درد نكنه... اره:انداخت وگفت نيياروم سرشو پا محمد
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اونقدر . بدجور گرسنه ام بود. برداشتمو گذاشتم رو پام و مشغول شدم يكيقاشق و چنگال پالست هيخودمو با  يندادم و غذا يتياهم

 .كردمينگاه جفتشونو حس م ينيسنگ...كه اون دو تا هم به ولع افتادن خوردميبا اشتها م

 ...سرد شد گهيد نيبخور: منو نگاه كنن خسته شدم و گفتم نقدريا نكهياز ا اخرشم

اما بعد از مدتها اون .غذام سرد شده بود نكهيبا ا... با ولع تر از من...اونا هم مشغول شدن... من بودن يمنتظر تعارف دوباره  فقط

 .بود دهيلبش چسب يدونه برنج گوشه  هيدختره . ديغذا بهم چسب

 ...اررررريد-

 هاااااااان؟-

 لبته؟ يگوشه  يزيچ هي يكنيواقعا حس نم-

 سيدونه دونه انگشتاشو ل... مشت برنج برداشت با دستشو گذاشت تو دهنش  هيحرصش قاشق و چنگال و كنار گذاشت و  از

 ....زديم

 ....احوال حمزه خان-

 كردم كيو باهاش سالم و عل ستادميو ا دميبه سمتش چرخ. بود ياحد دكتر

 حال پدرم خوبه؟:ديپرس ياز دكتر احد دختره

 ....شده بلياست تشيالحمداهللا االن وضع..اره: ياحد دكتر

 .ديكش ينفس راحت دختر

 ه؟يمشكلش چ: دميپرس ياز دكتر احد اروم

 ....هير تيبرونش: ياحد دكتر

 .سربزنم ازمون فاصله گرفتام  گهيد يضايتكون دادم و اونم با گفتن برم به مر سرمو

 ....اقا حمزه:دختر كه گفت هي يچند لحظه بعد صدا. دادم وچشمامو بستم هيتك وارينشستم و سرمو به د سرجام

 ...و وحشت زده زل زد به من ستاديا خيدختره س... چشمامو باز كن يفور. دونستياسم منو ازكجا م نيا

 ؟يدونياسم منو از كجا م: دميپرس
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 ....به خدا من.... دميمن فهم... دكتره كه اومد ياقا نيا.... دكتره-

 .انداخت نييلبخند زدم اروم بشه كه اخم كرد و سرشو پا هي. تته پته افتاده بود به

 ؟يداشت كارميچ-

 ....ما...ديدونيم... اما ما.... ميما راستش ما ممنون... ما: بود گفت نييكه سرش پا همونجور

 ؟ينكن..... ما.... ما نقدريا شهيم: گفتم كالفه

 ...ديببخش: گفت اهسته

 خوب؟:گفتم

 .....هيخصوص نجايا.... ميرو بد نجايا ي نهيهز ميتونيراستش ما نم.... زهيچ: گفت

 خواست ؟ نهيهز يك:بلند شدم و گفتم ازجام

 ....ينطوريكه ا شهينم-

 ....بده يهر وقت داشت:بحث نداشتم گفتم حس

 ....ازتون تشكر كنم يچطور دونميواقعا نم.به خاطر زحماتتون ممنون-

 اسمتو بگو؟-

 بله؟-

 ه؟ياسمت چ-

 ....يفتح: گفت تند

 ....معصومه: همون لحظه گفت محمد

 .بهش رفت كه بچه سر جاش خشك شد يچنان چشم غره ا معصومه

 د؟يندار يامر يخانم فتح:گفتم.ام گرفت خنده

 ....ديديزحمت كش يليامشب شما خ ديببخش: با خجالت گفت معصومه

اگه بازم ... منه يشماره  نميا... ديبگذار ونيدر م يبا دكتر احد ديداشت يهر مشكل... ها انجام شده يهماهنگ.... كنميخواهش م-
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 ....اومد شيپ يمشكل

 .كردم يخداحافظ.ترس و دلهره شمارمو گرفت با

 خونه؟ ديگرديبرم يچطور:باز برگشتم و گفتمقدم ازشون دور شدم كه  چند

 ...ميمونيشبو م...ميما هست:معصومه

 .شديم هوشيب ينگاه به محمد كردم داشت از خستگ هي

محمد جلو نشست .انيشدن كه ب ينه و نو و تعارف باالخره راض يبعد كل.... بهتره برسونمتون خونه... كنهينم يموندنتون كمك-

 .وخودش عقب

واقعا .... ممنون زيبه خاطر همه چ: و گفت نييسرشو انداخت پا يلحظه تو چشمام نگاه كرد و بعد فور هيرسوندمشون خونه  يوقت

 .خداحافظ...ديبه خانمتون سالم برسون.... كنميتا فردا پول و جور م... ممنون

اروم ...كف دستم گذاشتم اريد يحلقه ...  مديمو كش ريزنج... دست بردم سمت گردنم.... شدم به حلقه ام رهيو بست و منم خ در

 .بعد هم حركت كردم يكم...دميسردشو بوس يرو

 .شدم ادهيپارك كردم و پ نمويماش.خونه شدم وارد

 ...رونيبه ته باغ رفتم و ونوس و اوردم ب. ومديونوس و شوهرش م يخنده ها يصدا

دمشو تكون داد و منم بغلش كردم و با  دياونو كه د... براش گرفته بودم ياستخون تييسكويبسته ب هي. باهام قهر كرده بود يحساب

 .ميهم به سمت خونه رفت

 .بقچه كرده بود يونوس هم خودشو عال. به من نگاه كرد ديكشيم پيكه پ يدرحال بابا

 .خورديمذخرفش بهم م يها شينما نياز ا حالم

 .هاش مشغول بود تييسكويبا ب ونوس هم... به اون و زنش رفتم تو اتاق خودم تياهم يب

 .شدم رهيو به سقف خ دميتخت دراز كش يرو

 :هشتم قسمت

 .رو سرش خراب بودم التيتمام تعط. شدم داريسروش از خواب ب يبا صدا صبح
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 .اقا بود يليخ ييخدا... سروش بودم شياما اكثرا پ.بودم مارستانيهمراه مامان بودن تو ب يهم به بهانه  يگاه

 .ديكش يگاريهم از من ب يالبته كل... خوب شناخته بودمش يليروز خ ازدهي بايتو همون تقر... جنبه و با مهربون

 هم گذرونده بود يكارگردان يخصوص يدوره ... بسازه لميف هيدوست داشت . بود يلمسازيو ف لميف عشق

 .دميو ند اريد گهيبار د هيتو اون مدت به جز همون . رهيو بگ لميف هيساخت  يهم مجوز برا يو قرار بود به زود.

 .دلم براشون تنگ شده بود التيچهارده روز تعط زدهيبعد س. ميبه سمت دانشگاه رفت ييدوتا

 ...ستمين بهيغر گهيحس كنم تو جمعشونم و د شتريباعث شد ب ديهم كه بهم رس يخبر

 .شديم يدو سال... زن و شوهرن دونستميسعادت كه م اليو دان يجهرم نگار

 ...ميبود يولوژيكروبيم يگرفته بودن درس بخونن و دانشگاه برن و اون سال هممون با هم ورود ميهم تصم ييتا دو

 .گرفته بود ينيريكل كالس ش يبرا اليحاال نگار باردار بود و دان اما

 .منم شامل دعوت شده ها بودم. ما ها رو به نهار دعوت كرد يعنيبود  يميكه با هاش صم يپياك يول

 يكس ذارهينم... هواشو داره و همش حواسش به اونه  يليخ... هيجور هي يليرضا هم نسبت به افسانه خ كردمياون روزها حس م تو

 .كس بود  چيبا همه و با ه يادما پيسروش از اون ت. نبود ليم يافسانه هم ب... چپ نگاهش كنه و خالصه بد هواخواشه

و از ته  نيريش يوگرنه به اون خنده ها. كرديرفتار م يجد يعني. بود يجد يادياما ز... يخانم با وقار و دوست داشتن هي هم اريد

 .منم ول معطل بودم... باشه ياونقدرا هم جد ومديدلش نم

 .نبود يپس مشكل... حالش خوبه:گفتيم يمامان هم كه عل. برام مهم نبود.نداشتم يبابا و ونوس خبر از

 يكه اقا ميغذا رو سفارش بد نيگرون تر ميخواستيم... اجابت كنه شنهادشويدعوت و پ اليتا دان مياز كالس به رستوران رفت بعد

مدام سرخ  اليدان چارهيو ب ميبرديدارا رو نام م متياون ق ميچون هممون داشت دميخند يليسر سفارش غذا خ... پدر تو منگنه بمونه

 .شديم ديو سف

 ...!ميخورد دهيكوب حايوترج ومديكدوم دلمون ن چيه اما

 .گناه داشت اليدان گهيد يول اديخوشم نم يليمن خ البته

 ....كرديبه ماها كه اصال نگاه نم. و ساكت شده بود يخجالت يليهم خ نگار
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و  گرفتير لبشو گاز منگا گفتيم يهرچ.... ذارهيسر به سرش م يمعلوم بود بد جور ارميو د زديافسانه حرف م ارويبا د شتريب

 .كردنديقشنگش غش م يافسانه وخودش با اون خنده ها

 .ديكه باالخره غذا ها رس. پرورده رو در اورده بود تونيدوست داشت و دخل سه تا كاسه ز يليكباب و خ يبو نگار

 .بود يعل. اومد لميموبا يقاشق اول ونذاشته بودم تو دهنم كه صدا هنوز

 بله؟: دادم جواب

 .بود فيصداش ضع يعل.... ميهم چسبوندم به گوش يكيگوشم و گرفتم و اون  هي.درست بشنوم ذاشتيبچه ها نم يخنده ها يصدا

 .بود يعل. اومد لميموبا يقاشق اول ونذاشته بودم تو دهنم كه صدا هنوز

 بله؟: دادم جواب

 .بود فيصداش ضع يعل.... ميچسبوندم به گوشهم  يكيگوشم و گرفتم و اون  هي.درست بشنوم ذاشتيبچه ها نم يخنده ها يصدا

 ؟يجانم عل-

 ...حمزه:گفت اهسته

 .نميبش خيباعث شد س صداش

 شده؟ يچ-

 ...مارستانيب ايحمزه ب:باز گفت يعل

 شده؟ يچ گميم-

 شده؟ يچ يعل:باز گفتم. نداد جوابمو

 .ديكش قينفس عم هيفقط  يعل

 مامان مرد؟-

 مرد مگه نه؟-

از جام بلند شدم واز رستوران  كردنينگران منو نگاه م يتوجه به جمع كه ساكت و متعجب وكم يب... كردم قلبم تو حلقمه حس

كه از  يتاكس نياول يندادم وجلو يتياما اهم.. دميشنيهم م ومديسروش كه دنبالم م يصدا.دميدو ابونيو به سمت خ رونيزدم ب
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 .جلوم رد شد دست تكون دادم

و من حس  دنيكشيم گاريهر دو داشتن س ييراننده ومسافرجلو. سوار كه شدم حس كردم درحال خفه شدنم.ستاديا عيسر اونم

صورت ... ارميدرب مويتا اسپر بميدست بردم تو ج.هوا الزم داشتم. بكشم نييرو پا شهيكردم ش يسع...درحال خفه شدنم كردميم

 .نكنم هيتا گر كردميمامانم جلو چشمم بود و مقاومت م

 .سوختيام م نهيو گلوم وس كردميسرفه م. رفتيم ياهيس چشمام

كردم باز كنم  يو سع رهنمياول پ يدوتا دگمه ... يصندل ريترمز كرد واز دستم افتاد ز نيماش. كردمينگاه م ميبه اسپر داشتم

 .شد يچ دمينفهم گهيد... يول

همون چادر  اي يكيپالست يمشما ريز نكهيا يبه اضافه .سرم بود تو ژنيماسك اكس كيپالست يبو...پلكم و باز كردم يال اروم

 .بودم دهيخواب ژنياكس

 .كردميخس خس م...  سوختيام م نهيس... بكشم قيكردم نفس عم يسع... خشك و مرطوب ژنياكس

 ؟يخوب:دستمو گرفت و گفت. سروش بود. نفر و تو اتاق حس كردم هي حضور

... مامانم :گفتم ومديحنجره ام درم ينا اشنا كه معلوم نبود از كجا يصدا هيوبا  نييپا دميبرد رو صورتمو ماسك و كش دستمو

 مرده؟

 ...اما زنده است... ستيخوب ن يليخ... يعني... خوبه... نه:و گفت ديكش قينفس عم هي سروش

 ...انهي گهيراست م نميسروش نگاه كردم بب يچشما تو

 ...شهيشاال حالش خوب م يا... تمادرت تو كماس.... حمزه:اهسته گفت سروش

 .ديچيام پ نهيدرد وحشتناك تو س هيبلند بشم كه  خواستم

 ...دو تا از دنده هات شكسته... كنن اتيمجبور شدن اح.... يداشت ستيا: دستمو فشار داد وگفت سروش

 ...شدم توصورتش مات

 ستيبود به جز ا دهيچون هوا بهت نرس... يكرد يقلب ستيتو اورژانس ا مارستانيب متيرسوند يوقت: لبخند تلخ زد وگفت هي

 ....قاط زد هويقلبتم  يتنفس
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 ...نتتيبب خواديهست م يكي: لبخند تو صورتم زد وگفت هيسروش ... نگفتم  يچيه

 .اومد تو سروش از اتاق خارج شد اريدر باز شد و د... نكشه ريت نقدريام ا نهياروم نفس بكشم كه س كردميم يسع

 .رو صورتش رد اشك بود. و قرمز بودن يچشماش اشك... زده بودم به صورتشزل  فقط

 ...نمشيبب يدرست وحساب تونستمينم ياز تو اون چادر لعنت.... تختم نشست و زل زد بهم كنار

 حالتون خوبه؟:مرتعش گفت يصدا هي با

 ...برنامتونو بهم زدم-

 ...ستيمهم ن... نه-

تموم  گهيواقعا فكركردم د... ديشد ياون طور يوقت:كه گفت كردميرو نگاه م گهيسمت د هينگفتم و رومو ازش گرفتم و  يزيچ

 .شد

 ...شانسا ندارم كه كامل تموم بشه نيمن ازا-

 د؟يگيم نويچرا ا-

 حال مادرم چطوره؟ ديدونيشما م:اعتنا به سوالش گفتم يب

 مگه سروش بهتون نگفت؟-

 ...كنميحرف شما رو بهتر باور م-

 ...هنوز تو كماست... حالشون خوبه-

 چرا؟ ديدونيم-

 ....ادهيز اديتا فردا بهوش ب نكهياحتمال ا گنيم... خوبه گنياما االن دكترا م... و خورهيصبح حالش بهم م-

 ...يچيبه از ه يكاچ. بهتر بود يچياز ه نيهم.رو شكر كردم خدا

 .ام سوخت نهيكه باز س دميكش قينفس عم هي

 .ام سوخت نهيكه باز س دميكش قينفس عم هي

 شد؟ يچ-
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 ...يچيه-

 ....ديخوب من برم شما استراحت كن-

 ....نــــــه-

 ....داد زدم ييهوي نقدريا يخودمم موندم چطور. خشكش زد سرجاش

 ن؟يالزم دار يزيبمونم؟چ نيخوايم-

 ...بگم... اگه... اگه-

 ؟يچ -

 د؟يبمون شهيم-

 ...حتما-

مدت تو دلم تلنبار شده بود و  نيحرفامو كه تو ا يدنبال كلمه بودم كه براش جور كنم وهمه . ت شدراح الميحتما گفتنش خ از

 .براش بگم

 ...گفتمياگه االن بهش م. صبر كنم تونستمينم گهيد

 ... شيخواستگار ميرفتيم شديكه حالش خوب م مامانم

 .نداشتم ياديوقت ز.شدميزودتر دست به كار م ديبا. ومدينم شيپ يفرصت نيچن گهيبعدا د ديشا

الحمد اهللا :چادرو كنار زدو گفت شويكي....و بگ كه در اتاق باز شد و دو تا پرستار اومدن يزيچ هيخواستم . بازبونم تر كردم لبامو

 ....يبهتر

مدت  نيتمام ا... كارشون تموم شد وسرمم و عوض كردن وچادروبرداشتن رفتن نكهيو بعد ا گرفتيهم داشت فشارمو م يكي اون

 .كرديساكت نگاهشون م اريد

 .دميديم ميحاال صورتش و مستق... ارميبه زبون ب تونمينم يچيه گهيكه رفت حس كردم د چادره

 .منتظر بود اريد

 ....نيبرگرد نيخوايم:گفتم اهسته
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 ست؟ين يپس امر-

 ...متظر فرصت بودكه بره يعني. بهم برخورد ييجورا هي

 ...وقتتون وگرفتم ديببخش: گفتم اهسته

 ...ديينفرما... كنميخواهش م-

 .اما در و باز كردو از اتاق خارج شد....كه خواستم صداش كنم رفتيسمت در م به

 .باز حمله بهم دست داده بود. بود عصر

 .بهم دست داد يباز حس خفگ اديز يتو گلومو از سرفه  دياب كمپوت بهم بده كه پر خواستيبه زور م. كنارم بود سروش

كه  رفتميم يهوشيداشتم تا ب. بود دهياون از كجا فهم. همون لحظه هم بابا وارد اتاقم شد.. و صدا كنه يپرستار هيرفت تا  سروش

 ...هوا رو گذاشت رو صورتم يشونه هامو گرفت و ماسك لعنت

هم اونو هم زهرا ... تحملش كنه تونستينم ييجورا هي .متنفر بود يبابا از عل... هم اومد تو اتاق  يكه عل ومديداشت نفس جا م تازه

 .و بد زد يبار عل هيهم بابا  هيقض نيسر هم. كردنيمنو بابا صدا م يكه اونا هم بابا  ادمهيقبال .... رو

افتاد خواست از اتاق خارج بشه  ياما اون لحظه كه چشمش به عل. بود بيخواهر همسرش برام عج ينسبت به بچه ها شيتوز نهيك

 ...شميمن مرخص م.... سالم: زودتر گفت يكه عل

 .و از اتاق خارج شد... شميمن مرخص م.... سالم: زودتر گفت يعل

 ...اقا وقت مالقات تموم شده:وارد اتاق شدن ، پرستاره رو به بابا گفت يپرستار هيو سروش

 ...ممن پدرش: به من انداخت و گفت ينگاه هي بابا

 ....همراه باشه تونهينفر م كيفقط :و گفت ختير يزيچ هيتو سرمم  پرستاره

 .و با بابا دست و داد و رفت... يحاتم يخداحافظ اقا... من با اجازتون برم: كرد و گفت يو عذرخواه ديرومو بوس سروش

 ..و زل زدم به سقف دميتختم دراز كش يرو

غروب  بايتقر. زل زده بود به من نهيشدم بابا تو اتاق بود و دست به س داريب يوقت به سقف نگاه كردم تا خوابم بردو اونقدر

 .كپسولشم بستم ريماسكه و از رو صورتم برداشتمو ش.بود
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 ست؟يگرسنه ات ن:باالخره سكوتشو شكست و گفت قهيبعد ازچند دق.گفتيهم نم يچيزل زده بود بهم و ه بابا

 .سرم اورده بود ييچه بال زشينرفته بود به خاطر زن عز ادميهنوز . نييانداختم پا سرمو

 چت شده بود؟:ديجلوتر و پرس اومد

 .نوبت من بود كه حرف نزنم حاال

. گرسنه ام نبود. قاشق و چنگالم برام گذاشت و باز بهم نگاه كرد.جوجه كباب بود يبو. و ظرف غذا رو گذاشت جلوم ديكش ياه هي

 .رميخبر حال مامان و بگ ياز عل خواستيدلم م. هم نداشتم يليم

 .و قاشق و پر كرد وبه سمتم گرفت ديكه به تخت وصل بود و جلو كش ي زيتختم نشست و م يلبه  بابا

انگار كه دست راستم فلج ... انجام بدم تونستميو با دست راست نم يكار چيه. چپم بهش سرم وصل بود ومنم چپ دست دست

 .و به سمتم گرفته بودخودش قاشق  نيبه خاطر هم... باشه

 يواشكي خواستمياون روزصبح م... گهيد يخونه  هيكه بابا من و با خودش برده بود  يروز يفردا. افتادم كه ده سالم بود يوقت ادي

كه بابا دوون  كردميم يزار هيرو نشسته بودم وگر ادهيتوپ. ديافتادم تو چاله ودستم ضرب د ابونيمامانم كه تو خ يبرگردم خونه 

و كار عكس گرفتن و بستن دستم طول  ميتا ظهر با بابا تو درمونگاه بود. درمونگاه ميو بغلم كرد و رفت ددوون خودشو به من رسون

 .ديكش

كرد از  ياون روز هركار.و زهرا سر كنم يمامان وعل يكه قرار بود ب يخونه ا ميو رفت ديناهار جوجه كباب خر يهم برا بعدش

نه اوردم واخرشم باهام دعوا كرد و از خونه زد  هيگفت  يهر چ.... اما نرفتم يشهرباز ميبر ايب: بهم گفت.ا نخوردمدستش غذ

 ...كردم وباهاش حرف زدم فنوتا شب صد بار به مامان تل رونيب

از  يو به خاطر لجبازهاش مهربون شده بود و من خودم فرصت  يتمام بد خلق يچرا كه اون روز به اندازه ... شدم مونيپش بعدا

 .دست داده بودم

 .رونينگفت و از اتاق زد ب يچيه... زل زدم تو چشماش... فقط با ده سال فاصله شديانگار داشت تكرار م حاال

 .از كباب فقط جوجه دوست دارم دونستيم.... به جوجه كباب انداختم وقاشق پر برنج ينگاه هي

 .زدمينم يحرف چيه. مو باباانجام داد صيترخ يساعت بعد كارها كي. دميتخت دراز كش يرو دوباره
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 .خونه مينسبتا اروم شدم و با بابا رفت.بهتره يليبهوش اومده وحالش از صبح خ هيچند ثان يمامان برا:بهم گفت يرفتن عل موقع

اصال از كجا خبردار شده .ه شده بودقلمب ياديمحبتش اون شب ز. داده بود هيبازومو گرفته بود ومنو به خودش تك ريز. نبود ونوس

 بود؟

 ؟يدياز كجا فهم-

 و؟يچ-

 ...مارستانميكه ب-

 .ستيحالت خوب ن:دوستت گفت.. زنگ زدم تيبه گوش-

 سروش؟-

 .بود نيفكر كنم اسمش هم-

 .بلند شد مياس ام اس گوش يصدا. دميتخت دراز كش يو رو... تو اتاقم رفتم

 .نا شناس بود شماره

 .خوشحالم كه حال مادرتون بهتره-

 .اوردميبه جا ن ديببخش-

 .وفادار اريد: بعد نوشت يكم

 !داده بود؟ اميچرا پ... نه اي رميشمارشو بگ دونستمينم. ذوق مرگ شدم يليخ هي ييجورا هي

 .خودش بود... خدا  اي.زنهيداره زنگ م ميگوش دميبهش زنگ بزنم كه د خواستم

 .هول و وال جواب دادم با

 بله؟-

 .ديچيو قشنگش تو گوشم پ فيظر يصدا

 ...سالم-

 سالم خانم وفادار-
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 د؟يمرخص شد.. حالتون خوبه-

 .شيساعت پ كي... بله-

 .نگرانتون بود يليسروش خ-

 .باپدرم برگشتم-

 ...خوب خداروشكر-

 بامن؟ ديريسروش خواست تماس بگ:دميو پرس دميكش قينفس عم هيباالخره .داديسوال وحشتناك تو سرم قلقلكم م هي

 .خودم ازش شمارتونو گرفتم... نه:جواب داد راحت

 ...بله-

 .ديرفت دمياومدم د. راستش براتون غذا درست كرده بودم-

 !!!!؟ياورده بود واسه اشت ريما هم وقت گ يبابا يلعنت. بودم يتمام وجود ارزو كردم كاش هنوز بستر با

 .....شرمنده ... ديلطف كرد-

 .وقت مزاحمتون شدم ريد ديببخش. دياتفاقا خوشحال شدم مرخص شد-

 .واقعا ممنون از لطفتون... ديمراحم-

 ست؟ين يخوب امر-

 .بازم ممنون... ستين يعرض:اما ناچارا جواب دادم... داد بزنم بگم هزار تا حرف دارم واسه گفتن خواستميم

 ....اريد:گفتم يكه فور دميخ گفتنش و شن يصدا... ديداشته باش يشب خوب-

 .اما ساكت ساكت... پشت خطه  دونستميم.شد ساكت

 صدات كنم؟ اريد تونميم:گفتم يياعتماد به نفس خدا هيكه با  دميجويم لبامو

و تماس ...زه...وتو هم منو حم... ميراحت تر باش شهيم....شهيم:اما ادامه دادم وگفتم. حس كرد م بهش برخورد. بهم نداد يجواب

 .قطع شد

حتما فكر . از من متنفر شده بود گهيحاال د... زيلعنت به من كه گند زدم به همه چ. شدم رهيبه سقف خ.رو تخت پرت كردم خودمو
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ام كه  يضاحتماال با خودش فكر كرده بود من چه قدر عو. راجع به من كرده بود يچطور فكر دونستمينم يحت... كرده بود كه

از سردرد در حال انفجار  يوا.... داده بودم كه  ياجازه ا نيكرده بودمو به خودم چن اشتبرد يا گهيمحبت و لطف اونو طور د

 .بودم

 .قطع كرد يخداحافظ يمعرفت ب يب.تو بالش فرو كردم سرمو

 .نييپا يرفتم طبقه  يا جهينت چيه ياخرش هم ب. زل زده بودم مياحمق ها تمام مدت به گوش نيع.شام بابا صدام كرد يبرا

