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 .....حکمت است شیرحمت و نداده ها شینام او که داده ها به

 که روزها  یباران

 بود ستادهیشهر ا يباال

 دیبار عاقبت

 ...يآمد یبعد سال ها به خانه ام م تو

 رنگ موهات  فیتکل

 چشم هام روشن نبود در

 اندوه، خشم ،یمهربان فیتکل

 که در کمد آماده کرده بودم يگرید يزهایچ و

 زیم يرو يشمع ها فیتکل

 نبود روشن

 و تو بارها  من

 را زمان

 میها فراموش کرده بود ابانیکافه ها و خ در

 حاال زمان داشت  و

 گرفت یما انتقام م از

 يزد در

 کردم باز

 يکرد سالم

 یصدا نداشت اما

  يدیآغوشم کش به

  اما

 دمیات را د هیسا

 بود بشیج يتو شیدست ها که

 میاتاق آمد به
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 ها را روشن کردم شمع

  یول

 روشن نشد زیچ چیه

 نور

 را  یکیتار

 ...کرده بود پنهان

 بعد

 یمبل نشست بر

 یمبل فرو رفت در

 يدیمبل لرز در

 يمبل عرق کرد در

 :نوشتم میتقو يگوشه  ،بریپنهان

 کند یکه در ساحل تقال م ینهنگ

 است امدهیکس ن چیه دنید يبرا

 "انیگروس عبدالمالک "

*** 

 ...چراغ ها را خاموش کرد حامد

 .. کرده بودند فروکش نکرده بود نیبچه ها که پشت در دو لنگه کم يهمهمه  هنوز

 ..را لگد کردم حواسم نبود تیپا دیآمد که ببخش ایارش يو بالفاصله صدا دیکش یکوتاه غیج الهام

 .دندیخند همه

 !میشد دهیکش یالف بچه به چه وضع هیوخدا واسه تولد تور نیبب: غرغرکنان گفت الهام

بچه رو هم  هیو معن میخوبه نمرد: کند پچ پچ کنان گفت یکنار من مخف ییکرد خودش را جا یم یکه سع حامد

 نیدلنش ينره غول از واژه  يواژه  يسرکار الهام خانم به جا دیبه بعد با صالحد نیاز زیدوستان عز...میدیفهم

 !بچه گهیلو میبه دومتر قد و چند صد ک یآخه خواهر من ک! میکن یبچه استفاده م

 !اوشیبنده خدا س! ؟!لویکجاش دومتر قد و چند صد ک: نامعلوم اعتراض کرد ییاز جا لوفرین
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 ..پشت سرم قرار گرفته بود به شانه ام زد قایکه دق حامد

 ..زدیم يبار طنتیبرق ش شیاچشمه یکیدر تار...سر برگرداندم و به طرفش انهیناش

 ؟..شما مادموازل ییکجا -

 ..!نجای؟ هم..؟ من..یچ -

؟ به جون ..تو فکر يبر ينجوریباعث شده ا یک نمیبگو بب! جوجه خانوم یبگ یستیآخه دورغم بلد ن...نجایهم -

 ...یحامد بدخواه مدخواه داشته باش

 ..! نکن میپرداز الیدوباره واسه خودت خ.....تند نرو..صبر کن..صبر کن: دمیخند

به  یرزنیهمه استرس واسه پ نیا گنیم...! شنومیضربان قلبتو منم دارم م..! يپرداز الیحاال اسمش شد خ..اها -

 ..ستایسن و سال شما اصن به صالح ن

 .. را چنگ زدم راهنمیدستم رفت طرف قلبم و پ ناخوداگاه

 .دیکوب یتنم م واریبه درو د انهیوحش بمقل

 ..را قورت دادم میگلو آب

به  يرمردیپ يبرا یفضول گنیم یدر ثان زنهیام آرومتر م شهیقلبم از هم یاوال که سخت در اشتباه..! رینخ -

 !سیسن و سال شما هم چندان خوب ن

و  لوفریو ن ایشما و خودم و الهام و ارش لیفام يرمردایالبته بال نسبت تمام پ...رمرداسیکار پ یاتفاقا فضول -

 ..و اوشیس

 ...!تو یزنیسرم رفت چقد حرف م..بسه..خوبه..خوبه -

 .!.دنیرس: متوقفش کرد لوفرین يزده  جانیمشتاق و ه يکه صدا دیبگو يزیرا باز کرد که چ دهانش

 ...سکوت کردن همه

دانستم که قلبم آنقدر تند  یحاال خودم هم م...دستم فشردم يها را محکم تر تو یانفجار کاغذ رنگ ي جعبه

 ...صورتم گر گرفته بود. کند یمطمئنا احساسش م ستادهیام ا يمتر یکه حامد که در چند سانت زندیم

 نیتوانستم خودم را آرام نشان بدهم و وانمود کنم که نسبت به ا یشدم؟ چرا نم یم ينطوریهر دفعه ا چرا

فلج نشوم و  کدفعهی يبعد يشک داشتم که دفعه ها...شدم یدتر از بار قبل مهر بار ب! تفاوتم یکامال ب هیقض

 یم ينه تکرار. آمد یسراغم م هاول همان حس و حال آشنا ب يهربار مثل دفعه ...نشوم نینقش زم شیجلو
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 یسو به آن سو م نیاز ا زیآم طنتیکه ش یاهیس ياتاق، مقابل جفت جفت چشمها یکیتار ي، تو...شد نه عادت

 ..شد یم کتریکه نزد میدیشن یحرف زدنش با حسام را م يسکوت، صدا يتو دند،یچرخ

همه ..هوا پخش شود يها تو یکردم تا کاغذ رنگ یسرش منفجر م يباال دیبا..انگشتانم فشردم نیرا ب استوانه

 رزن؟یپ يگوشم گفت طرز کارشو که بلد يحامد تو دیدر که چرخ ي رهیدستگ..شده بودند زیخ مین

 !ومدنیفکر کنم بچه ها امشب ن که؟یچرا تار: و آرامش بخشش آمد نیمت يصدا

 ...هلش داد به داخل حسام

 ...اتاق را پر کرد يو دست فضا غیسوت و ج يصدا...چراغ ها روشن شد کدفعهی

 ...مرا به کدام طرف گرفته ا شیدستپاچه ته استوانه را چرخاندم، قبل از آنکه بفهمم رو...نوبت من بود حاال

 ...بودو اوشیخندان و متعجب س يآوردم چهره  یکه به خاطر م يزیچ نیآخر

 ...بعد

 ..!انفجار

 

 اول فصل

 یلیل

 .دیچرخ یمغزم م ينامفهوم تو ییصداها

 ..دکتر مشیببر گمیمن م -

 ..فکر کنم فقط شوکه شده ستین يزینه چ_

 طرز کارشو نینداد ادیآخه چرا بهش  -

 شد ينجوریدونم چرا ا ینم..دبلد بو میداده بود ادی -

 ..!هول کرده حتما -

 ..!معلومه که هل کرده...بعلهه -

 ..عیسر اریآب ب وانیل هیکه، حامد  ستیحرفا ن نیاالن وقت ا -

 ؟يشنویصدامو م..خانوم یلیل...یلیل -
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 حیترج. شد دهیچند قطره آب به صورتم پاش..بلند کرد نیگردنم رفت و سرم را از زم ریز یکردم دست احساس

 يپلک ها يدر من شدت گرفت که از ال یحس وقت نیا. را باز نکنم میدادم از زور شرم و خجالت چشم ها یم

 ...دمیبه صورتم د کینزد يرا در فاصله ا اوشیبازم، س مهین

زد و روبه بچه ها  یلبخند گرم اوشیس. کردند ینگاه م یبودند و با نگران ستادهیوار ا رهیسرم دا يها باال بچه

 ..به هوش اومد نییبفرما: گفت

 .و پراکنده تر شدن دنیکش یقینفس عم همه

 ...نه جوجه خانوم ای يطرز کارشو بلد دمیمن که ازت پرس: کنارمان زانو زد و گفت حامد

پر از اطرافم . نشستم میدستش بلند کردم و در جا يسرم را از رو اوشیقدرشناسانه به س یزده با نگاه خجالت

 . استوانه چند متر آن طرف تر پرت شده بود. و درشت بود زیر يها یکاغذ رنگ

 ...خراب کردم ویهمه چ: حامد نگاه کردم و با بغض گفتم به

 .را نداشتم اوشیهم توان نگاه کردن به س تیدر آن موقع یحت

سرت  يفدا: گفت یا شوخ طبعکرد ب یجاساز م کیک يشمع ها را رو کهیبود، در حال دهیرا شن میکه صدا ایارش

من و حامد و الهام هم تولدمون تو  ه؟یچ یدون یتولد واسه خراب کردن اصال م ادهیکه ز يزیچ..خواهر من

 ..گهید یکیخراب شد  یکیاون  گهید یکیخراب شد  نیا..! ماهه نیهم

 . دندیخند همه

چند لحظه  يخوا یحالت خوبه؟ م: دیپرس یاز کنارم با نگران اوشیزدم خواستم بلند شوم که س ینیغمگ لبخند

 ..بازم نیبش

 ..یخوبم مرس..نه: انداختم نییرا پا سرم

 ...دختر یبکن یتونست یخرابتر نم نیبا خودم گفتم از ا و

بلند رنگارتگ گَل و گشادم را تکان دادم تا کاغذ  يمانتو. رفت یم جیهنوز هم سرم گ. زحمت سر پا شدم به

گفت  یم اوشیبود که حاج آقا اسمش را گذاشته بود خلعت دلقک و س ییان مانتوهم نیا. زدیها بر یرنگ

 يزهایچشم بسته تمام چ یکی. تواند متفاوت باشد یکه نگاه ها چقدر م قتایحق! چشم نواز رنگ ها یهارمون

 ...باشد دیجد يها ییبایدنبال ز زهایچ نیدر مسخره تر گرید یکیو  ردیرا به سخره بگ دیجد

را  کیک يرو يکه حاال شمع ها وستمیلرزان به جمع بچه ها پ ییسرم مرتب کردم و با گام ها يرا رو شالم

 .خواندند یرا به طرف خودشان م اوشیروشن کرده بودند و س
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از الهام، خواهر  ریبه غ. دادند یم لیام تشک یدوستان زندگ نیو با ارزش تر نیزتریجمع را عز نیا يها بچه

سال  کی نکهیبا ا. هنر بودند يدانشکده  یعکاس يهشتاد و چهار رشته  يورد يدانشجوهاهمه  هیبق اوشیس

 يجا چیرا ه رشیبود که نظ عماندر جم یو معرفت متیگذشت اما باز هم صم ینم مانییاز آشنا شتریب میو ن

 کی نیکه در ا یبود که احساس نیا قتیو حق. تجربه نکرده بودم میاز زندگ يگرید يدوره  چیو در ه گرید

 .هم تجربه نگرده بودم نیهم داشته ام هرگز قبل از تر از ا میسال و ن

شعله . کردند یآهنگ تولدت مبارك را زمزمه م اوشیبچه ها قرار دادم که حاال گرداگرد س يرا در حلقه  خودم

 ..یشگیبا همان لبخند آرامش بخش هم...دیدرخش یرنگ و شفافش م اهیس يچشمها يشمع تو يها

 ادتیآرزو : خودش را لوس کرد و با ناز گفت لوفریتمام که شد ن...آهنگ را زمزمه کردم. بچه ها همراه شدم با

 ....خان اوشینره س

 ..را باال انداخت و در فکر فرو رفت شیابرو اوشیس

 بیانان عآرزو بر جو گن،یکه م نهیواقعا هم..! کنه پروفسور یم میچه تفکر...اووووه: گفت یبا مسخرگ حامد

 ..ستین

دوست داشتم بدانم کدام . کند یدانستم به چه فکر م یذهنش بودم و م يخواست آن لحظه تو یدلم م چقدر

 .آورد یچشم م يزودتر برآورده شدن جلو يرا برا شیآرزوها

برعکسشم اتفاق  یچیه دمیآرزو کردم بهش که نرس هیمن پارسال سر تولدم ! همش خرافاته نایا: گفت الهام

 ..فتادا

 .... را بست و همرمان با فوت کردن شمع ها باز کرد شیچشمها هیاز ثان يکسر در

حالت . زدمیمن انداخت که مشتاقانه دست م يکردند گرفت و به چهره  یخندانش را از بچه ها که شلوغ م نگاه

که تا مغز استخوان آدم را ...شهیمثل هم..جور خاص کی. دمیکه فقط خودم فهم يرییتغ. کرد رییصورتش تغ

چرا که حاال همه . دیند منجز  چکسیزد که به گمانم ه یلبخندش مهربان تر شد و چشمک. کرد یسوراخ م

 .فرو برده بود کیک يمشغول زدن حامد بودند که انگشت اشاره اش را تو

 زیهمه چ..زدیم رونیب میحرارت از گونه ها...انداختم نییسرم را پا عیسر.. کوچک يمثل بچه ها. شدم هول

کاش لحظه ها ...رفتم یابرها راه م يانگار رو...ایدن يلحظه ها نیقشنگ تر.... بود بیعج زیهمه چ..قشنگ بود

 ..کاش..شدیمتوقف م

 . زود حامد مچم را خواهد گرفت یلیدانستم اگر در همان حال و هوا بمانم خ یم هرچند
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. بودند ریواسم را پرت کردم به بچه ها که هنوز با حامد درگح. رمیکردم کنترل اوضاع را به دست بگ یسع

 نیزار و خنده دارش بخندم اما در چن ي افهیبه ق خواستمیم.زد یکوسن دست گرفته بود و او را م کی یهرکس

 يخلوت خودت تو تاقا دیگوشه شا کی يبرو یخواه یاست فقط م یهم سخت و تصنع دنیخند یطیشرا

 ایها رو نیتمام ا هیو با معن یکه رد و بدل شده فکر کن ییبه نگاه ها يکه گذراند یقشنگ يبه لحظه ها ییتنها

 يبرا دیهر لحظه از التهابت با خبر شوند با يکه هراس دار ییآدمها نیها ب نیتمام ا ياما به جا... یکن یباف

 یچندان فرق نم میبرا اوشیطرز فکر خود س گریهرچند که د...یگتفاوت نشان دادن خودت بجن یخونسرد و ب

 یم یخودش باعث فرج هیقض نیا دیشا..شدم یهم ناراحت نم اوردیاز احساسم درب نکهیاز یحت دیشا. کرد

که خودش در  شدمیم یتیبه همان جد شیمن هم برا دیشا..فکر کند شتریشد به من ب یباعث م دیشا..شد

 دیشا...شد یعذاب آور م میکم کم برا میسال و ن کیبعد از  کنواختیوضع  نیا تحمل...ام شده بود یزندگ

 .داد یم رییرا تغ زیهمه چ دیفهم یاحساسم به خودش را م نکهیا

جشن  ایآخه جشن تولده ..بابا: خورد گفت یکه چپ و راست به صورتش م ییضربه ها ریمعترضانه از ز حامد

 ..بگو یچیتو  اوشیحرفا رو داره آخه؟ داداش س نیا کیانگشت ک هی د؟یاریدرم هیچ ایگداباز...پتو

 ..!و ببرما کیک خوامیم دییایب...دیاون بنده خدا رو ول کن: نگاه کنم که گفت اوشیبرنگشتم به س یحت

 ره؟یرقص چاقو م یک -

 .دندیخند همه

 .رمیچندتا عکس بگ کتیبزا قبلش از خودت و ک: برداشت و گفت زیم يرا از رو نشیدورب لوفرین

 .شیکوچک باال ي چهیصورتش گرفت و چشمش را چسباند به در يرا جلو نیدورب

 .دو..کی...هیعال..آهاا...شتریب..شتریب...آماده؟ بخند -

 .کادر يو خودشان را انداختند تو دندیرا نگفته الهام و حامد کله کش سه

 .گرفته شد عکس

 .من درازه يزرافه گردنت وسط عکسا نیع شهیهم: سر حامد يتو دیبا مشت کوب اوشیس

 ..دیبگو يزیبه خواهرش چ دیزورش نرس اما

جان بازم  اوشیاصن خودتو ناراحت نکن س: چشم گرفت و گفت يرا جلو نیدوباره دورب لوفرین. دندیخند همه

 ..سه...دو..کی..اون دوتا رو فقط مهار کنه که باز نپرن وسط یکی...میریگیم
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کادو . قسمت ماجرا بود نیحاال نوبت سخت تر.را ببرد کیرا باال زد تا ک شیها نیآستتشکر کرد و  لوفرین از

 !دادن

 کسالی نیا يکه تو یقیو سال قیمتناسب با عال يا هیهرکس جداگانه هد میقرار گذاشته بود شیماه پ کی از

 کی شیمن برا..دهینفهمند که چه خر هینگه دارد تا بق یو شناخته بخرد و تا روز تولد مخف دهید اوشیاز س

خواهد بروم و  یدلم م گفت یم شهیکه هم ییجا. گرفته بودم رازیش يگردشگر يکتاب عکس از جاذبه ها

 زیم يرا رو شیکادو یهرکس مینشست یراحت يکاناپه ها يدوباره همه دورتادورش رو.. امدهین شیپ تشیموقع

 یم یکه سع ایارش. برش داد يمساو يرا به قطعه ها کیعادالنه ک میاش در تقس یشگیبا وسواس هم. گذاشت

کادو ها  نیتوام زودتر ا میخور یم کیک میما که دار االح: حفظ کند گفت یصندل يدسته  يکرد تعادلش را رو

تو تولدامون  گهیافتضاح بود د یلیاگه خ ه؟یچه جور هیچ قامونیرف ي قهیسل مینیبب...بابا گهیرو باز کن د

 .میتشون نکندعو

هم  ياز کادوها یبگ يخوا یم یعنی: گفت دیکش یاز پاکت ها را به طرف خودش م یکی کهیدرحال اوشیس

 ؟..گهید دیخبر نداشت

من فقط تو  اننیعالم و آدم در جر يهمه ! گذاشتن؟ نایمگه ا..! کفن کنم نه التویسب: با دهان پر گفت حامد

 ییو ملوس بود به آقا یصورت کمینکردن خالصه اگه  مییهم که راهنما نایا. واسه دخترا تبحر دارم دنیکادو خر

 .خودت ببخش

 .دندیخند همه

 ده؟یکش نویزحمت ا یک..خب: پاکت را باال گرفت و لبخند زنان گفت اوشیس

 ..ایارش

رنگش هم مشخص بود که عطر  یآب ياز جعبه . آورد رونیب يعطر يپاکت و جعبه  يرا فرو کرد تو دستش

 ..میخنک و مال. شناختند یو همه جا او را با آن م شهیکه هم يعطر...است اوشیسند سمورد پ

 نیهم دوست داشت و خواهرش فقط از ا یلیساعت بند چرم که البد خ کیمتعلق به الهام بود  يبعد ي هیهد

 يزدیسرش م يعروسک خنده دار گرفته بود که هر وقت با مشت تو کی شیحامد برا. عالقه اش با خبر بود

 لوفریبه من و ن ینگاه تبرداش زیم يمرا از رو يکادو. خواند یم یآمد و آهنگ اعصاب خردکن یدر م شیصدا

 واسه کدومتونه؟: دیپرس طنتیو ش دیانداخت و با ترد

*** 
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 ..مال منه: مانده بود گفتم میکه ته گلو ییصدا با

 .منده شدم و خودم را جمع و جورتر کردمباز هم شر. مانست یم ضیکالغ مر کیبه غار غار  شترینظرم ب به

 ...دست شما درد نکنه -

نفسم را حبس کرده . برانداز کرد و ورق زد يزیبرانگ نیکتاب را با نگاه تحس. باز کرد قهیرا با سل شیکادو کاغذ

 ! نه ایبودم تمام وجودم سرا پا چشم و گوش شده بود که بدانم خوشش آمده 

 ..دوسش دارم یلیجان، خ یلیل یرا باال گرفت و با محبت گفت مرس سرش

 ..کنم یخواهش م -

 !نیهم

 !هم پرحرف يادیبود و در حد خودش ز یمکالمه هم کاف نیهم

 ..لباسه گهید یکی نیبندم ا یشرط م: گفت...را بلند کرد لوفرین يگذاشت و کادو شیپا يرا رو کتاب

 !به هدف يددرست ز...بعله: قهقهه زد لوفرین

من که خواهرشم ...جانم يکرد سکیر!ره؟یگیلباس م کلیابعاد ه نیآخه آدم واسه ا: با تعجب گفت الهام

 ..کنم ینم یسکیر نیهمچ

 یاندازه خودم م رمیشده ساسون بگ..نشد من هستم اوشیتن س...جون لویمشتاقانه گفت اصن غصه نخور ن حامد

 ..بشه لیو م فیات ح قهیسل زارمیکنم نم

مطمئن : رفت چشم بردارد گفت یم نییباز کردن کادو باال پا يکه برا اوشیس ياز دستها نکهیبدون ا لوفرین

 ! شهیباش اندازه اش م

..! محشره..رنگم نیمن عاشق ا يبا ذوق گفت وا اوشیس. آمد رونیاز داخل کاغذ ب یرنگ ییموینازك ل وریپل

 ..لویدستت درد نکنه ن

 اندازته؟ نیکنم بپوش بب یخواهش م -

 .درست اندازه اش بود. تن کرد راهنشیپ يرا از رو وریتکان داد و پل دییتا يرا به نشانه  سرش

 ..را مرتب کند وریپل ي قهیبلند شد و جلوتر رفت تا  لوفرین

 ...استیحس دن نیتر رانگریحسادت بود؟ حسادت و....را چنگ انداخت میگلو يزیچ

 !حاال شد -
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 شیو نما یوارس يساده مگر چقدر جا وریپل کی دمیفهم ینم. بارانش کردند کیزد و همه تبر یچرخ دوباره

 کردند؟  یدادن دارد که تمامش نم

توان حرف زدن هم  یحت گرید. از قبل در خودم کز کرده بودم شتریب...گذشت یم ياز آن به بعد به کند زمان