زنت : دميشد وپرس رهيبهم چ يو فضول يبالخره كنجكاو. از نبود ونوس تعجب كرده بودم. درست كرده بود يفياملت رد بابا

 كجاست؟

دوباره مشغول گذاشتن بساط سفره ... يو معمول يعاد.كردميمنم فقط نگش م.... من يو فقط زل زد تو چشما ستاديلحظه ا هي بابا

 ...رفته مسافرت: شد و گفت

 كجا؟-

 .....كربال-

 .كرديم يمقدس و باز ميمر هينقش  يچقدر عال.خنده ام گرفته بود... ايبود رفته بود آنتال چوندهيبابا رو پ احتماال

 .بد گرسنه ام بود. نگفتم ومشغول شدم يچيه

 حمزه؟-

 بله؟-

 ...راجع به رفتارت-

 رفتارم؟-

 ؟يكرديم يداشت يرفته چه غلط ادتيتو : شد وگفت رهيحرص و اخم بهم خ با

 !كردميداشتم به زن بابام تجاوز م.. اره-

 .ديكوب يم زيدر حال ذوب شدن بودم اون وقت اون مشتشو به م تياز عصبان.نگفت يچيوه ديكوب زيمحكم به م مشتشو

 .سرفه ام گرفت... باز... ومديبند نفسم باال م مين يباز حرص.. دميكشيتند نفس م باز
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 ....زيسرمو گذاشتم رو م. در اورد ديجد ياسپر هي نتيبلند شد و ازتو كاب بابا

 ...حمزه:كنارم زانو زد وگفت بابا

 ...م...ا...خو...ينم:پس زدم وگفتم دستشو

 ...حمزه-

اما حالم جا اومد  سوختيم اديز يام و گلوم از سرفه  نهيدرد اور بود و س يليخ نكهيبعد با ا قهيچند دق. دهنمو قورت دادم اب

 .زدميم يهام تنبل شده بود بس كه اسپر هير.نسبتا

 .گذشته بود كه به اتاقم رفتم ازدهيساعت از ... گهيد ينه شبها.... نه اون شب.نگفت يچيه گهيد بابا

 ...ارياز د. داشت اميپ هي ميگوش

 ...حمزه ريشب به خ:بود نوشته

 .بود يكنم كاف يتا صبح باهاش اس ام اس باز نكهيا يبرا غاميدونه پ هي همون

***************************** 

***************************** 

 .خودشو تو تختم و بغلم جا داد خورديهاشو م تييسكويكه ب يخودشو تو بغلم جا داد ودرحال ونوس

 .شدم رهيارخيبه عكس د كردميكه سرو گوشاشو نوازش م همونطور

باهات راحت باشم از  خواميبرام گفت اون لحظه كه بهش گفتم كه م...از جانب من بوده يبرام گفت كه روزها منتظر حركت بعدها

 .جز قطع كردن من انجام بده يكار چينتونسته بود ه جانيشوك و ه

 .اش شده بودم وونهيبود كه د يودوست داشتناونقدرماه ... خوب. بود يعال زيچ همه

 يرو نهيا يدرست باال ميشكار ياسلحه . نگاه كردم نهيشدم و به ا زيخ ميتخت ن يرو. اعصابم بود يونوس رو يخنده ها يصدا

 .بود زونياو واريد

 ...يسالگ زدهيتو س. شكارم بود نياون اول. بچه آهو هم كنارش بود يدرميتاكس هي

رفاقت  يبودم وادعا قشياگه من رف. زده بود به سرش يبد جور. كردميبه حال سروش م يفكر هي ديبا. كردمياسلحه ام نگاه م به
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 !ياحمق و بگو كه عقلشو داده دست سروش جان ياون رضا.خودشو نابود كنه ذاشتميم دينبا... داشتم

 !به نام دانشگاه يخراب شده ا رفتميم ديبازم با. مستون بودفردا پس فردا شروع ترم ز.... برداشتم و رفتم سمت حموم حولمو

 .كرديونوس پارس م.... رونيحموم كه اومدم ب از

 ه؟يچ-

 .زديداشت زنگ م ميگوش

 بله؟-

 .دختر بود هي يصدا

 ...سالم اقا حمزه-

 شما؟... سالم-

 ...هستم يمن فتح-

 .ومدين ادميبه مغزم فشار اوردم  ي؟هرچيفتح

 ...اوردميبه جا ن ديببخش-

 ...مارستانيب ديو پدرمو رسوند ديديشما زحمت كش شبيكه د ميمن همون... بابا يا-

 .گهيخوب زودتر بگو د... معصومه...اهان

 حال پدرخوبه؟.بله به جا اوردم-

 نمتون؟يبب تونميمن كجا م ديحمزه خان ببخش.. بله بهترن-

 شده؟ يطور-

 ...نمتونيبب دينه با-

 هست؟ كيبهتون نزد... ابونيخ... باشه-

 اونجا؟ اميب... بله-

 ....ديتونيبله اگه م-
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 ...ديبه خانمتون سالم برسون. نمتونيبيچشم پس اونجا م-

 .نگفتم و قطع كردم يزيچ

كه به اسم كربالمعلوم  يبعد از اون مسافرت سور. دييپا يتنم كردم ونوس نشسته و بود و منو م يمشك نيو ج يذغال راهنيپ هي

 .دميخودم خر يونوس برا هيبرگشت منم  ينشد كجا رفته بود وقت

 .ابونيبرداشتم و رفتم سمت خ چمويو سوئ دميبه سرش كش يدست هي

 .سمتا خلوت بود نيبود و ا يساعت نه و خرده ا... دميرس زود

 .كنميم جاديمش براتون مزاحمت اشرمنده ه د؟يسالم خوب:جلو اومد وگفت يجد ي افهيق هيبا  ديكه د منو

 ...كنميخواهش م-

 .ديلطف كرد يليشما خ.... ازتون ممنونم شبيد يها نهيبابت هز: دراورد و به سمتم گرفت وگفت فشيپاكت پول از تو ك هي

نداشت اما  تيجذاب.سرخ شده از سرما مثل بچه ها بود يو گونه ها يچتر يصورتش با موها. كردميداشتم نگاهش م. نگفتم يزيچ

 .ديرسيمهربون به نظر م

 ...نبود ياجياحت-

 . ديلطف كرد يليبه هرحال شما خ... نه-

 .خداحافظ.ديبه خانمتون سالم برسون يليخ:گذاشت وگفت نميپول و رو كاپوت ماش پاكت

 .شد يو منتظر تاكس ستاديا ياون طرف تر رفت و گوشه ا يكم

 ...بهشت زهرا-

 .ازش رد شدم اما باز دند ه عقب گرفتم و جلوش نگه داشتم يكم. شدم  نميتو داشبورد و سوارماش پول وبرداشتمو گذاشتم پاكت

 بله؟:به من كرد وگفت ينگاه هي

 ...بهشت زهرا رميمنم دارم م-

فتم نه گ يزينه من چ ميبرس يتا وقت.اخم كرده بود. كردمينگاهش م نهياز ا.پا واون پا كرد ودرعقب و باز كرد و سوار شد نيا يكم

 .اون
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 ..دييبفرما: اسكناس دراورد و گفت هي فشياز تو ك.شدم ادهيشد ومنم پ ادهيپ

 ؟يريم يسرخاك ك:دميجواب پرس يجا به

 .دييبفرما... مادرم-

 كدوم قطعه؟:ازش نگرفتم وگفتم پولو

 .و رفت ديبگه راهشو كش يزيچ نكهياخم نگاهم كرد وبدون ا با

 نميكاپوت ماش يرو.... شهرمردگان.كرديم قيوكامل به وجود ادم تزر ياهيو س يحس تلخ. بود نيسنگ يليبهشت زهرا خ يهوا

 .كتم و باال دادم ي قهينشستم و 

 .معصومه اومد يكه صدا كردميو تو ذهنم زنده م اريچشمامو بسته بودمو صورت د... چقدر دونمينم

 اقا حمزه؟-

 ...نيفكركردم رفت: عقب رفت وگفت يكم. باز كردم چشمامو

 ...نه-

 ن؟يخوب-

 ...ممنون-

 ...با اجازتون.. . خوب من برم -

 ....رسونمتيم-

 ...ديبه خانمتونم سالم برسون:گفت ديبا اخم و تاك. برم تونميراحت م.. اتوبوس داره نجايممنون ا-

 ؟يخريگل م: پسر بچه جلو اومد گفت هي

 ...خونه گردميدارم برم: گفت معصومه

 رميكه ازش پوالمو پس بگ ديترس ديشا.اونم خوشحال بدو بدو ازم فاصله گرفت.دميدسته گالشو خر يرو صدا كردمو همه  پسره

 .بشم مونيوپش

 .دشونيسالم برسون: ز د وبازگفت كيلبخند كوچ هي... خانمتونه يهمه گل؟ برا نيا:معصومه
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 ...ستين راه خونه اش دور... خودت بهش سالم برسون ايب-

رومو ازش گرفتم و رفتم سر خاك .كرديداشت با تعجب منو نگاه م.لحظه روو برگردوندم هي... شهدا يسمت قطعه  دميرامو كش و

 ...اريد

 .گال رو گذاشتم رو سنگش... زانو زدم و خاك سنگشو با دست پاك كردم كنارش

 .متاسفم... خدا رحمتش كنه:معصومه گفت يصدا

 .متاسفم... ا رحمتش كنهخد:معصومه گفت يصدا

 ...نگفتم و زل زدم به سنگ قبرش يزيچ

 ....اريكرد و بعد با تعجب زل زد به سنگ قبر د يبه اطرافش نگاه معصومه

 ...خورديقبرستون بهم م يحالم از فضا... دميكش قينگفتم و چند تا نفس عم يزيچ

 حمزه خان؟:دياروم پرس معصومه

 .به سمتش چرخوندم وبهش نگاه كردم صورتمو

 خانمتون چند سالش بود كه فوت شدن؟: ديكنجكاو پرس معصومه

 ....نوزده سال-

 خاكش كردن؟ نجايپس چرا ا: ديبعدپرس يمات شد به من و كم معصومه

 ....تموم شده شيسال پ يجنگ كه س: و گفت دميكش ياه هي

 گفتنيها م يسر هياگه تموم شده بود چرا اثارش مونده بود؟ چرا هنوز به .... تموم شده بود شيسال پ يواقعا همون س كاش

 اثارش بود؟ گهيد يزايچ يليدانشگاه و خ يتو استخدام و قبول... چرا ... ديشه

 ...ناراححتون كنم خواستمينم: اهسته گفت معصومه

 ...كنهيبرام م يچه فرق گهيد... ام يكه ناراحت ازل من

 ....ناراحت نشدم... نه: گفتم اهسته

 ....چطور دينگفت: بهم نگاه كرد و گفت معصومه
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 ...نيبود ا يكنه ا چه

 .دادم هيبستمو سرمو به درخت تك چشمامو

********************** 

********************* 

 .بتا اروم شده بودنس الميخ.... سرطانش متوقف شده بود و مرخص شده بود نكهيمامان و ا شياز جواب ازما بعد

 .كرديدركم م اريد

 .گرفته بودم يديبراش ع. بود نياواخر فرورد.... نمشيو خواستم باهاش قرار بذارم وخارج دانشگاه بب ايدلمو زدم به در باالخره

 ...كردمياخ اگه سروش و نداشتم چه م.... يشاخه گل رز صورت هيعطر خوشبو و  هي

 .هم استرس داشتم يكل... ميبا هم گذاشته بود بود كه خارج دانشگاه يقرار نياول

 ...ادين شيپ يخودم بهش گفتم كه بعدا مشكل... بود انيهم در جر سروش

 ....دقه هي نيبش: پا و اون پا كرده بودم كه كالفه شده بود با حرص گفت نيا نقدريا

 ....نشستم  مكتيرو ن كنارش

 :و گفت ديكش ياه سورش

 ...نيزم يكردم رو دايفرشته پ هي... حمزه يدونيم-

 ...يكنيم دايدو هزار تا فرشته پ يتو روز... بخواب بابا-

 ...با همشون فرق داره يكي نيا: لحن متفاوت گفت هيو با ... ببند گاله رو-

 .به حرفم نداد يتياهم... زر مفت نزن: و گفتم دميخند

همش  خواميم... تنهاش بذارم خوادياصال دلم نم... مونهيماه م نيع... خوشگله يليخ... ميمدل هي... ششميپ يوقت... حمزه يدونيم-

 .شد رهينقطه خ هيو به  ديكش يو اه... باشم ششيپ

 ....طرفم اديداره م اريد دميكه د كردميم ليو تحل هيحرفهاشو تجز داشتم

 .بود رهينقطه خ هيبه سروش نگاه كردم كه هنوز به ... تو حلقم ومديداشت م قلبم
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 ...ستاديمقابلم ا اريد

 ...سالم: بردم و بهش گفتم اريد ياما اروم دستمو جلو.... نه ايبود  يسروش كار درست يجلو دونمينم

 ....لبخند دستمو گرفت و فشرد هي با

 .....دستشو ول كنم خواستيمگه دلم م گهيد

حاال راحت تر حرفهاشو درك ... خودم نبودماما من تو حال . سروش صورتشو به عالمت چندش شدن جمع كرد.... دياروم خند اريد

 .كردميم

 ...شاخه گل و به سمتش گرفتم اون

 ....دشييو بو.... .يمرس: لبخند ناز بهم گفت با

 ...تو وجودم رخنه كنه ايدن يتمام حس خوشبخت شديباعث م ستين ليم ياونم نسبت بهم ب دونستميم نكهيو ا... داشتم دوستش

 .رفتميكنارش راه م اروم

 ....رميباز دستشو بگ خواستيم دلم

 ....منم همون موقع نون وچسبوندم به تنور گهيبار پشت دستش به پشت دستم خورد و د هي

 .فقط بهم لبخند زد.... نكرد ياعتراض اونم

 .بود ميروزها و ساعات زندگ نيلحظات هنوز هم بهتر اون

 .شدم رهيپر اشك معصومه خ يچشمها به

 .نداشت ياونم مخالفت... مدت بهش درخواست ازدواج دادم هيبعد از : فتم بهش زدم وگ يلبخند هي

 ...يخواستگار ميمادر و پدرم رفت با

 .شدم رهيخ يابر مهيبه اسمون ن دميكش ياه هي

********************* 

شده  ديشه اريپدر د نكهيبه خاطر ا دميشا... نبود يراض اريد يخانواده  ياز وضع مال ديشا...شده بود رهيبا حرص بهم خ پدرم

 .پدر بزرگ شده بود يبه بعد ب يبودواون از هفت سالگ
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 .كرديبهم نگاه م ظيفقط تمام مدت ساكت و با غ دونمينم

 .وضعشون ساده بود...هم از مادرش... هيراض اريمعلوم بود هم از د. چرخونديخوب مجلس رو م مادرم

 .خوشگل شده بود يليخ يامن قهوه او كت و د يريبا اون شال ش. اورد يبرام چا اريد

 .حس كنم تونستميبابا و م يتياما نارضا. خوب بود زيهمه چ... مخالف نبود اريد مادر

 ....صحبت كنن يكم ننيگوشه بش هيبرن  دياگه اجازه بد: گفت مادرم

تو  ميرفتيم ميداشت.... منم پشت سرش راه افتادم. و با وقا ر ومتانت از جاش بلند شد ديخند زير اريد... دميهول از جام پر من

 .ميو حرف بزن مينيبش اطيح

 .....ميما كه همه حرفهامونو قبال زد ؟يچ حرف

 چقدر مهرت كنم؟: من من گفتم يكم با

 :تو چشمام زل زد وگفت ميفكر كرد وبعد مستق ير كم ايد

 ...و ونيليم ستيو دو ارديليم كي ديمن با ي هيمهر-

 سكه؟: دميپرس اروم

 ...خوب چطور بگم... يعني... نه: چشم نازك كرد و گفت پشت

 ...كنميمن قبول م يهرچند تا كه بگ: و گفتم دميكش موهامو

 ...ييييييحمزززززز-

 ...خواميرو نم هيمهر نيا... كردم يشوخ: اروم تو صروتم فوت كرد و گفت... لحنش بودم نيا عاشق

 ....باشه قبوله يهرچ-

 ...قلبتو مهرم كن: زد و گفت يلبخند هي

 ...فقط واسه من بتپه نيا خواميم: امو گفت نهياروم سرشو گذاشت رو س... نگاهش كردم مات

 ...قبوله: گفتم اروم

 واقعا؟: و گفت ديخند
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 ....مرده و حرفش-

 .هم حاضر بودم ريبم گفتياما اگه اون لحظه م.... كه چقدر تعجب كرده دادياش نشون م افهيق ته

چقدر عشقمون پاك و  ميو نشون بد ميكار متعجب كن نيقرار شد تو محضر همه رو با ا... زده نشد يحرف هيروز راجع به مهر اون

 ...هيقيحق

 ....خونه ميديرس يوقت

 ...خالصه مخالفت.... دختره بخاطر پولت باهات ازدواج كرده نيكرد كه ا اديسرم داد و فر يكل بابا

 ...ستيهست از ونوس كمتر ن يهرچ-

 .خودش استفاده كنم هيكه از عمل خودش عل كرديفكر نم ديشا. نگاهم كرد بابا

 ...زنه منه نيا: گميم ارمشيو م رميگيوم اريمثل خودش دست د ارهيدرب ياگه بازم غد باز دميد

 ...كنميبهت نم يمن كمك: گفت اديث ودادو فربح ياز كل بعد

 .ازش قرض كنم تونستميم. مامان هم وضعش خوب بود... رفتم تو اتاقم... نگفتم يزيچ منم

 ...واكنش خانوادمو بپرسه خواستيم. بهم زنگ زد اريد

 .نه گذاشتم نه برداشتم از داد وهوارم با بابا گفتم منم

 ...!صادق يمنم كه بچه ... قت بودصدا ميكه باهم گذاشته بود ياول شرط

 ....توقعشو داشتم: وگفت ديكش ياه اريد

 ...من تو كل كل باهاش رو دست ندارم... خانمم  اليخيب-

 ....ميبزن يدور هي ميبر هيچ نظرت

 االن؟: اريد

 ....جون اليد... هيد ميبر-

 ....دنبالم ايب گهيساعت د كي: و گفت ديخند

 .كردم يدادم و خداحافظ لشيچشم جانانه تحو هي
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 ...شديچقدر خوب بود كه مال من م... داشتنش خوب بود چقدر

 ...براق و درشت يبود و با چشمها اهيس...بودمش دهيماه نبود خر كي.... بود بهيهنوز باهام غر... سگ كردم يبه چشمها ينگاه هي

 ....نتشيدوست داشت بب يليخ اريد.. كردمينر بود اما من ونوس صداش م... ذره هم خشن بود هي

 .مياومد نييباهم از پله ها پا... ومديخوشش م ياز اب... هم تنش كردم يبلوز اب هيا ش و مرتب كردم و  قالده

 ....زدنيبودن و با هم حرف م ييرايو شوهرش تو پذ ونوس

 ....معمول با چادر خودشو خفت كرده بود و فقط نوك دماغش معلوم بود طبق

 ...متنفرم ستنيكه خودشون ن يياز ادما...ندادم يتياهم

 ...شدم  نيو فوت كردم و سوار ماش نفسم

 .او متوجه ونوس نشد. با مانتو و شلوار ساده كنارم نشست اريد

 ....ونوس سالم كن: گفتم يوقت

 ...كه خندم گرفت گشتيبه اسم ونوس م يو با تعجب داشت دنبال دختر ديبه عقب چرخ چنان

 .بودم رتشيغ نيا عاشق

 ...يسگ دار دونستمينم:و گفت ديكش يقيعم نفس

 ..دمشيخر ستيماه ن هي-

 دختره؟... خوشگله-

 ...پسره.... نه-

 پس چرا ونوس؟-

پدر و مادرم از هم جدا شدن و پدرم  دونستيم.... دادم چرا حيمبهم باشه براش توض يزيچ نمونيب خواستيكه دلم نم يياونجا از

 ....قدر مشكل دارم نيكه من با ونوس ا دونستياما نم... زن داره

 ....مرخميو زل زد به ن... ترسهيادم ازش م: و گفت ديكش ياه

 ...نگام نكن ياونطور:نگاهش كنم گفتم نكهيا بدون
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 ....يتو كه حس: نفسش رو فوت كرد وگفت اريد

 احمقم؟؟؟ نقدريابعدشم ... سال از من بزرگتره ازدهياون ... نه: ادامه بده و تندگفتم نذاشتم

 چند تا بنگاه ؟ ميبر هيحمزه نظرت چ: و گفت ديخند اريد

 ....شينگر ندهيا نيا قربون

 ...چرا كه نه: گفتم ....كه از خدام بود من

 ...و پاش دوست داشت نه من ختينه اون ر.... ميريدونه فقط مراسم ساده بگ هيبود  قرار

 .اوردميهمه رو از كجا م نيا... سالم بود ستيمن فقط ب... اديرهن ز....ادياجاره ز.. سر سام اور بود متهايق... ميديتا خونه رو د چند

 .شدميسر خورده تر م ميرفتيجا م هر

 ...ذاشتيم راديا هي ونيو نوساز و اكاز ينقل يكه رو تمام اون خونه ها ديفهميانگار حالمو م ارميد

 ...ومدهيكه خوشش ن يه او تراس گرفته تا نقش ينداشتن انبار از

 .گرفتم يدر بهشت پرتقال خيگوشه نگه داشتم و رفتم دو تا  كي

 ...اديم ريباالخره گ: در بهشتش خورد و گفت خياز  يو كم ديخند... به فكر سقف نباش نقدريحمزه ا-

 ...و از رو بسته رياونم شمش ياما انگار... بابا كمكم كنه كردميمن همش فكر م-

 نه مگه ؟.... ستون خونمون عشقه... نهيپامون زم ريفرش ز... سقف من و تو اسمونه: و گفت دياروم رو صورتم كش دستشو

 ؟يزنيحرفا رو م نيبندون و گرما هم هم خيتو سرما و : با دوتا انگشتم گرفتم و گفتم دماغشو

 نه مگه؟... ميمهم منم كه راض.... ييمقوا يما حت يبرا يبه قول فرهاد سقف: و گفت ديخند مستانه

 ...من چاكرتم هستم... باش يتو راض-

 ...خواميعاشق م... خواميمن چاكر نم-

 ستم؟ين-

 ... يابر يتا قسمت يكم...  يا-

 .ديو اونم خند دميخند
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 .فوق العاده بود. بود يكه تمامش عال يحس... داشتم يحس خوب شهيبودن در كنارش هم از

 .اصال حواسم به ساعت نبود. معصومه ساكت رو به روم نشسته بود... با ال گرفتم سرمو

 د؟يشما نرفت: گفتم اهسته

 ..كردميداشتم فكر م.... نه..... راستش: لبخند تلخ بهم زد وگفت هي

 ؟يبه چ-

 بود؟ ييايميشدن؟ ش ديشه يخانمتون چطور نكهيبه ا: من من گفت با

 ...نه-

 .سكوت كرد معصومه

 ...همه ساعت كه گذاشته بود تو حال خودم باشم وكنارم مونده بود نيبعد ا خواستينم دلم

 چرا نرفته بود؟ يراست

 خونه؟ ديچرا نرفت-

 ....برم ديبا گهيمن د ديببخش...ستياخه فكر كردم حالتون خوب ن-

 ...رسونمتونيم-

 ....به خا... تو رو خدا ديببخش.... مياسباب طحمت شد يليمدت خ نيا... نه-

 .ساكت شد هوي

 ...ديبه خانوادتون سالم برسون: تر كرد وگفت لبهاشو

 ...نكنه يدادم كه راجع به معصومه فكر حيكردم و بهش توض يخداحافظ اريبا د تودلم

 .ماتش برده بود معصومه

 ....دييبفرما.. رسونمتونيم:سمتش رفتم وگفتم به

 .نگفتم و سوار شدم يچيه... ارهيد ي هيقض ريكامال مشخص بود چقدر درگ. ومديهم پشت سرم راه م معصومه

 .نكردم وراه افتاد م سمت خونشون ياعتراض. عقب نشست اونم
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 ....خدا رحمت كنه خانمتونو.. ممنونم زيبه خاطر همه چ: شد گفت ادهيپ يوقت

 ...ممنون-

 ...خداحافظ-

 ؟يخانم فتح-

 بله؟-

 ...ديبگ ياومد حتما به دكتر احد شيپ ياگر مشكل-

 ...ميشيمزاحمشون نم گهيد-

 ....اناياما اگه اح.... فتهين ياتفاق دوارميام-

 .خداحافظ... ممنون... چشم... بله... بله: تو كالمم وگفت ديمعصومه پر.ازتو كوچه رد و شد و چپ چپ نگاهش كرد يمرد هي

 .فورا داخل خونه شد و

 .اما وسط راه منصرف شدم.زدميباهاش حرف م ديبا.دميسروش كش يرامو سمت خونه ... ندادم يتياهم

 .شدياون زودتر مجاب م...زدميبارضا حرف م ديبا

 .كرديفقط اونجا كار م.... مغازه مال خودش نبود... مشغوله وتريكامپ راتيتعم يمغازه هيوقت تو  مهين دونستميم

 ...مغازه اش نگه داشتم يجلو

 .بود نييپا سرش

 ...خواستميم رلسيمدم وا هي-

 .ديسرش و باال گرفت و منو د هوي...برو سر چهار راه و... ميفروش ندار... راتهيتعم نجايسر درو؟ ا ينخوند-

 حمزه؟:وگفت ديخند

 ؟يچطور-

 ...بابا پارسال دوست امسال اشنا: وگفت ستاديبلند شد ورو به روم ا ازجاش

 .ختير ييو برام چا نميبش زيو دعوتم كرد پشت م دميخند
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 ..سروش ازاد شده: گفتم هيمقدمه وحاش يب... و چه خبر چه خبر يساعت احوالپرس مياز ن بعد

 ...دونميم:وگفت ديكش ياه

 ...سرش باد داره-

 ...دونمياونم م-

 ؟يش كيباهاش شر يخوايو م يدونيم-

 من؟-

 ...من يعمه -

 ...چهارروز با چهار تا خالفكار گشته دور برداشته-

 خوب؟-

 ؟يخوب كه چ-

 ؟يشد ييپس تو چرا هوا-

 من؟ حمزه حالت خوبه؟-

 يتونيتو م... قسمت نباشه دياصال شا... دزد مسلح ازدواج كنه هيافسانه حاضره با  يكرد ؟فكريپس چرا موافقت كرد: گفتم كالفه

پس ... يزه بودتو كه خودت اهل نماز و رو ؟يافسانه چ ؟يتو اون خونه سر كن اديدلت م ؟يخودت اپارتمان بخر يبرا يبا دزد

 شد؟ يچ

 .كرديمات نگام م رضا

 ...ميشو با هم بر ادهيپ.... سايوا...سايوا: وگفت ديووسط حرفم پر اورديطاقت ن اخرش

 ...سروش گفت-

 ؟يبا تو كه باور كرد... سروش غلط كرد: گفت تيعصبان با

 .ونگاهش كردم دمينفس راحت كش هي

 .....افسانه وهفت جدش يگور بابا... يوگرنه منو چه به دزد... ازخودش زر زده-
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كاراش كار  نيا شييزناشو يكه تو زندگ دونستمياخرشم م. زديو م يهر حرف تيتوعصبان.بود نطوريهم شهيهم. ام گرفته بود خنده

 ...دهيدستش م

سگ .... كنميمشب تا صب جون ...صب تا شب... نون حالل خوردم... بابام بزرگ شدم يمن سر سفره :وگفت ديكش قينفس عم هي

كه حكم  ميندار يگاريس هيمون  فهيطا ريماتو ت.... دست خوش حمزه خان.... كه جلو خواهر و مادرم نون حالل بذرام زنميدو م

 ...يبنديم شمونير خيو شراكت با دزد و ب يدزد

 ...لبش ينخ گذاشت گوشه  هيدراورد و  بشياز توج گاريپاكت س هيو  ديكش قيتا نفس عم چند

 .كرد يروشنش كرد ودودشو تو صورتم خال بافندك

 ...كه خفه شدم يحتما وقت.... بفهمن  خواستنيم ياحمقها ك نيا

اومد طرفم و  گاريكه رضا هم خوشحال باس گشتميم يلعنت يدنبال اون اسپر باميداشتم تو ج... كردم و ازش فاصله گرفتم سرفه

 شد حمزه؟ يچ:گفت

 ....كنهيو تو صورتم فوت م يدود لعنت حواسش نبود كه داره اون اصال

 ...كنم شيكردم حال يسع دهيبر دهيو بر.... كف مغازه نشستم... نيزم يرو

 .ومدياز سرفه از چشمام اشك م گهيد

خاموشش كرد وپنكه رو كه رو  يفور..... اصال حواسم نبود: و گفت شيشونيزد به پ..ديوتو دستم د يكه اسپر قهيبعد دو دق رضا

 .بود هم روشن كرد زشيم

 ...اب داد دستم وانيل هي

 ...ومدياما نفسم باال م كردميخس خس م نكهيبا ا منم

 ...سميوا.... بود ومدهيهنوز حالم جا ن... مو داده بودم به قفسه ها كهينشسته بود و منم ت نيروبه روم رو زم رضا

 ....بود  دهيرنگش پر. نگران بود رضا

 ن؟ياستثنا ندار هي يتون مطمدن فهيطا ريتو ت: م و گفت ديخند

 ...دميو منم خند ديخند
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 .راحت شده بود المياز رضا خ حداقل

 .كردم ياز رضا خداحافظ.. بلند شدم كه برم... افتاد تميرو ر دنمينفس كش... ستين نكارهيا دونستميم

 ...رهيفرو م شتريتقال كنه ب شتريب يو هرچ زنهيداره دست وپا م يتو چه باتالق دونستيخودشم نم... زدميبا سروش حرف م ديبا

 ....هنوز حواسش به من نبود.اونجا رو داشتمو سرخود وارد شده بودم ديمنم كل. كرديتماشا م لميكاناپه اش نشسته بودو ف يرو

 .سالم كردم اروم

 .شده بود رهيمات ومبهوتش بهم خ ي افهيبا ق.... ديفنر پر مثل

 چته؟:نشستم وگفتم يصندل يرو

 ؟ياومد يك: واخم كرد وگفت ديكش يقيعم نفس

 ...شيدقه پ هي-

 .ولو شد ليتكون دا د ورو م يسر

 ...اومدم باهات حرف بزنم-

 .ميكن نيفكر كردم قراره باهم والس تمر... نه بابا-

 ...زينمك نر-

 ؟يفكراتو كرد-

 ...نه-

 ...هيخوب پس حرف حسابت چ-

 ؟يچقدر الزم دار-

 ؟يبهم قرض بد يخوايم-

 ...تو فكر كن اره-

 ....ونيليپنجاه م-

 اد؟يم رتيچقدر گ ياگه اون بانك وبزن-
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 ...صدتا-

 ....اهان-

 ...اونم زل زده بود تو صورتم. ساكت شدم و

 ...ستيرضا كه باهات ن-

 ..ادشيم-

 ه؟ياون راض يتو گفت-

 ....شهيم يراض -

 ...يو خرش كن يتو گوشش بخون يخوايبگو م-

 ....تو فكر كن اره -

 ؟ينامرد شد نقدريا-

 ...دينامرد؟ شا-

 ...سروش نبود نيا

 .بگم يچ دونستمينم. كردميتو صورتش نگاه م ساكت

 .بكشم حتيباعث شده بود دست از نص رفتيكه تو سرم رژه م يفكر شتريب

 .شدميهم من خالص م... ديرسيهم سروش به خواسته اش م ينطوريا

 .شدميهم من خالص م... ديرسيهم سروش به خواسته اش م ينطوريا

بهتر از  نيا.... يباالخره كه چ... منتظر موندم تا برگرده.... نگفتم يزيچ... دود كنه گاريبلند شد تا س. ديكش يقينفس عم سروش

 .مسلحانه بود يدزد

 ...دستها باال: بپره تو بانك و بگه يينمايس لميمثل ف يشكار يبود كه بخواد با اسلحه  احمقانه

 .شناختيبود كه بابا اونو م نيا شيفقط بد...بود يمناسب ي نهيسروش گز.دميكش قيچند تا نفس عم... ودم خنده ام گرفتفكر خ از

 .شديم يقلم نبود عال هي نيا اگر
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 ...بمونه رانيا ستيبعدشم سروش كه قرار ن.شديم يخوب ليما دل يهم رفت و امد سروش به خونه  ياز طرف اما

 ...دميكش قينفس عم دوباره

 .بود يدندان پزشك ينكيكل يغاتيچند تا برشور تبل... خورد زيبه م چشمم

 حمزه؟ يچ ياخه برا-

 ....كه گفتم نيهم-

 ...ييييييييييحمز-

 ...خرم نكن-

 .خوب من دوست دارم كار كنم... بابا يا-

 دندون پزشك شد كار؟ هي يمنش-

 هازمو جور كنم؟ج ديبا: با خنده ادامه داد.. ستيشروع كه بد ن يخوب برا-

 ....يجهاز جور كن خوادينم: دادم و گفت لشيلبخند تحو هيزور  به

 .اخم روشو برگردوند با

 .ميحلقه انتخاب كن ميرفتيم ميسرمون داشت ريخ... گفتمينم يزيچ منم

من عسل هم  هيكه با  ييها افهيازاون ق... شده بود رهيبه روبه رو با اخم خ... گوشه نگه داشتم و رفتم سمتش تا در و باز كنم كي

 .خوردش شدينم

 م؟يحلقه بخر يخواستيمگه نم:گفتم  اروم

 .نداد جوابمو

 ...خانم خانما-

 .ساكت بود همچنان

 ؟يبرات مهمه كار كن نقدريا: م وگفتم ديكش قينفس عم هي

 ...خوب معلومه:وگفت ديسمتم چرخ به
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 خواديم يچه درد يبش يمنش يحاال تو بر.... هم كه برام كار جور كرده يعل... كنهيمامان كمكمون م ؟يدار ياجياخه تو چه احت-

 ....دوا كنه

من ... يكنيقاجار فكر م يچرا مثل ادما.... م مستقل باشم خوايمن م يفهميتوم.. حمزه گهيبس كه د: وگفت ديوسط حرفم پر اريد

 يطوريا... ميبهم ندار يربط چياز االن كه ه.... استقالل داشته باشم... خودم باشه بيكه كار كنم كه دستم تو ج خونميدارم درس م

 .و نفسش رو فوت كرد.... كه يبه روز يوا... يكنيم فيتكل نييتع

 ...شدم تو صورتش مات

 ...دكترا ادامه بدم دارم تا ميو تصم خونميدارم درس م... من مستقل بار اومدم..حمزه نيبب: رو شونه اش انداخت وگفت فشويك اريد

 ؟يريمملكت بگ نيبه سر ا يخوايم يچه گل يحاال تو دكتر بش... منم تا ارشد... خوب:و گفتم يتو خط شوخ زدم

 ....باشه نييسطح پا نقدريطرز فكرت ا شهيباورم نم... يبا درس خوندن من مشكل دار يتو حت... من يخدا... حمزه: گفت مبهوت

 ...سر كار يتو بر خواديمن دلم نم... جان اريد: گفتم اروم

 ...مدركم از تو باال تر باشه يحت خواديودلت نم: مسخره گفت با

 زدم؟ يحرف نيهمچ هيمن :كردم وگفتم اخم

 ...يديم لميفردا هم بدترشو تحو... يگيم يامروز كه دار... باالخره: وگفت ستاديشد وروبه روم ا ادهيپ نيماش از

 نه؟ ايدنبال حلقه  ميبر....بحثا نيا اليخيخوب خانم حاال ب:وگفتمو بستم  نيماش در

 ...نه:گفت يجد يليخ

 نه؟:زل زدم تو صورتشو گفتم فقط

طرز فكرت مثل خودم  كردميچون فكر م.. زود بهت جواب مثبت دادم نقدريمن اگه ا.... حمزه نيبب: وگفت نييانداخت پا سرشو

 ....اما حاال... باشه

 ...ييهوي... يكه اشتباه كرد يديرس جهينت نيحاال به ا:گفتم تيعصبان با

 ...ييهوي... يكه اشتباه كرد يديرس جهينت نيحاال به ا:گفتم تيعصبان با

تو  كردميفكر نم... مهمه يليخ ليتحص يمن كار كردن وادامه  يبرا.... دونمينم... امروزت  ياما تو با حرفها.... اشتباه نه... نه نه-
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 ...ميخوب همو نشناخت ديشا... كم مردد شدم هياالن .... ميبا هم به توافق نرس مورد نيا

 ؟يگيم يچ اريد:دهنمو قورت دادم و گفتم اب

 شهيمن هم... من ... يفكر كن ديتو هم با.... فكر كنم شتريكم ب هي ديبا كنميفقط احساس م... فقط... يچيه: و گفت ديزور خند به

 ...خداحافظ.... گهيروز د هيحلقه هم باشه ... باشم يكردم خود متك يسع

 .از كنارم رد شد وسوار اتوبوس شد و

 .زده بود خشكم

 خشكت زده؟-

 ...به سمت سروش چرخوندم سرمو

 ....يدزد ينقشه ... حمزه:اروم گفت سروش

 ...كار بهتر سراغ دارم هي:و گفتم دميحرفش پر ونيم

 ...كنه ونيليم 100شب ادمو صاحب  هي تونهيم يچه كار -

 ...فتهيتا هم كارت راه م 50با  يتو گفت... نه ونيليم 100-

 ؟يپولو بهم قرض بد نيا يخواياما تو م... اره:مسخره گفت با

 ....من نه-

 ؟يپس ك:باالداد وگفت ابروهاشو

 ...ونوس-

 ؟يتو دار يلمبرداريف نيهنوزم اون دورب: شد و اروم گفتم رهيچشمام خ تو

 كار؟يچ يخوايم-

 ؟يبكن يهر كار يبه خاطر پول حاضر-

 .شدم تو چشمهاش رهيمنم خ. نگفت يزيچ

******************************* 
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 :نهم قسمت

 خواستميشده بودم كه م يحرص نقدريا... به كارم برسم ذاشتيونم مالونديونوس مدام خودشو به پاهام م...نفسمو فوت كردم كالفه

 ...بزنم تو پهلوش يلگد هي

 .جواب دادم ميدست از اصالح برداشتم وگوش لميموبا يصدا اب

 ...احوال حمزه خان-

 ...چاكرم... يدكترا حد... به-

 حالت چطوره پسر؟-

 ...شما ياز احوالپرس... ستميبد ن-

 ...شده يباز چ نميمنم زنگ زدم بب... كرده بود هيراستش مادرت ازت گال-

اما من از .... يمياز دوستان قد گفتيمامان م شهيهرچند هم...ومديخوشم نم... اس باشن و مادرم باهم در تم يدكتر احد نكهيا از

 ...يپسر واقع ريپ هي... زن وبچه نداشت.ومديخرفت بدم م ريپ نيا ينگاهها

 ....فتادهين ياتفاق خاص-

 حمزه؟: صحبت گفت ياز كم بعد

 بله؟-

 ؟يبهشون گفت-

 ....نه-

 ....حمزه جان-

 .... كنميخواهش م يدكتر احد-

 ؟يكنيم يبا خودت دشمن ياما چرا دار... دخالت كنم  ديمن نبا-

 .شدم رهيخ نهيكشدم و به چشمهام تو ا قينفس عم هي

 .قطع كرد يپدرانه احد حتياز چند تا نص بعد
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 .شدينما كنده م ميمر يزن بابا نيهم شر ا.... كردميهم به سروش كمك م ينطوريكارم درسته؟ا كردميم فكر

 .نبرده بودم يسهم چيه شيكه من ازمادر يمادر.مامان تنگ شده بود يبرا دلم

 .به زمان و فكر داشت اجيبودم احت ختهيكه براش ر يبرنامه ا يسروش هم برا.. تا كتاب الزم داشتم چند

حباب  هيهر بار مثل  فيح...رمشيدست دراز كنمو بگ خواستيكه دلم م كياونقدر نزد.جلو روم بود اريد ريتصو.. بستم چشمهامو

 .ختيريدرهم فرو م

 ...شدينم فيح

 ...و شهينم دونستميكه م فيح چه

 .دميتخت دراز كش يرو..دميكشيسخت نفس م... خسته.... بودم كالفه

 .هيخودمو نداشتم چه برسه به بق يمن حوصله ...پسش زدم...كنارم اديب خواستيم ونوس

 ...اومدم نييپله ها پا از

 ....بهشون ندادم يتياهم.... خوردنيصبحانه م... بودن زيو شوهرش سر م ونوس

 .صدام زد بابا

 .ستادميا سرجام

 ...تيمامور رميدارم م گهيد يهفته : گفت داديهمنطور كه لقمه اشو فرو م بابا

 .به بابا نگاه كردم دمويچرخ

 ...كشهيطول نم شتريب يهفته ا كي: ادامه داد بابا

 .نگفتم يزيچ

 ....حواست به شركت باشه:گفت اباب

 ...شركت استعاره از ونوس بود... اهان

 حمزه؟ ينكن يخرابكار-

 ...بگم مراقب زنت باش كه بد هوا خواه منه خواستميم.ام گرفته بود خنده
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كس و  چيه يحوصله . رفتميراه م ابونيهدف تو خ يب....رونيب ميوباهم از خونه زد دميونوس و كش يقالده  يحرف چيه يب

 .نداشتم

 ...كرديوذوق م ومديهم كنارم تند تند راه م ونوس

 .ومديبهش وابسته بودم از خودم بدم م نقدريا نكهيا از

 ...شديم اريد يبه خونه  يبودم كه تهش منته يبه خودم اومدم سر چهار راه تا

وكه مثال  يدختر هيبود و داشت به زور  ادهستيا ابونيكنار خ يون ارشاد هياما ... كه اومدم برگردم ياز همون راه خواستميم

 ...نيتو ماش فرستاديحجاب نداشت وم

 ..گرفتنيم لميداشتن ف ليها هم با موبا يليخ. وداد دختره بلند شده بود غيج يصدا

 ..اقا پسر: صدام زد يك هيبرم كه  دميكش رامو

 ..به سمتش چرخوندم سرمو

 .بود ستادهيهاش با باتون رو به روم ا يبتيدونه از اون ه هي

 بله؟-

 سگ خودته؟-

 ...بله-

 ؟يديتو اخبار گوش م... نيافر-

 ...چشمهاش نگاه كردم تو

 ...اما ... با خودت كار ندارم... جرمه ابونيگل پسر اوردن سگ تو خ: وگفت ديونوس و از دستم كش ي قالده

 .ناله اش در اومد يكه صدا ديكش نيونوس و همچ ي قالده

 ...ولش كن: گفتم يعصب

 ....هلش دادم عقب يمجبور.كرديونوس هم پارس م... به زور ونوس و باخودش ببره خواستيفقط م... نگفت يزيچ

 ....ببرن خواستنيونوس م.... نشسته بودم  نيدو زانو رو زم... گرفته بودم يباز نفس تنگ... سرم  ختنياشون ر گهيسه نفر د دو
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 ...دراوردمو چند بار تو دهنم زدم موياسپر.. دميپولشو د فيك. به سمت اون ماموره رفت تيجمع ونياز م يكي... ه خودم بجنبمب تا

 ...نيدورشو خلوت كن: نفر گفت هي

 ...خدا لعنتشون كنه-

 ...سگ نجسه.... خوب حقه-

 ....خودشون نجسن نايا-

 ...گهيخوب مراعا ت كنن د... بابا  يا-

گرفت وسوارش  يتاكس هي... دستمو گرفت وبلندم كرد... ونوس هم تو بغلش بود. كرديكه اسممو صدا م دميسروش و شن يصدا

 .ميشد

 .بود كه دور گردنش كبود شده بود دهيقالده اشو كش نينامرد لعنت شده همچ... تو بغلم بود ونوس

 .كردمينوازشش م داشتم

 .هم ساكت بود سروش

مبلشو داده بود  يقلب ياز بالش ها يكيسروش ... ديچرخ يخودش م يونوس برا... تو ميورفت ميشد هاديدر خونه اش پ يجلو

 .ونوس با اون سرگرم بود... بود يرنگشم نارنج... بهش

 .دادم هيمبل تك يبه پشت سرمو

 ؟يخوب:ديپرس سروش

 ؟يفكراتو كرد:توجه به سوالش گفتم يب

 ...اره: وگفت ديكش يقينفس عم سروش

 خوب؟-

 بكنم؟ ديبا كاريبدونم چ ديبا-

 ...يبساز لميف هياز ونوس  ديبا-

 ن؟يهم-
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 ..اره:كردم و گفتم نگاهش

 .ديسگها خوبه؟ وخند يايبسازم؟ دن يچ-

 .ام گرفت خنده

 .كه سروش ساكت شد زدمياونقدر بلند قهقهه م... بخند ينخند ك حاال

 ....زن بابام... ونوس نه نيا.... احمق: ربع بعد گفتم هي خالصه

 ...برد ماتش

 ...كردم نگاهش

 ؟يلميچه ف: ديپرس مشكوك

 ...يدونيم-

 حمزه؟ هيمنظورت چ-

 ...گورشو گم كنه بره خواميم-

 ...حمزه-

 ...تو خونه ات و شياريب... عاشقت بشه يكن يكار هي... يباهاش اشنا بش ديبا: وگفتم دميكش قينفس عم هي

 ؟يگيم يدار يچ يفهميم: وگفت ديحرفم پر ونيم

 ....اره-

 ....كنمينم يكار نيمن چن: گفت تيعصبان با

 ؟يكنيم يدزد-

 حمزه؟؟؟-

به من تا بابام ازش  يدينسخه رو هم م هي.... دهيبهت م.... يخوايفالن قدر م يگيوم يدينسخه رو بهش م هيهم  لمويف... زهرمار-

 ؟ياك... جدا بشه

 .بگه يدونست چ يخشكش زده بود كه نم نيهمچ



 

 

كتابخانه نودهشتيا  ربر انجمن نودهشتيا كا  sun daughter-هشتم خط                            

w W w . 9 8 i A . C o m  ١١٠

 ...كردميفقط نگاهش م... زدمينم يحرف منم

 ...عكس ازش بهم بده هي... كنميفتو شاپ درست م: ساعت گفت مياز ن بعد

 ...نچچچچ-

 ...اديكه چون تو ازش خوشت نم كنميابرو نم يزن و ب هيمن ... حمزه: گفت ياشفتگ با

 ...يپريراحتم م يليخ... يفتينم ريهم گ....هم اسونتره.. من بود شنهاديپ نيا-

 ...اون زن باباته... حمزه: وگفت ديكش موهاشو

 ....اما من معشوقه اشم نه بابام.. اره: داد زدم تيعصبان با

 ؟يكنينم يخودت چرا نقششو باز: كرد وگفت نگاهم

 ...كنميم انتيبابام فكر كنه دارم بهش خ خوامينم-

 ه؟يكار چ نيپس اسم ا-

 ....كمك-

 ؟يچرا با فتوشاپ مخالف-

 ....حرفش ريكه ونوس نتونه بزنه ز... باشه يواقع ديبا لمياون ف-

 ...دونميمن نم-

 ...بهم خبر بده يهر وقت اماده بود.... بازم فكراتو بكن-

 شه؟ياز كجا معلوم عاشق من م-

 ...اديخوشش م پيجوون و خوش ت ياز پسرا-

 ...اما اون تورو-

منم از شر اون  يبابا... ياز ونوس بچاپ يتونيم يدر ازاش تو هرچقدر كه بخوا... خواميوچند تا عكس م لميف هيسروش من فقط -

 ....شهيراحت م تهيعفر

 من چطور باهاش اشنا بشم؟-
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 ....شناسميمن اون زن هوس باز و م... يما وبهش رو نشون بد يخونه  يايچند بار ب هيكاف-

خودم زنگ ... بدن ريبه ونوس گ ابونيتو خ دميخواستم برم كه باز ترس..ودش باشهمنم گذاشتم تو حال خ.نگفت يزيچ سروش

 ...زدم به آژانس

 .ارامش اتاقمو دوست داشتم. بعد هم باز به سمت خونه راه افتادم قهيدق چند

 .ارامش اتاقمو دوست داشتم. بعد هم باز به سمت خونه راه افتادم قهيدق چند

 .از اونجا سر دراورد هويسروش  يچطور كردميهمش فكر م نيماش تو

كارم  دونستمينم.شدم رهيو به اسمون خ دميكش قياه عم هي... سروش يخاله  يخونه .... بود اريد يافتاد كه اونجا خونه  ادمي

 ...نه ايدرسته 

 .ستين يت وچه وقتبابام خونه اس يكه چه وقت دميفهميم شهيهم دنشياز طرز لباس پوش. ونوس تنها بود... خونه شدم وارد

 .بود دهيكوتاه پوش يصورت راهنيپ هي... اما نشد... كه اومده بودم برگردم ياز همون راه خواستميم

 !م؟يفكر كرده بود من ك... احمق ي كهيزن... گلدون گذاشته بود يشمع روشن كرده بود چند تا شاخه گل رز تو زيم يرو

 .توجه به لحن مهربون و سالم مثال با محبتش به اتاقم رفتم و در رو هم قفل كردم يب

 .دميتخت دراز كش يراحت رو اليخ با

 .كرديتختم نشسته بود ومنو نگاه م نييپا... حاله يكردم ونوس ب حس

 .واومد تو تختمجست زد  هي ياونم فور... دستمو به سمتش دراز كردم ... دميكه امروز داشت بهش حق م يروز با

 .بود اريد يرنگ مورد عالقه  يصورت. شدم رهيسقف خ به

*************** 

 ...بودم ستادهيا كينيليك يجلو يصورت يگل پر از رز ها يدسته  هي با

 !يدندون پزشك يتخصص نكييليك هي ياومده بود شده بود منش... كنهياخرشم كار خودشو م دونستميم

راحت  اليتا با خ رفتميداشنگاه هم نم... حلقه نه اون زنگ زده بود نه من انيهفته بود كه بعد از جر كي قايدق... دميكش ياه هي

 ...فكرهاشو بكنه
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اصال خودم هم  يعني.... مشكل نداشتم يليخ لشيبا تحص... بره سركار و خواستيدرست بود دلم نم. موضعم مشخص بود من

 .حرفها ليقب نيواز ا رسهيكه به من نم زديغر م شهيهمعمر شاغل بود وبابام  هيمامانم . دونستمينم

 ...فتهيمن ب ياتفاق برا نيا دميترسيم

مامانم مجبورش  دميبعدا فهم. ساده بود ي پلمهيد هيبا مامان ازدواج كرد  يداشت وبابام هم وقت يپرستار سانسيفوق ل مامانم

 ...بحث بود شهياما هم...كرده درس بخونه ومهندس بشه

 .دميترسيو افكار استقالل طلبانه اش م اريكه تجربه كرده بودم از د يمسائل نيبه خاطر هم ديشا

 .هفته پوستم كنده شد هياون  اما

 ... زدميمدام با عكسش حرف م... و گم كردم يزيچ هيانگار .. ستين يوقت شميچقدر تنها م... چقدر دوستش دارم دميفهميم تازه

 .وحشتناك بود بماند چقدر

 ...عصر شيتا ش... دونستميهم ساعت كارشو م حاال

 .رفتميم نييباال و پا... كنهيغل غل م شيمثل اب كه رو ات... بود شيربع به ش هي

پوزخند  اي كردينگاه م ايهم كه فقط  شديرد م يهر ك. بودم ستادهيا نكيليك يمثل احمقها جلو يصورت يدسته گل پر از رزها هي با