 يحوصله  گرید لیدل یب کدفعهینکرده بود، فقط هم  يکار بد یدانم کس ینم..دلم شکسته بود. نداشتم

 يگرید طیو اگر در هر شرا ردندک یبا هم کل کل م زیکریالهام و حامد را که  ينه حوصله .. جمعشان رانداشتم

به دست راه افتاده بود  نیرا که دورب ایارش يکردم، نه حوصله  یو در بحثشان شرکت م دمیخند یبود بهشان م

 دنیحرف کش يبرا یرا که از هر فرصت لوفرین يکند، نه حوصله  يلمبرداریجشن ف نیا ياز تک تک لحظه ها

 یب طیدانستم من در آن شرا یفقط م...دانم یغلط نم ایکارش درست بود ..کرد یاستفاده م اوشیو بودن با س

 ....!نمیزم يآدم رو نیو بدبخت تر نیو افسرده تر نیدست و پا تر

 يتولدش درست کرده بودم از ظرف بر داشتم رفتم گوشه ا يکه خودم شب گذشته برارا  ییها چیاز ساندو یکی

کنند و با  یکه از همه قهر م ییها یبچه دبستان نیمثل ا! به خودم گفتم چه خنده دار. ومشغول خوردن شدم

چطور با  نیبب! چرخد یم اوشیچطور دور س نیبب! نیرا بب لوفرین! اطیح يگوشه  کیروند  یشان م هیتغذ

 یم شیها ییخودنما ي فتهیجمع بود ش نیا يکور هم اگر تو! کند ینظرها را جلب م شیحرکات و حرف ها

 ...که اوشیچه برسد به س...شد

 گریباز يادا! کرد یچه م دمیفهم یدرست نم...داشت یبرنم لوین يو انطرف رفتن ها نطرفیچشم از ا اوشیس

. همه مسخ حرکات نرم و روانش شده بودند. میبود دهیتئاتر دانشگاه د نیآورد که در آخر ینقش رومئو را درم

را با بغض  چمیساندو. شد یم دهیکش سوسو به آن  نیاز ا لویکه با ن اوشیس يمسخ چشمها ،یبا بدبخت...من اما

 ...زدم یگاز م

کردم که به من  یبچه گانه فکر م...بود دهیترک هیاز ثان يآن شبم در کسر يها يپرداز الیو خ اهایرو حباب

 !دل نگرانش بشود ایطرفش کجاست  ندیگردد بب یبرم کباریعالقه دارد وگرنه که آدم 

 !یلعنت

 ..شدند یم یپر و خال میچشمها...رفت ینم نییپا میها از گلو لقمه

 ...رنگش نشسته بود ییمویل وریآن گرما هنوز با پل يتو اوشیس

 .آمدم رونیب الیکر و خاز ف ایارش يصدا با
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 اوشیجناب س يبرا يادگاریبه رسم  دیجمله بگ هی! بهتاش یلیسرکار خانوم ل..! نجاسیا یک نیبب..به به -

 ..خان

 . صورتم قرار داشت انداختم يمتر یکه در چند سانت ینیرا به لنز دورب نگاهم

 : خواندم اریاخت یب

 ..به حال تو خوش

 ..يپر یم که

 ...یراست

 ؟يبر یات درخت را، با خودت نم یمیقد دوست

 !آرزو؟ هیو : گفت ایارش

 ..قشنگش برسه يآرزوها يهمه  به

 ....لبخند زدم و

 . ساعت نه ادامه داشت يها کیتا نزد مانیشگیفرهنگسرا، پاتوق هم يتولد، تو جشن

که همه به صرافت افتادند که ممکن است خانواده ها هم نگران شوند کم کم خودشان را تکان  باالخره

 اوشیحامد و س. کرده باشد زیداشت تا سالن را تم یبرم دیرسیکه به دستش م يزیاز هر جا هرچ یهرکس.دادند

 ایشستند، ارش یرا م فیکث يهاظرف و بشقاب  لوفریالهام و ن...کردند یبا سر و صدا مبل ها را جمع و جور م

کرده بودم کف  دایپ يکه از انبار يبلند يکردم با جارو یم یکرد و من سع یها و بادکنک ها را باز م سهیر

دوباره از همه تشکر کرد و گفت که  اوشیبعد س...دیساعت طول کش میبه ن کیکارمان نزد. سالن را جارو کنم

 یپس فقط م. آمد یالبته که دنبال الهام همسرش م. ندبرسا رادر منتظر است که ما  يجلو نشیماش يتو

 ...ایو ارش لوفریمن و حامد و ن میماند

 . میآ یکنم م یچراغ ها را خاموش م دیمن گفتم همه برو. سالن را ترك کردند یکی یکیان ها هم  که

. آمد یآسا باران م لیس رونیب...کنم یکه شدم با تمام توانم به کاناپه لگد زدم تا حرص و بغضم را خال تنها

 ....شد یمنعکس م یدسته نظام کی يراندازیخورد مثل ت یکه به سقف م یقطرات يصدا

 ست؟یکه اصال حواسش هم به تو ن یکن یم یکی يآدمو دلبسته و وابسته  نکهیاز هیهدفت چ قایدق ایخدا گفتم

مثل تور ! هم حواسش هست يادیز یلیوقتا اتفاقا خ یحواسش هم نباشه ها، بعض نکهیبعد به خودم گفتم نه ا

مثل ! جدا شد و فقط مواظب من بود مهخورد از ه چیپام پ نکهیو به خاطر ا میرفته بود شیکه ماه پ یتنگه واش
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بود که  ییبغل دست من و تمام حواسش به کارها زاشتیو م شیصندل شهیکارگاهمون که هم يکالس ها

وقتا هم مثل  یبعض.....داد یو با دقت در موردشون نظر م دمیخر یم دیکه لباس جد ییمثل وقتا...کردمیم

خودشو به  هیقبل يآدم و کارا يو آرززوها دیبه تمام ام دیکش یخط قرمز م هی اشیتوجه یب نیامشب که با ا

 !سوال ریبرد ز یکرد و م یکتمان م یراحت

 !مزاج یدمدم

 !آزادروش اوشیس يتو آقا يبرا فهیتوص نیبهتر نیا آره

سطل  زمیمچاله رو برداشتم که بر يکاغذ کادوها يسر راه کپه ...برق يدهایکالفه راه افتادم طرف کلو  خسته

 ..که چشمم افتاد به کتاب خودم

 ..!که يا هیبه هد..بودم دهیخر اوشیس يکه برا یکتاب به

 !شدیم ينطوریامشب ا چرا

 ...سرم يرو ختندیر خیآب  انگار

 !چوقتیه.. نشده بودم ریدر عمرم انقدر تحق چوقتیه

راه داشت  ابانیفرهنگسرا که به خ یآشغال ها برداشتم و دوان دوان از در پشت ین،قاطیزم يرا از رو کتاب

 ..زدم رونیب

 .دیآ ینم ادمی...دانم ینم! کردم، نه ینم هیگر. شده بود سیخ میموها. دیچک یم میاز سرتا پا آب

 ..رفتمیجلو م یعصب ییو با قدمها ربغلمیرا زده بودم ز کتاب

 .زدیبه صورتم شالق م باران

آشغال ها  نیام را ب هیهد کهیخوام چکار وقت یشان را م یکند؟ نگران یم یچه فرق! نگرانم شده اند تا حاال حتما

 ..اوردیرا از تنشش در ب! خوشرنگش وریپل ستیحاضر ن یکنم و او حت یم دایپ

افتاد که  ادمی..بود ازدهیبه  کیمان را که به انتها رساندم ساعت نزدبه خانه  یمنته کیخلوت و تار مهین ابانیخ

از بچه ها که جز الهام  یکی يخواستم برگردم بروم خانه ...امشب سه شنبه است و حتما حاج اقا هم خانه است

 یفقط م. نبود يچاره ا. او بازخواست نشوم ي هبابت شب ماندن در خان ینکردم که حت دایرا پ یکس لوفریو ن

 نیدر خانه ماش يجلو. و پا تند کردم تا زودتر برسم دمیاست،کتاب را محکم تر چسب ادیدانستم عواقبش حتما ز

را که  دیکل. تر بکشم نییرا پا میها نیکردم آست یشال و سع ریرا سرسختانه فرو بردم ز میموها. دمیحاج آقا را د
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با خودم گفتم . ظاهر شدند میو مادرش جلو نیحس ریباز شد و ام انداختم در خود به خود اطیح يددر ورو يتو

 .ياریدور بدب يرو يامشب افتاده ا

 .صورتش يزد رو. حالم بود که فاطمه خانم آنطور هول کرد يایدانم شکل و ظاهرم چقدر گو ینم

 ؟ییتو نیجان، مادر ا یلیل! خدا مرگم بده -

 .چسبانده بود چهره ام را پنهان کنم نهیسرش را به ساز پسرش که  تیکردم به تبع یدادم و سع سالم

در واقع مستاجر ما که نه، . شد که مستاجرمان بودند یم یو مادرش چند سال نیرحسیام یعنی يشاکر ي خانواده

پرداختند  یم دینصف آنچه که با يدوم را با اجاره  يطبقه . شدند یمهمان حاج آقا محسوب م ییجورها کی

از تمام . حاج آقا بود يعمو تردخ يشد که فاطمه خانم بچه  یم ينجوریو نسبتشان با ما ا. صاحب بودند

گرو گذاشتن که  شیشناختند و آن هم حتما با حق السکوت و ر یدونفر من و مادر را م نیخاندانشان فقط ا

 .برمال نکنند! راز را نیا ییجا

 وقت شب؟ نیا دیبر یم فیشما کجا تشر: گفتم

 ..مارستانیب میریخواهر زاده ام فارغ شده م گفت

 ..یمبارك باشه، به سالمت -

 ..يلرزیم يدار يشد سییجوجه خ نیع! آخه تو؟ يبارون کجا بود نیتو ا.دخترم یزنده باش -

 .دیبه صورتم کش زیکف دستش را محبت آم و

 ..میداد یکار انجام م میتو فرهنگسرا بودم با دوستام داشت گفتم

 نیاز ا یمادرتم طفلک دل خوش نیبب! دور زیدانشگاه رو بر يها يباز قیدوست و رف نیدخترم ا گفت

 شهیآخر درست م يشر هیفرهنگسراتون نداره، واست 

 ..!مادر يخبر ندار! دلم گفتم درست شده يتو

داده بود که جر و  ادیهم سال ها ب نیدر تمام ا یزندگ... سر تکان دادم عانهیمط شیحرفها دییدر تا شهیهم مثل

 هیکنن  یکه طرز فکرشون نه تنها کامال متناقض با فکر توه بلکه افکار تو رو هم رد م یبحث کردن با جماعت

از  یکی دیاحترام و حرمت ها معموال با فظح يجور مواقع برا نیو اعصاب خرد کنه، در ا هودهیکار کامال ب

کوتاه  ستیبا یم شهیهم یبودم و سنگرم خال نیکه کوچکتر ییو من ازاونجا. ومدیدر ظاهر کوتاه م نیطرف

 ...!خطاب نشم تیترب یو ب یاغیتا سرکش و  ومدمیم
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بشوم و  حتیتا خوب نص ستادمیلنگه پا، معطل ا کی يدر ورود يهم همانطور جلو گرید يا قهیدق چند

اندازد و  یدختر را به خطر م کی يخورد و آبرو یدانشگاه به درد نم يها يباز قیدوست و رف نیکه ا رفهمیش

 .شد بافتهکه بهم  ییها سمونیآسمون و ر...کنند و یپهن م میدوست ها هزار دام برا نیهم

 .کوتاه آمدند و رفتند میمانیاظهار ندامت و پش دنیبا شن باالخره

 .هم دم در معطل شده بودم یربع کی

. دیرس یاز حد مضحک به نظر م ادیمقابل ز ي نهییام در آ افهیق. آسانسور يخودم را انداختم تو سیو تل سیخ

و حاال آب خورده به بدنم  دیرس یم میزانوها ریرنگ و وارنگ گل و گشاد که تا ز يآن مانتو يتو..خسته و زار

 !چشم نواز رنگ ها یهارمون نیلعنت به ا...بود دهیچسب

هم با باران شسته  شمیهمان خرده آرا.ام ولو شده بود یشمانیپ يوز کرده ام رو يسرم کج و موها يرو شالم

 ...چند بار صورتم را پاك کردم نیبا پشت است. زدیذوق م يتو یحساب میچشمها ریز اهیس يشده بود و لکه ها

که داشتم آدم  یتیرا به خودش جذب کند؟ هر مز اوشیتوانست س یدر وجود من بود که م يزیچه چ واقعا

 .که دور و برش کم هم نبودند صد برابرش را داشتند لوفریمثل ن ییها

 .را درست کرد ایدن يچشمها نیشود بهتر یم شیو آرا میگر کمیندارد، با  يکار نکهیا! درشت؟ يها چشم

 .شود عمل کرد یرا هم م نیکوچک؟ خب ا ینیب

شاد و سرزنده،  ي هیروح طنت،یش. اورمیتوانستم به دست ب یرا که آن ها داشتند من نداشتم و نم ییزهایچ اما

 .يبه نفس،آزاد ،اعتمادیبودن، خوش سر و زبان یاجتماع

 ...ششم يطبقه  -

 .بود نیبه ا هیشب میکاش الاقل صدا. دارد ییآسانسور چه صدا ي ندهیدلم گفتم گو يتو

حرف مادر  ادی. خورم یهم غبطه م واریاز خودم بدم آمد که انقدر غرق حسرت شدم و به ترك د کدفعهی بعد

، ...دهیبهترشو بهت م یلیخ گهیجا د هیمطمئن باش از  دهیبهت نم زیچ هیخدا  یگفت وقت یم شهیافتادم که هم

 يتک تکشون باعث شده بود تو يکننده  ریرفتار تحق....اما امشب. اومد یبدم م شهیکردن هم ياز ناشکر

به داده هات و  ایگفتم خدا! به چشم من نه و ومدیبه چشم اون ها م دیبگردم که شا ییوجودم دنبال ضعف ها

 ..!نداده هات شکر

 . که فقط مادر بشنود چند تقه زدم به در يبسم اهللا گفتم و آروم جور. پشت در دمیرس

 .آمد ینیسنگ يقدم ها يصدا
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 . چارچوب و راهم را سد کرد يحاج آقا دستش را گذاشت رو. در باز شد و

 . نییرا جمع و جور کردم و سرم را انداختم پا خودم

 !که همراهت نباشه؟ یصالح دونست ایساعت همراهت نبوده  -

 یب نکهیا ایافتم  یو به من من کردن م ردیگ یشدم زبانم م یکه بازخواست م شهیدانستم باز هم مثل هم یم

حرفت هم  یحت گریشک کند و د شتریشود طرف ب یباعث م یعیطب ریحرکات غ نیو هم...زنم یجهت لبخند م

 .راست باشد باورت نکند

 ..دیکــش..طول...فرهنگ سرا..تو فرهـنگ..تو..کـارم...کــا: لکنت زبان گفتم با

 !گه؟ید زیچ ایهاتون  يبگو بخندها و جلف و جفنگ باز! د؟یکدوم کارت تو فرهنگسرا طول کش قایدق -

 .بکشاند رونیکه از پشت دست حاج آقا را گرفت تا او را از چارچوب ب دمیرا د مادر

تو حاج آقا، بعد  ادیب دیاجازه بد: است گفت نهیدانستم پشتش پر از بغض و ک یکه م یآرامش بخش يصدا با

 .میزنیبا هم حرف م مینیشیم

 .ستیخونه ن نیتو ا يآدم سرخود و ولگرد نیهمچ يجا -

تو حرفشو  ادیب دیاجازه بد: که گفت. ا به زحمت فرو دادم و ملتمسانه زل زدم به مادرر میآب گلو. دیلرز پشتم

 .دیکن رونشیگفت ب جایبده اگه ب حشویبزنه توض

 . زد یموج م شیکلمه ها يتو یآرامش اعصاب خرد کن چه

. تکان نخورد شیکرد و دستش را انداخت اما از جا یپوف. نرم شد. گذاشت ریحاج آقا تاث يکه بود رو هرچه

خانه گرم و .ومظلوم عالم به زحمت از کنارش رد شدم و رفتم داخل دهیچسب نهیهمانطور آب چکان و سر به س

 یدلم ضعف م. بود دهیچیپفضا  يخوش غذا تو يبو..گرم و راحت. زیمرتب و تم شهیروشن بود و مثل هم

به ناچار ..نمیمادر بش ينگ مورد عالقه ر يریش يمبل ها يتوانستم رو ینم سمیخ يبه خاطر لباس ها....رفت

 ...ستادمیسرپا ا نهیمحل به شوم نیکتریدر نزد

کردم تا مجبور به جواب  یبه اتاقم در را هم از پشت قفل م دمیدو یجرات و جسارتش را داشتم حتما م اگر

 ...نباشم نیدروغ يدادن ها

 .به هم دیآقا در را با سرو صدا کوب حاج

رگ گردنش  دیکه حتما صورتش قرمز شده و شا ستیدانستم آنقدر عصب یم. ستادیخت امقابلم سفت و س آمد

 .دمید ینم يگرید زیاش چ یراحت يرشلواریبود که جز ز نییهرچند سرم آنقدر پا. زند یهم م
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 !؟...خوب: گفت

 ..و منگ نگاهش کردم جیگ

 ...یگفت یناکجا آبادتون م يفرهنگسرا  يهاتون تو تیدر مورد فعال یداشت: دیپرس

و توان از دست  روین یکم نشیغمگ يچشم ها. کرد یبود و نگاهم م ستادهیپشت سر شوهرش با بغض ا مادر

 یانجام م..کاراشو میداشت..میداشت....میبزن شگاهینما گهیقراره تا چند وقت د: به زحمت گفتم. رفته ام را بازگرداند

 ...میزمان نشد متوجه گذر گهید..بعد...بعد..سرمون گرم شد...میداد

 !ن؟یهم -

 ..شهیتکرار نم گهید...خوامیمعذرت م....مع -

سر و  یمگه تو ب! ؟یختیآبرومونو ر یوقت کنهیاز من و مادرت دوا م يتو آخه چه درد هیمعذرت خواه -

 ...استغفراهللا! ؟..مگه! ؟يخانواده ا یمگه ب ؟یصاحاب

 .دیکش یقیرا بست و نفس عم شیچشمها

 ! ؟يآزارم بد يخوا یم يدینقطه ضعفم و فهم! ؟یکن تیمنو اذ يخوایم ؟يبا من لج کرد -

 ..به خدا..نه..نـه -

 قسم خدا رو نخور -

 ...چشم -

در اثر حرارت  میپاها. را رفت و آمد ییرایچند بار عرض پذ..از من فاصله گرفت. هم يتو دیرا کش شیها اخم

 .کرد یم یزق زق دردناک نهیشوم

کنم  يبلد نبودم درست پدر...پر و بالت و نگرفتم ریز! کم گذاشتم تا به امروز؟! ات؟چه کردم مگه باه: گفت

و  هیآبروم و تو در و همسا يبرات که حاال دار دمیآبرو نخر! و پر کنم؟ رتتیغ یاون پدر معتاد ب يواست تا جا

 ! ؟يزیریم ابونیکوچه خ

کرده و نکرده و  يداستان کارها. شد یم دهیبحث وسط کش نیسال ها ا نیتمام ا يبود که تو يبار نیچندم

همه مدت معلوم نبود اصال  نیو معتاد که بعد ا رتیغ یپدر ب کی دنیو به رخ کش گریمنت گذاشتن ها سر همد

 ...زنده ایمرده است 

هم  دیشا. داده بود هیاش را به دستش تک یشانیمبل و پ يمادر نشسته بود رو. را سر سختانه فرو خوردم بغضم

 .دمید ینم. کرد یم هیگر
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من و  يسال ها برا نیتمام ا يازتونم ممنونم که تو دیکم نذاشت یچیوقت از ه چیشما در حق من ه: گفتم

دم که به ابرو و اسم و  یانجام نم یکار خالف شرع چیدم که ه یمنم بهتون قول م...دیدیمادرم آبرو خر

 ...وارد شه يرسمتون لطمه ا

که  ییشبا نمیبب! شب وقت اومدنه خونه اس؟ ازدهیساعت ! دختر؟ يکه نکرد یکار کن یچ یخواستیم گهید -

ساعت  نیمن هستم تازه ا یدونست یامشب که م! يایاصال نم دینه، شا ای يایساعت ها م نیهم ستمیمنم ن

 ...يخودتو رسوند

 ...نشده خونه اس کیهوا تار شهیهم یلینه حاج آقا، ل: دخالت کرد مادر

 !ثل امشبحتما م -

من براتون : آهسته گفتم ییبا صدا. میشد ینم فشیکدام حر چیرا از رو بسته بود و نه من و نه مادر ه ریشمش

 ...گم،یدارم دروغ م دیکن یاگه فکر م د،یبود بازم اگه باور ندار یاومدنه امشبم چ رید لیدادم که دل حیتوض

 .شد ریو اشکم سراز دیلرز میصدا. جمله ام را تمام کنم نتوانستم

به بعد چه من باشم چه نباشم قبل  نیاز ا: حرف گفت نیبه صورتم انداخت و به عنوان آخر يسرزنش بار نگاه

 !يشدن هوا خونه ا کیاز تار

 . به سمت اتاقش راه افتاد يرا گفت و با حالت قهرآلود نیا

. کند یم تشیحاج اقا اذ ين من جلودانستم که چقدر بازخواست شد یخوب م. از من سرشکسته تر بود مادر

. ها و نبش قبر خاطرات دنیدست شوهرش ندهم که عاقبتش بشود منت شن يخواست بهانه ا یازم م شهیهم

 ....کرد ینم غیام در یعپدر واق دنیاز به رخ کش زهایچ نیتر یجرئ یحت ياما حاج آقا هربار سر هر مساله ا