 ...گهيد رونيب ايب.. اه... زديم

 ...چند تا مغازه اون طرف تر... اريد يخودم هم برا يپاك اب پرتقال بخرم هم برا هي رفتم

 .ماتم برد... اومدم رونياز مغازه ب يوقت

 .اومدند رونيساله دوشادوش هم ب يجوون وس بايپسر تقر هي به

 ...هم رو لبهاش بود قيلبخند عم هي كهيحال در

 ...به باهم بودنشون... به لبخندشون... كردميفقط داشتم نگاه م... ا از دستام افتاده وهياب م لونيگل و نا دسته

 .كه از فرط تعجب گرد شده بود ييبا دهن باز و چشمها...و زل زد تو چشمهام ديبه سمتم چرخ... دينگاهمو فهم ينيانگار سنگ اريد

 .منو نداشت دنيد توقع

 .بهانه هاشو درك كنم تونستميحاال راحت م..  ديلرز يتمام وجودم م تياز عصبان... رفتم نيتوجه بهش به سمت ماش يب
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 ....مونميتو زنده نم يلحظه هم ب هي گفتيكه م يبفهمم چطور بدون من سر كرد درصورت تونستميم

اتفاق كه بهم  هيبعد از  شهيهم.نداشت يو خوشحال يو ناراحت تيعصبان... بود نينقطه ضعفم هم شهيهم... ومدينفسم باال نم...حاال

 .شدميداشتم خفه م... دراوردم موياسپر... يلعنت... شدميمحتاج نفس م ختميريم

 .نشست اريباز شد و د نيماش در

 .نگاهش نكردم يحت

 ....سالم حمزه: اروم گفت اريد

 ...ندادم جوابشو

 خبرا؟ ؟چهيخوب:باز گفت اريد

 .كردميبهش داشتم رو به رو مو نگاه م تياهم يب همچنان

 ...چه عجب: اروم گفت اريد

 .بهش كردم كه خودشو جمع كرد ينگاه هي

 ...هدف راه افتادم يو روشن كردم و ب نيماش

 .كردميو دنده عوض م گرفتميفقط با حرص سرعت م.. بگم واز كجا شروع كنم يچ دونستمينم

 ...منو برسونه خواستيم.... اون همكارمه: اروم گفت اريد

 ...يگيتو كه راست م... اره: حرص گفتم با

 حمزه ؟-

 ...زهرمار-

 .كردميصحبت نم ينطوريوقت باهاش ا چيه. برد ماتش

 من بود؟ يبرا يقشنگ يچه گال:حال اروم گفت نيا با

 ...نيزم شونيچرا پس انداخت:توجه به سكوت من ادامه داد يب و

 حمزه؟:گفت كرديكه دسته گل و بو م يدرحال
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 ...صداتو بشنوم خوامينم.... دهنتو ببند اريد-

 ...يكنياشتباه م ي؟ باور كن تو دار...يزنيحرف م ينطوريحمزه چرا ا:گفت صالياست با

 يعفه  يچ يبگو برا... پس بگو...  يديهفته سر منو دور د هيتا  ؟يكشيتو خجالت نم... كنميدار م اشتباه م... اشتباه.. اره: زدم داد

موش و گربه  نيا گهيد... كردميگورمو گم م يگفتيبود؟ خوب زودتر م نيحرفت ا يهمه .... يومديفكر كردن ومهلت خواستن م

 .خواستيرو نم ايباز

 ...پر اشك مات شد به من يباچشمها اريد

 ...شنوهيهمشو م دونستمياما م... زدميبا خودم غر م... دميكشيتند تند نفس م من

چه به هم ... يا قهيخوش سل... خوشم اومد... بود؟ نه نيكار كردنت ا يبهانه .. يدغل باز باش نقدريا كنميباور نم.. شهيباورم نم-

 ..اديم تتيبه شخص يليخ تيليحقا كه فام... خانم وفادار يخوشبخت بش... نيومديم

 ...دادميادامه م ظيهمچنان باغ... گميدارم م يچ دميفهمينم گهيد

 :گفت يبغض دار يوصدا يبا اشفتگ اريد

 ...يكالفه ام كرد... گهيحمزه بس كن د-

 .ومدينفسم باال نم.. و در اوردم يندادم و اسپر جوابشو

 :ديپرس يو نگران تيبا عصبان.كرد نگام

 ؟يحمزه خوب-

 ...تو...  يكارا........ با ... اره-

 ...نتونستم يعني... ندادم ادامه

 .و رو داشبورد پرت كردم ياسپر... نگفت يچيه

 :ديتعجب ازم پرس با

 ؟يكنيم كاريحمزه چ-

 .نذاشتم محلش
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 ....مربوطه.... خودم .... به-

 ...حمزه تو روخدا:بغض گفت با

 ...ديببخش... خوب يليخ: و به سمتم گرفت واروم گفت ياسپر

 ...رونيگرفتم و ازپنجره پرتش كردم ب ازش

 وونه؟يد يكنيم كاريچ يدار: گفت هيو با گر ديكش غيج

 .ندادم جوابشو

 ؟يكنيلج م يبا ك-

 ...اصال من غلط كردم...حمزه-

 .گوشه نگه داشتم هي

 ....نمت.يب...ب... خوام...  ي... نم... گهيد: گفتم  دهيبر دهيبر

 ...يكنياشتباه م يبه خدا دار...ستيتو رو خدا تو حالت خوب ن... حمزه: گفت هيگر با

 ....شو...گم: حال رو حرفم موندم و گفتم نيبا ا... اشكاشو نداشتم دنيد طاقت

 ...حالت خوبه نميكه نب ينه تا وقت يول.... شميباشه گم م-

سر چهار راه  يشد و به سمت داروخونه  ادهيپ نياز ماش... سرمو گذاشتم رو فرمون...زور سرفه تو چشمام اشك جمع شده بود از

متوجه  گهياما من د...با پزشك دارو خونه برگشت... ديدويم يكه چطور كردميفقط نگاهش م....خواستم صداش كنم اما.ديدو

 .نشدم يزيچ

 .زل زده بود بهم ونيدو تا نگاه قرمز و گر... چشمهامو باز كردم يوقت

 نيچطور تونست چن... ذاشتميدوستش داشتم و بهش احترام م نهمهيمن كه ا. و كرده بود نكاريچرا با من ا.... دلخور بودم ازش

 ...ارهيسرم ب ييبال

 .ازش برگردوندم رومو

 .صدام كرد اهسته
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 .نشون بدم يدستش باعث شد نتونم واكنش يگرما. گرفت دستمو

رفتار  نطوريبه خدا با همه هم... حمزه اون همكارم بود... كنمينكردم ونم انتيوقت به تو خ چيباور كن من ه: ادامه داد يلحن جد با

 ...رمياما من گفتم خودم م.... داد كه منو برسونه شنهاديبهم پ... يتو زود قضاوت كرد... كنهيم

اخرشم .... گله كرد كيوتراف نيبعدم از بنز... رسونمتونيبا اتوبوس م نكهيمنظورم ا.... دارما نيماش ديفكر نكن: گفت يبه شوخ بعد

 ...دميمن فقط خند... ديخدارو شكركه قبول نكرد:گفت بهم... بود اوردهين نيفقط تعارف كرده واقعا ماش دميفهم

 .خندم گرفته بود كرديم فيدار هم كه داشت برام تعر هيبا اون لحن گر... چرا  دروغ

مودبه ه  يليخ...ياما خ.... ادب و دلقكه يب ياز اون ادما كردميمنم اول فكر م.... به خدا اون زن وبچه داره: با هق هق ادامه داد اريد

 ....ه ه

 .كرديم هيمثل ابر بهار گر...كه ناچارا برگشتم سمتش زديزار م نيهمچ

 ...كنميحواسش به من نبود كه دارم نگاهش م هنوز

 يليمن دلم خ...من ؟يهم كه نزد ؟زنگيايدانشگاه كه نم ؟ييمعلومه كجا چيهفته ه هياصال تو : گفت هيبود وبا گر رهيپاهاش خ به

 يتو هنوز به من اعتما د ندار ؟حمزهيرفت يگذاشت ياونجور ياما وقت.... خوشحال شدم يليخ دمتيد يوقت... ودبرات تنگ شده ب

 نه؟

هنوز داشت اشك .و نفسش وفوت كرد... رميسر كار نم گهيد يخواياگه م... كنميم يمن به خاطر تو هركار:وگفت دينفس كش هي

 .ختيريم

 .كردميحس م نويا... داديصداقت م يكالمش بو... راحت حرفهاشو باور كردم نقدريچرا ا دونمينم... ومديخودم بدم م از

 .دستشو محكم تو دستم گرفتمو فشار دادم... هفته هيبعد ... باشم يعصبان تونستمينم گهيد

 .صورتش سرخ شده بود. و اروم باال گرفت سرش

 حمزه؟: گفت اهسته

 ...دوستت دارم: اروم گفت يليشد وخ رهيچشمهام خ تو

 .زديها مدام با خودش حرف م وونهيمثل د سروش
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 ؟يو داشت يجرات دزد يمطمئن:بهش انداختم و گفتم ينگاه هي

 ...ميكنيم ميكه دار يكار يمطمئن: بهم گفت اروم

 .گرفتيخنده ام م فتادمينقشه هاش م اديهنوزم .. دميو خند.. اونم از نوع مسلحانه... ستيكه بد تر ن ياز دزد-

 ..ميهم وارد خونه شد با

 ديمنم اون وقت روز قاعدتا نبا. بابا خونه نبود.لبخند نسبتا ارامش بخش بهش زدم هي.كرده بود خيو بود و  ديرنگش پر سروش

 .ونوس و سروش مجبور شدم يمعرف ياما برا... خونه ومدميم

 ...چادر به سرش انداخت و زل زد به من هي ونوس

 .از شهرستان اومدن... تندوستم هس شونيونوس خانم ا-

 دونستمينم. ما باشه و توجه ونوس و به خودش جلب كنه يخونه  يتو يسروش چند روز.بدم لشيبود كه قرار بود تحو ييدروغا

 ...ستين.... غلطه... كارم درسته

 .رميونوس واز بابا بگ ييجورا هي خواستيدلم م اما

 .و از من گرفته بود اريكه اون د همنطور

 .نهيمبل بش يو من سروش و دعوت كردم تا رو... نيخوش اومد يليخ:عجب گفتمت ونوس

 .بدم حيمنم به اشپزخونه رفتم تا ماجرا رو توض. هم رفت اشپزخونه ونوس

 مونه؟يچند روز م: دياروم پرس ونوس

 ...هست-

 ؟ شهيپدرت ناراحت نم:ونوس

 ..كار كن نشه هي-

 ....چشمممم يبه رو-

 .خورديبهم م شيميلحن صم نياز ا حالم

 .ديوخند.. پهيمثل خودت خوش ت:اهسته گفت ونوس
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 .باشه حيوق نقدريا تونستيچطور م...يلعنت... واقعا كه هم احمق بود هم ساده هم . پس چشمشو گرفته بود... خوبه

 ....زميعز رسهيتو نم تيبه جذاب چكسيالبته ه: و به سمتم گرفت وگفت ييچا وانيل يمحتو ينيس

 ..ونوس-

 نم؟جا-

 ..يبهتره تمومش كن.... خورهيحرفهات بهم م نيحالم ازا-

 ....يشيباالخره رام م: داد وگفت لميلبخند مذخرف تحو هي

 ...شميمن رامت نم-

 .يشياما توهم باالخره رام م... چموشم يمن عاشق ادما-

شك داشتم و  شيپ قهياگر تا چند دق... يموم تو دست من هيكه مثل  ييتو... يكه قرار رام من بش ييفكر كردم كه تو باخودم

 .بهش رحم كنم خواستميم

 .شرمانه اش مطمئن و مصر شدم يحرفها وافكار مذخرف و ب نيا با

كدوم  چيمالقات بود ونه من نه سروش ه نياول... قرار شد من به حموم برم واون باب صحبت وباز كنه. سروش چشمك زدم به

 .مينداشت يتيانتظار موفق چيه

 .به هال برگشتم يدوش نسبتا طوالن هياز  بعد

 .ديخنديو ونوس م گفتيم سروش

 .اومدم نيياز پله ها پا. سوختيبابام م يدلم برا... دميكش ياه هي...  يمخ زن حرفه ا. بود يهر حال پسر خبره ا به

 ...دوستت بانمكه نيحمزه چقدرا يوا:به من گفت يميصم يليخ ونوس

 .همون موقع ها هم بابا اومد.كردميبه ساعت نگاه م.ندادم جوابشو

 !براش كندم يكه چه گور دونستيوگرنه نم. من مخ بابا رو زد تيجلب رضا ياحتماال برا.. هيبه چ يبراش گفت چ يفور ونوس

 يفرق چيا حمزه هو تو ب يكم و كسر نداشته باش يهست نجايا يتا وقت دوارميام: راحت با سروش صحبت كرد وگفت يليخ بابا

 ...حرفها نيو از ا يندار
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و به  هيسروش شهرستان:اما اون موقع گفتم... دوستمه دونستيم..... كنهيم يسروش تهران زندگ دونستيبود كه بابا نم نيا شيخوب

 ....كنه يبا ما زندگ يتو خوابگاه قراره چند وقت يخاطر مشكالت

 . رگ خوابش قشنگ دستش بود.. ونوس خوب پخته بودتش...نزد يحرف بابا

 .بود يحلقه ام سفارش.روش حك شده بود نيبه الت اريكه اسم د ديسف يحلقه  هي. كردميم يبا حلقه ام باز منم

 ....تك باشه يسادگ نيدر ع خواديدلم م.. من دوست ندارمشون-

 مگه بدن؟ نايخوب ا-

 ....بدن؟؟؟ افتضاحن-

 ....چه خوشگله گاين نويا... بابا يا-

 .ديو خند... اريرو برا زن دومت در ب ايباز يدهات نيحمزه ا... اه اه...نهياون پر نگ. يييوا-

 .ديخنديهم م فروشنده

 .!دونستيخودشم نم نكهيبدتر ا.خواديم يچ اريد دونستمينم. كالفه شده بودم گهيكه د من

 .كرديدوا م يدرد هينظرات اونا  ديشا... بودم چرا با اومدن زهرا ومامان مخالفت كرده بودم مونيپش حاال

 ...يچ نيا-

 ...ساعت هامون نطوريهم... حلقه هامو ست باشه خواديبعدشم من دلم م.. من طال زرد دوست ندارم-

 :و امتحان كردگفت ييچندتا نكهياز ا بعد

 ...حمزه... اقا ممنون-

 ....گهيد يكرديو انتخاب م يكي... خوشگل داشت يخوب اون همه حلقه ها:اومدم وگفتم رونيهمراهش ب مغازه به از

 ...مغازه بود نيحمزه اون دوم:تعجب گفت با

 .و نگاهش كردم ستادميا

 شد؟ يهان؟ چ-

 ؟يكن ديمغازه خر نيچندم يخوايم يعني-
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 ....ايحاال فعال تو ب-

.. هنوز اولشه... خر خوبم....  ييييييييييحمزززز:خرم كنه گفت يچطور دونستيكه م يدور بازوم حلقه كرد و با لحن دستشو

 ...غر غر نكن نقدرميا

 .رفتميدنبالش م زمهايپنوتيمثل ه... برام كه بخوام باهاش مخالفت كنم مونديم يمگه هوش گهيد

هرچند . دادينشون نم تيحساس نقدريا زايچ ي هيشمعدون و لباسش و لباس من وبق نهيا يواسه .ذاشتيم يراديا هي يهمه چ رو

 ....تك تكه زيچ هيمعلوم بود دنبال  يكي نيبازم پدرمو دراورد اما ا

 نيترياونم داشت و.ستادميگوشه ا هيبا احساس گرما ... ومديداشت از جا در م گهيپاهام كه د. منم خسته شده بودم... گرم بود هوا

 .كرديوتماشا م

 ؟يشد يچ ؟يخوب:نگاهم كرد وگفت يبا نگران... يالوده هم بود وباز حس خفگهوا . دراوردم موياسپر

 ...يچيه-

 اريد يوا:عفه اومدم كه . قدم از قدم بردارم تونستميواقعا نم گهياما اداشو دراوردم چون د. زده بودمو خوب بودم ياسپر هرچند

 ...پله نشستم  هي يرو... بده يليدارم حالم خ

 ...رميگيدارم زن م يجد يجد كردميفكر م نيو به ا كردميدر م يخستگ يداشتم در اسودگ.. هويبه دو معلوم نشد كجا رفت  اونم

بهم  ميعروس ي هيهرچند هد. مهمون تو جشنمون بود هيبابا هم منت گذاشته بود ومثل ... بود تمام خرج و مخارج ومامان بده قرار

بود  دهيرس جهينت نيبه ا گهيدراورد اما د يباز اريسر د يليخ نكهيبا ا... كردميفكرشم نم.... دمش گرم ييخدا.كادو داد نيماش هي

 .ازش دست بكشم رامن انتخابمو كردم و عم

 ...هم شده بود مثل برج زهرمار ونوس

كه  يطور.باهاش رفتار كرده بود نتيبدجنس و بد ط يو برده بودم اونجا مثل مادرشوهرها  اريكه د يبود كه چند بار نيا جالب

 .كرد عشيضا كيش يليبار خ هيبابا 

 ...نچسبه... گوشت تلخه:گفتيهمش م.ومدياما از ونوس خوشش نم. نداشت يهم با مامانم مشكل اريد

 .جور بود زيخالصه همه چ...تو يهم برا.. است بهيمن غر يچون هم برا... نداره ياون به من وتوربط:گفتميم منم
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 .عصر هم جشنمون بود.. ميمحضر و عقد كن ميعقد قرار بود صبحش بر يبرا.ميريبا هم بگ ميخواستيم يعروسو  عقد

عقد  يباز خطبه  يلمبرداريف يبرا مونيمحضر وبعد تو مراسم عروس ميمسخره است بر:گفتيم... ومديخوشش نم شياز نما اريد

 ...خونده بشه

عروس و داماد  گهيحاضر واماده است و البد صد نفر د شهيكه اونجا هم يعقد يدوست داره تو محضر سر سفره  گفتيم همش

كبره بسته واون نون احتماال  ياون سفره  دونستميمن كه نم... شروع كردن عقد كنه و بله رو بگه شونويسرش نشستن و زندگ

 .لوش الل بودممنم كه ج... گهيبود د اريد يول.... اشهداشته ب تونهيم يمنيوكپك زده چه خوش  اتيب

كار هم قرار بو د برم شركت بابا ومشغول بشم تابعد كه .... بود دهيچ لشويوسا ارهميد. كرده بود هيبرامون خونه هم كرا مامان

 .شده بود ايزود مه يليخ زيهمه چ...ميمدركمون و گرفت

 .نعمت بود هيخودش  نيهم.... منو دوست داشت يليخ اريد مادر

 .رفتيدلم غنج م ارياما از فكر داشتن د... رميگيچقدر زود دارم سروسامون م كردميداشتم فكر م همش

ضعف  يحتمن يهم صبحونه نخورد يصبح... رميمن بم ياله: برگشت وگفت وهيو ابم كياب و ك يبطر هيبا  قهيبعدا ز چند دق اريد

 ...يكرد

 .محبتهاش بودم نيا يمرده  كشته

 ....من حوصله ام سر رفته... نمه بجنب هيفقط .... خوبم:نر از جام پاشدم وگفتممثل ف.... كنم تشياذ شتريب ومدين دلم

كه به در مغازه چسبونده بودن نگاه  يداشت به كاغذ.... ستاديا نيتريو هي يكه جلو ميجلو رفت يچند قدم... باشه: گفت يارفوريد

 .كردميم

 ...هياون برگه چ نميكنجكاو جلو رفتم و بب منم

 .ديخواهيكه شما م يبا طرح ومدل يسفارش يطال ساخت

 ...ساخت از ما... از شما  سفارش

 .دميكه نفهم من

 حمزه؟:گفت اريد
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 بله؟-

 م؟يسفارش بد: گفت زديكه برق م ييچشمها با

 ..يخوايم يچه مدل يدونياخه تو كه نم-

 ....تو ميبر ايحاال ب:گفت جانيو با ه ديكش دستمو

 .درهم بود ارياما باز د.... كه قبال سفارش داده بودن ييحلقه ها.. البوم جلومون گذاشتن هي. دنبالش رفتم ومنم

روش : گفت يجرقه تو ذهنش زده باشه فور هيانگاركه .... باشه و ديطال سف.. خواميساده م يحلقه  هيما :بست وگفت البومو

 ....اسمامون حك شده باشه

 .ديمنظورشو فهم فروشندهه

چسه حلقه چقدر بود كه روش اسمم  هي... اسمامون روش حك شده باشه يچ يعنيمن اون وسط مثل منگولها مونده بودم  فقط

 !م؟يسيبنو

 .ومديبه نظر جالب م. هيمنظورش چ دمياخرش فهم...اسم من.... اون يحلقه  يحك بشه و رو اريمن اسم د يحلقه  يشد رو قرار

 ...عشق من... گلباهوش و خوش.... گهيخودم بود د زن

 .خوشحال بودم اريچقدرا زداشتن د دونستيخدا م... هفت ماهه حل بشه شيما ش يتمام كارها شدينم باورم

 .از دستش بدم دميترسيبود وبهش وابسته شده بودم كه مدام م زياونقدر برام عز...ميزندگ يبود همه  شده

 !ديرسيكاش نم.. ديترس به سرانجام رس نيا و

*********************** 

 ...يپا بابابزرگ هيواسه خودت : به نفس نفس افتاده بودم كه سروش مسخرم كرد وگفت نيهمچ... خواب پهن كردم رخت

 ...تو رو تخت بخواب: تختم نشستم و گفتم ينذاشتم و لبه  محلش

 .شد ياخرش راض.كرديتعارف م ساعت تمام داشت با من كي

 حمزه؟:كه گفت كردميسقف نگاه م به

 هوووم؟-
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 ...كارمون درسته-

 ...اره:مكث گفتم با

 ...يچقدر فرق كرد: و گفت ديسمتم چرخ به

 .ندادم جوابشو

 ...همه اتفاق و ماجرا نيا....  شناسمتويدو ساله كه م كينزد... چقدر اتفاق افتاد: فوت كرد وگفت نفسشو

 ...به خودم... اريبه د... به تو... كردميتو زندان همش فكر م: داد هادام

واز دست بدم واون  نيريش كردميفكر نم... فتهيب ياتفاق نيچن يروز كردميفكر نم: سرم قال ب كردمو سروش گفت ريز دستهامو

 ...پسرم شده باشه واسم منو روش گذاشته باشه هيصاحب .... سال هيبعد 

 ...شوهره دوست داشته اسم سروش و رو پسرش بذاره ديحاال شا: مسخره گفتم با

 مخالفت نكرد؟ نيريخوب چرا ش-

 .بهم نداد يجواب

 ؟يباهاش اشنا شد يچطور: دميپرس ازش

 ...بود و پدرش اجازه نداده بود درس بخونه پلمهيد...دوست بودن... بود نايا اريد ي هيهمسا: و گفت ديكش قياه عم هي

 .شدم يجور هيهمون موقع ... داشت من كاسه اش و بردم خونه اشون يبار كه خاله اش نذر هي

اونقدر كه سالمم ...نيبا وقا ر ومت.. بود يجور هي... نيريش دنيفقط محض خاطر د... بهونه و با بهونه اونجا بودم يب گهيد بعدش

 ...بهش كردمينم

.. رو بهم داد ايانگار دن... جواب و بهم داد يهم وقت اريد... دهيجواب م يچ شيخواستگار اميخواستم بپرسه اگه ب ارياز د بعد

ساده ومحجوب خوشم  يدختر چادر هيبعد اون همه دختر از  كردميوقت فكرشوهم نم چيه... به من داره ياونم حس دونستمينم

 ...بود يشروع كاف يخواستن برا نيهم... تخواسيبه هر حال من دوستش داشتم واونم منو م.... يو مذهب يسنت ديبا عقا... اديب

مثل تو ... مونيسر زندگ ميو بر رميبرم دستشو بگ كردميم ياپردازيكه براش رو يو فروش لمميف يلمبرداريشد بعد از ف قرار

 ...دغدغه يساده و ب... ديراحت گرفت زويكه همه چ... اريود
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 ...نشد كه نشد... نشد: واروم گفت ديكش ياه هي

 .كردميدركش م ييجورا هي... بشه ينگفتم وگذاشتم خال يزيچ

 .اگه كارا وافكار احمقانه اش نبود االن پدر اون بچه سروش بود... نبود هاشياگه بلند پرواز... هم نه ييجورا هي

اخر وعاقبتش بعدشم ... بسازه و مثال مملكت و نقد كنه ياسيبدون مجوز نسبتا س لميف هيكرد كه  يخودش چه فكر  شيپ دونمينم

 ..بشه زندان وحبس

رو گرفته  گهيكننده وچند نفر د هيبودن كارگردان كه خودش بود وته ختهير يلمبرداريوسط ف... مينداشت يماه تمام ازش خبر كي

 مدت هيبعد از ... بودن

 تيكرده بود تمام فعال يدارلمبريكه اون ف يوموضوع لمنامهيبا اون ف.. اعدامش نكرده بودن..ميكرديخدا رو شكر م يكل ديبا تازه

 ...سوال برده بود رياگران ها وسازمان ها رو ز

 ...فقط رضا بود كه هم حواسش به سروش بو دهم من.. شدميمسائل نم ريدرگ يليمن اون موقع خ هرچند

 ...هيبق يخراب شدن ارزوها يخراب شدن اوضاع من انگار راه صاف شد برا با

 .فوت كردم نفسمو

 ...ادياز خودم بدم م يگاه.... حمزه يدونيم: اروم گفت سروش

 ...نطوريمنم هم-

 رميگيعذاب وجدان نم نقدريا... از بانك يدزد ياما مطمئنم برا... هيكار چ نيعاقبت ا دونمينم: وگفت ديكش يقينفس عم سروش