از  زانیافتان و خ ییشانه ام انداختم و با قدمها يرو يکوریکوله ام را باز . کرد یو بغض نگاهم م یبا نگران مادر

 .....!داشتم اجیو آرام خودم احت کیبعد از تمام اتفاقات آن شب وحشتناك به اتاق تار...پله ها باال رفتم

 شهیو هم دیپسند یمبود که حاج آقا ن يموارد تیآن خانه و باز هم جزء اکثر يمتفاوت با تمام قسمت ها اتاقم

 کی نیکه در ا ییرنگ کرده بودم و عکس ها يو سرمه ا اهیتا سقف س کسریرا  وارهاید. کرد یبا اکراه نگاه م

 !خونه کیتار هیشب يزیچ. را پر کرده بود وارهایسال انداخته بودم در و د

 زیخواست به همه چ یسرم و زل زدم به عکس ها، دلم م ریرا گذاشتم ز میدستها. تخت يرا انداختم رو خودم

تصورش را هم کنم با همان  یزودتر از آنکه حت یلیاما خ...دیدرست فکر کنم، آنطور که با زیفکر کنم، به همه چ

 .....بود به خواب رفتم دهیکه به تن و بدنم چسب یسیخ يلباس ها
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اما  ارتیخواد زن و بچه هاشو ده روز ببره مشهد، ز یم: گفت يبا دلخور... اتو زیم يلباس ها را گذاشت رو مادر

 ..!رضا

 !واقعا؟ ده روز؟: گفتم یدستم چرخاندم و با حواس پرت يرا تو نیدورب

 ؟يخوشحال شد ه؟یچ: دیپرس دیشک و ترد با

 !مامان یزنیکه م هیچه حرف..وا! نه: گفتم عیسر

خوش به  ستمین لیمن که بخ.. رفتن مونده رو دلم ارتیمشهد رفتن، ز هیحسرت : گفت. را از من گرداند شیرو

 نیتو ا دیدلمون پوس! میآخه انصافه؟ ما هم آدم یول..بهشون ببخشه شتریخدا ب شاالیا رن،یسعادتشون که دارن م

امون  هیگر زنهیزده، طفلک هربار زنگ م لک ریدلم واسه ماه من...یمهمون هی د،یخر هی رون،یشام ب هیخونه، 

 ! دهیحرف زدن بهش نم

کرد و  سهیو مقا دیو آه کش دیو زمان نال نیاز زم...و او باز هم ادامه داد نییبگم؟ سرم را با تاسف انداختم پا یچ

خوشحال  يگذارد و چقدر برا یزنش چقدر وقت و حوصله م یکیآن  يحاج آقا برا نکهیحسرت ا. حسرت خورد

 .است هیو تنب خیو دعوا و سرزنش و توب گهمه اش جن...رسد یه ما که مکند، اما ب یو تالش م یکردنشان سع

و که  ییو کارا دمیکه من بهونه دستش م نهیو سرزنش و اخالق تندش واسه ا هیو تنب خیمامان جان، توب گفتم

 در مورد مسافرت رفتنم . ادیم شیو بحث و جدل پ شهیدلخور م نیهم يبرا...دم یدوست نداره انجام م

 ...ها، هیاز آتل یکیجور کنه تو  يکار هیاز استادام واسم  یکیقرار شده ..خودتو ناراحت نکن ،

حاج آقا ..! حرفاها نیاز ا ینزن گهید: و تند گفت دیرا در هم کش شیاخم ها. حرفم را بزنم يادامه  نگذاشت

 .وقت هیخوره  یبهش برم..ادیخوشش نم

 چرا؟

 ..جور جاها نیتو ادختر بره سرکار، اونم  ادینم خوشش

 !گهید ادیدلم گفتم خب حاج آقا خوشش نم يتو ن،ییزدم و سرم را انداختم پا يپوزخند

در  میداشت ازیکه ن يزیدستمان بود و هرچ ریپول ز شهیخوب بود، هم! نه م،یداشت يبد یزندگ میتوانم بگو ینم

فالن لباس  مییوقت نشد بگو چیه. گذاشت یکم نم مانیحاج آقا از پول برا. شد یفراهم م یچشم بهم زدن

. پول بود يکه سوا میدیکم د مانیرا در زندگ ییزهایاما بعد از چند سال چ! اوردیو او نه ب لهیفالن غذا فالن وس

 يمن باز ياش را تمام و کمال برا ينقش پدر قتیدر حق نکهیا!که مادر انتظار داشت باشد و نبود یمثل توجهات

 ....کم نگذارد یچیمادر ه ياش برا يش شوهردر نق نکهیا. کند
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 يعادالنه  میاگر قرار به تقس یچرا که حت! محال است بایتقز يزیچ نیچن میدانست یهم من هم مادر م اما

تا مادر من که باشد  دیرس یاش م یتن يبه همسر اول و بچه ها يشتریشد سهم ب یمحبت و وقت و توجه م

 . اش محسوب شوم یکه فرزند ناتن یهمسر دوم و من

 یرا گرفته بود دستش و پشت سرم لک و لک کنان م يمادر چمدان زهوار در رفته ا. نداشتم شتریسال ب چهار

پناه و سرگردان و  یب. من از جلو و او از عقب. کرد که پا تند کنم یحواله ام م یخونکیس یهر از چند گاه. آمد

خفه  يهق هق زدن ها يمعنا نکهیا يبه جا ودب گرید زیچ کی ایدن نیبه ا دمیآن روزها د. میرفت یآواره فقط م

 یهوا تاب م يبرف بودم که رو یشش گوش و پشمک يامد را بفهمم محو دانه ها یکه پشت سرم م يمادر ي

 ییزدنمان چه معنا رونیها از خانه ب يبعد آن همه قهر و دعوا و کتک کار دمیفهم ینم. آمد یم نییخورد و پا

 دمیفهم میرفتن ندار يجا برا چیه گریگفت د هیخانه و با گر میبه مادر گفتم سردم شده برگرد یفقط وقت. دارد

 میدندان ها. به چادرش دمیرا کند کردم و چسب میقدم ها. دمیترس. تر است يجد شهیبارشان از هم نیا يدعوا

 ...خورد یاز سرما بهم م

 ...بود یناکروز وحشت. بود يروز سرد. بود يبد روز

کرد  یبغلم هم نم یحت. رساند یجا نم چیقبل مرا به ه يمادر برخالف دفعه ها. شد یتمام نم میرفت یم هرچه

 ...به دنبالش زانیکرد و من هم اشک ر یم هیاو گر. کم شود میکه درد پاها

 عمو منصور؟ يخونه  میبر گفتم

 ...دیام هم بود نخواهم د یشگیهم هیبهاره، که همباز میدختر عمو گرید میدیفهم. بود یمنف جوابش

 ..مانیپناه یخوردم تا ب یغصه م شتریاو ب دنیند گرید از

 رضا؟ ییدا يخونه  میبر گفتم

 ...يگریو برد به سمت د دیرا کش دستم

 لشیدلکه  ریشرمنده و خجالت زده سربه ز شتریمن خوشحال بودم و مادر ب. راهمان داد ییرضا با خوشرو ییدا

ها جان خودش و من را نجات نداده؟ چرا  نیزد که چرا زودتر از ا یمدام به مادر تشر م ییدا. دمیفهم یرا نم

 کی يرا تو شیوصلت بودند پا نیا مخالفانقدر به خودش عذاب داده و تحمل کرده؟ اصال چرا از اول که همه 

 ریرا ز شیرو. ختیر یمادر باز اشک م...وضع دچار شده نیرفته که حاال به ا شیپ يکفش کرده و با لجباز

 ..!ردیگ یاز برادرش هم رو م ب،یبا خودم گفتم چه عج..چادر پنهان کرده بود

 ..خوابم برد يهمان جا کنار بخار یشدت پا درد و خستگ از
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 یبدعنق و ب یبود فقط کم یمعصومه آدم خوب ییزندا. میآن ها بود يفصل آمد و رفت و ما هنوز در خانه  کی

. سوت و کور بوده اعصاب و حوصله نداشت شهینداشتند و خانه هم يبابت که بچه ا نیهم از ا دیشا. حوصله بود

 یهر روز حوض را م. خانه انجام دهد ندر آ يکم کند کار مانیاز باز زحمت ها نکهیا يکرد برا یم یمادر سع

 ینشسته باق یگذاشت ظرف یشست و نم یرا م فیچرك و کث يکرد لباس ها یرا آب و جارو م اطیح.شست

 یو بدعنق نگاهش م نهینشست دست به س یمعصومه فقط م ییزندا. مادر بود ينهار و شام ها پا شتریبماند ب

من کالفه شان کند تکان  يها طنتیمبادا ش نکهیاز ترس ا مادر. رفت یحوصله ام سر م یلیآن روزها خ. کرد

جم خوردن نداشتم،  يباشند اجازه  دهیرا به بند کش يانگار که پرنده ا...کرد یخوردم چپ چپ نگاهم م یکه م

 يرفتارها یحت. کرد یم رییتغ یبه طور محسوس زیآمد همه چ یاو م یوقت دیایبه خانه ب ییدا کهیتا زمان

 ! همسرش با ما

 یم شانیاز درخت گردو میبرا اطیح يتو میکرد یم يموشک باز میداد با هم قا یکرد تاب م یمرا بغل م ییدا

که  يبچه ا يشده بودم جا شیمن برا..... گذاشت یکند و در دهانم م یخودش پوست م يو با دست ها دیچ

که از بغل کردن و مواظبت کردن از من داشت  یحس. کرده بودم مشینداشته اش را تقد هیخوش. هرگز نداشت

 . واست زنش را طالق بدهدخ یم شیبود که به خاطر نداشتنش تا چند وقت پ یهمان حس

 .توانست بچه دار شود یمعصومه هرگز نم ییزندا

کرد تا  یو بدعنق يو آنقدر بدرفتار دیرضا ترس ییحس و حال دا نیاز هم نکهیو ا دمیرا بعدها از مادر فهم نیا

رنگمان را که نه سبک تر شده بود نه  یاب يچمدان زهوار در رفته . شد زیصبر مادر لبر يروز کاسه  کی

 .رونیب میرضا از خانه شان زد ییخبر از دا یبغل زد، دست مرا گرفت و ب ریتر ز نیسنگ

 ...شهر نیآواره و سرگردان ا میشد باز

اجاره  ياتاق کوچک و نمور در محله ا کی میرضا داشت ییدا يچند ماه از داده ها نیکه در ا یپس انداز کم با

که  يفرتوت و سن و سال دار رزنیو صاحب خانه پ. خانه باغ درندشت بود کی يانبار قتیاتاق در حق. میکرد

. خواند یقرآن م ياش و بلند بلند از رو یتاب یصندل ينشست رو یاش م یته استکان نکیصبح تا شب با آن ع

خانه که  نیهم ياست توگردد گفت بهتر  یمادر دنبال کار م دیفهم رزنیبعد از چند هفته که دختر همان پ

کند و  نمانیتام یما باشد او هم از نظر مال يو پخت و پز و رفت و روبش پا میکن یدگیبه مادرش رس میهست

 .ردیپر و بالمان را بگ ریز
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و  دارینگهبان و باغبان و سرا میو ما شد...بهتر نیاز ا يگلگون شد و گفت چه کار شیذوق زده گونه ها مادر

 .آشپز و پرستار آن خانه باغ

 يدختر و داماد و سه نوه  نیا. دمیکه خارج بودند و ما هرگز ند شیدو تا پسرها. سه تا بچه داشت رزنیپ

 .گرفتند یزدند و از مادربزرگشان خبر م یها سر م نیاش که فقط هم يدختر

و  قهیانداخت،با سل یو همه جا را برق م شد یاز چند وقت قبل ترش مادر خبردار م ند،یایکه قرار بود ب ییروزها

شد تا فقط دختر و داماد و نوه  یم ایمه زیهمه چ...داد یپخت و باغچه ها را سروسامان م یوسواس گونه غذا م

 .فرما شوند فیها تشر

خانه باغ  يدر انبار دیداد با یکه مادر دستور م یوقت. حسادت و حسرت را مزه کردم یهمان شش، هفت سالگ از

 .آمدن ندارم رونیب يحبس بمانم و تا رفتن مهمان ها اجازه 

رنگ و وارنگ و کفش  يشده لباس ها ینرده کش يپنجره  يرفتم باال تا از ال یم میپا ریگذاشتم ز یم مبل

شانه زده و کفش و لباس  يهمه شان موها. پسر کیدو تا دختر بودند و . نمینوه ها را بب يبایو ز یورن يها

 یم يآوردند کنار حوض باز یزدند و م یکه هر دفعه بغل م یرنگ و وارنگ يها يبا اسباب باز. نو يها

 ...کردند

و آرام  ریسربه ز شهیبود هم یمرد محترم. میدید یم شتریرا هم ب رزنیهمان آمد و رفت ها حاج آقا، داماد پ در

کرد حجره دار خوشنام وپولدار بازار است، مومن  فیتعر میمادر برا. گفت یلب ذکر م رینشست و ز یم يگوشه ا

با مادرم با ..... خورند یمرامش غبطه م و مانیخورند، همه به ا یسرش قسم م هیمردم، همه به پاک نیو ام

روز که  کیو  دیمن خر يهم برا ییبعد از چند وقت لباس و عروسک ها یحت..کرد یمحبت و احترام برخورد م

 ..به دست مادر رساند شیانه زنش بود و نه بچه ه

 .دید یهمه مدت ما را م نیبود که بعد ا یکس نیانگار اول. دیرس یبه ما م.

 ..خانه باغ کز کرده بودم هیانبار يها لهینوازش پشت م کیمن را که در حسرت ..! من را و

چه ...دیرس یتم مکه به دس يجوروواجور يها یبا کادوها و لباس ها و خوراک.. قشنگ تر شد...عوض شد میایدن

 !چه خبر است ایدانستم دن یم

 فیمادرت تعر شیگفت پ یبه سرم و آرام م دیکش یحاج آقا دست محبت م. گرفتم یرا با ذوق م میها هیهد

 ...!ایمن را هم بکن
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شدم که حاج آقا چقدر خوب است چقدر مهربان است  یگردن مادر م زانیخبر از همه جا تا چند روز آو یمن ب و

 ...چقدر دست و دلباز است ستیچقدر دوست داشتن

 ...دانم از کجا ینم. شد دایبابا پ يوقت بعد سر و کله  چند

 ...هرچه داشت به او داد تا برود شیمادر از ترس آبرو. خواست یپول م. ردمان را گرفته بود انگار

 ...!ندارم گهید! و بمیج نیبب..مادر گفت ندارم. پول يباز برا...اره برگشتو چند هفته بعد دوب رفت

 !من هنوز پدرشم! که نرفته ادتی! من ببرم يدیرو م یلیپس ل گفت

 ..!دمیگفت نم مادر

 ..دیلرز یکرده بود و م خیبدنش . هوا بغلم کرد یب. خونه باغ هیاومد تو انبار دیو بست و پر در

که  ییها دیتهد يصدا. کوچه نشنوم يبابا رو تو يها دنیعربده کش يرا با دستش گرفته بود تا صدا میگوشها

 ...لرزاند یتن خودش را م

 .که به ما جا و کار داده بود، جوابمان کرد رزنیکه به بار آمد، دختر پ ییپس آن رسوا از

 ...خواهد یآرامش م رزنیپ. هیدر و همسا يتو میآبرو دار گفت

 .کند دایپ یهفته مهلت خواست تا باز بگردد و اتاق کیچون و چرا قبول کرد فقط  یب مادر

 .نکردن جا و کار همان دایهر شب مادر از پ يها هیهفته همان و گر کی

 شیاز پ شیحد و اندازه اش شروع شد و مادر را ب یب يباز محبت ها. شد شیدایدر همان روز ها باز حاج آقا پ و

 .گذاشت شیلطف و بخشش ها نید ریز

 ..میسروصدا آنجا ساکن شو یاجاره کرد، خواست ب يخانه ا مانیاز زن و بچه اش برا یپنهان

خودش آشپزخانه دارد هم حمام  يکه هم برا میشو یرا صاحب م دیجد يخانه  کی نکهیخوشحال بودم، از من

داشت که از پشت آن حسرتزده  يدار هلیم ينه پنجره ها نیزد که ساکت بش یم بینه ینه کس. ییو دستشو

کرد  یخطور م یذهنم حت زکه ا يزیرا، هرچ زیخوردم، چرا که حاال همه چ یحسرت نم گرید. را نگاه کنم یکس

 .آورد یگرفت و به خانه م یم یحاج آقا در چشم برهم زدن

 یکرد و اشک م یم ازینمازش با خدا راز و ن يسر سجاده  شهیهم. بغض داشت شهیدانم چرا هم یاما نم مادر

 .کردکه به آتش جهنم دچار نشود یالتماس م. کردد یطللب بخشش م. ختیر

 یداد و م یدر آسمان م ینامرئ یمرا نشان شخص...نداشته یراه نیگرفت که جز ا یرا شاهد م غمبریو پ ریپ

 ...!مرد، جان بچه ام را نجات دادم یزد، از سرما م یم خی ابانیخ يپناه تو یبچه ب نیا! نیگفت بب
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به کار خودمان و  میسرو صدا سرمان را بده یب نکهیبا قول ا میشد دیجد هیکه ما صاحب خانه و زندگ خالصه

گفت دوست ندارم . به مادر اجازه نداد دنبال کاربگردد گریحاج آقا د. مینداشته باش یهم آمد و رفت یبا کس

کار  يکه اجبار از تکاپو برا ایبود  تیضادانم از سر ر یرم کار کند و مادر نممحرم و نامح يناموسم برود جلو

مثل هم سن و ساالن خودم بغل  گر،ید يحاج آقا مرا فرستاد به مدرسه مثل بچه ها.....کردن هم افتاد دایپ

حاج آقا هر  یعنیگفتم پدرم، . رنگ و وارنگم را نشان دادم يو مانتو و دفترها فیدستشان نشستم و با افتخار ک

 ! دیآ یخرد م یم يزیچ کیمن  يدستش پر است، برا دیا یشب که به خانه م

 . ماند یم شمانیآمد پ یهم م شتریب ایوقتها دوماه  یبعض حتس

. شد یم ایخواست باشد و مه یکه دلم م ییزهایچ يهمه . من خوب بود يکودکانه  يایدر ذهن و دن زیچ همه

ها آرامش قبل از طوفان است حاال  نیا: گفت یبه من م یهر از گاه. دانستم نظر مادر با من فرق دارد یاما م

 .میدیخودمان خر يمفت و مسلم جهنم را برا! ینیب یم

 هیدو سال بعد از آنکه صاحب خانه و زندگ. برد که برد یبه وجود ما م یبود که زن اول حاج آقا پ یجهنم آنوقت و

 .میشده بود دیجد

 .مان از بام افتاد ییقول مادر تشت رسوا به

. ستادهیدر خانه ا يسرش و جلو دهیکه اسمش طاهره خانم بود چادر را سفت کش رزنیدختر پ میدیروز د کی

 .گذاشته بود دنیلرز يشده بود و بنا دیسف واریمادر رنگش مثثل گچ د

و موقر نشست و با مادر  نیمت یلیانه خخ يذهنمان بود طاهره خانم آمد تو يکه تو يبرخالف تصور اما

 .صحبت کرد

 نیبوده مه تو را وادار به ا ازیو ن اجیاحت دانمیم. يزد يکار نیدست به چن يو ندار یدانم از سر بدبخت یم گفت

داند  یگفت م. مردم را بدبخت يو زن و بچه  یکن اهیمردم را س هیکه زندگ دیآ یکار کرده اما خدا را خوش نم

 يزیآبرور یو در راه خداست که ما را سرو سامان و جا و پناه داده اما بهتر است ب ستیریِشوهرش مرد خَ

 ....میگم و گور شو میو برو میخودمان را جمع و جور کن

 .کردن جا و کار دایپ يبرا يماه ا کیو فرصت  میباز هم ما ماند. ها را گفت و رفت نیا

که به ما  یماتومیزنش و اولت دنیفهم ي هیتا او از قض اوردیحاج آقا ن ياه به روم کی نیکرد در ا یسع مادر

بار  نیاما ا. به من هم سپرده بود الم تا کام حرف نزنم. با خبر نشود میخبر زحمت را کم کن یداده شده بود تا ب

را که تازه  یزندگ هیام تمام ان رفاه و شاد یودکمن بودم که در عالم ک. را خراب کردم زیمن بودم که همه چ
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شهر و  يرنگمام اواره  یخواستم دوباره باچمدان آب ینم. دمید یدوسال بود تجربه کرده بودم از دست رفته م

 !را گفتم زیپس به حاج آقا همه چ...میکوچه شو

در مورد  يزیکرد که چرا چباشد، بعد مادر را سزنش  دهید که طاهره خانم فهم یهول کرد، باورش نم یکم اول

 .کند دایپ يموضوع به او نگفته و بعد در فکر فرو رفت تا چاره ا نیا

 .از مادر خوردم یکتک مفصل و پر از حرص هیقض نیآنکه من هم از لو دادن ا ضمن

 .از شهر گرید ییسروصدا انتقالمان داد به جا یو به قول خودش ب یماه نشده باز پنهان کیآقا  حاج

 ..باتریدنج تر و ز يجا کیتر، به  کیساختمان بزرگتر و ش کیباالتر، به  يمحله  کیر به با نیا

 .هم از طاهر خانم نشد يخبر گریو د میاز آن روز به بعد همانجا ماند و

 ...دوست دارد شیگفت مرا قد بچه ها یخودش که م. خوب بود یلیو حاج آقا رابطه مان با هم خ من

 یبه دلش م يسنگ هم اگر بود از آن همه محبت و توجه مهر. عاطفه که نبودم یب...هم دوستش داشتم من

 نیبود که اول یدانم از کجا و چند سالگ ینم ؟یاز ک دانمیاما نم..کم سن و سال هم باشد نکهیعالوه بر ا..نشست

زدم،  ربازین و من کالس قراا سدیباشد که خواست مرا بنو یبار همان زمان نیاول دیمن شا..بار با هم بحثمان شد

که گفتم  یوقت دیشا..دانم ینم ای..ستادمیا شیرو يچادر سر کنم و من تو ابانیخ يتو دیآن وقت که گفت با ای

 ...و او خونش به جوش امد یهنر و عکاس يخواهم بروم رشته  یم

 گریمن اما د یامد و گاه یاو کوتاه م یو االکلنگوار گاه میراه انداخته بود هیقض نیسر ا یبده و بستان گرچه

دانست  یخورد نم یاحوال خون خونش را م شانیمادر پر. کردن یو تالف يدور لج و لجباز يرو میافتاده بود

 .آقا باال سرش را ای ردیطرف مرا بگ

کرد،  یغلط کرد، بچگ: گفت یگوش حاج آقا م يبار تو کی يشده بود ورد دهنش که هفته ا گریجمله د نیا

 ...دیشما ببخش

 .شدم یم دهیمن باز بخش و

آمد که ان  یسه چهار سال قبل، آمد ورفتش به خانه مان کم شد فقط دو روز در هفته م یعنیهمان وقتها  از

 ...سه شنبه و چهارشنبه بود يشده  نییتع شیمشخص و از پ يهم روزها

 ...دمشید ینم گریاز آن د ریغ به
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 یکه به دست م يشتریب هیبه خاطر آزاد. کردم یشکر م شیطوالن يها بتیمن بودم که از غ نیا حاال

 يبا صدا ای نمیتوانستم ماهواره بب یچرا که به جز آن دوشب م..که در نبودش داشتم یبه خاطر ارامش...آوردم

 ...و رونیفرهنگسرا و شام ب میبا بچه ها برو ایبلند آهنگ گوش کنم 

که نبود کمتر سر به سرم  یکشم وقت یج آقا چقدر زجر محا يها تیها و محدود ییاز بازجو دید یکه م مادر

برقرار کردن  يداد و هر دو سنگر را برا یبه هر دو طرف باج م یبه قول. به کارم داشت يکار ایگذاشت  یم

 ...آرامش و صلح حفظ کرده بود

 ..خانه باغ يپنجره  يها لهیمن پشت م يها یخودش شده بود کودک اما

 ...ار و همان حسادت هاهمان چشمان حسرت ب با

 ...!اتشانیمانده بود به معنو رهیکه حاال با بغض خ يو مادر اتشانیبودم به ماد رهیکه خ من

من و مادر مثل همان  یعنیو ما، ...داده و سرگرم شده حیاولش را به ما ترج يروز روشن بود که خانواده  ثل

 .میتنها شده بود میسرمان دار يباال یسقف نکهیبار با فرق ا نیمنتها ا یسرپناه یب يروزها

 

 دوم فصل

 دنمیبا د. محوطه، که گرم حرف زدن بودند يباغچه ها يلبه  دمیرا د لوفریشدم، حامد و ن ادهیکه پ نیماش از

گرفته بدون آنکه  يا افهیدرها را قفل کردم و با سر باال و ق. بدو از جا بلند شدند و به سرعت طرفم آمدند

 .گرفتم شیهم را به سمت دانشکده پمحلشان بدهم را

روز  نیسوم يدو روز کامل در تب باال و باالخره که برا. خورده بودم یسخت يآن شب سرما ي هیاز قض بعد

گواه  دیقرمزم شا ینیگرفته و ب يگل انداخته و صدا يتوانستم سرپا شوم و خودم را به دانشگاه برسانم لپ ها

 .کردم یدستمال را از صورتم جدا نم.. بود زیهمه چ

 .کرد میصدا يچند بار حامد

 ...خانوم یلیل...یلیل

 ...دم یبهتون اجازه نم گهید..! نیو دستم انداخت نیکرد رمیخودم گفتم بسه هر چقدر تحق با

 ..خوردم و مقابلش قرار گرفتم یچرخ دیرا به شتاب کش میبازو لوفرین

 ! ؟! ؟!سه روزه يد یجواب نم تویچرا گوش: گفت تیعصبان با

 .را ندادم جوابش
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 ییاون کار اون شبت چه معنا! کارا؟ نیا یچ یعنی ؟یلیل یکن یم ينجوریچرا ا: هم پشت بندش گفت حامد

 ..!انقدر ناراحت شد اوشیس! ؟یرفت یخبر گذاشت یب هویکه  دادیم

در نگاه کردن به صورت  یحت. نداختمیباز ضربان قلبم باال رفت اما خودم را از تک و تا ن اوشیاسم س دنیشن با

که تک و توك مشغول چانه زدن با حراست  ییو بچه ها يزل زده بودم به در ورود! کردم یامتناع م شانیها

 دیبا یساعت میه باز نوگرن دمیآقا پوش اجمورد قبول ح يآوردم امروز که از ان مانتوها یگفتم چه شانس. بودن

 ...شدم یحراست منتظر م يجلو

کنه،  یم تتیاز ما اذ ياگه رفتار ،یناراحت يزیاگه از چ: شد گفت یکه لحظه به لحظه بلندتر م ییبا صدا لوفرین

به سن و  گهیو قهر کردنا د ایبچه باز نیا میکن یبگو حلش م....! خب بگو يکه دلخور شد میکرد ياگه کار

 ..!ادیسال ما نم

 ..!شه یاصال بد نم یکیدلم گفتم قهرم کنم که واسه تو  يتو

.! تیرمنطقیحرکات غ نیبا ا..! ها و از حال رفتنت ینه با اون کاغذ رنگ! و اوشیتولد س يگفت خراب کرد حامد

سه  نیتو ا میزنگ زد یبعدم که هرچ...! دیچرخ یم نشیبا ماش ابونیو دلشوره داشت تو خ یتا دوساعت از نگران

ها رو سر  يها و کالنتر مارستانیب میم بریخواست یجداً م متیدید ینم یونیاگه امروز ....يروز جواب نداد

 ...!میبزن

 ...!به اونجا شهیبعد راهتون باز م يدفعه ها شاالیگفتم ا يبه سرد يرا صاف کردم و با تک سرفه ا میگلو

 ..قدم عقب رفت کیحرفم  نیاز ا لوفرین

 !؟یلیتو چت شده ل: و گفت دیرا چسب فمیبند ک يبا ناباور حامد

عجله  شهیم ریکالسم د: گرداندم گفتم یرا برم میرو کهیو در حال دمیکش رونیاز دستش ب متیرا با مال فمیک

 ...خداحافظ...دارم

 ...و بلند ازشان فاصله گرفتم دهیکش يبا قدم ها و

برخالف دفعه . مشترك بود اوشیمن و س نیقط بکه ف یتنها کالس. اول بود يطبقه  کخواهیاستاد ن کالس

اما با ورودم به کالس انگار که منتظر باشد . نمیبش اوشیس هیآخر کنار صندل فیقبل نرفتم ته کالس تا رد يها

 يرو جشیکنجکاو و گ چشمانتمام در جواب  هیتفاوت یبا ب! نگاهش را از پنجره گرفت و زل زد به من

 . به در نشستم یصندل نیکترینزد
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سرشان  يتظاهر گونه کالس را رو یبا حرکات ییخودنما يبرا. دیجد يبودند و ورود یبچه ها ترم اول اکثر

 یبچه ها بلند بلند م ي هیو بق دنیکش یاستادها رو م يکاتورهایتخته کار يدختر و پسر رو کی. گرفته بودند

 . گفت یم يزیکالس چ ياز هرگوشه  یهرکس. دندیخند

آنوقت حتما او سر حرف را باز . نشسته بودم اوشیکنار س هیهمان ته کالس جدا از بق شیپ يمثل روزها کاش

خجالت و سکوتم  کدفعهیو من  دیپرس یکه نگاه کردم م یلمیف نیآخر ایکه خواندم  یکتاب نیکرد و از آخر یم

را تمام کردم و  شانیکی یبه تازگ کهگفتم  یدن براون م ياز کتاب ها شیبرا جانیگذاشتم کنار و با ه یرا م

، به ..رو نوشته؟ آه ینچیشد، بعد بپرسد همون که کد داو رمیاز خواندنش دستگ یبیو غر بیعج يزهایچقدر چ

 ..است وونهینظرم او د

 زهیجنجال برانگ یکمیکنه  یکه انتخاب م ییفقط موضوع ها..ستین ينطوریاصال ا..اوشیس نه

 ..!یکتمان کن یتون یرو که نم نیا ،یلیکنه ل یطرفدارانه نقل م اون

اصال  اوشیس هیکنم شکست و دلخور یاما بعد فکر م. دفاع کنم میمحبو ي سندهیباز هم از نو خواهمیم

 ..ارزشش را ندارد

 م؟یبحث کن گهید زیچ کیدر مورد  ایب الیخیب اوش،یس

 ...که گرفتم نشونت بدم يدیجد يبزار عکس ها..آها

 .شدم یم شیحواسمان به درس باشد محو عکس ها دادیتوجه به استاد که مدام تذکر م یهم من ب بعد

 ..شمیم وانهیدارم د..خدا يوا..! گاهم جیبه گ دمیمشت کوب با

 مکتیطرف ن دندیباشد پر يباز یها انگار که صندل یترم اول. شدند زیخ میکه وارد شد همه ن کخواهین استاد

 ....!هم شد نطوریکه ا ندیکنار من نش یکس چیبودم ه دواریام. شانیها

را  اوشیس يبفهمم چهره  آنکهیب. بودم دنیکش یمشغول نقاش زیم ریدفترچه ام ز يمدت کالس تو تمام

 يبرگ از چهره اش در حالت ها ستیدفتر دو کیبه  کینزد بایتقر...ناخواسته..شهیمثل هم..کردم یم یطراح

از وجودش با  یکس ای فتدیدستش ب يدفتر روز نیاگر ا يکه وا کردم یفکر م شهیبودم و هم دهیمختلف کش

 ..به پا خواهد شد ییخبر شود چه رسوا

در  نکهیا دیشا. دیعقب به گوشم رس فیپچ پچ دو دختر از رد يکردم که صدا یموضوع ها فکر م نیبه ا داشتم

 .شود زیت میگوشها کدفعهیباعث شد که  دمیرا شن اوشیاسم س شانیحرف ها بنی

 ؟..هیچه سال هیورود دونمیاما نم..باشه ییگفت فکر کنم ترم باال شانیکی
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 ؟ياریب ریاز دوستات شمارشو گ یتونیم نیتو روخدا بب......باشه اصال یهرسال سین مهم

 یم یواسه چ گنیخوام؟ نم یآزادروش و م اوشیس ياقا يشماره  دیبرم به بچه ها بگم ببخش ایزنیم ییحرفا

 یم دیهست ییشما ترم باال دمیمن شن دیببخش یبهش بگ يخودت بر هیچ یدون یکار م نیتر ؟عاقالنهيخوا

 ..!و بپرسم ارمکه د یدرس يدر ارتباط باشم تا سواال شتریخواستم اگه اشکال نداره باهاتون ب

 ..اما..آره..گفت خب. کند یم نیمغزش سبک و سنگ يسکوت کرد انگار که دارد تو یکی ان

 .میدیهر سه از جا پر. بلند شد شیصدا کخواهین استاد

 ییاز اونا ن،یبپرس اتونییاز ترم باال...دیریگ ینم يکالس و جد نیا یسال اول يفهمم چرا شما دانشجوها ینم

 !؟..آزادروش يمگه نه آقا..! گرفتن و افتادن یشما به شوخ نیدرس و ع نیکه ا

با خودم کلنجار  یلیخ...دلم خدارا شکر کردم که من را مثال نزد يتو. اوشیطرف س دیچرخ اریاخت یب سرها

را از چشم  نکشیمعذب ع. دیسرم چرخ هیهمراه بق. اما نتوانستم. رفتم که برنگردم عقب و نگاهش نکنم

 ..و آرام گفت بله استاد حق با شماست نیبرداشت و مت

 ...بهونه نمیگفت بفرما ا یدوستش و با سرخوش يکه پشت سرم نشسته بود زد به پهلو يدختر

بود چون متوجهم شدن و بعد پچ  یانگار که نگاهم جلب توجه. به جفتشون انداختم و روم و برگردوندم ینگاه

 یلیو باهاش خ شستهیم اوشیس شیپ شهیکه هم میمن همون دختر يکه وا هیقض نیپچ هاشون شد سر ا

 ...و اوشیکف دست س زارمیحرفاشونو م رمیو االن م هیمیصم

 .بود یکاف میترس و اضطرابشان برا نیهم. خنک شده بود دلم

رودرو شوم از آنجا  اوشیخواست قبل از آنکه با س یدلم م. را جمع کردم لمیکه تمام شد با سرعت وسا کالس

و شلوغ  شهیمثل هم يراهرو. زدم رونیبلند قبل از استاد ب ییانداختم و با قدمها يور کیکوله ام را . فرار کنم

. زد رونیهم پشت سرم ب اوشیکه س دمیدچشم  ياز گوشه . پنهان شدن بود يبرا یمناسب يپر از همهمه، جا

 . را تند کردم میقدم ها

 ...یلیل

از صداها قادر هستند تا مغز استخوان آدم نفوذ کنند،  یشدم که بعض یموضوع معتقد م نیکم داشتم به ا کم

 یبعض...ردیقدرت فکر کردن را هم از او بگ یلج به تمام معنا کند و حتآدم را قفل کند، آدم را ف يدست و پا

 ...ها اسمت را بخوانند یبعض نکهیصداها مثل ا

 .اوشیس يدوباره  دنید ایاز اثر سرماست  نیدانستم ا یلرزم گرفته بود و نم..! ستادمیا اریاخت یب
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 .. ستادیا میجلو

 ..و سرد گفت سالم ساده

 گرفته بود  شیصدا

 ..ناخواسته گفتم سالم يپا گذاشتم و با لبخند ریرا ز مینقشه ها اریاخت یب باز

 شهیمثل هم. فقط نگاه کرد. نگفت يزیاما چ. دیکش یآه کوتاه. درست مقابلم. واریداد به د هیتک نهیبه س دست

وانست حرف ت یبا نگاهش راحت م. دادن حیکرد با نگاهش مغلوب کند و طرفش را واردار به توض یم یکه سع

 ...یعمق چیه یب...محض هیمشک ،یجفت چشم مشک کی. بزند

 .نییسرم را انداختم پا یمانیبه ناچار با حالت پش. اش نگاه کنم رهیبه نگاه خ اوردمیکردم تاب ن هرچه

 ؟يسرما خورد: دیپرس

 ...به خاطر اون شب: گفتم یدور از انتظار بود به سادگ سوالش

 ..يلرزیم يدار ستیحالت خوب ن: گفت. حرفم را خوردم يادامه  و

 !خوبم

 ...میحرف بزن دیاونجا گرمتره با..سلف میبر ن،ییپا میبر بهتره

 !يشد ریافتاد و چطور تحق یکه اون شب چه اتفاق ادیب ادتی دیبا...! باش يزدم که قو بیخودم نه به

 ...افتاد راه

را  میدستها. لجم گرفت. روم یدنبالش م عیطمئن بود من رام و مطانگار که م. انکه پشتش را نگاه کند بدون

 !نه؟ ای يدیفهم...! يقدم بردار هی يحق ندار..ياگه دنبالش بر یفیضع یلیمشت کردم و به خودم گفتم خ

 ...یلیل

 . شکست خورده خودم را به او رساندم یو با حالت بمیج يمشت شده ام را فرو کردم تو يدستها

 ینم گرید. سرحالم آورد یظهر حساب کیآفتاب گرم نزد میو وارد محوطه شد میگذشت يورود ياز پله ها  یوقت

. کنم میتنظ اوشیرا با س میداشتم گام ها یسع يو به طرز خنده دار شیحاال حواسم برگشته بود سرجا. دمیلرز

 ..تا هم سطحش شوم دمیکش یم یلیخ دیرا با میقدمها. نطوریهم هم شیقد پاها. قدش بلند تر بود

سلف هستند  يتو يدانستم االن حداقل چند نفر یم. باز کرد و خودش کنار رفت تا داخل شوم میسلف را برا در

 دیق دیبا گریو فکر کنند که د زدیصحنه خودشان را جمع و جور کنند و اعصابشان بهم بر نیا دنیکه با د

 .. داشت قتیرشان حقطور بود و فک نیکاش واقعا ا...! را بزنند اوشیس
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 اوشیسرش را که بلند کرد و س.. کردم یمکث دنشیبا د..خورد ینهار م زهایاز م یکیکه پشت  دمیرا د لوفرین

 ي هیبا وجود قض دیمردد بودم که چطور با. داد ياما جواب مرا با نگاه آزرده ا.دست تکان داد يبا شاد دیراکه د

دور از . يگرید زیکرد طرف م تیتکان داد و مرا هدا شیبرا يسر آگاهانه اوشیصبح با او برخورد کنم که س

 .. چشم تر

 .برگشت يچا وانیبعد با دول يخودش رفت و لحظه ا و

 ؟یلیل يچقدر به من اعتماد دار: و گفت وانیرا حلقه کرد دور ل شیدستها. نشست زیم پشت

 ..!دارم: گفتم يخفه ا يبا صدا..سوالش جا خوردم از

 ..ای..و یشخص يمسئله  هیمثال  ای یرو بهم بگ تیموضوع خصوص یهست که بتون ياونقدر

 دهیند يوقت تا حاال انقدر مرموز و جد چیرا ه اوشیبا خودم گفتم س...ترس تمام وجودم را برداشت. شدم شوکه

 ....هول کرده بودم. خواهد سر بحث را باز کند یم دیبرده شا ییاز احساسم بو دیشا. بودم

 فهمم یمنظورت و نم: را به زحمت فرو دادم و گفتم میوگل آب

 ...میهم بود يبرا یخوب يمن و تو دوستا..یلیل نیبب: گفت یهمان آرام به

 .را بفهمم شیحرفها هیبه زحمت توانستم تمرکز کنم تا باق...نواخت یمغزم به هشدار م يتو یزنگ! م؟یبود

و درد و  میبا حرف زد گهید يزایچ یلیوقتا در مورد مشکالتمون در مورد مشترکاتمون اختالفاتمون و خ یلیخ

 يرو میتونیو چقدر م میچقدر بهم اعتماد دار میبفهم میمدت تونست نیکه تو ا نهیمنظورم ا ؟یدونیم..میدل کرد

 ..!هم ياالن براتا  میبود یخوب يگم؟من و تو دوستا یدرست نم..میکمک هم حساب باز کن

 ...!میهنوزم هست: که نگاهش کنم دمیخودم جنگ با

 ...میالبته که هنوزم هست: پهن تر شد و با محبت گفت لبخندش

منحصر به فرد  اتیاز خصوص یکیهم  نیا...! دینوش يمقابل صورتش گرفت و جرعه ا. را بلند کرد وانشیل و

 ..! رهینگاه خ. بود اوشیس

 ...خب...نکهی، ا....لویالهام، حامد، ن دن،یبچه ها هم فهم ي هیموضوع رونه تنها من بلکه بق نیا: داد ادامه

همه  نکهیا: آورد و گفت کتریبه جلو خم شد و سرش را نزد کدفعهیدر انتخاب کلمات  يحالت وسواس گونه ا با

 ....دهیهست که داره آزارت م يزیکه چ نهیو اونم ا میدیرس جهینت هیبه  بایما تقر ي

 .شد یم شتریحرارت بدنم هر لحظه ب..دمیفهم یخودم را نم حال
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سال و  هیمدت  نیتو من و تو ا...نیبب..یلیل: حالت چهره ام که عوض شده بود گفت دیسکوتم و شا دنید با

دخالت  گرانید هیزندگ هیجهت تو مسائل خصوص یکه بخوام ب ستمین یادم یدونیم یخوب شناخت يخورده ا

و باعث شده انقدر  دایجد مدهاو شیکه برات پ یاز اون مشکل خوامیاما حاال ازت م. کنم حتینص نمیشب ایکنم 

 یبه درد هم م یطینشرایهمچ يدوستا تو...خب...در واقع..میما دوست. یباهام حرف بزن یو کالفه باش شونیپر

 نیهمچ يفقط بهتره آدما تو فتهیهمه ممکنه ب هیدست اتفاق ت زندگ نیکنم از یمن فکر م....من...خورن

مدته متوجه  نیا تشیرا...وتو حل مشکالشون کمک بخوان ندرد و دل کن کشوننیکه نزد ییبه کسا یطیشرا

 یکه چقدر ناراحت و ب میددیم..نگرانت بودم...نظرت گرفته بودم ریرفتارات شده بودم و ز رییتغ

صحبت کردم  هیقض نیدر مورد ا لوفریردم و با نک يکنجکاو مینگران نیاما به خاطر هم دیببخش..خب..يقرار

 يزیچ یدر مورد مشکالتت کس ادینشم چون احتماال خوشت نم چتیبزارم و پاپ تاونم بهم گفت بهتره راحت

کرد و  یبرام بگه البته اونم مقاومت م شتریدلواپس شدم و ازش خواهش کردم ب شتریحرف و که زد ب نیا. بدونه

خودت  توهمش  نکهیرفتارت و ا دنیواقعا با د گهیکه د..شب تولدم..رفت اما اون شب یکار در م نیا ریاز ز

و  لوفریشبت نگران شده بودم ن ییهویزدن  رونیب ي هیقض نکهیو هم ا يدیرس یبه نظر م نیو غمگ يبود

فت که اون فقط سربسته بهم گ..خب..و...میبرام بگه تا کمکت کن دونهیم یقسم دادم و ازش خواهش کردم هرچ

 ...يکه با پدرت دار یو مشکالت هیخانوادگ يایریدرگ ییجورا هی

 ..لب گفتم بسه ریز

 !؟یچ

 ....بسه: گفتم يبلندتر يصدا با

. نگاهمان کردند يو با کنجکاو دیچرخ شانیسرها لوفرین يبه عالوه  يچند نفر. بلند شدم میهمزمان از جا و