 ...كار نيكه بعد از ا

 ؟يجا زد: حرفش اومدم وگفتم وسط

 ...يكنينم ياما كار درست.... نه-

 ....يخوبه كه جا نزد-

اون ونوس و ... يتو چشماش نگاه كن ييبا چه رو يخوايتا اخر عمرت م... اما فكر بابات باش..رميم رميگيمن پولمو م... حمزه-

به  تيتا اخر روز زندگ يتونيم يچه طور... يبا پدرت بكن نكارويا يتو حق ندار... كه هست يحاال ونوس هر چ... دوست داره يليخ
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 ؟... يو دم نزن يبابات نگاه كن

 ...به اخر عمرم نمونده يزيچ...نترس-

 .چشمم بود يجلو شهيمثل هم اريصورت د. نگاهم كرد و منم به پهلو غلت زدم سروش

. ..نا تموم بمونه خواستيدلم نم. رفتميتا تهش م ديو كه شروع كرده بودمو با يراه گهياما د... نه  ايكارم درسته  دونستمينم

 .بابا رو راحت كنم خواستميم

 .داشت يشتريب اقتيل اون

 .فوت كردم نفسمو

 .تو صورتمو سروش دوباره صدام كرد دميپاش خيچند مشت اب ... اصالح صورتم تموم شده بود. صدام كرد سروش

 ...اومدم:گفتم كالفه

 ...خورهيداره زنگ م تيگوش:وباز كرد وگفت در

 .جواب دادم مويحوله صورتمو خشك كردم و گوش با

 بله؟-

 ...حمزه خان.... الو-

 ...بله خودم هستم-

 د؟يبه جا اورد-

 .يفتح...معصومه.... هان. صداش اشنا بود. داشتم ذهنمو متمركز كنم يكرده بود م و سع زير چشمهامو

 ...حال شما.... بله..بله-

 ....ريصبحتون به خ... ممنون-

 حالتون خوبه؟ بابا خوبن؟... ريصبح شما هم به خ: تختم نشستم وگفتم يرو

 ...ميمرخصش كرد روزيپر.. الحمداهللا حالشون خوبه... بله-

 ...خوب خدا رو شكر-
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به ... كنميمنم ازتون دعوت م... ننيدوست داشتن شما رو بب يليخ شونيا.... راستش من تماس گرفتم به خواست پدرم البته-

 ...دينيبيخور مما رو اگه در يكلبه ... دياريب فيصرف نهار تشر

 ...چه لفظ قلم.... اُه

 ...نكردم يمن كه كار... كنميخواهش م:وگفتم دميخند

 ...مياگر مقدوره براتون ما ظهر منتظرتون هست... ديينفرما-

 .نر فته بودم يوقت بود مهمون يليخ يول... داشتم باهاشون يتياصال من چه سنخ... انهيقبول كنم  دونستمينم

 ...رسميظهر خدمتتون م...چشم-

 واقعا؟؟؟-

 .از هول بودن خودم بدم اومد . گفت فكر كردم اصال توقع نداشت من قبول كنم نيهمچ

 ...ميما منتظر.... ديكنيخوشحالمون م يليخ يوا: گفت يفور معصومه

 ...يبرم مهمون خواستميبعد از اون همه وقت م. كردم يكوتاه خداحافظ يچند تا جمله  بعد

 .كرديم يتو اتاقم با ونوس باز سروش

 بود؟ يك-

 ...اشنا هي-

 دختر بود؟-

 يمهمون ديبريم فيكار كنم؟ شما كه تشر يظهر من چ: گفت ديفهم يخودشم فور... كه توسرش بود اخمهام رفت توهم يفكر از

 .ديوخند... انگار

 ...به قاب عكسش. بود رهيخ اريد يتو چشمها... فوت كردم نفسمو

 ...بپوشم ونيمن ا-

 ...رو بپوش هياون مشك... نه-

 ...دهيمامانت د دمياونو قبال پوش... نه ه ه ه-
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 .....به لباسهاش كردم ينگاه هيكنار ودر كمد وباز كردم و دمشيكش

 ...دميهمونه كه من خر نيا: و دراوردم وگفتم يكت و دامن سبز پسته ا هي

 ؟يرنگه انتخاب كرد نيا... يبس كه خز... اره: و ازم گرفتشو و گفت ديخند

 ...پوشم يم نويهم... باشه خر خوبم: با خنده گفت ارينگفتم و د يچيه

 ...رونيمنو هل داد از اتاق ب و

 اريد شيپ ياما وقت. هرچند خوش صحبت بود.دادميگوش م رهياز ارتروز گردن و غ اريمادر د يساعت تمام داشتم به ناله ها مين

 ...باشم اريد شيبودم دوست داشتم همش پ

 .اومد رونيپرنسس از اتاق ب هياتاق باز شد ومثل  در

 .دادياندامشو نشون م يايبود اما قشنگ تو تنش نشسته بود و زوا غيج ياديرنگش ز نكهيا با

 .عمرا بذارم... بپوشه يجلو عل خواستيم نويا

 ...خوشگله يليخ... ها ميخودمون: لبخند بهم زد وگفت هي

 .دميو من خند... پسرمه  ي قهيسل: به حركت دراورد وگفت شويصندل اريد مادر

 ....اريد:رفت اشپزخونه گفتم اريتا مادر د اما

 بله؟-

 ش؟ينپوش شهيم-

 خوبه؟ يتو كه خودت گفت... چرا-

 ...خوبه ياديز گهياما د... اره-

 ...ميمانتو بپوشم بر هيمنم  يتو حاضر... گهينده د ريحمزه گ-

 ...اريد-

 ه؟يچ:وگفت ستاديبا تحكم صداش كردم كه راست ا يجور هي

 ...نپوش نويا-
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 اخه چرا؟-

 ...نپوشش گميم من

 ...بپوشم نويمن خودمم دوست دارم هم يول: كردوگفت اخم

 ...اسفند دونه دونه: اومد اريمادر د يصدا

 .بود فميتو ك مياسپر... به سمت اتاق رفتم... شدميداشتم خفه م.... گوش كنم شويبق دمينرس گهيد

 ...يدونيتو كه حالشو م... مامان: سر مامانش داد زد اريد

 .نشستم اريكنار تخت خواب د نيگوشه رو زم هينفسم كه جا اومد ... رفتيحواسش م يخانم وفادار گاه طفلك

 ..تو روخدا ديببخش ؟يخوب: اب گرفت جلومو گفت وانيل هي اريد

 .شروع شد اميباز بميننه من غر باز

 ...پوش...ن... و... نيا: خوب بودم گفتم نكهيا با

 ....دستش داده بودما يخوب نقطه ضعف.ابو به لبهام چسبوند وانيو ل. .. يتو بگ يهر چ.باشه چشم-

 .كردميكه دست سروش بود و رو لبام حس م يوانيل ينيسنگ

 .كردينگاهم م ينگران با

 .بغض وحشتناك تو گلوم بود هي. اب وپس زدم وانيل

 ...حمزه: م گفتارو سروش

دوش  ديبا....و از جام بلند شدم... يدونيخودت م.... و ونوس ييتو.. بابا هم كه شركته... ظهر كه رفتم: فوت كردمو گفتم نفسمو

 .نود باشم قهيدق ومديوقت داشتم اما بدم م يكل... كردميم يكار زيكم تم هي ديهم كه گند برداشته بود با نيماش... گرفتميم

 ...خودم كه عمرا بهش دست بكشم... كارواش بردمشيم ديبا...ستادميوا نيماش يجلو

 .ميسوار شد وباهم به سمت كارواش رفت. نكرد يمخالفت.... ادياز سروش هم خواستم باهام ب.... برداشتم چمويسوئ

 ...خودم كه عمرا بهش دست بكشم... كارواش بردمشيم ديبا...ستادميوا نيماش يجلو

 .ميسوار شد وباهم به سمت كارواش رفت. نكرد يمخالفت.... ادياز سروش هم خواستم باهام ب.... برداشتم چمويسوئ
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 ؟يلباس دار: و بشورن سروش گفت نيكه ماش يوقت تا

 ...اره-

رست تا د سميوا نيدوست داشتم باال سر ماش. به زور مجبورم كرد از كارواش خارج بشم... ميحاال بر ايب: وگفت ديكش دستمو

 .سروش مهلت نداد يول... كنن واز كارشون نزنن زشيتم يوحساب

 .پاساژ بود هيكارواش  يكاينزد

 .نرفته بود بميخودم تو ج يوقت بود دستم برا يليخ. ومديمنم بدم نم... بخرم راهنيپ هيداده بود  ريگ

 ...تو ميرفت.... از مدلش خوشم اومد. نشونم داد ياب راهنيپ هي

 ...سوخته رو بهم بده يقهوه ا اي يرنگ سورمه ا هيفروشنده خواستم  از

 .بود كيش يليخ شيرنگ قهوه ا.... اسپورت بود راهنيپ

 ...يبپوش يقهوه ا ديبا شهيتو هم يدونيحمزه م-

 چرا؟-

 ....اديم شتريچون به رنگ پوست وچشمات ب-

 پوشه؟يم يقهوه ا شيتو عروس يك: جمع كردم و گفتم لبهامو

 ...خوشگله يليكه خ هيكت شلوار نوك مداد نياالن ا... يگفتم واسه عروسن-

و  يقهوه ا يچشما نيبا ا.... بدزدنت ازم يشب عروس ترسميم: گفت كرديكتم و مرتب م ي قهيكه  يشد و در حال رهيصورتم خ به

 .ديو غش غش خند...پسر مژه بلندم نوبره ها گمايم.... و يفندق يموها

 .به خودم نگاه كردم نهيا تو

 .گرفته بودم يزيچ هيخالصه از هر كدومشون .. بابا يها هيتو ما كلميمامان بود و قد وه يها هيتو ما صورتم

 ره؟يچقدر ت: گوشم گفت ريز سروش

 .حواس بهش نگاه كردم يب

 .شديجور م پميت... كفش كرمم داشت... سوخته هم داشتم يقهوه ا نيج هي. و انتخاب كرده بودم يا قهوه
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 .نيسراغ ماش ميرفت... رونياز مغازه زدم ب. نگفتم يزيذهن شلوغم بودم كه چ ريمنم اونقدر درگ. نگفت يزيچ سروش

 .ميخوب رفت يسرا ينيريش هيو به سمت  ميسوار شد. بود اماده

 ...يخواستگار رميلحظه حس كردم دارم م هي

 .اونا رفتم يبه سمت خونه  ينيريگل وش ديوانجام خر دنيچرخ ياز كم بعد

 .و به سروش دادم كه برگرده خونه چيمرتب كردم و سوئ موهامو

نفسمو فوت كردمو ... نهار هيكمك و حاال هم  هي... نه ايگرفته بود م و هنوز مردد بودم كه برم  ينيريدسته گل و هم جعبه ش هم

 .زنگ وزدم

 ...بله: جواب داد محمد

 ..حمزه ام-

 ...نيش اومدخو.  دييبفرما-

 .باال و وارد شدم دميسوختمو كش يقهوه ا راهنيپ ي قهي

 .كجاست دونستمياشون وم خونه

 .ومديدر م يپدرش هم جلو دادميم حيترج. كفشهامو دراوردم... در منتظرم بودن يومحمد جلو معصومه

 .دادم لشونيسالم اروم تحو هيو نييانداختم پا سرمو

 .مينبود يبه خدا راض.... ديديچرا زحمت كش.... نيخوش اومد يليخ: وگل واز دستم گرفت وگفت ينيريش معصومه

 ...فكرنكنم اومدنم اشتباهه اديباعث شد ز شيميصم لحن

 ...سر پا بمونه اديز تونهيبابا نم: محمد دستمو گرفت وگفت.مبل نشسته بود يرو يمرد هي

 .يفتح يلبخند زدمو رفتم سمت اقا هي

 .شد زيخ ميبه خاطر من ن طفلك

 .سرحال و خوش صحبت بود يليبر خالف تصورم خ. فشار دادمو كنارش نشستم دستشو

 .ومديوم رفتيو م اورديم ينيريو ش وهيهم مدام م معصومه
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 .كرده بود رييتغ يليبه نظرم خ. سرش بود يبود وروسر دهيو دامن بلند پوش كيتون هي

 يلياما عطرش خ... نگاش نكنم اديكردم ز يسع... ومديكمرش م يتاو سطا ديشا. بود زده رونيب يموهاش از پشت روسر نوك

 .خوشبو بود

 .داشت شيكمم ارا هي... صورتش با مزده بود... نگاهش كردم.گرفت  ييبرام چا يوقت

 .تشكر كردم يتياهم يب با

 .يفكر كردم اومدم خواستگار يجد يجد گهيد. رهيو غ التمياز كار من و تحص. زديحرف م ياز هر در يفتح ياقا

 د؟ياورديچرا خانمتونو ن: ديبردارم كه پرس موييبردم جلو تا چا دستمو

: منصرف شدم وگفتم يينفسمو پوف كردم و از خوردن چا. من همونطور دستم خشك شده بود...به من كرد ينگاه هي معصومه

 ....فوت شدن

 .ابروهاشو باال داد يفتح ياقا

 ...دييبفرما... نهار اماده است: گفت يفور معصومه

فكر نكنم چقدر بال سرم  اديهرچند طعم خوب غذا باعث شد ز. خورميدارم م يتو هم رفته بودم كه اصال متوجه نشدم چ اونقدر

 .اومده

 ....هيوخونه دار قهيمعلوم بود دختر باسل. بود دهيزحمت كش يليخ معصومه

 .شروع كرد از خاطرات جبهه اش گفت ارهيمنو از حال وهوام در ب نكهيا يهم برا يفتح ياقا

 ...كه همش تو گذشته بودن ييادما بازم

 .داشت يادگاريتركش هم تو كمرش  هيشده بود و  ييايميجبهه ش تو

 .تمام مدت سكوت كرده بودم... نگفتم يزيچ

 ...شنيم دايمثل تو كم پ ييمونه ادمهادوره ز نيتو ا: گفت يفتح ياقا... قبال باهام حساب كرده بود معصومه

 .رميزودتر برم خونه واخبار و از سروش بگ خواستيدلم م. دادم لشيلبخند تحو هي

 .از چهار عصر گذشته بود كه كم كم قصد رفتن كردم ساعت
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 .در اومد يخودش تا جلو يفتح ياقا... اصرار كردن كه بمونم يليخ

نگاهش و اون لبخند معنا دار باعث  يمعن. كرديبه معصومه افتاد كه با لبخند نگام م اخر چشمم يلحظه . ازشون تشكر كردم منم

 !لبخند محو باشه  هينگاه و  هيشد جوابش 

 .چادر سرش انداخته بود به استقبالم اومد هيكه  يونوس در حال... خونه شدم وارد

 .سروش نگاه كردم به

 .ارهيب ييونوس رفت كه برام چا. كنار سروش نشستم... كردم لبخند بزنم  يسع

 .كن فيخوب تعر:گفتم اروم

 ؟يواسه بابات زن گرفت يگشت يگشت: با حرص گفت سروش

 ...االن اومدن نياتفاقا اقا سروش هم هم: باال دادم وخواستم جوابشو بدم كه ونوس اومد و گفت ابروهامو

 .بود كه اومده بود يسه چهار ساعت هيسروش ...ام گرفت خنده

 ...باال  يطبقه  ميابرو ازم خواست بر يبا اشاره  سروش

 ...است وانهيد نيا: بلند گفت يدر اتاق و بستم با صدا تا

 خراب بشه؟ يهمه چ يخوايم: دهنشو گرفتم و گفتم يجلو

 .و توچشمام نگاه كرد و ساكت شد... ه ادمچ شهيباورت نم... هيك گهيد نيبابا ا: تختم نشست وگفت يلبه  تيعصبان با

 ...رقصهينزده م: سكوت با حرص گفت ياز كم بعد

 خونه ات؟ شيببر شهيپس جور م: فوت كردم و گفتم نفسمو

سرشو تكون داد وبا چند ... اديباهام م كنهيبهانه جور م هياالنم بهش بگم سر سه سوت  نيفكر كنم هم: باال گرفت وگفت سرشو

 ده؟يچطور بابات نفهم: فحش ابدار گفت

 .هامو باال انداختم شونه

 ...رميازش بگ يپولمو ك: گفت هيبعد از چند ثان سروش

 ...يهر وقت خواست-
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هنوزم درسته ... اما حمزه ستين يهست شك... هم يليخ نكهيدر ا... زن باباتو طلسم كرده نيا.. اما حمزه... خوبه:اروم گفت سروش

 كارمون؟

 .ميشيهممون راحت م دهيطالقش م... اديسر عقل م نهيوبب لمياگه اون ف... برف ريكبك سرشو كرده ز نيمن ع يبابا-

 ...شهيجا هم م نيهم... تو يخونه  اليخياصال ب: دستهام گرفتم وگفتم ونيم سرمو

 نجا؟يا: تعجب تو چشمهام نگاه كرد وگفت با

 .نگاهش كردم... اگه جور بشه... مسافرت رهيم گهيد يبابا دو هفته . ..اره-

 .نگفت يزيچ

 گهيهم كه اخراج شدم گفتم د يوقت... هياخرخوشبخت گهيكنكور قبول شدم گفتم د يوقت: وگفت ديكش قياز چند تا نفس عم بعد

 ...هياخر بدبخت

 خوب؟-

 ؟يخوشبخت اي يبدبخت.... بگم يچ دونميحاال نم: وگفت ديتختم دراز كش يرو

 .ومديخوابم م... ندادم جوابشو

دو نوع دسر درست كرده ... بودم رهيبه سقف خ. جذاب بود يليمعصومه خ يچشمها. بالش پرت كردمو پهن شدم هي نيزم يرو

 .همش هم خودش... بود

 .است قهيچقدر با سل ديفهم شديخونه هم م از

... هم نداشت كه دلم براش بسوزه تيدرصد معصوم كي يحت.صورتم بود ينوس جلوچندش اور و ريتصو... بستم چشمهامو

 ...چقدر بهش فكر كردم كه كم كم خوابم برد دونمينم.... شدميمصمم م شتريب گذشتيم شتريب يهرچ

همونجا كه قرار .... ميكرده بود هيكرا اريكه با د ياومد همون خونه ا ادمي...خونه بودم هيتو ... كجاست نجايا اي... كجام دونستمينم

 .وقت شروع نشد چيكه ه يا يزندگ.. ميشروع كن مونويبود زندگ

 .مبل نشسته بودم يرو

مقابل  اريد.. وارد اتاق شدم. دميشنيو م شيهق هق ارومش و هر لحظه بلند تر م يصدا.كردميوحس م اريعطر د... جام بلند شدم از
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 .كرديم هيبود وگر ستادهيپنجره ا

 ار؟يشده د يچ:رو شونه اش گذاشتم و گفتم دستمو

 .اشك بود سيصورتش خ. ديبه سمتم چرخ اريد

 .و چشمهاش سرخ بود كرديهق م هق

 .برد ماتم

 ؟يكنيم هيچرا گر ار؟يشده د يچ: به سمت خودم چرخوندمشو گفتم كامل

 ...چرا حمزه؟ چرا: گفت دهيبر دهيبر اريد

 شده؟ يچرا؟ مگه چ يچ: ديبا هول پرس... شده يچ دونستمينم

 من؟ مگه دلت برام تنگ نشده؟ شيپ يايب يخوايچرا نم: اروم گفت اريد

 ....معلومه كه دلم برات تنگ شده-

 ...يمنو دوست ندار گهيتو د.... من شيپ يايب يخوايتو نم... يگيدروغ م ينه دار.... نه:گفت هيبا گر اريد

 ...دوست دارم يليخ... من دوست دارم ار؟؟؟يد هيچه حرف نيتو دستهام گرفتم وگفتم ا بازوهاشو

 ...يدوستم ندار گهيد... يدوستم ندار گهيد... يتو منو دوست ندار... يگيدروغ م يدار.... نه: و هق هق گفت هياون با گر اما

 .دميدفعه از خواب پر هيبگم كه  يچ دونستمينم

 شد؟ يچ: با هول گفت  سروش

 ...كرديمنو نگاه م رهيبود و خ رونيكه زبونش ب يونوس هم درح ال. نشسته بود وترميكامپ يصندل يرو

 ...دميو د اريخواب د-

 خوب؟:و گفت ديكامل به سمتم چرخ سروش

 ...بود يبيخواب عج.... دونمينم-

 ...نداره ريخواب دم غروب تعب:سرشو تكون داد وگفت-

 غروب؟-
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 .صبح شده باشه كردميفكر م... انداختم زيبه ساعت رو م نگامو

 ... نييپا يبه زور از جام بلند شدم و خواستم برم طبقه . خشك شده بود كتفم

 .صدام كرد سروش

 هان؟-

 ..رابطمون ادامه دار باشه خواديدلش م: گفت ... ونوس شمارشو بهم داد:سروش

 ؟يگفت يتو چ-

 ....كنمينم انتيدوستم خ نيتر يميصم يمنم گفتم به بابا-

 .چرخوندمبه سمتش  سرمو

 قبول كنم؟ يزود نيبه هم ينكنه توقع داشت ه؟يچ-

 ؟يديكشش م يچ يبرا... احمق -

تو  يدوست شهرستان ينبود يباز قيوقت اهل رف چيتو كه ه يعمر هيحاال بعد ... حمزه من دوست توام... شك نكنه نكهيا يبرا-

اما اگه شك .. ندارم يمن مشكل... بند واب بدم؟ باشه ينكنه واقعا توقع داشت... خونه و زن بابات ازش خوشش اومده نيتو ا ياورد

 ....كرد خودت جمعش كن

 يعوض نقدريا يعني...  يلعنت... زدم واريكف دستمو محكم به د. كنم كاريچ دونستمينم...طرفم هياز . گفتيطرف راست م هي از

 مزد زحمتاشو بده؟ خواستيم ينطوريا... براش كم نذاشته بود يچيه. كرده بود يهمه بهش خوب نيا من كه يبود؟ بابا

 ....سروش يكرديكاش قبول م-

 ...ستياحمق ن نقدرميا... از جفتمون... بود؟ اون بزرگتره  نياز اول قصدش هم گهينم... ميبش عيضا يخوايم.. حمزه-

 ...كنه دايپ صلهيف هيقض نيزودتر ا خواديدل م-

 .نگفت يزيچ سروش

 .دراوردم مويبرداشتم و اسپر فمويك

 ...ميادامه اش ند يخواياگه م: از جاش بلند شد وكنارم نشست وگفت سروش
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 ...گذاشتم تو دهنم مويدوباره اسپر.... راحت  نقدريسر دو روز ونوس ا كردميفقط فكر نم... نه-

انگشتمو ... ونيبا چشم گر.. ينطورياما حاال ا... بود به خوابم ومدهيوقت ن چيه. دمبو دهيكه د يبه خواب. كردميفكر م اريبه د داشتم

سنگ قبر با سنگ سرد باشه؟ اخ چقدر  هيسرد و  ي شهيعكس با ش هيهمه وقت سهمم ازش  نيبعد ا ديچرا با.دميرو عكسش كش

 .نداختيو به لرزه م گرفتيوجودمو م ياونقدر سرد كه همه ... سرد

 .داشتم اجيچقدر به بودنش احت... كاش هنوز بود... بود كاش

 .برد يخوابم نم كردميم يكار هر

 .مجال رژه رفتن بدم ميبه كدوم خط فكر دونستمياونقدر شلوغ بود كه نم رياخ يدو سه هفته  نيا

 .داديمثل احمقها به من توجه نشون م يونوس هم هر از گاه... راحت تونست قاپ ونوس و بدزده يليخ سروش

 .ميوكاروتموم كن ميسروش بكشون يكه ونوس و به خونه  ميفرصت مناسب بود هي دنبال

 اريد اديكه تك تك گوشه وكنارش منو  يطيحالم از اون مح. خفه بود طشيچقدر مح... رفتم دانشگاه يمدت طوالن هياز  بعد

... تموم بشه خواستميقبل از تموم شدن خودم م... تمومش كنم خواستميم.ه اش بدمادام خواستمياما م. متنفر بودم نداختيم

 ...بذارم  مهيو نصفه ن يكار خواستمينم

 

 يبستر ديبا گهيد گفتنيدكترا م... مارستانيبار با معصومه حرف زده بودم و اون گفته بود كه حال پدرش باز بد شده و بردنش ب هي

 .كنهياما پدرش مخالفت م... بشه

از پدرش  يبرادرش و نگهدار تيبا اون سن و سال مسئول... براش سوختيدلم م ييجوار هي... خواسته بود باهاش حرف بزنم ازم

 .سخت بود يليخ

ها رو براشون  نهيحرف بزنم وهز يبود كه با دكتر احد نيتمام كمكم ا.... يچه جور دونستمياما نم... داشتم كمكش كنم دوست

 .پرداخت كنمكاهش بدن و من 

 .كرده بودم يمامان اشت با

مامان مدام اصرار داشت زهرا . اما خودش رد كرده بود. زهرا خواستگار اومده بود يبرا... برگزار شده بود يبه خوب يعل ينامزد



 

 

كتابخانه نودهشتيا  ربر انجمن نودهشتيا كا  sun daughter-هشتم خط                            

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٣٧

 ...ذاشتيم يراديا هيهم  نشونيرو بهتر. دميفهميرد كردن خواستگاراش نم يبرا لشويدال.زودتر جواب بده

 .برد ياما خوابم نم ومديخوابم م. شدم زيخ ميسر جام ن... دياما به سرفه كش... بكشم قينفس عم هيكردم  يسع

 .روشن بود اطيح چراغ

 .نبود يكس... پنجره نگاه كردم از

 .و خاموش كنم اطيرفتم تا چراغ ح رونيبرداشتم و از اتاق ب موياسپر

 .خواستم برگردم كه صدا م كرد.... بودمش  دهيبود كه از پنجره ند بيعج... ديكشيم گارينشسته بود وس يصندل يرو بابا