 ....کنم یخواهش م..یلیل نیگفت بش يمعذب شد با حالت ملتمسانه ا شانیاز نگاه ها اوشیس

از دلم  يخوا یفکر کردم م! به خاطر رفتار زشت اون شبت یکن یازم عذرخواه يخوایمن فکر کردم م: گفتم

 ! یکن رمیسواالت تحق نیکه با ا نهیدونستم قصدت ا یاما نم..! ياریدرب

که  ییتو نیباشه ا یاگه هم قرار به عذرخواه! کنم؟ یم عذرخواهبه خاطر رفتار اون شب: دیزده پرس شگفت

خنده داره !معذرت بخوام؟ دیبا یو رفت یدفعه گذاشت هیتو  نکهیمن به گناه ا..! يکرد یم یعذرخواه ستیبایم

 !واقعا
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ارزش بود که وسط آشغاال  یام اونقدر ب هیکنم که هد یازت عذرخواه دیحق با توئه من با یگیراست م..! نه

اون  دنیمن حق نداشتم بزارم برم من حق نداشتم از د! من حق نداشتم شب تولدتو خراب کنم! کردم داشیپ

همه ..ندارم یحق چیه..من..! جان اوشیندارم س یحق چیمن ه..صحنه ناراحت بشم من حق نداشتم نارحت بشم

 ..!توئه يحقا برا ي

از شش هفت  شتریکه ب لوفرین یآخرم را حت يشک نداشتم که جمله ها..شد یملحظه به لحظه بلند تر  میصدا

 .است دهیبا ما فاصله داشت هم شن زیم

جا  ي هیچهره اش آنقدر بهت زده و شوکه بود که شک نداشتم از قض. دیکاو یو گنگ صورتم را م جیگ نگاهش

به سرتا سر بدنم  یخنک میحس کردم نس. لحظه آرام شدم کی يبرا. داند ینم يزیام چ هیماندن هد

به خودم ..کرد یم هممظلومانه نگا یگناهش که با حالت یو ب دهیکش يکردن چشمها هیافتادم به توج...دیوز

حواسش به  یآن شلوغ يتو دیخودش جمع کرده، شا ریغ گرید یرا آن شب کس شیکادوها دیگفتم اصال شا

 ...دیشا...را جمع و جور کند شیکادوها نمانده ادشیرفته و  يزیچ

تلخ  يها و رفتارها یتوجه یتبرئه کردن ب يقدرتمند درون وجودم، سرسختانه برا یطور بود، حس نیهم شهیهم

 . کرد یقد علم م اوشیس يو گزنده 

 ...نیگفت لطفا بش یعصب یرا فرو داد و با حالت شیآب گلو...دیبه اطراف چرخ شیچشمها مردمک

 .شد رهینشستم خ میسرجا عیصدا و مط یو به من که دوباره ب دیکش یقیعم نفس

لطفا اون کتاب و  شهیم شه،یم: کرد رفتارش مودبانه باشد گفت یم یسع کهیرا مقابلم دراز کرد و در حال دستش

 البته اگه همراهت هست؟..به من؟ البته يبد

 ش؟یخوا یواقعا م دمیکردم و پرس جرات

 !ام و بده بهم هی، هد..جان کتاب و یلیل..یلیل: تکان داد میرا مصمم تر جلو دستش

 . دراوردم مقابلش گذاشتم فمیرا از ک کتاب

را دست گرفته باشد جلد کتاب را لمس  یمقدس یو انگار که ش نییسرش را انداخت پا. خوب نبود حالش

 .رفت گفت متاسفم یم یکه رو به خاموش ییبعد با صدا يلحظه ا...کرد

 شه؟یل هممث دمیپرس

 جواب نداد که

 ...اشکال نداره مبارکت باشه گفتم
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 .داشت یبود و چشم از کتاب برنم نییهنوز سرش پا نکهیبا ا..نقش بست شیلب ها يرو یکم رنگ لبخند

، البته اگه هنوزم ..پرستو رو نشون بدم ي هیبهت آتل خوامیم: افتاده باشد گفت ادشی يزیانگار که چ کدفعهی

 ...یکار کن يبخوا

دوست دارم اونجا کار  یلیخ. خوام کار کنم یواقعا؟؟ معلومه که م: نگاهش کردم ذوق زده گفتم یخوشحال با

 دن؟یبهم کار م...اما....کنم

 دیبا. شناسمینم یلیکنن و خ یکه اونجا کار م ییاما راستش کسا. دوست مامانه يبرا هیآتل. کنن یقبول م آره،

 ...کیاز نزد میباهاشون صحبت کن میبر

 ینقص و مردانه اش موج م یب يهنوز به وضوح در چهره  یآثار شرمندگ. زد و بلند شد يدلگرم کننده ا ابخند

 .مانده بود یدست نخورده مان باق يها يچا وانینگاهم به ل کهیمن هم پشت سرش بلند شدم در حال. زد

 دیبا ای يآورد نیمادموازل ماش...خب: گفت یاش چسباند و با سرزندگ نهیس يرا با هر دو دست به قفسه  کتاب

 م؟یبر یبا تاکس

 م؟یاالن بر: زده گفتم جانیه

 .میآمد رونیسلف ب از

 داره؟ یاالن چه اشکال نیخب آره اصال هم گفت

 ....فقط..یچیه

خصمانه  یگره خورده و نگاه يبا دستها. ام نشسته بودند یپشت فیکه سر کالس رد يافتاد به دو دختر نگاهم

 ..کردند یاندازمان مبر

  ؟یفقط چ دیپرس اوشیس

 . یچیزدم و گفتم ه یاز سر آسودگ يلبخند

 ..!اوشینگذراندن زمان با س يباشد برا یلیآنقدر قدرتمند نبود که دل يبهانه ا چیه

به  يماه عسلشان چند هفته ا ياز الهام و شوهرش گفت که قرار است برا میبرا. میحرف زد شتریراه ب يتو

 یوسواس گونه و تجمل پسندانه اش قصد برپا کردن مهمان يبا آن اخالق ها رشیبروند و مادر سخت گ يمالز

 . قبل از رفتنشان دارد یباشکوه

در  اوشیکه البته با حضور خانم دکتر، مادر س. آداب و منظم بودند يمباد يآزادروش از ان خانواده ها ي خانواده

اما در عوض پدرش کارمند . داد یرا شکل م شانیخانوادگ ینینقوا ینیسنگ یهرم حکومت نظام نیراس ا
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دوست  يسرش را از کتاب ها اوشیو مظلوم که به قول س ریآرام و گوشه گ يشرکت نفت، مرد يبازنشسته 

 يتمام عشق و عالقه و توجهش را صرف سرپا نگهداشتن شاخه ها نکهیا ای. کرد یخودش بلند نم یداشتن

در  اوشیمدت هرچه که از س نیدر تمام ا...کرد یبه داربست ها م چکیبستن پ ایباغچه  يتو ي دهیافتان و خم

عذاب  يها یو امر و نه جایب يها يریبودم آرامش و سکوت بود و از مادرش سختگ دهیپدرش شن فیتوص

او  يشنهادیپ يرشته  يو به جا ستادیبا تحکم ا شیداشت از آن وقت که جلو دهیعق اوشیهرچند که س. دهنده

بر حداکثر تا ده شب خانه  یمبن نشیکه قوان یاز همان وقت ایرا انتخاب کرد،  یعکاس يبود رشته  یکه پزشک

 . اطاعت کردن شکست شهیهم یالیسفت و سخت خ واریدبودن را نقض کرد آن 

اتفاق  نیکوچکتر یحت یعادت داشت که هر اتفاق. من يالبته تنها برا. گفت یاز خانواده اش م ادیز میبرا او

 اوشیس. کرد یم يمادرش باز شهیکردن ها هم فیخاطره تعر نینقش اول را در ا. دیبگو میافتاده در خانه را برا

 نکیپاشنه بلند و ع يبا ان کفش ها. بود هام ساخت ییدوران راهنما ریناظم سختگ هیشب يریاز او تصو میبرا

کننده اش که مو را از  ریتحق يود، آن نگاه هاسر خورده ب شیعقاب ینیتا نوك ب شهیکه هم یشکل لیمستط

 .کرد یپشت گره خورده اش که به جذبه اش اضافه م شهیهم يو دستها دیکش یماست م

اش را  یتیریخشک و مد ي هینتوانسته بود آن روح چکدامیبه ه. بود نه الهام دهیبه او کش اوشیس تیشخص نه

اثبات  يداشتند برا یخاص يخواهر و برادر هر کدام جداگانه رفتارها و اخالق ها نیبرعکس، ا یحت. کند قیتزر

 ....بود گرید يآدم ها یلیخاطر خ يدغدغه  دیکه شا یگرفتن موضوعات يو سرسر یثبات یب

از گفتن در مورد خانواده ام  اوشیس يجلو ایمن، طفره رفتن آشکارم در جمع  یشگیوسط سکوت هم نیا

 . ودو مرموز ب بیعج

 .کردم یرا جمع م هینه قض ایکوتاه آره  يبا جواب ها دندیپرس یباره م نیوقت که هرکدامشان در ا هر

ممکن است داشته  یکه چه مشکل خانوادگ یبه حدس و گمانه زن نندیباعث شده بود که همشان بنش نیهم و

 دارم؟ زیدر پنهان کردن چه چ یسع ایباشم 

 جانیو با ه دمیخند یم شیبه حرف ها ش،یها یخاطر بودم اما به شوخ دهیهنوز از حرف صبحش رنج هرچند

 ...کردم یگوش م

دوست : دمیپرس دیبا ترد. اش انداختم يبه ورود یرا متوقف کرد سرم را کج کردم و نگاه نیکه ماش هیآتل يجلو

 !مادرتم، مثل خودشه؟



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فالح لدای  – ردیگ یانتقام م

wWw.98iA.Com ٣٧ 

! یترس یدرم بد گفتم که تو انقدر مفکر کن واقعا من چقدر ناخواسته از ما: و سرش را تکان داد دیخند

 ! سین میکه اونجور نهیا قتشیحق...نه

به من  یکه مامان از بچگ هیخانم هی یعکاس نیصاحب ا: کنارم راه افتد و ادامه داد. میشد ادهیپ نیدو از ماش هر

 یتا آسمون فرق دارن، مامان م نیاما با هم زم..شهیمیدوست صم. خاله مهتاش میداده بود بهش بگ ادیو الهام 

بچه هم  هیازش  یازدواج کرد و حت یمرد آلمان هی ارفتن المان، اونجا ب رانیاز ا یگفت زمان انقالب، خانوادگ

که برگشته آلمان  شهیم یاما دو سه سال ران،یبچه اشم با خودش آورد ا...بازم بعد چند سال جدا شدن یداشت ول

دو سال که سرش خلوت تر شده بود  یکی نیتو ا ،یلیخاله مهتاشم تنهاست خشده که  ينجوریا...پدرش شیپ

 ییگرده جا یاز بچه ها دنبال کار م یکیاومده بود خونه مون بهش گفتم خاله  يسر هی...زد یبه ما سر م شتریب

 !خودم هیاتل نیگفت چرا هم نیسراغ ندار

 یامتیدانستم که اگر حاج آقا بفهمد رفته ام دنبال کار ق یدر ان لحظه هم م یحت نکهیبا ا م،یپله ها باال رفت از

خواهد  یدادم که از کجا م يبه خودم دلدار. کند اما باز هم مصمم بودم که شانسم را امتحان کنم یبه پا م

که از او  يگرید يموضوع ها یلیمشابه خ و میکن یم یکیبا مادر دست به  شهیمثل هم تینها ای! بفهمد؟

 ...میکن یسروصدا رد م یرا هم ساکت و ب یکی نیا میدپنهان کرده بو

 ...خورد اوشیدرش به سر س يباال زانیآو يکه زنگوله ها میگذشت يا شهیاول، از در ش ي طبقه

خودش را ...بلند شد شیو چند لحظه مکث از جا اوشیس دنینشسته بود که با د زیپشت م يداخل، پسر میرفت

و در گوشش پچ پچ کنان گفتم که در و  اوشیس يزدم به پهلو. مینیکرد و تعارف کرد که بش یبهنام معرف

 ...اتاقه خودمه هیچقدر شب نجایا يوارهاید

ساز پشت سرش  يبود و زل زده به پسر که حاال داشت با دستگاه چا دهیهم کش يرا تو شیاخم ها. نداد جواب

 ...رفت یکلنجار م

 !ازش ادیکنه، اصال خوشم نم یکار م نجایا نیستم ادون یکنان گفت نم غرولند

 !ش؟یشناسیم

شدن  یاز عصب شهیهم یبیبه طرز عج...داد رونیگرفت و نفسش را با حرص ب نییپا دییتا يرا به نشانه  سرش

 ..دمیترس یم شیها
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مهتاش خانم به من گفته بودن ممکنه : گفت یقابل وصف ریهمانطور که پشتش به ما بود با خوشحال غ بهنام

 گهیدست ما د فتهیم نجایا رنیکه م شونمیا گهیبا دوستاش رفت، د..شیک يبود برا يهفته ا هیتور  هی ن،یایب

 ...میما در خدمت....اوشیخب آقا س

آغشته به  خواهد کشف کند یآورد انگار که م مانیکه بهنام برا ییچا يها وانیزل زده بود به ل يطور اوشیس

حاال ...قرار بود در مورد استخدام دوستم باهاشون صحبت کنم: و بدخلق گفت يجد يا افهیبا ق....نه ایزهر است 

 ؟یکن یمکار  نجایا شهیشما هم! يا گهیفرصت د يباشه برا گهید ستنیکه ن

است که به  الیخ یخودش آنقدر سرخوش و ب دیرس یشد معذب شدم هرچند به نظر م دهیکه آخر پرس یسوال از

بار با همون  نیاخر گه،یجا ثابت کار کنم د هیفکر کردم بهتره ...آره خب: گفت...دهد ینم یتیاهم زهایچ نیا

بهم،  زهیریدرباره اش اعصابمو م دناصال فکر کر ال،یخ یب....اون وضع به بار اومد و..کار کردم که یوسفی

به ...امروزا نیهم! ده؟یما رو نم يجواب تلفن ها گهیده دمعرفت ش یوقته مثل شما ب یلیحامد چطوره؟ خ یراست

مدت نون و نمک هم و  هیانگار نه انگار که ما ...امروز بهشو صد بار زنگ زدم جواب نداد نیهم اوشیجون س

 ...رفته که ادشی...! میخورد یم

 نیستین اوشیس یخانم، شما که هم دانشگاه دیببخش: دیرو کرد به من و پرس. حرفش را قطع کرد کدفعهی

 !؟..که

 ....چرا: گفت یبا کالفگ اوشیجواب بدهم که س خواستم

 ...دینفس باال کش کیداغ را  يچا وانیل و

 ..!به حرکاتش نگاه کردم متعجب

آقا حامد گل  نیخانم، ا ایریبگ دهیما رو نشن يراستش شما حرفا...پس..خب: زد و گفت یلبخند کج بهنام

 !اس؟یحاال شما رابطه ات باهاش چه جور! هخار دار کمیروزگاره منتها 

 میبر..رنیما، مهتاش خانم اومدن بگو با ما تماس بگ میو با تحکم گفت عجله دار...بلند شد شیاز جا اوشیس

 ...یلیل

بلندش برسد، شک نداشتم که بهنام مات و  يبه گامها میرفتم تا قدمها یم اوشیدوان دوان پشت سر س یوقت

 ....مانده است رهیمبهوت به رفتنمان خ

 . دیع يها دیسال و خر یانیپا يروزها. گذشت یم يهفته ا کیرفتن حاج آقا با خانواده اش به مشهد  از
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 یم. ام کند یها همراه ابانیدر خ میامد مجبور کردم در گشت و گذارها یم رونیکم از خانه ب یلیرا که خ مادر

تواند در کنار حرم امام رضا باشد چقدر دل  یاالن خودش نم چرا نکهیا الیدانستم از نبود حاج اقا و فکر و خ

دستش  شیبدون توجه به غر غر کردن ها ورا به تنش پوشاندم  شیروز اول خودم لباس ها. تنگ و دمغ است

با خنده  یو وقت میو برو اورمیرا درب نیماش نکهیمنتظر ا ستادیا نگیپارک يجلو. رونیب میرا گرفتم و از خانه زد

 ..کند ینگاه م يا وانهیبه د یینگاهم کرد که گو يطور! ادهیپ يپا ست،ین يخبر نیگفتم از ماش

را آمده  گرید يزهایچ یلینو شدن سال و خ يسال انتظارشان برا کیکه  یها، در دل مردم ابانیدر دل خ میرفت

 ...براورده کنند کبارهیبودند که به 

هر  يکه جلو یرنگارنگ يسبزه، سنبل، گل ها يبا سبد و سفال ها د،یخر يها سهیهمه با ک. جا شلوغ بود همه

 ..داشت دیع يهمه جا رنگ و بو...کرد یم ییشده خودنما یچیکاغذ پ يدر گلدان ها یگل فروش

 ...دیرقص یو م خواندیزد و م یم اهشیس يقرمز و دست و رو يبا ان لباس ها روزیف یچراغ قرمز، حاج پشت

 !؟يخند یارباب خودم چرا نم...يخودم بز بز قند ارباب

و قرمز بودن چراغ،  کیحوصله از تراف یکالفه و ب هیبق جانیکه برخالف شور و ه يتک و توك راننده ها يبرا

 روزیف یضرب و دهل حاج يشد با صدا یخط عابر رد م ياز رو کهیدر حال یرزنیپ.. در الك خودشان بودند

 ...دیرقص یداد و م یهوا تاب م يرا تو شیعصا

 ...لپش و ارام گفت خدا مرگم بده يبا خنده زد رو. را نشانش دادم رزنیزدم به مادر و پ يا سقلمه

 یم قیبستم و چند نفس عم یرا م میچشمها کباری قهیآنقدر قشنگ و تازه بود که هرچند دق زیچ همه

سفره  يها نیاز س...داد یکرد و نظر م یم دیخر جانیو با ذوق و ه دیخند یبعد از مدت ها مادر م...دمیکش

 . میدیخر زیهمه چ لیو آج ینیریو ش وهیو گل و م يزیگرفته تا لباس و رو م نیهفت س

 يروزها...میرا در قفل بچرخان دیکل میتوانست یآنقدر پر بود که نم مانیدست ها میگشت یکه به خانه برم عصر

 یم ادهیپ يها با پا ابانیشدن هوا در خ کیسه چهار روز کامل هر روز از صبح تا تار...گذشت نطوریبعد هم هم

 ...میکرد یراه باز م تیجمع يبه زحمت از ال دیخر يها سهیو با ک میدیپرخ

همان  يبه اجبار از جلو رمانیمس میگشت یها و دست پر به خانه برم سهیروز که طبق معمول با همان ک نیآخر

که  میآن جا را رد کن عتریخواست هرچه سر یمضطرب بودم و دلم م لیدل یب یلیخ... شد یرد م یعکاس

کرد که حاج آقا قول داده  یف میتعر يدیداشت در مورد فرش جد زیکریمارد . آمد رونیب هیحامد از آتل کدفعهی

 . پهن شود مانیمیفرش قد يبه جا ییرایکف سالن پذ دیروز اول ع يبرا
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داد  هیاش تک يکوری شخندیبا همان ر نهیزد دست به س رونیکرد بهنام ب یسر حامد که به نظر غرولند م پشت

 دیکردم و سرم را به طرف مادر چرخاندم نتوانستم خودم را از د یهرچه که سع. یعکاس هیورود ي وارهیبه د

 یمادر حرف يداشتم که جلو را نیترس ا شیچند روز پ يدعوا ي هیو به خصوص که با قض. حامد پنهان کنم

 ...بزند

 ..یـلیل.: زد میبا خنده بلند صدا کدفعهیبهت زده نگاهم کرد و بعد  يلحظه ا دنمید با

اول رو به . بلند به طرفمان آمد يبا قدمها. لبخند زدم شیبه رو ریناگز. تر به سمت او برگشت عیاز من سر مادر

 شیچند روز پ ي هیبه قض ياشاره ا چیرفتارش ه. دیخم کرد و سالم کرد و بعد حالم را پرس يمادر مودبانه سر

 !خونسرد و شاد شه،یمثل هم. نداشت

 ياز اعضا یکیکه  ستینفر نیاول نکهیدانستم از ا یم. مادر معذب جوابش را دادم قیشکاك و دق ينگاه ها ریز

 یم یرا به راحت نیو ا. زده است جانیچقدر ه دهیکردم را د یاز بچه ها پنهان م شهیرا که من هم يخانواده ا

 . دیبه مادر فهم شینگاه کردن ها یچشم ریشد از ز

اصال . بودم دهیام د یزندگ يکه تو ییاز پسرها چکدامیبه ه هیبهنام نه شب هیبود نه شب اوشیس هینه شب حامد

 یو کجا ناراحت م یحدس زد ک ایکرد  شانینیب شیپ شودیکه نم ییاز آن دست آدمها. جور متفاوت بود کی

کند  یدور و اطرافشان فرق م يها آدمبا تمام  شانیایدن نیکه قوان يمرموز ياز آن آدم ها! خوشحال؟ ایشوند 

خدا  ي شهیکه هم ییاز ان ها...ندیآ یمقابلت در م یتصادف یلیخ يکه انتظار حضورشان را ندار ییو اکثر جاها

 ...کنند یپنهان م شانیو طنز ذات یگاحساساتشان را پشت لود

از  یکمتر کس نکهیمثل ا. هم با من داشت ییوجه تشابه ها یبود که در آن گروه دوست یتنها کس دیکه شا البته

به بعد شده  یبودنش از زمان تیاهم یخنده دار بودن و ب نیموضوع در ع نیو ا...دانست یم يزیخانواده اش چ

و  لوفریهوا مادر ن یو ب میگرم کار بود رافرهنگس يکه تو يبود کانون بحث و توجه بچه ها، درست از همان روز

 یسر به سرشان م شهیو حامد هم...نهار آوردند و از همانجا با هم دوست شدند مانیهمزمان برا اوشیمادر س

 ...!ختنیدرسه با هم طرح رفاقت رپشت در م یدو تا دانش اموز دبستان نیگذاشت که والد

و  یچند مهمان میدیفهم یو م! شدیبه ما مربوط م دیتا آنجا که شا...شانیشد شروع رفت و امدها ییآشنا همان

 ینشان نم یعکس العمل هیقض نیبه ا اوشیس. آشناتر بودند شانیجشن مشترك با هم رفته بودند و خانواده ها

بود باعث شد  یخوشحال و راض شیخانوادگاز نوع  یشدن رابطه ها حت شتریاز ب نکهیو ا لوفرین جانیداد اما ه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فالح لدای  – ردیگ یانتقام م

wWw.98iA.Com ٤١ 

که من با دست ! همه به جز من و حامد. شود دهیبه وسط کش مانیخانواده ها یمعرف يهمه مان برا يکم کم پا

 ...میموضوع سرباز زد نیا يتمام از بحث درباره  یرکیآشکار و حامد با ز هیو پا چلفت

حتما هم با آن سرو وضع  د،یخر ي سهیبا آن همه ک م،یمادر دست انداخته بود دور بازو کهیحالهم در  حاال

کردن حال و  یدر مخف شهیکه هم ییاما از آن جا. جا خورده بود یسر ظهر من حساب ينامرتب عرق کرده 

 .بود ستادهیمقابلم ا يکردن استاد بود آنطور با خونسرد يباز لمیخودش و ف يهوا

راستش منم به همه زنگ زدم  رم،یگفته بود با بچه ها تماس بگ کوبخشیاستاد ن: گفت زیآم تیرضا يندلبخ با

 ...خاموش بود نتونستم بهت خبر بدم که تیچون گوش..اما

 .خاموش است میخودش را نگه داشته تا نپرسد چرا گوش يجلو یلحظه حساب نیبودم مادر در هم مطمئن

 ..انهیاب میبچه ها رو ببر یحیتور تفر هیبا  میکرد يزیبه بعد برنامه ر دیهفتم ع يبرا: ادامه داد حامد

 !واقعا؟! انه؟یاب: رفت ذوق زده گفتم ادمیلحظه زمان و مکان  کی

 . تکان داد دییتا يزد و سرش را به نشانه  يشور و شوقم لبخند دنید از

 هیبعد بچه ها گفتن  یول میبر شونیبدون ا اول که قرار بود. کوبخشیو بدم به استاد ن ستیزودتر ل دیبا: گفت

 !بزرگتر باهامون باشه بهتره

 .رمیلبخندم را بگ يمنحصر به فردش گفت که نتوانستم جلو زیرا با همان لحن تمسخر آم بزرگتر

 ...میو زودتر ببند ستیاسمت رو بدم که ل دیچون با! گه؟ید يایم...حاال -

 يشرمنده . مسافرت پسرم میبر میخوا یم دیراستش ما ع: گفت عیبزنم که مادر سر یرا باز کردم حرف دهانم

 ..يا گهیفرصت د ياسشاال باشه برا..میشما هم شد

 .نداشته يبرخورد نیکامال مشخص بود که اصال انتظار چن.متعجب مادر را نگاه نگاه کرد يا افهیبا ق حامد

کنم اما در  يام بود خوددار یمادر که در چند وجب يبه چهره کردم تا از نگاه کردن  یرا م میتمام سع گرچه

 رونیکه از شوك ب يبعد از چند لحظه ا...کنم یاحمقانه به حامد نگاه م یحال هم مطمئن بودم که با حالت نیع

 ...اره درسته حواسم نبود..اره..آه: گفتم یتصنع يتکان دادم و با لبخند يمادر سر يحرف ها دییآمدم در تا

معطل  دیمن و مادر را با آن همه خر نکهیتکان داد و بابت ا يعاقبت سر. کرد ینگاهمان م دیهنوز با ترد حامد

رو وخودم هم به دنبالش  ادهیبا حرص مادر را هل دادم به طرف پ. رفت نشیکرده عذر خواست و به سمت ماش

 . روانه شدم

 . میکرد یرا ط ریازار دهنده مس یخانه هر دو در سکوت تا
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 نیدنبال ا یفتیوقت راه ب هیجان مادر مبادا  یلیگفت ل یبرگشت طرفم و با ناراحت کدفعهی میدیدر که رس يجلو

 نیاز ا فتنینبوده که دختر و پسر مجرد با هم راه ب يخبر نیما تو دور و اطرفمون همچ! برنامه ها نجوریکارا و ا

 ...شهر به اون شهرا

در را  دیرا برگداند تا کل شیدر حال انفجار بودم رو تیمن که از شدت عصبان يبدون توجه به دندان قروچه ها و

 ! شهیم امتیاگه حاج آقا بفهمه که ق: باز هم گفت. باز کند

من واقعا ! شهیم امتیرو بفهمه ق یحاج اقا هر چ! آره واقعا: گفتم يخودم را نگه دارم با زهرخند نتوانستم

 !خدا ينعوذ باهللا نه خداس نه فرستاده ! ؟یترسونیآدم م هیچرا شما انقدر خودتو از  دونمینم

 ...!خجالت بکش -

  میکرد یبا هم بحث م میرفت یکه از پله ها باال م همانطور

نفر اگه  هیچون  دیزهرمار خودتون کرد هیزندگ! دیدون یحرفم حقه خودتونم م! خجالت بکشم؟ یاز چ: گفتم

 !همه ابهتش نیا گهیبه پاکنه بلکه تموم شه د امتشویر بفهمه قبا هیخب بزا ! شه؟یبه پا م امتیبفهمه ق

 لونیاومد نجاتمون داد که آواره و و یرفته ک ادیمن و تو زهرمار بود  هیزندگ ،يرفته، فراموشکار شد ادتی -

 !يدونم چطور شده که انقدر نمک نشناس شد ینم! میبود ابونایکوچه خ

چون  یکن یرفت و آمد نم يبشر یبن چیتو خونه با ه يخودتو چند ساله حبس کرد! نه؟یهمش به خاطر د نایا_

 تو خونه؟؟ ینیتو بش دهیم حینفر ترج هی

من زن  ،یکه دم بخت نتتیتو خونه آفتاب مهتاب نب ینیبش دیمثال تو با. بد نشد چیواسه تو که شکر خدا ه -

 کتمیبا همه از پسر و دختر سالم و عل! يو خوب دارتو که ماشاهللا رفت و آمدت ! چهل ساله نشستم کنج خونه

 ..و دینیچیبرنامه هم که م...و يکه دار

 هینه که مثل شما به خاطر خوشامد . کردن دادم یکنم، به خودم حق زندگ یم مویدارم زندگ! بله مادر من -

 مونیروز پش هیخودم و محروم کنم  یکرده از همه چ نمیتام یسال ها فقط از لحاظ مال نیکه تو تمام ا ينفر

 ...کهیکه عمر و وقت با ارزشتو به خاطر کس یشیم

 !یلیل گهیبسه د: حرفم را قطع کرد و با خشم گفت مادر

باشه که من  ادتی نویشما به خودت مربوطه اما ا هیزندگ: گفتم تیکاناپه و با همان جد يها را گذاشتم رو سهیک

کارمو درسمو  تونمیترسم نه م یبه پاکردن حاج آقا م امتیشما نه از قبرخالف . ترسم ینم یکس چیاز ه

 ....ببرم نیروابطمو به خاطر خوش آمد اون محدود کنم و از ب ای حمویتفر
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قدم خطا  هی؟ ! ؟!تو يچطور انقدر سرکش شد! اون مثل پدرته: گفت ینیبغض آلود و خشمگ يبا صدا مادر

 .ندارم يکار چکسمیبه ه! نه؟ ای يدیفهم..شکنمیخودم قلم پاتو م يبردار

 يکننده  نیتام هیبگم مثل  دونمیخب من بهترم...اصالح کنم، مثل پدر که دیاوال که حرفتونو با: کردم ياداوری

که واسه بزرگ کردنم صرف  ییها نهیهز الیبه ر الیکنم تا آخر عمرم هم که شده ر دایکه اگه بتونم کار پ یمال

که انداخته گلوم و داره خفه ام  یبندگ يطوقه  نیو از شر ا رونیب امیمنتش ب ریبهش تا از ز دمیکرده رو پس م

 نیکه بچه ات تو بدتر يپس شک هم ندار یخودت مطمئن تیو به ترب یدوما اگه تو مادر من!....کنه آزاد شم یم

 ..!بلده چطور رفتار کنه و چطور خودشو حفظ کنه رهیهم قرار بگ طیشرا

 ......!بشنوم ازت خوامینم گهیکلمه د هی یلیل -

بود  نیا قتیحق. ها رفت تا آن ها را جابه جا کند سهیرا از من گرداند و به طرف ک شیتمام رو یبا اوقات تلخ و

سال ها عادت به سکوتم کرده بودند و  نیمن در تمام ا انیکه چه مادر و چه حاج آقا و چه تمام اطراف

 ...نبودند رایرا از جانبم پذ یمخالفت ایاظهار نظر  نیکوچکتر

شد  یماه ها م دیشا....اوردم یبودم را به خاطر نم ستادهیو اقتدار تمام ا تیبا جد یرا که سر موضوع يبار نیآخر

 یآن ها در خفا و پنهان ي دهیباشد و چه متضاد عق انمیاطراف ندیرا چه خوشا میدادم تمام کارها یم حیکه ترج

آن طور  یسالم و احوالپرس کیاز  شتریزدن ب رفو ح یاضاف حاتیتوض يت ها بود که حوصله مد...انجام بدهم

شروع کرده بودم به جر و بحث با مادر  کدفعهیها معمول بود را نداشتم و حاال بعد از مدت ها  یکه در روزمرگ

 یکه مادر ب يجرو بحث درست همان لحظه ا نیشروع ا ياما جرقه ...است دهیفا یدانستم ب یهر چند که م

 ....توجه به من جواب رد به دعوت حامد داده بود زده شد

نهار ! کجا باز؟: مادر از آشپزخانه بلند شد يصدا. برداشتم یرا از جالباس نیماش چییحوصله و کالفه سو یب

 !میبخور میخوایم

 ...شدم ریو از پله ها سراز دمیدر را به هم کوب تیعصبان با

جور در  میکنم که با حال و هوا دایرا پ یکیکردم تا  یانگشت آهنگها را جا به جا م يچراغ قرمز با اشاره  پشت

گشتم تا با حس و حالم جور در  یم يتند تمیدنبال ر. خواستم نه عاشقانه ینه آرام م شهیبرخالف هم. دیایب

 .یتر دسکنا نیرا گرداندم به سمت ماش میبوق رو يکه با صدا دیایب

دادم و متعجب  نییرا پا شهیش.نظاره ام کرد يزیآم طنتیش يآورد و با خنده  نییپا مهیرا تا ن نکشیع حامد

 ! ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا: دمیپرس
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 !نم؟یتو رو بب دیبا رمیدنبال ما، چرا من هرجا م يافتاد هیخانوم شما امروز مثل سا..بابا يا

 !حامد یواقعا تو مشکوک! نه: گفتم

مثل  یکه بهم بگ دمیم ادیو  يبهتر يبهت جمله ها یکن فیازم تعر يخوایشما، اگه م هینه به مشکوک: دیخند

هم حس ششم  یلیخ یو با حال یو دوست داشتن پیخوش ت نکهیپسر، عالوه برا يتو فوق العاده ا يوا نکهیا

خوشحالم  دمتیروز دوبار د هیتو  نکهیاز تینها یب: یمثال بگ ای! نجام؟یمن االن ا يدیاز کجا فه! يدار يقو

 .آوردم من یچه شانس بزرگ

تونم بهت بگم  یکه م نهیتهش ا: گفتم يو جد ینخندم شوخ شیها و ادا و اطوارها يبه مسخره باز نتوانستم

 ....خواسته بودم گهید زیج هیکاش از خدا 

! ینیکه منودوباره بب یپس از خدا خواست يزیچ هیحاال شد : و گفت دیاز حرفم بل گرفت و خند. سبز شد چراغ

 ...کارت دارم. حاال بزن کنار

تعارف در  یو ب عیسر یلیشد خ ادهیدر عوض او پ. نشدم ادهیرو پارك کردم اما پ ادهیجلوتر کنار پ یرا کم نیماش

 ...را باز کرد وکنارم نشست

خوشگل ! ؟یکن ینگام م ينجوریچرا ا! ه؟یچ: هاج و واجم انداخت و گفت ي افهیبه ق ینگاه یچشم ریز

 !؟يدیند

 !دمیبودم که د دهیشما ند هییآدم به پررو! نه واال: را جا زدم و گفتم دنده

 کنم؟ یدست رانندگ نیمن با ا يانتظار دار هیچ! تو یهست یانصاف یعجب آدم ب! پررو؟ -

 .دست بانداژ شده اش را باال آورد و نشانم داد و

 !شده؟ یدستت چ -

شکست  نگیجر شهیاومدم پنجره رو پاك کنم دستم خورد ش. کردم یم یسرم خونه تکون ریداشتم خ روزید -

 ...دستم داغون شد

 !واقعا؟ -

 ..زخم شده ممیشونیپ يکه باال دیشیمتوجه م دیتازه اگه دقت کن! بله -

 ..بهت رحم کرده یپس خدا حساب. من اصال متوجه نشدم! اوه: نگاهش کردم و گفتم یحواس پرت با

 ...بود اوشیحاال اگه س: لب غرولند کنان گفت ریز

 !؟یگفت يزیچ -
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  الیخ ینه، ب -

محترم ادم سوار  يرا عوض کنم گفتم آقا نیماش نیانکه جوسنگ يبرا. را گرداند به طرف پنجره شیرو و

باال  يدیپر هویارم بعد کارت د یاولش که گفت! ببره فیتشر خوادیکجا م گهیبه راننده م شهیهم که م یتاکس

 ...ینه مقصدتو گفت ینه کارتو گفت. يحاال هم رو از ما گردوند

 !منتظرت بودم. رونیب یزنیاز خونه م دهینکش قهیچند دق دونستمیم..که نهیا قتشیحق...خب -

 !؟يکرد بیتو منو تعق....نمیواستا بب! رون؟یب امیم یدونستیاز کجا م -

 یکشیدارم زحمت م دیچند جا خر هیبه اطراف گفت  یرنگش را تنگ کرد و با نگاه ییدرشت خرما يچشمها

 ! ؟یمنو برسون

 !رونیدارم که از خونه اومدم ب يا گهیواقعا کار د دیشا...گفتم خب طنتیسوالم با ش ریخاطر از در رفتنش از ز به

 رونیب يزد. يکار ندار: حال گفتو در همان  چمیبپ یابانیخ يهمان نگاه متفکرانه اش اشاره کرد که تو با

 ...جنگ اعصابتو خاموش کن سرم رفت ياهنگا نیحاال هم اگه اشکال نداره ا. چون با مادرت جر و بحثت شد

 ! توان حرف زدن نداشتم یحت گرید

 !تا خونه؟ يکرد بیتو منو تعق: دمیپرس يشتریبار با سماجت ب نیو ا دوباره

 !؟يمسافرت بر يخوا یو تو واقعا م -

 !بله: گفتم تیجد با

 !نجا؟یا شهینم دایآدامس پ: را باز کرد و گفت داشبورد

 !؟يجواب سوال منو بد شهیم! رینخ -

 شیخانوم کل زندگ الیش نیا گمیمفصله حاال بعدا بهت م انشیجر..یشناسیآها تو نم ال،یش امرزیخدا ب..یآخ -

و  کوریپد کوریو ست کامل مان زهییبهاره پا ياس هااز اسناد و مدارك گرفته تا رگال لب شدیم دایپ نشیتو ماش

 ..و یبهداشت یشیلوازم آرا

 ...!حامد -

 ..!ایشیم امرزیخانوم خدا ب الیش هیشب يدار! ؟یزنیچرا داد م! وا -

 !تا خونه؟ چرا؟ يکرد بیبهت گفتم منو تعق! يحامد بسه مسخره باز -

 افهیحالت ق دنیبه طرفم خم کرد و با د یصندل يهمان موقع خودش را رو. يگریطرف د دمیچیاشاره اش پ با

 ..!خانووم ارمیدرب بمیاز ج خوامیم مویگوش: زد و گفت يزیآم ریام لبخند تحق
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 .انداخت و قهقهه اش بلند شد یتلفنش نگاه يبعد به صفحه  و

 !؟يخند یم یبه چ -

 یم نویهم. که احضار شد میکرد ادشیانقدر ...مترح نیروحش شاد و قر! چه حالل زادست امرزیخدا ب -

 !؟یخواست

 .اش یقبل از آنکه منتظر جوابم بماند شروع کرد به صحبت کردن با گوش و

کرد من  یرا از سرش باز م الیبه اسم ش یدست و پا شکسته و سر باال شخص يکه او با جواب ها یمدت تمام

. بکشم رونیزبانش ب ریکرده و بعد منتظرم مانده را از ز بمیتا در خانه تعق نکهیا لیکردم تا دل یفکر م یبه راه

 يخواست انقدر حرف تو یبود اگر م استادبا کلمات  يحامد در باز. رو به رو شدم يغدر فیبا حر دانستمیم

م زمان و مکان را ه چیکرد که سوال که ه یاورد و انقدر راحت حواس طرف مقابلش را خوب پرت م یحرف م

پاره  ابانیخ يسو و ان سو نیدستش به ا گاهیگاه و ب يافکارم با اشاره ها يرشته  یحت! يکرد یفراموش م

از  یکیتوانست  یکه در مورد تو انجام داده م ينفر به اعتراف کار کیبه نظرم وادار کردن  شهیهم. شد ینم

 لیداد هزار دل یکه انجام م يمثل حامد که پشت هر کار یباشد آن هم کس ایدن يحس ها نیدلچسب تر

 . خودش داشت يناگفته برا بیو غر بیعج

لج کردم و از سر . شد ادهیپ نیو همچنان در حال حرف زدن از ماش ستمیاشاره کرد که با يدیمرکز خر يجلو

سرش را هم کرد، دستش را . که رفت و متوجه شد دنبالش نرفته ام برگشت یچند قدم. تکان هم نخوردم میجا

 !کنم؟ دیخر يجور هدست چالقم چ نیا ای گه،یشو د ادهیو با اخم گفت پ یگوش هیدهن يجلو گرفت

 !يو نگه دار یچهار ساعت گوش یشدم و گفتم خوبه با اون دست چالقت تونست ادهیپ نیکنان از ماش غرولند

پر سرو صدا و  يدعوا کیکه آنطرف خط بود بشنود و بعد از  یبود تا کس یمن کاف هیچند کلم يجمله  نیا و

هر چند . رفتم هم بشنوم تماس را قطع کند یحامد راه م هیمن هم که در چند قدم يکه از فرط بلند ییادهایفر

رفع اتهامات وارد شده به خودش نکرد چندان هم دچار  يبرا یهیتالش و توج نیحامد کوچکتر دمید نکهیاز ا

 لیدل نیبه هم. صورتش را پر کرده بود يلبخند مرموز بعد از قطع کردن نکهیا يبه عالوه . عذاب وجدان نشدم

حرف نزدن باهاشون  ایاگه نبودنشون ..خب: دمیکه در ذهنم بود را پرس یو سوال رمیزبانم را بگ ينتوانستم جلو

 !؟یکن یآدم و دور خودت جمع م مهه نیبرات لذت بخش تره چرا ا

چنان در نگاه  نیتریپشت و يچند لحظه ا. يمغازه اتکان داد و رفت سمت  یاطالع یب هیشب یرا با حالت سرش

 يرفته اما ناگهان برگشت و با خونسرد ادشیکردن به کفش ها غرق شده بود که گمان کردم مطمئنا سوالم از 
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مخصوص دور خودتو  يترفندا اب! هیبیمبتال شدم، حال عج يماریب یبه نوع قتیکنم در حق یفکر م: گفت

آب خوردن کنار خودت نگه  هیو به راحت یکن یکه اراده م یهرک ،ياریو همه رو بدست م یکن یشلوغ م یحساب

کاش اصال خودشون  یکن یاونقدر که آرزو م. زننیهمشون بدجور دلت و م گذرهیمدت که م هیاما  يدار یم

به  يه بخوابهانه هم اگ...که زحمتو کم کنن يدستشون بد ینبهانه جور ک نکهیبه ا یافت یبرن، بعد کم کم م

 یلیبعد تو خ کنهیبعد اعتراض م....و یحوصلگ یو ب یو کم محل یبا دوبار بدقول..شهیآب خوردن جور م هیراحت

منتها  دهیجواب م یراه حساب نیا..! هم نخواه يخوایبخوا نم يخوایکه هست م نهیهم یگیم یو مجلس کیش

 يغایج يا قهیچند دق یو مجبور ش يفحش بخور يریمثال ممکنه مقاد یباش شیاثرات جانب تظرمن دیبعدش با

اونوقته که هم خوشحال . کننیآشنات م تتیاز شخص يوقتا هم با ابعاد گسترده ا یلیخ..و یبنفش تحمل کن

 ...و هم ناراحت یشیم

 !چرا ناراحت؟ گهید -

 لباس چطوره؟ نیا -

 !که زنونه اس نابغه نیا -

 !واقعا؟ -

 ...خوامیواسه مامانم م. دونمیم: ر که خوشحال بشود لبخند زد و گفتاز خنده ام انگا...دمیخند بلند

ناراحت  شهیمزاحم از سرت وا م هی ي هیچون سا یشیخوشحال م: قورت دادم و او ادامه داد عیام را سر خنده

 ...و روحتم خبر نداشته یداشت يدیپل تیچه شخص! که به یفهمیهاشون م یسخنران نیچون بعد از اخر یشیم