 حمزه؟-

 بله؟-

 ؟يديچرا نخواب-

 ...ومديخوابم نم-

 .شد رهيو تو چشمام خ ديسمتم چرخ به

 .دادم هيتك واريبه د... رفتم عقب تر كمي... بهم خورد گارشيس دود

 ...ميكم باهم حرف بزن هي نيبش: گفت يخش دار يخاموش كرد و با صدا گارشويس يفور بابا

 .دادم هيتك وارينشستمو به د نيرو زم همونجا

 ...بهم زنگ زد يامروز دكتر احد: به صورتم نگاه كرد وگفت بابا

 .شدم خيس كمي

 ؟يچرا بهم نگفت: دياز ته چاه پرس يصدا هي با

 و؟يچ-

 از زبون اون بشنوم؟ ديمن با-

 .نگفتم يچيه

 ....دكتر ميريفردا م: غض گفت با
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 بشه؟ يكه چ-

 حمزه جان؟-

 هان؟-

 ه؟يمنظورت چ-

 ...واضحه-

 ؟يكنيلج م يدار يبا ك-

 ...فكر كن با خودم-

 ؟يكن يبا چشم باز خود كش يخوايم-

ازش  يهر وقت كه با غد باز... گهاميمثل بچ. دميلحظه ازش ترس هيجمله رو به زبون اورد كه  نيوار ا اديو فر يعصبان اونقدر

 ...ديكشيلحن سرم داد م نيواخرش با هم كرديمامان و اون مخالفت م شيپ ميبر خواستميم

 ...اره-

 ...شده رياالنشم د نيهم... حمزه بابا: جاش بلند شد وجلوم زانو زد وگفت از

 ...بشه ريخودم خواستم د-

 ......حمزه جان-

 .كرديپر اشك بهم نگاه م يچشمها با

 ...از دستت بدم خواميمن: از چند لحظه سكوت گفت بعد

 .چقدر خودخواه... ما كجا بود يبابا... ام گرفت خنده

 ....يوقته از دست داد يليمنو خ:چشماش نگاه كردم وگفتم تو

همون موقع كه به ... ياز دست داد يهمون موقع كه با ونوس ازدواج كرد... ياز دست داد يهمون موقع كه از مامان جدا شد منو

... منو...ياز دست داد يمخالفت كرد اريهمون موقع كه با د.... ياز دست داد يكرد رونميگوشم و از خونه ب تو يخاطر ونوس زد

 ...ياز دست داد يو كشت اريمنو همون موقع كه د: با بغض گفتم
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 و كشتم؟ اريمن؟؟؟ من د-

 .گناهه متنفر بودم يب كرديكه گرفته بود و فكر م يحق به جانب ي افهيق نيا از

 :زدم اديسرش فر ديلرزيم تيبلند كه از عصبان يصدا هي با

... يكشيم يمنم دار... يتو اونو كشت... شهيوقت تموم نم چيتو و اون جنگ مسخرتون كه ه... جنگتون يتو و رزمنده ها... تو... اره-

كشتن تنها هنر تو و .. .دشمنت ايپسرت باشه  كنه؟يبرات م يچه فرق... از همونا يكيمنم ... ديكشيم ديهمه ادمو دار نيا

تو  ؟يكه منو از دست بد نهيهم وغمت ا يهمه ... حاال... يازم گرفت زمويهمه چ...  مويزندگ يهمه .... يارزوهامو كشت.... دوستاته

باشم؟  يخواستيم يچ گهيد......از من نذاشته يچيه تونياون جنگ لعنت... يچيه... ازم مونده ينگام كن ؟ چ...يمنو از دست داد

 گهيعمره كه د هيمن .... مكه نرفته يحاج.... يحاتم رجيحاج ا يپرت يليخ.... ؟يكه منو از دست ند يبود نيبودم كه نگران ا يچ

 سم؟يجلوت وا يكرديفكر نم ؟يكرديفكر االنتو نم ه؟يچ.................... هياجبار... هيزور دنممينفس كش

 .اشكش نبودم سيت خمتوجه صور. رو شونه هام گذاشت دستاشو

 ...من مقصر نبودم... حمزه جان: بغض گفت با

 ...وقت چيه... بخشمت يوقت نم چيه... يتو اونو ازم گرفت... يچرا بود... چرا-

 ونيپشت در نشستم و سرمو م... در اتاقمو بستم... باال رفتم يكيپله ها رو دو تا . تحمل كنم تونستمينم گهيد.. جام بلند شدم  از

 .خورديحالم از خودم و ضعفم بهم م... باشم فيضع. كنم هيگر خواستمياما نم شدمياز بغض داشتم خفه م... دستهام گرفتم

 .نشسته خوابم برده بود... پشت د ر اتاقم ... به اطرافم كرده ينگاه هي.... دميزنگ ساعت از خواب پر يصدا با

 .چشهام سرخ سرخ بود... به صورتم كردم ينگاه هي... سر كالس رفتميم ديبا. فوت كردم واز جام بلند شدم نفسمو

 .شدم  نميبرداشتم وسوار ماش فمويك. ونوس و جلوش گذاشتم يغذا.... تنم كردم  مويمشك راهنيپ

 .و ساعت هفت صبح روشن كردم ضبط

 .ارومم كنه تونستيفرهاد بود كه م شهيمثل هم.تا ته بلند كردم صداشو

 ...شب مهتاب هي

 تو خواب اديم ماه
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 ...برهيم منو

 به كوچه كوچه

 باغ الوچه يانگور باغ

 به دره صحرا به صحرا دره

 ترسون و لرزون اديم يپر هيها  شهيكه شبا پشت ب اونجا

 شونيپر يمو كنهيشونه م... تو اب چشمه  ذارهيم پاشو

........................ 

........................ 

........................ 

 ...شهر دانيشه

 شهر دانيشه اريوهوش ميمست

 شهر دانيشه داريو ب ميخواب

 رونيب اديشب ماه م هي اخرش

 دره يسر اون كوه باال از

 دونيم نيا يرو

 خندون شهيم رد

 ........................ اديشب ماه م هي

 .بهشت زهرا بودم يورود يبه خودم اومدم جلو تا

... دلم براش تنگ شده بود. گرفتمينم يوجواب زدميسنگ حرف م هيبا  ديخسته شده بودم بس كه با... ذره شده بود هيبراش  دلم

حرفهاش ونگاهش تنگ شده  يدلم برا... كنارم باشه وارومم كنه... باز حسش كنم... نمشيباز بب... باز باشه خواستميم... اديز يليخ

 .چرا تنهام گذاشت.... ودب هچرا رفت... چرا نبود. بود
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 .بود ديسنگش سف... سنگ پر خاك وسردش گذاشتم يرو سرمو

 ...ومديم دنيهلهله و كل كش يصدا

 حيمل شيبا اون ارا.اونقدر قشنگ به تنش نشسته بود كه اصال دوست نداشتم چشم ازش بردارم... بود دشيبه لباس سف نگام

... طرف هياون لبخند هاش ... طرف هيهمشو ن ... كه من بتونم نگاهش نكنم شديكه حلقه حلقه دورشو گرفته بود مگه م ييوموها

 .ودكه هزار تا حرف توشون ب يياون لبخندا

 .ديارز يم ايدن هي نيهم... هيراض... خوشحاله:گفتيم

 .كرد كيجلو اومد وباهامون سالم وعل يخانم هي

 ...يهمسر دكتر زمرد: گوشم گفت ريز اريد

 ...داد بزنم و بهش شك كنم اريبود كه باعث شده بود سر د يهمون دكتر دندون پزشك يزمرد

 .نگاه كردم اريد به

 ؟يا يراض:گوشش گفتم ريز

 ...اره-

 .دمينفس راحت كش هيمحكم گفت كه  اونقدر

 ؟يا يتوراض-

 يمعن يسادگ نيدر ع. دراومده بوداز اب  كيش يليحلقه هامون خ. داد ودستمو تو دستش گرفت لميناز تحو يخنده  هي... اره-

 .داشت ياديز

 فيداماد تشر ياركست در اومد كه اقا يبودم كه صدا دهياونقدر بهش چسب... بود يمياما جمعمون صم... نبودن اديز مهمونا

 د؟يارينم

 .مجزا بود مجلسمون

لحظه كه از سالن خارج بشم نگامو از ش  نيو تا اخر دميخند...اون ور مراقب خودت باش:فشار محكم به دستم داد وگفت هي

 .نگرفتم
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 ...گذشتيحاال مگه زمان م... مجلس زودتر تموم بشه خواستيفقط دلم م شيقسمت مردونه هم مثل اسفند رو ات تو

 .كردميم يمدت داشتم باهاش اس ام اس باز تمام

 .تو محضر همون بار اول جوابمو داد صبح

 ...قاپمو بدزده يكيوگالب اوردن  دنيموقع گل چ ترسميم: گفت.. ولچرا همون بار ا ديكه ازش پرس عاقد

 .داشت نشيتو است يحرف هي شهيهم

 ....بود ميواقعا خواهر واقع خواستيچقدر دلم م. اش گرفته بود هيزهرا گر. بودند يعقدمون سروش وعل نيشاهد

 .خوب بود اما هنوز نگران بودم زيهمه چ نكهيبا ا... فوت كردم نفسمو

به درخواست . خاكش كرده بودند يميقد ياز منطقه ها يكيتو ... سرخاك پدرش ميبر ميخواستيم... خرمشهر ميقرار بود بر فردا

 ...خودش

 ...پز منو به باباش بده خواستيقول خودش م به

 ...ياساس يگرد رانيا هي... گهيد يچند جا هيمشهد و بعدم  ميخرمشهر و بعدشم بر ميو فردا بر ميبود شبو تو هتل بمون قرار

مثل ... خوب يليخ.... خوب بود زيهمه چ.... دميخنديم. خوشحال بودم. تموم شده بود زيهمه چ گهيد. داشتنش رو ابرا بودم از

 ...خواب قشنگ  هيمثل ... خواب

 .يبه همون كوتاه... خواب بود هيواقعا هم مثل ... اره

 .و باز سرفه ام گرفت ديچيخاك تو دماغم پ يبو. دمياسمشو بوس يرو اروم

 .داشت دنيانگار هوس بار... بود يشدم ابر رهيبه اسمون خ... دادم هيدرخت تك هيامو به  تنه

 .سردم بود... جمع كردم خودمو

 .سردم بود... جمع كردم خودمو

 ...به خودم اومدم لميموبا يچقدر گذشته بود كه با صدا دونمينم

 .بود سروش

 .دادم جوابشو
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 بله؟-

 ؟ييكجا-

 ...بگو كارتو-

 ...ديونوس بهم زنگ: من من گفت يكم با

 خوب؟:تفاوت گفتم يب

 عصر باهاش قرار بذارم؟-

 ...ييكارگردان تو-

 ...ييهم تو لمنامهيف نيا ي سندهينو:وگفت ديكش قينفس عم هي

 .ندادم جوابشو

 حمزه؟-

 هوووم؟-

 ؟يمطمئن-

 ...اره-

 ....باباته هيطرف قض هي-

 ...دونميم-

 ؟حمزه-

 هان؟-

 ....دستته......... لميفردا اول وقت اون ف: وگفت ديكش يپوف

 .قطع كرد يا گهيحرف د چيه يب

 .خاموش كنم كه باز زنگ خورد مويگوش خواستم

 .بود معصومه
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 نمتون؟يبب تونميكجا م: ديپرس... رو پرداخت كنه شايعكس وازما ي نهيهز خواستيم... دادم جوابشو

 ..باشما داشته باشم يصحبت هيهم مالقات پدر هم ..مارستانيب اميعصر م-

 ...كنهيبابا صدا م م ديببخش... پس تاعصر-

 .خداحافظ.... ديسالم برسون-

 .خاموش كردم مويگوش

 ...فتهيكه بعدش قراره ب يبه اتفاقات... ميكنيم ميكه دار يبه كار. كردميفكر م داشتم

رو به روم . لحظه پلكهامو باز كردم هي. كردميم اروحسيچقدر گذشت كه چشمامو بستم حضور د دونمينم... شدم رهياسمون خ به

 .بود ستادهيا

 .كردياشك داشت بهم نگاه م سيخ يچشمها با

 ...اما عقب رفت... رمشيزور دراز كردم كه بگ دستموبه

 .تكون بخورم تونستمينم... بودم نياما سنگ... از جام بلند شم خواستم

 ...يمگه نگفت ؟يتا اخرش عاشق من يمگه نگفت ؟يمنو دوست ندار گهيچرا حمزه؟ چرا د: گفت هيا گرب اريد

 ...كه جوابشو بدم ديچرخيتو دهنم نم زبونم

حمزه من ... ميهم باش يبرا شهيهم ايب... ايتو رو خدا ب... همه وقت منتظرت بودم نيمن ا... حمزه: نشست و با هق هق گفت جلوم

 ...ستت بدماز د خوامينم

 ...چشمامو باز كردم هويرعد و برق اومد و ياما صدا... بزنم يحرف هيكردم  يسع

 .شده بودم سيخ سيخ... بارون بودم ريز... نبود اريد

هر بار  اريچرا د. رفتيم جيسرم گ... از جام بلند شدم. شده بود يشلوارم گل يپاچه ها... ديلرز يتمام تنم م.چقدر گذشت دونمينم

 كرد؟يفكر م ينطوريچرا ا... چرا؟ ... من دوستش ندارم گفتيم

 ...سنگش نگاه كردم به

 ؟يشناسيمنو نم گهيد-
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 ...يكرديشك نم يتابود-

 ...حاال-

 ؟يشونيپر نقدريچرا ا اريد-

 .وداد بزنم ييبرم جا خواستيدلم م. دميسنگش كش يرو يدست هي... فاتحه براش خوندم هيشدم و خم

 .خوردياز سرما دندونام بهم م. وروشن كردم يبخار.. نشستم نيماش يتا تو.... فوت كردم و راه افتادم كه برم نفسمو

 ...چشمامو بستم... تا االن ممكنه ونوس و نكهيا ادي. سروش افتادم ادي

 ...نهيهم انتيخ يجزا... حقشه اديكه سرش ب ييهر بال. ونوس حقش بود. بهش فكر كنم خواستمينم

 .قطع كردم دهيبوق نرس نياما به اول.. به سروش زنگ زدم... روشنش كردم... افتادم ميگوش ادي. رو فرمون گذاشتم وسرم

 ...شده يبشنوم چ خواستميچرا نم دونمينم

 ...لباسها نيبا ا... مارستانيبرم ب ديافتاد با ادميشدم و الشيخيب

كه  يارياون د.كرديم هيفقط گر اريچرا د دونمينم. كردميفكر م دميديها م يكه تازگ ييو مدام به خوابا دميبه سمت خونه كش رامو

وجودمه  يكه همه  يمن اون شهيمگه م. كه دوستش ندارم گفتيو بهم م ختيريمحكم بود حاال مثل ابر بهار اشك م شهيهم

 !دوستش نداشته باشم؟

 ...كنهيداره ناراحتش م يزيچ هي كردميچرا حس م دونمينم

 .دميفكرا به خونه رس نيا يهمه  با

 نقدريچرا ا: ديبابا پرس. تو صورتش زل زده بودم... با چادر بود. زدنيبا بابا نشسته بودن و حرف م. ماتم برد. خونه بود ونوس

 ؟يسيخ

 ؟يحمزه خوب:هول به سمتم اومد وگفت با

 .به بابا جمع كردم كردينگاهم م ياز ونوس كه اونم داشت با نگران حواسمو

 هان؟-

 ...برو لباساتو عوض كن ؟يبارون بود ريز ؟يسيچرا خ:وگفت ديبازومو كش بابا
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 .به ونوس نگاه كردم و به اتاقم رفتم گهيبارد هي

 .سروش و گرفتم ياز اونكه لباسامو عوض كنم شما ره  قبل

 الو سروش؟-

 هان؟:خواب الود گفت سروش

 ...حمزه ام-

 ...بگو-

 شد؟ يچ-

 شد؟ يچ يچ -

 ...ونوس:وگفتم دميبا حرص عقب كش موهامو

 .ومدين...هان-

 ؟يگيم يجد: گفتم ديام يجرقه  هي با

 ....گهيروز د هي يرفت برا... اديخبر اومد ه خونه ونتونست ب يبابات ب... اره-

 ...هرزه. زن احمق.... حرص پوست لبمو كندم با

 .حرف قطع كردم يب

 .هم وقت نداشتم يليخ... مارستانيب رفتميم ديبا... رفتم حمومندادم و  يتيبهش اهم. برام دم تكون داد ونوس

 .پولمو برداشتم و باز راه افتادم فيك. سردم بود يبد جور... دميپوش اهيس وريوپل نيج هي... رونيشور كردم واومدم ب گربه

 .محلش نذاشتمو سوار شدم. چند بار صدام كرد بابا

 ...باال اميمن دارم م: به معصومه زنگ زدم و گفتم. دميرس كيرد كردن تراف بعد

 .ازم تشكر كرد يكل طفلك

: گفت يفتح يكه اقا كردميداشتم خودمو سرزنش م.... گل بخرم ايكمپوت  هيرفته بود  ادميهول بودم كه  نقدريا... شدم وارداتاق

 ...حالت چطوره حمزه جان
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 ن؟يشما خوب... ممنونم-

 ...شكر-

 .مبگ يچ دونستمينم

 ...ديبگ يزيچ هيحمزه خان شما : گفت يبا ناراحت معصومه

 بشه؟ يكه چ نجايا يمشكل كشوند يپسرو با كل نيا... دختر جان: و گفت ديخند يفتح ياقا

 ....ديباش يبستر نيخواينم گنيم-

 ...ميشد يماهم رفتن گهيد: و گفت ديكش ياه يفتح ياقا

 ...ديسال زنده باش 120ان شا اهللا ... ديينفرما-

 ...از قافله عقب موندم شمينجوريمن هم... نكن نمينفر... نه بابا جون-

 ...رونيو معصومه هم بردش ب خواستيم يزيچ زديمحمد غر م. رفتند رونيومحمد از اتاق ب معصومه

 هست؟ يديام: دمينگاه كردم و پرس يفتح ياقا به

 ...اما من... باد عمل بشم گنيدكترا م... هست گنيم د؟يام-

 د؟يستين يشما راض-

 ...اون يبه رضا ميمن راض: بود به سقف اشاره كرد وگفت حيدست راستش كه دور انگشتاش تسب با

 ...يكار خودكش نيا: پرده گفتم يب

 .رك بگم نقدريتوقع نداشت ا. شد تو صورتم مات

 ...من اروزمه كه: زد وگفت يلبخند

 د؟يبش ديشه: حرفش اومدم وگفتم  ونيم

 ...منو جا گذاشتن.. جا موندم: پر از اشك گفت يتكون داد و با چشمها سرشو

 .خورديجماعت بهم م نيا يشعارانه  يحرفها نياز ا حالم

 بتونينص يا گهيد يزاياجر و منزلت چ ياون وقت به جا... نداره يفرق يبا خودكش نكاريا ديند ياگه تن به بهبود: گفتم ظيغ با
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 ...شهيم

 ...كشميم ياالنشم چه درد نيكه من هم يدونيتو چه م: شد و با همون لحن شعارانه گفت رهيخ بهم

 ...نيكن دشونينا ام نيحق ندار... به شماست دشونيكه چشم و ام نيپسر دار هيدختر و هياما شما ... دونميمن نم-

 كنه؟يبراشون م يمن پر گناه بود ونبودم چه فرق... به اون باشه دشونيمن چه كارم؟ چشم و ام-

 پرگناه؟-

 .گفتيچرخوند و ذكر م ياروم م حشويتسب

 د؟يتا گناهاتونو جبران كن ديمونياگه پر گناه؟ پس چرا نم:دميپرس

 ...خودش بگم هيكه از حرف خودش عل كرديفكرشو نم باز

 ...نه خوشم اومد: و گفت ديخند

 ...شهادت ارزومه: مغرورانه گفت يول دينش كشبه محاص يدست

 ...خنده ام گرفته بود... بود مسخره

 شد ارزو؟ نيا... ديقطعه به اسم شهدا خاكتون كنند و دم پر اسمتون بگن شه هيتو  نكهيا-

 .شد رهيو تعجب بهم خ تيعصبان با

 ؟يدونيم يتو از شهادت چ-

 ...بدونم خواديدلمم نم... يچيمن؟ ه-

 اب و خاك سرپا بمونه؟ نيچند نفر رفتن تا ا يدونيم-

 ...نرن خواستنيم-

 .باز توقع نداشت... ماتش برد باز

 ...دياونا رفتن كه شماها بمون: ادامه داد انهيگرا حتينص يداد با لحن ادامه

ما كه اون موقع .... دينر ديخواستيم د؟يتازه طلب مغفرت و شهادتم دار ديندازيو اسارتتون و گردن ما م ثاريمنت شهاد ت وا-

 ...مينبود
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 ...استغفراهللا-

 يخاك كه هنوز سرپاست ادا نيهم... ميادا كرد نمونويبا د... ميبه شما ندار ينيمن وامثال من د: با تاسف تكون دادوگفت سرشو

 ...ميديما به خاطر خدا جنگ... ملت نيماست به ا نيد

 ...به خاطر موندن ما ديگفتيخدا؟ تا االن كه م-

 ه؟يجنگ چ يفهميتو چه م: شد وگفت رهيشد و تو چشمهام خ زيخ مين سرجاش

 :تند گفتم. حرصم گرفته بود گهيد

تو گذشته  نكهياما از ا..به فهم شما ندارم يمنم كار...ديفهم يكه م دييفقط شماها... ميفهمياره من و امثال من نم...فهمميمن نم-

همش ... ديكنيم ريتوش س دياما هنوز دار... رفته... تموم شده... هيزيش خون وخونركه هم هيچه جنگ نيا... اديكنم بدم م يزندگ

... بچه هاتون.. خودتون... ديخورينونشو م ديدار.... شما كم سود نداشته يبرا د؟يبشه؟ كه منت بذار يكه چ... ديكنيم ادشي

شماها كه ... منعفت به دل خانواده هاشون گذاشتن يداغ و كل هيرفتن و ...كه رفتن كه رفتن يياونا... كه هستن  گهيد يايليخ

وقت  چيكه ه ينيد... ديخودتون كرد ونيماها رو مد... ديو خورد ديوبرد ديدها ز يليبه اسم جنگ و جبهه از خ نكهيجز ا... ديموند

 م؟يازش برد يماها چه سود... شما ها منفعت داره يجنگ و شهادت فقط برا نيا... شهيصاف نم

... جنگ بود... ستيسر شما ن يمنت.... رفتنيم هيبق ميرفتيما نم... شديادا م ديكه با يحق... حق بود نيا ؟يگيم يم چپسر بفه-

 ؟يفهميم... رنيخاكمونو ازمون بگ خواستنيم.... عصمت كنن يناموس من و تو رو ب خواستنيم

 .بود دهيفا يب كردنيكس و قبول نم چيوقت جز حرف خودشون حرف ه چيكه ه ييحرف زدن با ادما... شده بودم كالفه

 ...بود تيپر از حرص و عصبان. شدم رهيفوت كردم و تو چشمهاش خ نفسمو

 م؟يهست... ميستيما كه دشمن هم ن... اقا پسر : از جام بلند بشم كه بهم گفت خواستم

 ...سرش داد بزنم  خواستيم دلم

 .كردميخودمو كنترل م يليخ

 .تونستمينم گهيد اما

 ....نيخونخوارتر ياتفاقا تو و امثال تو از هردشمن: سرش رفتم وگفتم  يباال



 

 

كتابخانه نودهشتيا  ربر انجمن نودهشتيا كا  sun daughter-هشتم خط                            

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٠١

 .برد ماتش

 مرد؟ يجور يزن من چ يدونيم-

 .نگام كرد فقط

.... گهيد زيچ چينه ه.... نه شهادت... يزينه خونر... هيچ ديفهمينه جنگ م... االن تو يهم سن و سال معصومه .. نوزده سالش بود-

. شد ديشد و شه ييايميش ديزنيم نهيسنگشو به س نقدريكه شما ا يتو همون جنگ..خرمشهر لياص... شما بود ي فهيو طا ريباباشم از ت

 ....براش گذاشت هيسهم ياما كل دنكر يدخترش پدر يبرا

تا  ....هم رحم نكرد ياما به خود ديدشمنتون گذاشته بود يكه شماها برا ينيهمون م... نيدخترشم پاش رفت رو م... دخترشم

 بود؟ يچ يدونيتمام لطف شما م... اشهدشو كامل بخونه دينرس يحت.... جون داد يزياز خونر مارستانيبه ب ميبرس

 .نگفت يچيه

... بود نيمرحمتتون هم يهمه .... ديكن بشيشهدا نص يقبر مفت تو قطعه  هي.... ديشه ديسيپشت اسمش بنو مشيترح يتو اگه-

 يك... هنوزم تموم نشده يحت.... كنهيها هم رحم نم يكه به خود يجنگ نيا.. يچه كشك... يبود؟ اصال چه جنگ دهياون كه نجنگ

 جواب بده؟ خواديم

 .خونديلب داشت براش فاتحه م ريز

 .شدميداشتم از حرص منفجر م گهيد

 38فقط  ؟يفهميم... ميكرد يزندگساعت به عنوان زن و شوهر باهم  38من و اون فقط .... زن من تازه عروس بود: زدم داد

 ...جنگ بزرگ و فخورانتون اونو ازم گرفت نيا.... ساعت

 ...نييانداخت پا سرشو

 ....گفتن نداشتم يبرا يزيچ گهيد منم

 ...خدا رحمتش كنه: برم كه گفت خواستم

 ...يشديم يخوب يفرمانده  يبود شيچند سال پ ياگه از اهال يكه تو دار يجنم نيا: نفسشو فوت كرد و گفت... نزدم  يحرف