 يایاگه از پس اون برب. یترك کن یاول و بتون يکه مرحله  یبه نظرم بهتره رو خودت کار کن نیبب...خب -

 ..ایو تحمل کن يهمه عذاب بعد نیا ستیالزم ن گهیواقعا د

 گهیما که م میدار یضرب المثل هی: آورد و گفت کتریسرش را نزد میرفت یم يبا هم به داخل مغازه ا کهیحال در

 !ستیبعدش ن هیکه تو مخ زدن هست تو دوست یلذت

شک ندارم که . کنم یاش را رد م هیمغزم با تحکم نظر يکنم و تو یبه حرفش فکر م. خنده ریز زندیارام م و

 . خواهد شد شتریحتما ب یرا شروع کنم احساسم از االن کمتر که نه ول يرابطه ا اوشیبا س ياگر روز

باالخره بعد از . نشانش دهد دمید نیتریرا که پشت و يزنانه ا راهنیپ يداز فروشنده خواست که رنگبن حامد

شده دستش گرفت و از  چیرا انتخاب کرد و کادوپ یکینظر گرفتن و صالح و مشورت با من و فروشنده  یکل

 سهیحامد و حجم ک يها دیخر هو لحظه به لحظه به انبو میپاساژ چرخ زد يتو یدو ساعت. میمغازه خارج شد
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آشنا  شتریب امرزیخدا ب الیش "به قول خودش  "مدت مرا با  نیا يتو نکهیضمن ا. شد یدستمان اضافه م يها

 .مینهار را هم همان جا خورد. کرد یم

از  يراه برا نیساده تر یامد اما حت یم میچشم ها يمادر جلو يغرق به دلشوره  يتمام مدت چهره  گرچه

عواقب  يتمام فکر کردم برا هیبود را پشت گوش انداختم و با بدجنس میدراوردنش که روشن کردن گوش ینگران

من و فرار کردنم از  گاهیگاه و ب يها بتیهر چند به غ. ستیبد ن یمانیهم دلشوره و پش یآن جر و بحث کم

دعوا که قاعدتا به نفعم که  کیبعد از  دید ینبود اگر که م بیغر شیخانه عادت داشت و چندان هم برا طیمح

 ..خانه فرار کرده ام طیبه ضررم هم تمام شده از مح چیه

 ازت بپرسم؟ یسوال هیتونم  یم: بار محتاطانه تر گفتم نیافتاد و ا ادمینهار سوالم دوباره  سر

 يجواب دلخواهتو بشنو یتونیاحتماال نم یول یبپرس یتونیزد و با دهان پر گفت م چشیبه ساندو يگنده ا گاز

 .حاال بپرس

 !؟يدنبالم کرد چرا

 . رونیب يایو از خونه م شهیمطمئن بودم که با مادرت بحثت م چون

 ! ؟..!خب

 ...گهید نیهم..گهید خب

 !؟يکجا مطمئن بود از

حرف بزنن چشمه تا اون ته ته ته دلشون و حرفاشون و نشون  نکهیقبل ا نکهیا یعنی...شفافه ایبعض يچشا

دوست  میلیو خ ستیدر کار ن یمن از چشمات خوندم که مسافرت یکن دییحرف مادرتو تا نکهیو قبل ا....دهیم

 ..يایکه ب يدار

صورتم تا بناگوشم  دیاحتماال هم به خاطر پوست سف....شود یخارج م میاز گونه ها یکردم حرارت نامطبوع حس

 یتیحال لحن حق به جانب خودم را حفظ کردم و با عصبان نیانکار نداشت با ا يجا نیاز ا شیب.....سرخ شده بود

مامان من در مورد  يتوئه که جلو ریتقصاصال . مادرا نگران بچه هاشونن يهمه ! ؟یخب که چ: گفتم یساختگ

منم اگه  ه؟یچ یدونیکنم، اصال م شیبهتر بود من خودم کم کم بهش بگم و راض دیشا! یزنیمسافرت حرف م

با هم  میخوایگفت اسمتو بده م یم هویدخترم و  يجلو دیپر یم ابونیمثل شما وسط خ ییآقا هیمادر بودم و 

وگرنه مادر من ....يو خراب کرد یکه همه چ ياصال تو بود...اصال..بره زاشتمیکردم و نم یتور مخالفت م میبر

 ...هیفوق العاده هم انسان روشن فکر و با درک...ستین يمنطق و بسته ا یاصال آدم ب
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 !کردم؟ ینینکرده توه ییگفتم؟ مگه خدا يزیمگه من چ ؟یشیخب چرا ناراحت م: گفت يدلخور با

 ....وگرنه...وگرنه! یهم که بکن یتون ینم

مادرتو  يتا اون موقع فرصت دار مینگه دار یخال يجا هیتو  يکنم که برا یصحبت م کوبخشیبا استاد ن من

 ..یکن یراض

بار به دست شخص  نیبار اما ا نیدوم يرا کم نکرد بلکه حس کردم غروروم برا تمیحرفش نه تنها عصبان نیا

وادارم  نمیآست يبلند شوم که چنگ انداخت و با گرفتن لبه  زیشکسته شد خواستم از سر م اوشیجز س يگرید

که نفهمم  ستمیاونم ن نیع! دنبالت فتمیو بعد ب يبر يکه بزار ستمین اوشیمن س: گفت یبا تلخ. نمیکرد که بش

ازش دلخور و ناراحتن و  ایکنه تمام دن یکنم که انقدر به خودش شک داره که حس م یم کاریو چ گمیم یچ

 یبزاره بره به راحت یکیمن به کارام و رفتارام اونقدر مطمئنم که اگه ! کنه یم یچپ و راست از همه عذرخواه

و دوباره  يکه اون دفعه تکرار کرد ویپس کار...یلیل ینفر تو باش هیاگه اون  یحت! اقتیل یب گمیپشت سرش م

 ..!کشمایهست خط م نمونیکه ب یدفعه رو رفاقت و محبتو هرچ نیکه ا...! تکرار نکن

 !؟یکنیم دیمنو تهد -

 !کنم یروشنت م.! کنم ینم دتیتهد -

آخرت باشه که به من  يدفعه ! به روشن شدن اونم توسط تو ندارم يازیروشن هستم ن یکاف يبه اندازه  -

 ..گهیبار د کی..یکن یم نیتوه

هر ! یلیمن خط و نشون نکش ل يبرا: را باالتر از من برد تا حرفم را قطع کند شیآورد و صدا کتریرا نزد سرش

 ..!يکرد گهید يبچه ها لوفرویکه تو به من و ن ینیتوه يبه پا رسهیبزنم بازم نم میحرف

 !د؟ییبفرما شهیم! کردم؟ نیبه شما توه یمن ک -

 یم افهیاز سر جا گذاشتن کادوت واسه ما ق اوشیس هیکه به خاطر فراموشکار یهمون موقع. میفرما یبعله، م_

 یحاال نم! يداد یجواب سالممون و تو دانشگاه با زهرمار م ویرومون قطع کرده بود یو تا چند روز گوش یگرفت

 يکارا شیبه آت میهنوز دار میبود ریتقص یو ما که از اولشم ب یباج یج یج دیبا اون دوباره شد یدونم سر چ

با اون برخورد زننده ات قسم  یو رفت يو رد شد یگرفت افهیاون روز که ق لوفرین! نیمنو نب....میسوزینکردمون م

 ! ارهیاسمتم ن گهیخورد که د

 !بغض گفتم به جهنم با

 !زشت بود یلیه اون کارت خقبول کن ک! دو ساله رفتار نکن خواهشا يبچه ها نیع_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فالح لدای  – ردیگ یانتقام م

wWw.98iA.Com ٥٠ 

حامد  دیبودم که از د دواریام...رمیرا بگ دیگونه ام لغز يکه رو یاشک يکردم نتوانستم جلو یچه که سع هر

و رفت عقب  زیم يخورده را انداخت رو مین چیساندو. داد رونینففسش را با شدت ب...دیپنهان مانده باشد اما د

کنم که جفتمون از  يگفتم بلکه بتونم کار...مشاد باش رونیروز تولدم اومدم ب: گفت. یصندل هیداد به پشت هیتک

 ...گهینکن د هیکادومم گرفتم، گر!....میکه با هم یچند ساعت نیتو ا میایدرب میکه توش گرفتار بود یاوضاع نیا

آنقدر ...م شرمنده شدمخرابش کرده بود یتوجه یامروز تولدش بوده و من با ب نکهیا دنیلحظه از شن کی يبرا

 یبه نظرم احمقانه م رمیحق به جانب موضع بگ شیپ یاقیتا دق شدیباعث م ییزهایخجالت زده بودم که تمام چ

 !زد یموج م شیچشمها يتو یمانیپش..غم زده اش نگاه کردم يبه چهره  یحال وقت نیامد با ا

 

 سوم فصل

مثل عادت  دیافتاد با ادمیکه چند قدم دور شدم  نیو بعد هم....شدم ادهیو پ ابانیرا پارك کردم کنار خ نیماش

باز است نه  يمانده نه در نییپا يرا طواف کنم تا مطمئن شوم نه پنجره ا نیبار دور تا دور ماش کیمهراد حتما 

 .مهراد بود نِیماش نیچرا کهمشا....به بدنه خورده يضربه ا

 .بلند وارد ساختمان شدم يو بعد با گامها دمیحوصله دورش چرخ یب

 .ندیچ یم نیسفره هفت س داریکه با کمک سرا دمیرا د نینوش یالب يتو

 ...به به، خانومِ با حوصله: بلند گفتم يصدا با

 گذره؟یخوش م! ؟یحامد جان؟ خوب يچطور: و به طرفم آمد دیدست از کار کش دنمیاو با د و

 ..گهید گذرهیم يا...که خوش

امروز سرش کرده  یلیکه ل یکه دقت کردم رنگ شالش بود، سبز روشن، درست همرنگ شال يزیچ نیبه اول و

 .بود

 ...که خواستمیم..خواستم یم...راستش...ام: را در هم قالب کرد وگفت شیها دست

 ..نیبگو نوش یبگ يخوایاگه م يزیچ: زدم و گفتم يکردم با ظاهر عبوس و دمغم بجنگم، لبخند یسع

 !بره؟ خوادیم ییجا دیحامد، مهراد ع..زهیچ...آره خب،

 !با هم؟ نینکنه باز قهر کرد! ؟یپرس یاز خودش نم چرا

 !اون بود ریتقص: هشدار دهنده گفت یلحن با

 !کار مهراده ریتو نود درصد ماجراها تقص دونمیم دونم،یم: دمیخند
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 !؟یکن یام م مسخره

ه حتما  گه،ینه، تهش شماله چند روزه اس د ای رهیم ییدونم جا ینم! شناسمیداداشمو خوب م گهیباور کن، د نه

 چطور مگه؟...حاال..کنه شک نکن یو تو رو هم دعوت م رهیبا دوستاش م

! کنجکاو و داد؟ يبه تو لقب کوچولو دیبا یدونست یم: گفت زیگشت به سمت م یبرم کهیزد در حال یکج لبخند

 !یکن یبس که سوال م

 ...!است بیندانستن ع! خواهر من ستین بیع دنیپرس

 !حامد

 .سرکار ممیتسل دیاوه اوه،ببخش: را باال گرفتم و گفتم میدستها

 يربان رو ربستنیجواب نداد، درگ. آمد یاو را به لفظ خواهر خطاب کند بدش م يپسر نکهیبه شدت از ا نینوش

 !نا؟یمامان شیپ دیع يریامسال نم! ؟یتو چ: دمیپرس. راه افتادم سمت آسانسور. سبزه ها شده بود

 ..ندادن بهم زایو یبرم، ول خواستیدلم م یلیخ: تاسف گفت با

. کرد دایخاتمه پ مانیبزنم و بعد با بسته شدن در آسانسور گفتگو يفقط توانستم لبخند يابراز همدرد يبرا

بودند و تک  کایآمر میمادرش مقتنها بود، پدر و . برج ياز واحد ها یکیشده بود ساکن  شیاز سه سال پ نینوش

 ..بود یطراحو  نیزاید ياز شرکت ها یکی رعاملیمد ران،یا يتو نجایدخترشان، ا

بلوند و چهره  يلب و گونه و دماغ عمل کرده، موها ،یرنگ ياطراف مهراد، با چشم ها گرید ياکثر دخترها مثل

حد و  یآمد عشق جوشان و ب یاز حد به چشم م شیکه ب يزیشده، از اخالقش هم تنها چ شیهزار قلم آرا يها

 يشد به روابطش با مهراد وگرنه خارج از زمان ها یحصرش به برادرم بود البته تمام شناختم به او محدود م

 ...میبا هم داشت ینه صحبت چندان دمید یکنار مهراد بودنش نه او را م

. آورد کار خودش را ساخت یاسباب م شیکه با کمک دختر خاله ها یدرست همان شب ش،یسه سال پ همان

شده از او خواسته بود در آوردن  نییتع شیاز پ يانگار در همان برخورد اول از مهراد خوشش امده بود و با نقشه 

 فتهیعاشق و ش یو او را به راحت ردهپهن ک یبرادرم دام يکه برا الیخ نیبا ا...کمکش کند لیچند تکه از وسا

 !قبل تر پهن شده يشود که توسط فرد با تجربه ا یم یدام ریخودش درگ نکهیغافل از ا. کند یخودش م ي

به خاطر چهره اش، به  دیشا. بود یبیرق یجور کارها و برنامه ها استاد ب نیبرادرم، برادر بزرگترم، در ا مهراد،

قب مار خوش خط و خال را ل شیشد پدر رو یکه باعث م يگرید زیهر چ ایخاطر اندامش، ظاهر، پول،رفتار 

پوست  ياصطالح دست همه شان را تو بهخودش کند و  ریعالم و آدم را اس یراحت نیتوانست به ا یبگذارد م
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 دیخودش بود که با نیرقم خورده بود و ا نیبرخالف تصورات نوش هیشد که قض یم یسال کیحاال ! حنا بگذارد

 ...کرد یرا م الشیو فکر و خ دیدو یدنبال مهراد صبح و شب م

 یکرد و اصال هم عذاب وجدان نم یمنحصر به فرد و جاه طلبانه اش همه را حفظ م يهم با آن رفتارها مهراد

 ...گرفت

 دیخر يها سهیدر خانه باز بود وک...آمدم رونیتر کردم و ب ختهیآسانسور به هم ر ي نهییآ يرا تو میموها

خوش  يداخل که شدم از بو. نظافت و پخت و پز آمده يکه امروز باز هم طاهره خانم برا نیا يایگو شیجلو

 ..بودم هبه پدر و مادر سر هم نزد شدکهیم یچند ماه...خانه مان افتادم ادیغذا، 

 !؟...مهراد: را بلند کردم میصدا

در آن حال و وضع هم  یحت..مدآ رونیب یو سر و وضع آشفته از اتاق خواب يحوله ا يها ییلخ کنان با دمپا لخ

 !دیرس یرنگ و درشتش که مرکز توجه صورتش بود جذاب به نظر م یعسل يباوجود چشمها

 !؟يخواب بود: گفتم

 !آره مجنون! یلیحتما دنبال ل! ؟يکشان جواب داد بعله، تو کجا بود ازهیخم

 !لطفا ساکت

و  شنوهیکه حرف راست وم ییوقتا...که رمیبرم بم دیآخه من اگه داداش کوچولومو نشناسم که با..! هاهاها

 !ساکت لطفا گهیو م شهیم زونیلب و اوچه اش آو ينوریبگه درسته ا تونهینم

 ..را دراورد میگردنش را چپ و راست کرد و ادا یحالت مضحک با

حق : رفموسط ح دیکه پر میبگو يزیدهانم را باز کردم که چ...شدم رهیبه چهره اش خ تیلحظه با عصبان کی

عنتر  يخودتو کرد کنهیم فیروزه واست رد هیبسپار دست داداشت ! آخه جوجه یبگ يخوا یم یچ! ها؟! با منه

 !ساعت هیبسپار دست من فقط  يدار کاریآقا جون تو چ...دختر هیو منتر دست 

 گله رو بدم دست گرگ ! حتما: لب گفتم ریز

آشپزخانه مشغول شستن ظرف ها بود سالم کردم با محبت  يبه طاهر خانوم که تو يبلندتر يبعد با صدا و

 ... قربان صدقه ام رفت یجوابم داد و کل

 !دستت بهتره؟ دیپرس مهراد

 . اتاق يحرف رفتم تو یحواله اش کردم و ب یچپ چپ نگاه
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 نیرا از پشت ماش شیدنینوش يها شهیبودم که ش ریدرگ یاش، وقت یلعنت ییکذا یآن مهمان يقبل، تو شب

 ...دیافتاد و با شکسته اش دستم بر شانیکی اورمیاز دوستانش درب یکی

که خواسته بود  اوشیاز س یدو تا اس ام اس داشتم اول. زیم يام را انداختم جلو یگوش یپشت صندل نشستم

حرف  با نکهیگفته بود و بابت ا کیکه تولدم را دوباره تبر یلیاز ل يقرار شب را حتما بروم و فراموش نکنم و بعد

 ...کرده بود یها و رفتارش روز تولدم را خراب کرده بود عذرخواه

خوشحالم  يکرد یتولدم بوده سع يدیفهم یجوابش را بدهم که باز هم به مرام و شرف تو، که وقت خواستم

بود، همخانه ام بود و همه  میآدم زندگ نیتر کیبرادرم که نزد ،يدیو خند یو بعدش تا برگشتنما فقط گفت یکن

نشناخته  ایکه شناخته  ییاز صبح فقط دل خوش کرده بودم به دخترها..رفته بود ادشیگفتن هم  کیتبر زم،یچ

شدن به مهراد  کیبه خاطر نزد تشانیبه خاطر خودم و اکثر دیشا شانیها یمهراد بعض هیآن هم از صدقه سر

 ...داده بودند کیتبر امیپ

 ...مطابق پارسال گرفته اند یتولد کوچک میگروه برا گرید يدانستم با پسرها یهم که م وشایها س نیا يجدا

را  میاش، چشمها یدادم به پشت هیو سرم را تک یصندل يخودم را سر دادم رو..حوصله تر بودم یهر روز ب از

 ...فکر نکنم زیچ چیکردم به ه یبستم و سع

*** 

خودش که از شدت . دانشگاه تهران قبول شد من فقط پانزده سال سن داشتم تیریمد يمهراد رشته  یوقت

کرد، پدر و مادر هم  یو داد م غیو ج دیدو یم اطیروزنامه به دست دور ح. بند نبود شیپا يرو جانیذوق و ه

 ،بهگرید يتواند در شهر یم ادواقعا مهر نکهیفکر ا يتو...فکر يزود رفتند تو یلیگرچه خوشحال شدند اما خ

 نه؟ ای اوردیچهار ساعت فاصله با شهر خودش دوام ب ياندازه 

 کیبا  یمیگرم و صم يخانواده  کیدر . در اصفهان متولد شده بودم..زادگاهم. ام بود یجهان، شهر زندگ نصفه

هر ....بود و مادرم خانه دار یفرهنگ راثیم يپدرم، پدرم کارمند اداره . برادر که چهارسال از خودم بزرگتر بود

ساکن تهران  م،یاز عموها یکیاما تنها  میداشت يو پر رفت و آمد تیپر جمع يچند که از هر دو طرف خانواده 

مهراد را  ياز انتخاب ها یکیعمو  کیهمان  يپدر و مادر هم اصال به هوا. داشت یبود و آنجا خانه و زندگ

 ..قبول شود خوردینم چشمشان آب نکهیتهران زده بودند با ا

 ! بختش، قبول شد ایدست بر قضا شانس  اما
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 نیا يکه جنبه  یبه مهراد به عنوان فرزند ارشد و آدم چکدامیقابل انکار بود که پدر و مادر ه ریغ یقتیحق نیا

 یراهتا موقع چمدان بستن و  قایبحث ها دق نیکردند، چرا که هم یو اعتماد را داشته باشد نگاه نم يهمه آزاد

امن است نگران  شیبرادرم جا شیپ دپدر گفت مهرا! داشت و سرش بحث و جدل انیخانه جر يشدنش تو

 ...دینباش

داشتند  یخوب هیوضع مال ،یخارج يازکشورها یکیو شش ماه  رانیتاجر فرش بود شش ماه ا د،یحم عمو

 ...تهران بودند نیبه اصطالح باال شهر نش شدیازمن کوچکتر م یخودش و خانم و دخترش که دوسال

ازدوستش  ینسبتا مناسب متیخودشان را با ق کینزد يبرج ها ياز واحدها یکیکمک پدر و شراکت خودش  با

 . مهراد ياجاره کرده بود برا

 مهراد خوشگذران آغاز شده بود، يدغدغه  یو ب يمجرد هیمهر ماه آن سال زندگ کمیدرست از همان روز، از  و

 يشمال تو يکه تلفن زدند به پدر و گفتند پسرتان را در جاده  يبار نیبه گمانم اول یول دیآ ینم ادمیدرست 

 ..بود دهیسال نرس نیولنوروز ا دیهنوز به ع میکرد ریکه دختر هم سوار بوده دستگ ینیماش

. دیکشیم یبلند و طوالن يقلبش و آه ها يگذاشت رو یدستش را م گاهیاست پدر تا چند روز گاه و ب ادمی خوب

که لطف کند و مهراد را از بازداشت  دیماند سفارش شد به عمو حم یاز گوشمادر مهف هیقض نیا دشیبا صالح د

 ...بکشد رونیب

 ...رفتن انتخاب کرده بود يکه برادرم برا یبار نبود، بلکه تازه شد شروع راه نیو آخر نیآن بار اول اما

من را  دیکه سال دوم دانشگاه که رس يشد بهانه ا نیهم دیرس یبه پدر م يخبر دیجد يبهانه  کیبار به  هر

 ياو با مالحظه  دیمهراد و شا يکردند تا بشوم هم خانه  یرا شروع کرده بودم راه رستانیکه تازه دوم دب