 خورن؟يم ششونويمثل شما كه نون ر يكي شدميكه بعدش م-
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 ...شده ديخاك سف نيواسه خاطر ا.... مقدسه شيديسف نيا: وگفت ديكش ششيبه ر يدست

 .شب خوش... است شهيجو ر هيبه ... ستين شيمن ر هياما به :م وگفتم ستاديچهار چوب درا تو

 .نفسمو فوت كردم. اومدم و در و بستم رونياتاق ب از

 شد؟ يچ: وگفت ستاديا خيس معصومه

 ...برم ديبا دمنيببخش... دونمينم-

 حمزه خان؟-

 بله؟-

 ...ازتون تشكر كنم زيبه خاطر همه چ خواستميم... من-

 نيدوم شناختميو نم يارياگر د ديشا...توش غرق شد يبه راحت شديكه م ييچشمها.داشت ينگاه مهربون. نگاه كردم توچشمهاش

 ...فكر كرده بود كه اريد ديشا... دميفهميو م دميديكه م ييخوابها يحاال معن. سرمو تكون دادم. معصومه بود نهيگز

 .و نداشتم رسونديو م يفتگيكه ش يتحمل اون نگاه نييانداختم پا سرمو

تمام كاراها رو انجام  شونيا...صحبت كردم يمن با دكتر احد... باشه ازيحضور من ن كنميفكر نم گهيد يخانم فتح: گفتم اروم

 .شبتون خوش....اومد در خدمتتون هستم شيپ يبه هر حال اگه كار..دنيم

 ...ميشديمدت مزاحمتون م نيا ديببخش: مبهوت گفت معصومه

 ...خداحافظ-

 ...به سالمت: مرتعش گفت يصدا هي با

 .اريفقط د... بود اريمن فقط د يبرا. دميكش قياومدم چد تا نفس عم نرويب مارستانياز ساختمون ب يوقت

********************** 

 .اما نتونستم دعوت مامان و قبول نكنم. سرما خورده بودم وحالم خوب نبود نكهيا با

 .و فشار دادم فونيشدم ئ زنگ ا ادهيپ نياز ماش...بودم اوردهيو ن ونوس

 .ديكشيدر انتظارمو م يجلو مامان
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 ... يواقع يبهانه  هيبار با  نيا. عقب دميدستهاشو باز كرد و منم خودمو كش شهيهم مثل

 ...سرما خوردم-

 ...تو كه همه منتظرتن ايب: زد و گفت يلبخند

 ن؟يهمه ك همه؟

 ا؟يك-

 ...نخانم و اقا كه هم سن و سال مامان بود هيو  يدختر جوون و دكتر احد هيو زهرا و  يعل.خونه شدم وارد

 .بود دهيپوش ديسرش گذاشته بود و بلوز و دامن سف يرو يشال اب هي... به دختره نگاه كردم. كردم كيهمه سالم وعل با

 .بودند ياون خانم و اقا هم پدر مادر فرانك نامزد عل.گفتم كيكردمو بهش تبر كيباهاش سالم عل...بود ينامزد عل نيا پس

 .يدكتر احد يدرست رو به رو... گوشه نشستم هي

 ...ها زل زد تو صورتم دهيكنارم نشست و مثل ند مامانم

 .ام گرفته بود خنده

 ...يچقدر داغ: گرفت تو دستشو گفت دستمو

 ...خوبم-

 چه خبرا؟: زد وگفت يلبخند

 .ستين يخبر.. يچيه-

 ؟يريدانشگاه م-

 ...اره-

 ...يچقدر الغر شد-

 ...يگيم نويهردفعه هم-

 ؟يخوريغذا م-

 ....ام ينه تو قحط-
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 ...يزرد شد نقدريپس چرا ا: و گفت ديخند

 ...يشد چهيبابا باز سه پ يا-

 ...حرف نزن ينطوريچند بار بگم ا:كرد وگفت ياخم

 .درست كردم اهميشامم الزن:نفسشو فوت كرد وگفت. دياونم خند دمويخند

 .يمرس-

 خوشگله؟ يزن عل: فشار داد وگفت دستمو

 ...يپسرتم سامون داد نيا گهيد... مبارك باشه ...انيبهم م... اره-

 ...يتو ك يبرا.... اره:بغض گفت با

 ...كنهيزهرا صدا م:تو حرفشو گفتم دميپر... ادامه بده نذاشتم

 .به اشپزخونه رفت  ناچارا

 .سر درد داشتم يكاف يمنم به اندازه . بود اديحرف و همهمه ز يصدا

 .داغ كرده بودم.... بد بود يليخ حالم

 حالت خوبه حمزه؟:كنارم نشست و گفت زهرا

 ؟يتو چطور... ستميبد ن-

 ...شما ياز احوالپرس.... ميهست...  يه-

 ؟يندازيم كهيت-

 ...تو فكر كن اره: و گفت ديخند

 ...يپريم يتو هم دار دميشن-

 كجا؟:گفت متعجب

 ...يخواستگار-

 .شد يمنتف: كرد وگفت اخم
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 گذاشت؟ شهيروش نم يراديا چيه گفتيم... خوبه كه يليخ گفتيچرا؟ مامان م-

 ..حمزه اليخيب: حرص گفت با

 ...ايترشيتو پس فردا م... بابا يا-

 ...بهتر-

 .ياز ته دل نگفت نويا-

 ..بس كن كنميحمزه خواهش م-

 ...بلند بشه كه بازوشو گرفتمو نشوندمش خواست

 ...منو نگاه كن-

 .نكرد يكار زهرا

 ...منو نگاه:گفتم باز

 ؟يگيم يچ:شد و گفت رهيخ توچشمهام

 است؟ گهيدلت با كس د-

 ...يفكر كن منم مثل عل: و اروم گفتم ديكش قياه عم هي

 يليخ تونميكه م يهمون نگاه... درست مثل معصومه.... نگاهش خاص بود. به سمتم چرخوند وباز توچشمهام نگاه كرد سرشو

 ...كه به روم بسته شده بود ينگاه... بود يا گهياما من دلم با كس د.راحت قبولش كنم اي ...راحت ازش بگذرم

 .بودم دهيهمه سال نفهم نيبعد از ا چطور

 ...ينبود يوقت برام مثل عل چيتو ه: گفت اروم

 .الوده بود.... كردمينگاه م اشيبه شهر و چراغون... بود يابر كردميبه اسمون نگاه م. حرف از جام بلند شدم و به تراس رفتم يب

 .بود ستادهيپشت سرم ا زهرا

 .دميعطرش فهم ياش و بو هيسا از

 ....شهر تو شب قشنگه-
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 ...اره-

 ...نيقشنگ يها از دور نما يچراغون نيا-

 ..فتهيق مهمون چراغا اتفا ريز يهزار تا كثافت كار... ستيهم قشنگ ن يليكه خ يفهميم شينيبب كياز نزد يوقت... فقط از دور-

 حمزه؟-

 ...تيبرو دنبال زندگ: بزنه گفتم يحرف نكهياز ا قبل

 حمزه؟ يگيم يچ: گفت يبغض دار يصدا با

 ...يكه تو دنبالش ستمين يمن ادم-

 .دياه بلند كش هي

حاال ... بكشه نجايكار به ا ذاشتمينم دميفهمياگه زودتر م....دونستمياگه م. كردينابود م شويداشت زندگ.... رفتميتا تهش م ديبا گهيد

 ....كه مال دوران عقدم بود شييتند خو... تشيعصبان... حرصش... ارينوع نگاهش به د... دميفهمياز رفتاراشو م يليخ يمعن

 ...كنميو فراموش نكردم و نم اريهنوز د: نفسمو فوت كردمو گفت... بعدشم من ... يتو از من بزرگتر:ادامه دادم يرحم يب با

 .كرديم هيگر زهرا

 .يخوشبخت باش: نذاشتم و گفتم محلش

... رونيمتوجه نشه از خونه زدم ب يكه كس يطور... مامان سرگرم مهموناش بود.رفتم رونياز تراس ب يا گهيحرف د چيه يب

 .اون جمع و نداشتم يحوصله 

. تموم بشه زيكاش زودتر همه چ يا نكهيبه ا... كردميو فكر م رفتميهدف راه م يب... راه افتادم ادهيبشم پ نيسوار ماش نكهيا يب

 ...خسته شده بودم... تحمل كنم تونستمينم گهيد

 ...سوختيچشمهام م... سوختيدلم م... سوخت يام م نهيس

االن بچه  يحت ديشا... كردنيتازه عروس صداش م.... ومديوم رفتيم يومهمون گرفتنيبراش جشن م ينطوريا ديمنم االن با اريد

 ...ميتهم داش

 ...بزنم اديفر...و فقط داد بزنم ييجا هيبرم  خواستيم دلم
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 نيا يمن كشش ادامه  گهيد دهيخودشم فهم...كاش زودتر تموم بشه... بودم به تهش دهيرس. كالفه بودم... شده بودم خسته

 .كه برام ساخته رو ندارم يجهنم يزندگ

 ....كنه شياول سر من اورد تا ازما خواستيكه دلش م ييكه هر بال يشگاهيموش ازما هي شدم

 ...سوختيخودم م ييتنها يدلم برا.. تنها بودم. بودم زارياز همه ب... ومدياز خودم بدم م... كردميو فكر م رفتميم راه

دلم ... مهه يبرا... سروش يبرا... ونوس يبرا... بابا يبرا.. مامانم يبرا... زهرا يبرا... پدرش يبرا.... سوختيمعصومه م يبرا دلم

 چكسيه ريهمه بود و تقص ريتقص... كنه ينموند تا جوون... لذت ببره شيكنه و از زندگ يكه نموند تازندگ سوختيم ارميد يبرا

 .نبود

 ...خورديبهم م يودرهم وبرهم يهمه شلوغ نيحالم از ا... نهايبود و بوق بوق ماش كيتراف

 .اوردم و وارد خونه شدم رونيب بميو از تو ج ديكل

 .ديكشيم گارينشسته بود و س اطيتو ح ريچند شب اخ نيطبق عادت ا بابا

 ؟يزود برگشت نقدريچرا ا: دادم خواستم برم كه گفت لشيتحو يسالم هي

 ..اونجا بمونم ديحوصلم نكش-

 ....چه عجب: پوزخند گفت با

 .برم كه باز صدام كرد خواستم

 ه؟يچ-

 ...رمباهات حرف دا نيبش-

 ...دور تر از خودش انتخاب كردم و نشستم يصندل هي

 حمزه حالت خوبه؟: گفت يخاموش كردو با لحن خسته ا گارشويس

 ...كشميفعال نفس م-

 ...يدرمان و شروع كن يچرا نخواست: شد وگفت رهيچشمهام خ تو

 نگفت؟ يمگه دكتر احد... نداشت يا دهيفا-
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 .ومديم نيياروم از چشمهاش اشك پا. كرديم هيداشت گر شديباورم نم. انداخته بود نييپا سرشو

 .شدم رهيبه اسمون خ. نزدم يحرف

 .ومدينم شيپ دنشيپرس يبرا يوقت گهيد ديشا... اديجواب مونده بود اصرار داشت به زبونم ب يعمر ب هي يكه از بچگ يسوال

 ؟يچرا از مامان جدا شد:هوا گفتم يب

 .شد رهيفوت كردو بهم خ نفسشو

كه  يبار نيتو منطقه اخر... پرستار بود... دياون منو باال كش... بساز بود... بود يمادرت زن خوب: گفت يمكث طوالن هياز  دبع

 لكردهيفقط اون تحص... جور بود دمونيعقا... شيبعدش هم رفتم خواستگار... بودم كه اونم اونجا بود يمارستانيمجروح شدم تو ب

 ...بود ومن نه

 دينبود اما با ديهرچند شد.. ييايميش. تها مجروح شد اياز عمل يكيتو ... جبهه  ميكه بر مياز ازدواج باز با هم داوطلب شد بعد

 .مداوا بشه يجد گشتيبرم

 ...يتو هم مثل اون...بود كدندهيلجباز و... اما قبول نكرد... كردم كه برگرده تهران التماسش

 يمخالفت لياوا... قد داشتن ميقد ون يدو تا بچه . كه عزادار خواهرش وشوهر خواهرش شد ديبه ماه نكش: وادامه داد ديكش ياه

 ...اما... نداشتم

 .كرد دايپ تيرسم مونيدو سال قبل تموم شدن جنگ شروع زندگ.... منم برگشتم عقب... تو منطقه نموند گهيد

 ....باهات ندارن سخته يدو تابچه كه نسبت يكه نگهدار دميرسيم جهينت نيبه ا شتريب گذشتيم شتريب يهرچ

 .شدميم يعصبان ذاشتيتو و خواهر زاده هاش نم نيب يفرق چيمادرت ه نكهياز ا.... ياومد ايتو به دن نكهيخصوص ا به

رم كرد مجبو... شدنيخرده اختالفات روز به روز بزرگتر م... شدميم يعصبان كردنياون دو تا بچه منو مثل تو بابا صدا م نكهيا از

 ...نرفت ادمياز  يستيتو در شان من ن گفتياما حرفاش كه م دميرس ييجا هيهرچند به ... درس بخونم

بابا : تا گفت... كنم يبراش پدر خواستميم... كشهيم گاريس يعل دميروز فهم هي نكهيتا ا... رو تحمل كردم زايچ يليخ تيده سالگ تا

 ...نا جور بكشه يمردم كارش به جاها يامانت خواستمينم... ادبش كنم  خواستميم.... زدم تو گوشش 

 ....يداشته باش يرفتار نيمن چن يبا خواهرزاده ها يكه تو حق نداشت... مادرت يمشكل برا هيشد  يليس هي همون
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 ...و پوچ بود چيسر ه... ييماهه و اخرشم شد جدا نيقهر چند هياومد و  شيپ گهيد يزايبحث و چ گهيد

 ...يچرا با ونوس ازدواج كرد:دادم وگفتم هيتك يصندل يبه پشت سرمو

 ...ياز سر دلسوز-

 ؟يچ-

گفتم باهاش ازدواج كنم كه ... لشيو مادر عل ضشيازپدر مر.... وگله داشت تيهاش شكا يهر روز از بدبخت... شركت بود يمنش-

 ...هم خرجشو بدم... سرش باشه يباال يكيهم 

 ؟يا يراض-

 ...مونميپش-

 ...رك بگه نقدرينداشتم ا توقع

 ؟يشيچرا ازش جدا نم-

 رو بدبخت كنه؟ گهيد يكيكه بره -

 ؟يپس هنوزم دوستش دار-

 ...نه -

 .وقت چيه... شك نداشتم يوقت به تو كه پسرم بود چيه... حمزه يدونيم: وگفت ديكش يقيعم نفس

 ...باشه يديام هيهنوز  ديشا... دكتر شيپ ميبر ايفردا ب: نگفتم و بابا دستمو گرفت و با التماس گفت يچيه

 .سردرد از جام بلند شدم كه برم تو اتاقم يبعدشم به بهونه ... فقط سرمو تكون دادم.ارمينتونستم نه ب...پر از اشك بود چشمهاش

 ...دميتخت خواب يو رو دميبه سرش كش يدست هي... خواب بود ونوس

طالق دادن ونوس دو دل  ياگه بابا برا.شديحل م زيپس همه چ... فردا قرار بود سروش ونوس ودعوت كنه... كردميسقف نگاه م به

 .رفتيم شيداشت درست پ زيهمه چ گهيد.... بود

 ...پهلو غلت زدم به

 .قاب عكسش سرد بود... دميكش اريصورت د يرو انگشتمو
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 .ستيصاحب قلبم ن يكس چيچون به جز خودش ه... ازم دلخور باشه ديقطعا نبا گهيد

 ....دميكش يراحت نفس

 .بستم چشمامو

اما من هنوز . ومنتظر غذاش بود ديچرخ يونوس دور تختم م... دميفهم يونم اريد يحرفها يمعن... يهمون خواب و كابوس لعنت باز

 ...فتهيقراره ب يچه اتفاق كردميفكر م... نشسته بودم

 .ختيريباز اعصابم بهم م فتادميبه فكرش هم م يوقت يحت... عصر هم ... دانشگاه رفتميم ديبا

 .خالص بشم هيقض نيتموم بشه و از شر ا زيهمه چ خواستيم دلم

 .جمع كردم كه برم دانشگاه لمويونوس و جلوش گذاشتم و وسا يغذا

 .اروم سالم كردم ... خوردنيو ونوس داشتن صبحونه م بابا

 ...رسونمتيم ؟يريكجا م: از جاش بلند شد وگفت يفور بابا

 !محبت يمرس. ام گرفت خنده

 ...دارم نيماش-

 ...خوب تو منو برسون:تكون داد وگفت يسر هي

 ...منتظرم: كم بهش نگاه كردم و گفتم هي... رمهياخه د-

 .بشه رتيد ذارمينم... اومدم: داد وگفت لميلبخند پدرانه تحو هي

 .كوچه منتظر بودم كه بابا كنارم نشست تو

 ...يچ دونستمياما نم... بگه خواديم يزيچ هي دونستميم. اونم سكوت كرده بود. حرف راه افتادم يب

 .كه خودش شروع كنه يتا وقت رميبگ يكردم اللمون يسع منم

 ؟يدونيخودت چند وقته م: از چند تا تك سرفه گفت بعد

 .هيقض نيشده رو ا چهيما سه پ يفراموش كنم اما بابا كنميم يهمش سع خودم

 ...هفت ماه شيش-
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 .لحظه تعجب كردم هيكه خودمم  ديبه سمتم چرخ چنان

 .عقب فرستاد يو موهاشو با كالفگ... دكتر شيپ يرفتياگه زودتر م ديشا: ديتته پته پرس با

 .نكنم يكردم قاط يمواقع سع ي هيبرخالف بق... كردم اروم باشم  يسع

... خارج برمتيم: كه بابا دستشو رو دستم گذاشت وگفت شونهيپر نقدريا اريچرا د كردميو فكر م كردمياروم حركت م همچنان

 .شهيحالت خوب م

 ...من ارزوم بود تموم بشه. ام گرفته بود خنده

 .خسته شدم يليخ... خسته شدم بابا: لبهامو با زبونم تر كردم وگفتم... ميشركت بود يجلو.. نگاه كردم بهش

 .شد رهينگاه ترش بهم خ با

 ينيبود و سنگ نياما هنوز تو ماش... بشه ادهيو باز كرد وخواست پ نيدر ماش. شدم رهيبه رو به رو خ. و چشماش نگاه كنمت نتونستم

 .كردمينگاهشو حس م

 .دميسمتش چرخ به

 تونستميم يحت... كردميبغضشو حس م. داديمحكم منو به خودش فشار م. دستامو روكمرش گذاشتم... تو بغلش ديهوا منو كش يب

 ...تر و شكسته تر از سابق شده ريبفهمم كه چقدر پ

 .از چند لحظه از خودم جداش كردم بعد

 .شد ادهيپ نيبرداشت و از ماش فشويك... بهش بزنم يگرفته بود كه جرات نكردم حرف اونقدر

 ...راه افتادم منم

 .زديحرف م گهيتو محوطه بود و با چند نفر د رضا

 .بودم دهيرضا رو تا به حال اونطور داغون وگرفته ند يعني... دمغه يليحس كردم خچرا  دونمينم... سمتش رفتم به

 ...دادن داره حيبه توض يليرضا تما كردمينه حس م.... ومديچرا نه سواله به زبونم م دونمياما نم... ازش بپرسم خواستميم يه

 .وارد شد ينيريجعبه ش هيكه افسانه با  ميوارد كالس نشده بود هنوز

 ...سر رضا اومده ييتونستم بفهمم كه چه بال يتك و توكشون م ياز جمله ها... دورشو گرفتن رادخت
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 ...يعقد كرد... يبه سالمت-

 ...يخوشبخت باش-

 ...هم يپا يرشيپ-

 ...ايدعوتمون كن تيناقال عروس-

 .!گهيد يكيشاال  يا... بگم خدا بزرگه ... بزنم يدلدار يبرا يچه حرف دونستمينم

 ...دييبفرما: مرتعش گفت يصدا هيو با  ريجعبه رو مقابلش گرفت و سر به ز يوقت

 .دركشون كنم تونستميچرا اما م دونمينم... ديخوشبخت باش:گفت يته چاه و لحن غمبار يكه رضا با صدا يوقت اي

 .اش گرفته بود هيگر افسانه

 .كرديبه شكستنش نبود و مقاومت م مغرورانه كه حاضر يبغض... بغض مردونه هي... هم بغض كرده بود رضا

 ...ميفقط من و رضا و افسانه پرت بود. اومدن استاد جو اروم شد با

 ...شك داشتم شيو نا درست يهنوز م تو درست... كردميبه اتفاق عصر فكر م من

 ...بسته شد يوحشتناك يزد و در با صدا باد

 ...خانم اريد... اريد-

 ...هوووم:خواب الود گفت اريد

 .بزنم كه باد زد و در پنجره محكم بسته شد يحرف خواستم

 .كرديوحشت زده به من نگاه م ينشست و با چشمها خيس يفور اريد

 شده؟ يچ-

 ....نيش داريب نيداد تيباالخره رضا... چه عجب شاهزاده خانم-

 ...دميخواب خوب د هي ييييييييحمززززز... ييوا: اومد و موهاشو كنار زد و گفت يو قوس كش

 ...زميپاشو عز... است گهيد ميپرواز دو ساعت و ن...  ميبر ديبه پاش كه با... يكن فيتعر نكهيقبل ا-

 ...يزيچه تازه داماد خوشگل و سحر خ: لبخند ناز گفت هي با
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 .اديمنتظرش نشستم تا ب زيو پشت م دميخند

 .بود يعال زيهمه چ... مفصل اماده كنن يصبحونه  هيهتل هماهنگ كرده بود م كه راس ساعت  با

 ...نشست يصندل يرو يخرس غيج يبلوز و شلوار نارنج هي با

 ...تازه عروس ما رو باش-

 ؟...كنميبده تظاهر نم: انداخت وگفت شينيبه ب ينيچ

 ...هيهم عال يليخ-

 ...مونهييزناشو يصبحونه  نياول هينظرت چ-

 ...فوق العاده است-

 م؟؟؟يصبحونه با هم بخور چند تا يكنيفكر م-

 ....هزارررررررررررررر-

 بپرسم حواستون كجاست؟ شهيم ؟يحاتم ياقا-

 ....متاسفم:شدم وگفتم رهيسرم بود خ ياستاد كه باال به

چقدر گذشت كه رضا تكونم  دونمينم... گذاشتم زيم يسرمو رو... ديلرزيتمام تنم م. برگشت زشيتكون داد و به سمت م يسر

 .داد

چقدر گذشت كه رضا تكونم  دونمينم... گذاشتم زيم يسرمو رو... ديلرزيتمام تنم م. برگشت زشيتكون داد و به سمت م يسر

 .داد

 ...تو صورتم خورد يباد هي

 ....خوبم:گفتم اروم

 .به اطرافم انداختم ينگاه هي

 .بودم كه اصال حواسم نبود جياونقدر پرت وگ.... تموم شده بود كالس

 ...شدياش روشن وخاموش مصفحه  ميگوش
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 .برام اومده بود اميپ هي

 ...طرف سروش از

 ...نجاستياالن ونوس ا-

 .حبس شده بود نهيتو س نفسم

 .رفت و دوباره نشستم جيبلندبشم كه سرم گ خواستم

 ...گردمياالن برم نيبش: گفت رضا

نشسته  شيشگيهم يسر جا ونيگر يبا چشمها اريد... نفر تو كالس سرمو بلند كردم هيبا احساس حضور ... گذاشتم زيرو م سرمو

 .كرديبه من نگاه نم يبود و حت

 .اما نبود... سر چرخوندم اريد يبه سمت صندل.... كردميبه رضا نگاه م... بزنم كه در كالس باز شد و رضا اومد يخواستم حرف تا

 ...دميموهامو كش كالفه

 .گرفته بود وهيبرام ابم رضا

 ....رفتينم نيياز گلوم پا يچيه

 .رو شونه ام انداختم فمويو ك ستادميرخوت ا با

 كجا؟:نگران گفت رضا

 ...رو ندارم كهياون مرت يحس كالس و حرفها... برم  ديبا-

 ...برسونمت... يستيخوب ن:رضا

 ...من برسونمت يخوايتو م... دمت گرم... نه داداش-

 ...مونميكالس و م-

 ...كنم كاريچ دونستمينم... تكون دادم و راه افتادم يخداحافظ يبه جا وسرم

 .شديحالم دگرگون م كشهيروحش عذاب م اريد كردميفكر م نكهياز ا. فرمون گذاشتم ينشستم و سرمو رو نيماش تو

 ...روندميهدف م يب... و روشن كردم نيماش
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ته ... مصمم نبودم گهيد.... هنوزم تو درست بودن كارمون دو دل بودم... چقدر فرق كرده بودم ايخدا.... نبود... درست بود كارم

اونم ونوس و دوست  نكهيا ادي.... حرفهاش ادي.... فتادميبابا م ادي يوقت... تنها راهه نيا گفتيم يحس هياما ... نبودم يدلم راض

 ...عالقه اش به من... يبارازدواج اج.... نداره

.... جواب بدم يو با بد ينبودم بد نيمن كه اهل ا...اما من ادمش نبودم... جزاش بود... بد بود .... حقش بود... هاش به سروش نگاه

 ....ايخدا.... ايخدا

 ...كوتاهه چرا ايدن نيحاال كه دستت از ا... يكردينم هيگر يبود ؟زندهيشونيمدت پر نيا نقدريتو چرا ا اريد

 .سروش بودم يدر خونه  يجلو اميبه خودم ب تا

 .عرق شده بود سيكمرم خ ي رهيت... كردميبودن دندون قروچه م جياز حرص وندونستن وگ.. دميچند بار به فرمون كوب مويشونيپ

 يچند سال بود كه باهم زندگ.... همسرش بود... كه بود هنوز زن بابام بود ياون هرچ... ومدينفسمم باال نم... ديلرز يم دستهام

 ...نكرديم

 ...برداشتم مويگوش ياسپر يجا به

 .سروش و گرفتم يشما ره  سوختيام م نهيس نكهيا با

 ....گفت الو تا

 ...اما ونوس و... كنميوجور م ونيليسنگم شده پنجاه م رياز ز... سروش الشيخيب گفتم

 .هم قطع كرد يفور... باشه-

 .من از حرفم برگردم نكهينگران ا شتريب ديلحظه حس كردم شا هيگفت وتماس وقطع كرد كه  عيتند و سر اونقدر

 .نبوده ينفس راحت اون هم باعث شد مطمئن بشم كه اونم از ته دل راض يصدا دنيشن... انگار منتظر بود واقعا

 يازخونه  ساعت بعد ونوس مين.... پارك كردم هيدنده عقب گرفتم وتوسا... نفسم برگشت سر جاش يبار بدون اسپر نياول يبرا

 .شد وگازشو گرفت و رفت نشيسوار ماش.... در وهم نبست يبود كه حت ياونقدر حرص. اومد رونيب تيسروش با عصبان

 .وارد خونه شدم اروم

 .تو اشپزخونه بود سروش
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 ....ر...خانم محترم من كه عرض كـــــ: و بستم كه سروش داد زد يورود در

 .موند نجوريهم

 ؟ييتو:د وگفتتو صورتم فوت كر نفسشو

 ...كردياون ول نم ميشد اليخيما ب... بود يچه كنه ا: گفت ظيگوشه نشستم و با غ هي... ام گرفت خنده

 ...كاناپه يدرست رو به رو.... كرده بود يكتابها جاساز يو ال به ال يلمبرداريف نيدورب... به سمت كتابخونه رفت و

 ...كه انگا ر نه انگار دميكشياونقدر اروم وراحت نفس م... دميكش موهامو

 ..ميتر نينباشه سنگ شمونيهم پ زهير هي نيهم...  ايب: جلوم گذاشت وگفت لمويف سروش

 .ترس بهش نگاه كردم با

 ...نيو بذار بب لميف يكنيباور نم.... نيفقط هم... بوسه بود هي: و گفت نييسرشو انداخت پا سروش

 ...باورت دارم داداش: بلندبشه وبذاره كه دستشو گرفتم وگفتم خواست

چقدر  يوا... رقصهينگو نزده م... گفتم اگه نخواست به زور... بودم ختهيپام ر ازيبسته د هيتوش ... اب پرتقاله موند: وگفت ديخند

 ؟يخوريحاال اب پرتقال م.... گرمه

 گه؟يد ازپامهيمنظورت بدون د-

 .دميومنم خند ديخند

 .اديان كارا به ما نم... روش ختميبرش داشتم و ر... الكل بود شهيش هي اطيح يگوشه ... اطيو برداشتم و رفتم تو ح لميف

 ...زدم و تيكبر هي

 ...همرو.ذارمياالن م/تموم شد باالخره

 .دينقد كن ديايب ديخواست

 .يچيهم كه ه دينخواست

********************** 

كه بود فعال  يبه هر حال هرچ... كه  هيكه خوشحاله وراض زديچهره اش داد م ييجورا هي.حرف رو به روم نشسته بود يب سروش
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 .مختومه شده بود

 ...يكن كاريچ يخوايحاال م-

 ...يتو كه ثبات ندار... دونميچه م-

 ...قابلمه زيبا چنگ.... يزنيبانك م يريالبد م-

 ....چنگال: وگفت ديخند

 .شد رهيوبه سقف خ ديكش يو سروش نفس راحت ميديخند جفتمون

 ...برقرار بود  نمونيكه ب يسكوت نسبتا طوالن هياز  بعد

 ؟...كنم داياگه برات كار پ-

 ؟يچه كار-

 ....توشركت بابا-

 ...درسمو ادامه بدم تونستميكاش م:وگفت ديكش ياه

 ....خوب دوباره شركت كن-

 ...رزهينم-

 ...و  يبهتر از دزد-

 ...اما... اره-

 مگه نه؟... يشه كه موندگاراگه كار جور با-

 ...باشه شيتو دوم يكه بابا دهيكار م شياسياونم از نوع فعال س يزندان هيبه  يك-

 ...زنهينم يحرف چيمن در حال حاضر رو حرفم ه يبابا-

 ...است قهيعت يليخ ييخدا... زن گرفتنش نيچشم بازار وكور كرده با ا... پس بگو اول اون زن شاهكارشو طالق بده... چه خوب-

 ؟يوابدارچ يكش يط ؟يحاال چه كار:دينگفتم و پرس يزيچ

 .شب منتظر زنگم باش....گميبهش م.. دونمينم-
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 ....افسانه ازدواج كرد: جام بلند شدم كه گفتم از

 .برد ماتش

كه حاال ازدواج  يكس. ...يك يزندان اونم برا نيفتيقابلمه وتو ن زيبا چنگ ديخوب شد عقلش رس... اورده بود ينيريش: دادم ادامه

 ....يبانك بزن يخوايم يكه با خودت گفت يكرد يچه فكر ييخدا...كرده

 .تادم در همراهم اومد يحرف چيه يو اونم ب دميخند

 ...به جمال تو يباز گل... ديكدوم از ما سه تا به هدفش نرس چيه: وگفت ديكش ياه هي

 ...تو بغلت جون بده نكهيبه خصوص ا... هيوهشت ساعت نعمت يس: حرص گفتم با

 ....وروشن كردمو باز سرعت گرفتم نيماش يحرف چيه يخواست رفع ورجوش كنه كه ب... بهم زده يچه حرف ديفهم

 نميماش نكهيبه خصوص ا... منتظرمه دونستميم.بهش قول داده بودم... دكتر ميرفتيعصر م ديبا.... شركت بابا رفتميم ديبا اول

 .بود اوردهين

 ؟ياومد ريچرا د:در وباز كردو غر زد يشركت فور يجلو دميرس تا

 ...اومد شيپ يكار هي-

 دانشگاه خوب بود؟-

 ....بدك نبود يا-

 .هم منتظرمون بود يدكتر احد... مارستانيرفتم ب ميتكون داد ومنم مستق يسر

 .كه گفته بود وقبال انجام داده بودم ييشهايازما... مياتاقش رفت به

 ....ارمشونياومدم تا ب رونياز اتاق ب.... بود نيتو صندوق عقب ماش جوابشون

 .دمياورژانس معصومه رو د تو

 ...من اونقدر دغدغه داشتم كه. از كنارم رد شد عيسر يلياونم خ.. زدم دنيبه ند خودمو

 اديفر يصدا... باال قبل از در زدن يچند ماه مجبور بودم انجامشون بدم و برداشتم و رفتم طبقه  نيكه تو ا يوهرچ يت يو س عسكا

 ..يچقدر لعنت: كه گفت دميبابا رو شن
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 .ومديداشت بابامو اروم كنه م يكه سع يدكترا حد يصدا

 بهم بگو چقدر وقت داره؟: باز گفت بابا

 ...دوسه  ديشا-

 يك... كشمياوه اگر سال باشه كه خودم زحمت رفتنمو م.... هفته بود.. سال بود... منظورش ماه بود دمينفهم... اومد جريپ يصدا

 .تحمل داره

 يدرمان يميممكن بود ش يحت... كرد شدينم يكار چيه... بود شرفتهياز اولشم از نوع پ: ادامه داد يقطع شد ودكتر احد جريپ يصدا

... رهيتحت درمان قرار بگ كردميدرصد هم احتمالش بود به زور مجبورش م كير كن اگه باو... ارهيزود تر اونو از پا درب يليخ

 ...يبود كه مراعاتشو بكن نياگرم بهت گفتم فقط به خاطر ا

 ...شدن ييايميممكنه به خاطر ش يعني: ديپرس بابا

 ....ادهياحتمالش ز: گفت ياحد

 ...كرد چشمهاشو از اشك پاك يبابا فور. در اتاقو باز كردم ومن

 .لبخند اضافه كرد وپوشه ها رو ازم گرفت هيپر مضطربش  ي افهيهم به ق ياحد دكتر

 .ميخارج شد مارستانيداد و با بابا از ب لميو تحو يتكرار يهمون حرفها.... ام كرد نهيمعا

 .بغض كرده بود... بازوش انداختم ريدستمو ز.رفتيقوز كرده راه م... خم شده بود كردميم حس

 .اب براش اوردم وانيل هيو يصندل يرو نشوندمش

 ...هست يديحتما ام.... خارج برمتيم:زد وگفت پسش

 خواهش كنم؟ هي... بابا-

 ...بگو پسرم-

 ...ميراجع بهش حرف نزن گهيد-

 .و ازش گرفتم يفرصت هر اما واگر... بازوشو گرفتم و بلندش كردم ريز

 ....خوش گذشت: تماونو رسوندم خونه وگف... ميهم سوار شد با
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 ؟يريكجا م: لبخند تلخ زد وگفت هيوصورت مغمومش  يتمام خستگ با

 ...م...از دوستا يكي شيپ رميم-

 شركت؟ اديبفرستمش ب... داره  اجيدوستم به كار احت: سروش افتادم وگفتم اديخوب شد ... اخ

 .سرشو تكون داد بابا

 ...هم نداره ها سانسيل: م وگفتم  ديخند دوباره

 است؟ پلمهيد-

 نهيشيراستش به خاطر سوء پ... اون... نجاياومده بود ا يچند وقت...شيشناسيم... سروش....مثل خودم... بود كرويم يدانشجو... نه-

 ...منم گفتم... دنياش بهش كار نم

 ...اديبفرستش ب-

 ...يبرينم شيمرگ چه كارا رو كه پ يا.... زود قبول كنه نقدرينداشتم ا توقع

 خوب من برم؟: و گفتم مديخند

 ؟يايشب م-

 ...گهيد اميخوب م... شميمعتاد م خوابميتو جوب م...  رونيب مونميپ نه پ م:خنده گفتم با

 ...اريسمت د دميمنم رامو كش.شد ادهيبه زور لبهاشو كج كرد وپ باز

 ...بود كه ارامش داشتم ييتنها جا اونجا

 .دسته گل سرخ رز گرفته بودم هي

 چرا قرمز؟-

 ؟يپس چه رنگ-

 ...يصورت-

 ...بابا رز قرمز و دوست داشت: و گفت ديخند

 ...ميتكون دادم و اونم با وسواس چند تا شاخه جدا كردو با هم از مغازه خارج شد يسر
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گار دقّ ا  نينه اگار  نيا.... است ها يچقده اختراع خوب... ارهي يط نيا... شوووهر ميگويم: گفت يا يمن دراورد يبا لهجه  اريد

 ....!!!ميدر ت هران ب َ سر م برد شيپ يقّي

 ...كردنيرو چند نفر بد نگام م ادهيكه تو پ دميبلند بلند خند اونقدر

 .زديحرف م شيمن دراورد يوهمچنان با اون لهجه  ديخنديهم با من م اريد

 ....ميشد يابونينسبتا ب يجا هي وارد

 ...اريمن بودم و د فقط

 ....جا هم خاك شد نيهم... شد ييايميجا ش نيهم... جا تركش خورد نيهم گفتنيهمرزمهاش م: نفسشو فوت كرد وگفت اريد

 ...ومديم يتند افتاب

 ...سنگ قبرم نداره يحت....كجا خاكش كردن دونمينم قيدق: گذاشت وگفت نيزم يزانو زد ودسته گل و رو اريد

 ...نه... اما نه جاش معلومه ... شد ديشه گنيعموم هم تو جبهه م....مثل برادرش... اشهبود كه مفقود االثر ب نيا تشيوص يدونيم

پسر  نيا... كردم يعروس روزيبا اجازت د... ماه عسل مي؟ اومد....يخوش ؟يخوب... سالم بابا: گفت يو بعد از مكث ديكش ياه

 ....بود يخال يليبابا جات خ: وگفت ديواسه خودم تور كردم؟ تلخ خند يچه شوهر ينيبيم... خوشگله شوهرمه

 .گرفتميم لميازش ف يبردار لميف نينشستم و با دورب كنارش

 .ستاديا خيس ميفاتحه كه جفتمون براش خوند هيوبعد از  ديدو تا قطره از چشماش اشك چك اروم

 چند سالت بود؟:وگرفتم وگفتم اريد دست

 ...كه گفتن بابات رفت رفتميهنوز مدرسه نم-

 ؟ينيبياون تانكه رو م: بهم زد وگفت يلبخند

 .سرمو تكون دادم... نميبب كيتانك واز نزد هي شديباورم نم.... گوشه بود هي يتانك هي

 ....اونو بابام پكوند: افتخار گفت با

 :خنده گفتم با

 ....دختر هيپكوند چ-
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 :وگفت ديدستمو كش جانيبا ه...دميخنديمنم فقط م... ميزنيحرف م ميهر جور بخواه.. خرمان از پل گذشت  گريشوهر جان د-

 ...ميندازيب يادگاريمحض  يبا ان تانك عكس ميبرو ايشووووهر ب-

 .خاردارا رد كرد ميس يپاشو ازرو جانيبا خنده و ه و

... يابونيخشك و ب.ممنوعه بود يبود انگار منطقه  يجور هيفضاش ... ميمنم رد شدم و وارد شد.... نداشتم يچرا حس خوب دونمينم

 يماه عسل نيچن يكرديفكر م ييحمزه خدا: داد وگفت هيتك يجنگ نيبه اون ماش اريو د ميتانك گذاشت يدسته گلها رو رو

 ارمت؟يب

 ...نو بت توه: چند تا ژست جالب گرفت و بعد گفت... رميعقب رفتم تا ازش عكس بگ يو منم كم ديمستانه خند و

 .مراسم عكس گرفتنمون تموم شد.... يمسخره باز يو خالصه بعد كل ستادميوا منم

 ... كردميمنم داشتم عكسا رو نگاه م... زديخودش قدم م يبرا اريد

 ...كردميمنم داشتم عكسا رو نگاه م... زديخودش قدم م يبرا اريد

 حمزه؟-

 جانم؟-

 ...بون ايوسط ب.... ريازم بگ ينجوريعكس هم هم هي-

 ....باشه :وگفتم دميخند

 ...ذره برو عقب تر هي: چشمم گرفتم وگفتم يوجلو نيدورب

 ...خوبه-

 ...نه بازم برو-

 ....خوبه-

 ..نه بازم برو:كنم وگفتم تشياذ خواستم

 ..نجايخوبه ا-

 ...برو بازم... نه نه-
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 ...كه شميبابا مورچه م يا-

 .منجر شد يوحشتناك يچند گام عقب رفت كه به صدا و

 .زديرعد و برق م..اسمون نگاه كردم به

 ...اب و گالب سنگشو شستم با

 ...سنگ گذاشتم يرو مويشونيپ... يازم ناراحت نقدريچرا ا.... يشونيپر نقدريچرا ا.. زدميباهاش حرف م اروم

 .رعد و برق اومد يصدا

بهم  يجواب... و صدا كردم اريد... شده بود دهيپاش زهيتو صورتم سنگ ر... لحظه همه جا رو دود و خاك و گرد وغبار گرفت هي

 .نداد

 .گرد وخاك اروم شد يتوده  اون

تنه اش غرق  نييپا... افتاده بود نيزم يرو اريد.... گرفتم شيو پ يميبدو بدو راه مستق....حس وحشتناك به جونم افتاده بود هي

 .خون بود

 ...گرفتم تو بغلم سرشو

... بگم يچ دونستمينم... كردميفقط نگاهش م... دهنم خشك شده بود.... باز بود مهيچشمهاش ن.... ومديدماغ و دهنش خون م از

 ....و با كف دست پاك كردم شيو خون يصورت خاك...ارميبه زبون ب يچ

 ....يييييحمززز: گفت يخفه ا ينگاه كرد و با صدا بهم

 ...جوابشو بدم ديزبونم نچرخ يحت

 ...مدوست دار... دو: گفت اروم

افتاده بود وتو  نيومال نياون افتاب توبغلم خون ريز... ديلرز يتوبغلم بود و م... شده يچ دونستميهنوز نم.... ماتم برده بود هنوز

 ....دوستم داره گفتيم... كرديچشمهام نگاه م

 ارياز ترس و دلهره من بدتر د... ستنيحس كردم به تنه اش وصل ن.... پاهاش ريدستمو بردم ز.... بلندش كنم. بغلش كنم خواستم

 ...خواستميم موياسپر... ومدينفسمو باال نم. دميلرزيم
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 ...تشنمه: خون دهنشو قورت داد و خفه گفت اريد

 زيشده بود؟ همه چ يچ.... كرديفكرم كار نم... كرديمغزم كار نم. كرديزبونم كار نم... زدمينفس نفس م... كنم كاريچ دونستمينم

 ....ميحفره بود يدرست لبه  اريبود ومن ود نيحفره تو زم هي.... كه خوب بود

 ...اشهد : اروم زمزمه كرد اريد

 ...هنوز زنده بود ارميد... كرديمغزم داشت كار م.... زديقلبم تند م.. كردميسكته م داشتم

... انتن بده ابونياون ب يگفتم تا تو ييكرهاچه ذ دونمينم.... افتادم لميموبا ادي... دميكشيم اديفر... ابونيتو اون ب.... كمك: زدم  داد

 .خط انتن داشت هي.... خط هي

 ...اقا-

 .مرد جوون بود هي... باال گرفتم سرمو

 ...خدا رحمتشون كنه:خرما رو به سمتم گرفت وگفت ينيس

 ...حواسم نبود كه پنج شنبه است اصال

 .خوند و رفت يكي اريد ياون مرد هم برا.... خرما برداشتم هيفاتحه خوندم و  هي

 ....شدم رهياسمون خ به

 ...پنهان كردم تا دود وگرد وغبارش بهم نخوره اريسرمو تو بغل د... بعد از چقدر زمان كنارمون نشست دونميكوپتر نم يهل هي

 ...نفر جلو اومدن دو

 د؟يكرديم كاريچ نيم دونيشما تو م: گفت شونيكي

 د؟يديتابلوشو ند نجايمگه ا: گفت گهيد يكي

 .نداشت يتابلو وعالمت چيه يلعنت يمنطقه  نيا.. بود نيداشتم هم نانيكه اطم يزياون لحظه به تنها چ.... نداشت

 ...هنوز زنده بود... بلند كردن ارويد

 اهيس زيدهنمو باز وبسته كردم كه همه چ يچقدر مثل ماه دونمينم... انگار نبودن... جفتشون... نيياز زانو به پا...پاهاش.. برد ماتم

به  يبود كه حت يچه جنگ... شد كهيدو ت ارميد دم؟يفهميمگه چقدر م.... روزه هيداماد  هي... سال ستيمگه چند سالم بود؟ ب... شد
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به خدا .... خدا يبنده  يحق بود؟ برا... اسف ناك تيوضع نيحق بود؟ ا... دشمن ينه اصال برا... كردينم رحمهم  يو وطن يخود

 .نبود... ستين

 ...بود اهيهمه جا س... خونه وارياز لباس ها گرفته تا در ود..... زيهمه چ.. بود اهيچشمهامو باز كردم هم س يوقت

 ...تو بغل خودم... بذارن تموم كرد كوپتريهل يتو مياونو مستق نكهيقبل از ا يحت: ها بهم گفتن بعد

 ...بره ادمي شهيمگه م....ادمهينه هنوزم ... چقدر گذشت كه دونمينم... چقدر گذشت تا باور كردم ندارمش دونمينم

... تونستمينم گهيد... شدينم گهيد... نشد... كردم بغضمو نگه دارم يسع يليخ... دميخم شدم و سنگشو بوس... فوت كردم نفسمو

 ...شدميداشتم خفه م

از كجا منشا  ادياون همه اشك وداد و فر دونمينم. ..زدميزار م... كردميو صداش م كردميم هيبلند گر يبا صدا.... شكست بغضم

 ....يخال يليخ..... بشم يخال خواستياما دلم م. گرفتيم

 ...شتيپ اميكه ب كشهيطول نم يليخ:گفتم اروم

 .شده بود رهيلبخند ناز بهم خ هيبا ... بود ستادهيرو به روم ا اريد... جام بلند شدم از

 .تولدت مبارك...  يليخ... يتو پاك...  دونستميم: گفت اهسته

. بار از محو شدنش دلم نگرفت نيا. بازم لبخند زدم ... اما نبود.. بود اريكه د ييدوباره به جا... شدم رهيبه اسمون خ.... ديبار بارون

 ...انگار رشدميپ... سوم بهمن... اره... تولدم بود... نمونده يزيچ گهيد دونستميم

 .نگ زدمدراوردم و به مامان ز مويگوش

 خواهش كنم؟ هي:گفتم ياحوالپرس يا ز كل بعد

 جان دلم؟-

 ..درست كن ايشب الزان-

 نجا؟يا يايم-

 ...اما نه تنها... اره:گفت كه منم به شور افتاد مو گفتم جانيبا ه اونقدر

 ؟يايبا دوستت م-
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 ...اميبا بابا ب: با من من گفتم....  خواميم... نه-

 .نگفت يچيه

 ...ميبخور ييشام سه تا هي خواميم: گفتم اروم

 ....ميدور هم نبود يخانوادگ.... ييوقت سه تا چيه:دادم  حيتوض بعد

 خوب؟... و زهرا رو دك كن يعل يجور هي-

 ...منتظرتونم... باشه:مكث گفت يب

خانواده  هيبارم كه شده  هي يبرا خواستيدلم م شهيهم... كنهينم يمامان مخالفت دونستميم... لبخند زدم و به سمت خونه رفتم هي

 ...نفسمو فوت كردم... بدون.. بدون مزاحم.. ييسه تا... ميباش

 ....دميدو نميماش تا

 .اما مهم نبود.. بودم كيتراف تو

 .ونوسم خونه نبود... خونه دميرس باالخره

 :دميكردم وپرس سالم

 كجاست؟-

 ...دوستش يرفته خونه -

 ..اماده شو.. ميمهمون ييامشب جا-

 كجا؟-

 ...مامان يخونه -

 .نگفت يچيه

 تولدمه؟ يدونستيم... ميبخور ييشام سه تا هيقرار ه : ادامه دادم منم

 .برد ماتش

 ...بپوش تويكت شلوار پلو خور: وگفتم دميخند
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 ...ظرف غذاشو مقابلش گذاشتم... باال سگم برام دم تكون داد يهم رفتم طبقه  خودم

 .زدميو سوت م كردميدرست م نهيا يموهامو جلو... تنم كردم يقهوه ا نيلوز كرم و جب هيگرفتم و  يفوت يدوش فور هي

 .كرديبا محبت نگام م شهيمثل هم... شدم رهيخ اريقاب عكس د به

داشته  ييعكس سه تا هي خواستميم... اشو هم در اوردم هيسه پا... اوردم  رونيب نمويدورب.. عكس...عكس..كردميو نگا ه م عكس

 .باشم

 .دميبه ونوس كش يدست هي... من و مامانم و بابا فقط

 .اومدم رونياتاق ب از

 .منتظرم بود نيتو ماش بابا

 ...ميبخر كميباشه ك ادتي: ادامه دادم... ميداشته باش ييعكس سه تا هي خواميم: رو عقب گذاشتم و بهش گفتم هيو سه پا نيدورب

 .دكريلبخند محو نگام م هيفقط با .نگفت يچيه بابا

 ؟يكرد هيگر: كه گفت ميمونده بود كيتراف تو

 ...اريرفتم سرخاك د-

 من مقصرم؟ يكنيهنوزم فكر م: ديمن من پرس با

 ادته؟ي... يكاشته بود نياون منطقه م يتو تو-

 ...يخود ياما نه برا: گفت صالياست با

 ...اره-

 ...حمزه-

 ؟...بابا... يراست... دونمينم... شدنيم يفقط كاش خنث...  اليخيب-

 جانم؟-

 ..بدونه يزيمامان چ خوامينم-

 ؟يراجع به چ-
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 .بهش نگو... دارم هيسرطان ر.............. نكهيا-

 ...بشه؟؟؟ چرا ريد يحمزه چرا گذاشت-

 ...ميمن راض-

 .ديچك نييقطره اشك از چشمش پا هي

 ؟...ينگ يديقول م-

 .ساكت بود هنوز

 .دميپرس باز

 .بغض سرشو تكون داد با

 :گفتم ياز مكث بعد

 جناب؟-

 جانم؟: گفت يخفه ا يصدا با

 ...سبزشد-

 .گرفت نويزد وگاز ماش يمحو لبخند

 ...ايالزان يبه سو شيپ: وگفتم دميخند بهش

 .كرديبا لبخند نگاهم م شهيعقب نشسته بود و مثل هم اريد.شدم رهيبه عقب خ نهياز ا.... ومديبارون م... اسمون نگاه كردم به

**************** 

 "موخره"

بخشنده ومهربان و آمرزنده است شيبندگان فردا وفردا ها... روزشيبندگان د... بندگان امروزش  يتمام يخداوند برا: ّ اول خط! 

ستيجنگ مقدس ن: ّ دوم خط ! 

ستيمالك ن ييكس به تنها چيو ه... آب وخاك از آن همه است نيا: ّ سوم خط ! 

عالم سراسر پاك است  نيپس خاك ا گردديو به خاك باز م شوديان از خاك زاده مانس: ّ چهارم خط! 
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مرا گوش جان سپردن به امروز خوش است... گرانيد يفردا برا... خودتان يبرا روزيد: ّ پنجم خط! 

آرزو ايهدف ، آرمان و  كيبه  دنيرس يجان سپردن و جان دادن برا يعنيشهادت : ّششم  خط... 

آرمان ها و آرزوها... سرگذشت ِ درگذشت اهداف يعني يو زندگ: ّهفتم  خط!... 

 

انيپا: هشتم خط!!! 

 ايانپ

  » كتابخانه ي مجازي نودهشتيا «

wWw.98iA.Com 