 ...دیایسر عقل ب تیاحساس مسئول یحضور برادر کوچکترش و کم

 شیکردن ها فیداد و تعر یکه به من م ییرخ نداد جز حق السکوت ها يدیافاق جد چینکرد، ه رییتغ يزیچ اما

به  نیخبر چ کیکنم و از نقش  میزندگ ي وهیدر ش ينظر دیتا من هم تجد زشیانگ جانیه يها حیاز تفر

 ...بشوم لیهمراه تبد

کار کردن  کسب در آمد و يکه برا يدیجد يراه ها گاهش،یگاه و ب يها طنتیش يام جلو يدانم راز دار ینم

بود  یو تجربه کردن داشت کار درست حیتفر يکه به قول خودش فقط جنبه  يدیجد يزهایرفت، چ یهر روز م

برادر قابل اعتماد را  کینقش  شتریکند ب ینم دشیتهد يخطر کهیدادم تا وقت یم حیحال ترج نیاشتباه، با ا ای

 میو همراه نشان دادن خودم، حرف ها نیبا ام ،یطیشرا نیبود که در چن نیکنم حداقلش ا يدر کنارش باز
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کردم نه از دست پدر  یاش را م یکوچک چقل يزهایاگر سر چ یبرو داشته باشد، وگرنه که حت شتریب ششیپ

 یقهر و دعوا، همانطور که اگر مثال پدر م یچند تشر و مدت تینها ایآمد نه عمو، جز حرص خوردن  یبرم يکار

مهراد برپا  يدوستان همه جوره  يها یها و دورهم یپارت مانیواحد اجاره ا يتودو بار  یحداقل ماه دیفهم

 یدنیلب به نوش شینکرده پسرها ییخدا دیفهم یاگر م یحت ایکرد،  یساقط م یرا از زندگ مانیهر دو شدیم

که به مرور زمان در  گرید يزهایچ یلیخ ایمراوده دارند  یسالم و احوالپرس کیاز  شیدخترها ب ازنند ب یم

 ...و عادت شده بود یبه روزمرگ لیتبد مانیزندگ

از دوست  یکیگرفته با  میگفت تصم شیحرف ها يروز البه ال کیهنوز درسش تمام نشده بود که  مهراد

پدر و عمو  يموضوع را برا نیکند از من خواست که آرام آرام ا ياست همکار نیکار واردات ماش يکه تو شیها

 نیا ادیز لیهر چند همان اوا..از دست داد دیبدست آمده و نبا ییکنم که فرصت استثنا شانیو راض ندازمیجاب

 شانیرها دهیکه شروع کرد و به چند هفته نکش ییکارها ي هیکردم مثل بق یگرفتم و فکر م ینم يرا جد هیقض

ماندگار شد و با استفاده از همان سرو  کار نیا يمهراد تو....سال دو سال کیشود اما دو ماه، سه ماه،  یکرده م

 ..هم داشت یشود و در آمد خوب یخوب ابیبازار وستشزبان و ظاهرش توانست در کنار د

 ..!بود نیهم مانیزندگ تمام

 میبه هم متصل شو گاهیگاه و ب شدیهم که باعث م يزیخودمان، که آن چ یو مهراد هرکدام غرق در زندگ من

به  يبه دوازده کار یتازه بود وگرنه سال يا ابرنامهی يدیجد حیبرادرانه که حتما تفر يو رابطه  تیمینه صم

مواظبت دورادور  یعنیکرده بودم  حس میدر زندگ شهیکه هم یاصل ي فهیمن هم در کنار وظ...مینداشت گریهمد

دو نفره  يخانه  يپاش هاب زیو برو بر ایو ب یدرس خواندم، در آن همه شلوغ...گذارندم یرا م میاز برادرم روزها

که مهراد درست کرده بود  ییدردسرها شهیهم يمورد عالقه ام را قبول شدم، و به طرز خنده دار يمان، رشته 

اعتراف کنم که جانم به جانش بسته  دیداستان ها با نیحال و با وجود تمام ا نیبا ا....را جمع و جور کرده بودم

 یاش حسادت م یمیصم يها قیرف ایدور و اطرافش  يبه دخترها یهبود، آنقدر او را دوست داشتم که گا

رقابت  حس نیکمتر بود، هرچند که هرگز ا شیگذراند و حد و مرزها یم يشتریکردم، چرا که با آن ها وقت ب

 ...اوردمیام به زبان ن یزندگ يکجا چیدخترانه ام را در ه دیشا

صفحه  يرو اوشیس يچهره  دنیبا د..دمیاز خواب پر یگوش يدانم چه وقت خوابم برد، که با صدا ینم

 .هشت بود کینزد...نمیتا ساعت را بب دمیدادم کله کش یهمانطور که جواب م

 ..الو -
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 ...حامد ویسالم موس -

 ؟یسالم داداش خوب -

 ؟يصدات گرفته، سرما خورد ایستیخوب ن یلیتو اما انگار خ ،یقربونت مرس -

 ..شدم داریباز خوب ..نه نه..آها! ؟یچ -

 ..دنبالت میایم میآماده شو دار عیپاشو سر! روز تولدته مثالها..عجب بابا، بلند شو تنبل -

 !مگه؟ نیچند نفر! باهاته؟ یک! د؟یایم دیدار -

 ..ادیب دیشا لوفرمین..و ایمن و الهام و عرش..عرضم به حضورت که -

 !اد؟یهم م یلیل! واقعا؟ -

زنگ  یهرچ یالهامم بهش زنگ زد ول..بهش زنگ زدم جواب نداد شیساعت پ مین نیهم...راستش نه! ؟یلیل -

 ..دهیجواب نم میزنیم

 !من زنگ بزنم؟ يخوایم -

کنارش بودم  شیچند ساعت پ نیکه هم میبگو اوشیتوانستم به س یبه جانم افتاده بود، کاش م يبد ي دلشوره

 ...دهد یو حالش خوب بود چرا االن جواب نم

جوتب  یعنیجواب منو نداده  یوقت! نداشته تا حاال جواب منو نده که زم،سابقهیعز: گفت یحوصلگ یبا ب اوشیس

 ..گهید دهیشماها رو اصال نم

 نهیدر هم شکست با لحن ک کبارهیام به  یذات يخودم را نگه دارم خونسرد ينتوانستم جلو تیشدت عصبان از

 !؟یزنیحرف و م نیا یرو چه حساب: گفتم يتوزانه ا

که از  یدونیم: آرامش بخش گفت ییکرد و بعد با صدا یمکث اوشیس! شدم از گفته ام مانیبعد به سرعت پش و

 ..!مایکینزد! نه؟ ای یشیحاال آماده م...شما رابطه اش بهتره يمن با همه 

قطع از حرص را نشنود چند جماه سرهم کردم و بعد تماس را  میدندان ها شیسا يبودم صدا دواریام کهیحال در

 ...کردم

مهراد به مناسبت  ي هیهد! بود هیو هزار تکه اش کنم، اما هد وارید يرا بکوبم تو یخواست گوش یدلم م چقدر

گرفت انقدر خوشحال شده بود که  هیهد میگفت و برا کیتبر یکه بابت اتفاق يام در دانشگاه، تنها بار یقبول

خانواده ام  يکه به تک تک اعضا یهم من از شدت عشق دیشا ای دهیرس شیاز آرزوها یکیانگار خودش به 

 ...حس کرده بودم نطوریداشتم ا
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 !فشار دادم میها قهیشق يرا گرفتم دو طرف سرم و محکم رو دستم

 .....باختم یرا م هیسرعت قاف نیبه ا دینبا...! حاال زود بود نه

از کمد برداشتم و تن کردم  يرخانه اچها راهنیپ....و به زحمت خودم را سرپا کردم دمیکش قینفس عم چند

 یدست...آمد یجور درم نمیبا شلوار ج دشیو سف یرنگ آب بیدادم باال، ترک مهیرا تا ن شیها نیآست نهییآ يجلو

از  یمیها معتادش شده بودم و ن یکه تازگ یچند صد هزار تومان ياز آن عطرها...و عطر زدم دمیکش میبه موها

 !رفت یبابتش م میپول ها

 ....هم بود یلیانداختم، کاش ل نهییبه خودم در آ يدینا ام نگاه

آمه اند  تیدوست ها ایگفت حامد جان ب یبلند تر طاهره خانم که م يزنگ ابفون و چند لحظه بعد صدا يصدا

را کرد  شیمهراد دست ها...رونیرا برداشتم و از اتاق زدم ب یو گوش شرتییسو عیسر..باعث شد که عجله کنم

 يکوری يبا آن لبخندها دنم،یوشدر و زل زد به کفش پ يداد به ستون جلو هیشلوار گرم کنش و تک بیج يتو

 ..منحصر به فردش

 !؟يخند یم یگفتم چته به چ یرا باالآوردم با حواس پرت سرم

 ..حاال بهت زوده االن گمیخم کردوگفت م یراکم سرش

 ..نکن تیبابا، اذ گهید بگو

 ...ندیدر خشت خام ب ریپ ندیب نهییجوان در آ آنچه

 !نه؟! گه؟یدرست گفتم د دیبه خودم گرفته بودم برگشت و از طاهر خانم پرس کهیمسخرها ي افهیق نیبعد با د و

 !دیغش غش خند رزنیپ و

تو خشت خامت  ایکن بگو چ حتیججون و نص نیا نیبش ایباشه پدر ِ پسرِ شجاع، شب که برگشتم ب گفتم

 ..رمردیپ يدید

 !؟يریپذ حتیتو نص مگه

 ..خود پندارد شیهمه را به ک کافر

 تو رو گهیجمت کرد د شدیوگرنه نم یعکاس یرفت اتیادب یخوبه نرفت..اوهو اوهو

 ! توخونه تو؟ يگرد یچرا امروز انقدر ول م مهراد

داداشت سر و  ینیبب يشب چشم ندار هی! خاطرتون مکدر نشه؟ نکهیواسه ا یشال کاله کنم نصفه شب کجا

 ....نشسته تو خونه منتظر خواستگارا نیسنگ
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که با ظرف  نینوش دنینگاه کردم و با د یاز چشم...چند ضربه زد به درخانه یجوابش را بدهم که کس خواستم

 ..شیاول نمیخدا بهت خواسته ا ایب: بود زدم به سر شانه اش و آرام گفتم ستادهیآش پشت درا

 ..حوصله اشو ندارماصن ...تو رو ابولفضل ردش کنا دمیقسمت م يآ

 یبرخورد م فیلط ف،یزشته، خجالت بکش آدم با جنس لط: گفنم دمویرا از دستش در آوردم لبم را گز نمیآست

 ..!کنه

 ..کالم خودش بود کهیت

 ..را دادم و رد شدم نینوش يها یدر را باز کردم و با سرعت جواباحوالپرس روزمندانهیپ یبعدبا حالت و

 ...آمد یم يسوز سرد رونیب

نمانده  شتریخورد هر چند که سه روز ب یسال نو نم يبهار و شب ها يکه چندان هم به ورود فصل تازه  يسوز

 ...بود

کردم  یدلشوره داشتم حس م لیدل یدوباره دلم گرفت، ب یلیل هیخال يو جا ایعرش نیماش يبچه ها تو دنید با

شماره اش را  عیبار سر کی نیتا برسم به ماش! ستیمان نبود کنار شهیکه هم یلیافتاده که االن، ل ياتفاق بد

 ...دو سه کی..بوق ها را شمردم...گرفتم

 ..براتا میگل بزن میخواست یم! به به آقا داماد گل: و گفت رونیطرف راننده آورد ب يسرش را از پنجره  ایعرش

 ..کرد نشیبه بدن ماش يبا دست اشاره ا و

 ایعرش شنهادیو بعد به پ میبا او و الهام هم حال و احوال کرد..اوشیعقب کنار س هیرا باز کردم و نشستم صندل در

 ..فرحزاد میقرار شد برو

 نباریبودم ا دواریو ام ،یلیاز ل یکردم، منتظر تماس ینگاه م یگوش ياصال خوب نبود مدام به صفحه  حالم

که  يشک نداشتم پسر يچرا که ذره ا رد،یبگ یتماس ایبدهد  ياول از همه به من خبر اوشیبرخالف افکار س

به ذهنش خطور نکرده  یکه از ترس به سراغم آمده بود هم حت ییها الیصدم فکر و خ کیکنارم نشسته بود 

 . بود

حواست کجاس ! بابا يا: از کوره در رفت و گفت کدفعهیکرد  یم فیرا تعر يزیچ جانیکه داشت با ه اوشیس

 ..!انگارا میزنیحرف م واریبا د میدار! تو؟

 !شده حامد؟ يزیچ: موشکافانه نگاهم کرد و گفت الهام

 ..!دارم جهیسرگ کمینشده  يزیچ..پاك کردم و گفتم نه عیام را سر یشانیپ عرق
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 !؟يصبح کجا رفته بود: دیراتنگ کرد و پرس شیچشم ها اوشیس

 !چطور؟ -

 !؟يزنگ زدم جواب نداد یهرچ -

بحث را  ییمکث کردم تا بتوانم با جواب دو پهلو يو لحظه ا دمیم را گزلب...بهنام ي هیآتل! صبح افتادم ادی

راستشو  قتیبه رف! بهم یفکر نکن دروغ بباف: دیانداخت که باز پرس دیرا به ترد اوشیمکثم س نیهم...عوض کنم

 !؟يکجا بود گهیبگو د

 ..یکیو پس بدم به  یامانت هیرفته بودم  -

 !؟یبه ک یکدوم امانت -

 !ا؟یس یکن یم ییبازجو -

 یکیبا  یجا رفت هیتو صبح ! چند ساله ام چه مرگشه قیمن مگه عقب مونده باشم که االن نتونم بفهمم رف -

 !شده تیزیچ هیحرفت شده 

را  یلیل يبرا ینگران يخودم نبود وگرنه در نگاه اول رد فکر هیبه باهوش اوشیبود که س یشکرش باق يجا باز

 ! زدیم

 ..بهنام شیشما، رفته بودم پ يمثبت برا ازیامت ستیب ن،یافر: گفتم یحوصلگ یب تکان دادم و با يسر

 یو ب...نشست شیکه با عجله برگشت و صاف سر جا نطوریالهام هم هم. کرد رییچهره اش به سرعت تغ حالت

 جانیه يحتما انتظار داشتند که االن از دعواها و بزن بزن ها..کرد یوسط نگاهم م ي نهییکه از آ ایشک عرش

 ..صحبت کنم شانیبرا زیانگ

 !کار؟یاون چ شیپ يرفته بود: دیبه خودش جرات داد و پرس ایبار عرش نیا

 !که خانومش دستم داشت و پس بدم بهش یگفتم که رفته بودم امانت -

 ..نکرده بود دایهنوز هم جسارت برگشتن را پ الهام

 ...باهاش يزیچ ییتو که دعوا..حامد: محتاطانه گفت اوشیس

 ..!بحث مسخره رو نیلطفا ا یبس کن شهیم! نه! نه: قطع کردم تیرا با عصبان حرفش

 ...آن شب راحت تر کند يرا از بابت ادامه  المیتوانست خ یحرف برقرار شد م نیکه از پس ا ینیسنگ سکوت

. شیاز رستوران ها یکیسمت  میو رفت میشد ادهیهمه پ...فرحزاد متوقف کرد هیورود يرا جلو نیماش عاقبت

،الهام شروع ..ییسفارش دادند و چا ونیاول دو تا قل شهیطبق عادت هم..میتخت ممکن نشست نیدنج تر يرو
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گرم  دنیکش ونیهم ساکت و صامت سرشان را با قل ایو عرش اوشیحرف زدن، س یتلفن لوفریکرد با ن

نمانده بود، انگار که  شیبرا يوصله او خشک من ح يآن رفتار جد هیاز صدقه سر چکسیانگار که ه...کردند

فکر کردم که تا به  نیناخوداگاه به ا...نشسته باشند نجایا يو حاال مجبور رونیب ندیایمجبور شده باشند دور هم ب

 !آدم ها داشته ام نیدر سر حال آوردن ا یهمحال، با آن اخالق شوخ و مسخره ام چه نقش م

 یکردم مهربان تر باشم و کم یزد سع یرا به سمتم گرفت و تعارف ونیقل يلوله  یچشم ریز یبا نگاه ایعرش

به پا بود،  یدلم آشوب يتو نکهیبا ا...و خنده و شروع کردم به سر به سر گذاشتنشان یخود دارتر، زدم به شوخ

به ...کردند یشد حس نم یم یلیل اب شانیکیو نزد تیمیصم يکه ادعا چکدامشانینه ه اوشیکه نه س یآشوب

کردم که  یم يکار دیبه خاطر من آمده بودند نبا رندیحال آن ها آمده بودند که شب تولد مرا جشن بگهر 

 و اضافه شدنش به جمعمان، لوفریبا آمدن ن..شوند مانیاز امدنشان پش ایبهشان بد بگذرد 

کردنم تخصص  یو الهام در همراه لوفرین م،یرا از سر گرفت مانیشدم همان آدم سابق و بگو بخندها دوباره

 ..!آمد یدر نم شانیالبته اگر آغاز کننده من بودم وگرنه که صدا! داشتند یباورنکردن

شروع کردم  عیشدم و سر زیخ میبرق گرفته ها ن نیام زنگ خورد ع ینگذشته بود که گوش يا قهیچند دق هنوز

 .!.کنند یمطمئن بودم که بچه ها با تعجب نگاهم م..شلوارم يها بیبه گشتن در ج

انداختم که  لویو الهام و ن ایو عرش اوشیبه س یشده نگاه یخال میپا ریز کدفعهیحس کردم  ،یلیاسم ل دنید با

فاصله  یچند قدم عیسر یو با معذرت خواه نییپا دمیتخت پر ينظر گرفته بودند از رو ریبا دقت حرکاتم را ز

 ..گرفتم

 !الو؟ -

 ؟یسالم حامد خوب -

کردم  یموضوع باشد فکر م نیحواسم به ا نکهیاز ا شتریهرچند در آن لحظه ب دیرس یگرفته به نظر م شیصدا

 ..را شکست دادم اوشیزند س یبه کداممان زنگ م یلیرقابت که ل نیدر ا

 !تو؟یگوش يدیچرا جواب نم! حالت خوبه؟! تو؟ ییکجا -

 !حامد؟ ییکجا -

 !شده؟ یچ..رونمیبا بچه ها ب: مکند هراسان گفت یهم م هیگر دیکه شا دیرس یبه نظرم م حاال

 یزنیبا من حرف م يبفهمن دار خوامیجا که بچه ها نباشن نم هیبرو  -

 ؟؟؟..نه ای یزنیحرف م..یلیل ستمیبچه ها ن شیپ -
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 ..مارستانمیب...حامد، -

 !مارستان؟یب -

 !کند یپله را رد م کیرفتن از پله ها  نییرا داشتم که موقع پا یکس حال

 ..نندیرا کردم به بچه ها تا حالت چهره ام را نب پشتم

 !؟یچ يبرا مارستانیب -

 ..نگران نباش، مامان حالش بهم خورده ستین يزیچ -

 !االن حالش خوبه؟! چرا؟! يوا -

 نکهیمثل ا میبرگشت رمید..خاموش بود میکه گوش یدونیم...بهم زنگ زد اما یلیخ میبود رونیبا هم ب یوقت -

 ..حال افتاده بود یخونه ب دمیرس..س حالشو بد کردهو استر ینگران

 ..را جمع و جور کنم میکردم فکرها یرا به زحمت فرو خوردم و سع میگلو آب

 ..افتاده یفقط امروز چه اتفاق یدونیتو م یخواستم بهت زنگ بزنم ول ینم دیببخش: با بغض گفت خودش

مگه اونجا ! بابات کجاس؟..خب...حاال! نه؟ ای يدیفهم! يکار و کرد نیو درست تر يزدیبه من زنگ م دیتو با -

 !ست؟ین

 ..یعنینه ..هست..چرا..چرا...بابا -

 !ست؟ین ایباالخره هست  -

بوده  یجواب ندادنم بهتون چ لیزنگ زدم بهت بگم که دل...داشته رفته شهرستان يکار هی...بابا نه..راستش -

 ..یمرس..به بچه ها بگو که ناراحت نشن فقط يجور هی یدونیخودت که م...دیکه نگران نش

 ..اونجا امیم یمارستانیکدوم ب..گفته شه يزیبه بچه ها چ ستین يازیاصال ن -

 خوبه یهمه چ يایخواد ب ینم! نه...نه نه نه -

 !؟ییگفتم کجا..امیم..! باشه شتیپ یکس دیاالن با ییخوبه دست تنها یهمه چ ویچ یچ -

 !؟یشیمتوجه منظورم م دیببخش...بهتره نتتونیماما االن نب نیبب..نه حامد -

 !حتما باشه؟ شتیپ ادیبگو ب یکس يخاله ا ییعمو ییپس به دا..باشه فهممیم..آره آره -

 بازم دیباشه ببخش -

 ! یلینکن ل یانقدر معذرت خواه -

 ..حامد -
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 !جانم؟ -

 !بچه ها همه هستن؟ -

 ..هیخال یلیآره جات خ -

 !اونم اومده؟..لوفرمین یمرس -

 ..اومد شیپ ي قهیچند دق نیآره هم -

 ...سوالش را بفهمم نیا لیکردم تا دل یو رو م ریمغزم را ز و

 ؟يندار يکار..سالم برسون به همه..پس..یباشه مرس -

 ..خداحافظ..خبر نذارا ینه مواظب باش منو ب -

 ...سست به جمع بچه ها برگشتم ییام و با قدم ها یپشت بیج يرا سر دادم تو یگوش

از درخواست  اوشیس يداشت برا لوفرین ندیدیخند یزدند و م یانگار که جان گرفته باشند بلند بلند حرف م حاال

که من هم جذبش شدم و  کردیم فیآنقدر هم با آب و تاب تعر زد،یکه بهش شده بود حرف م يگریباز

نجات از فکر  يراه برا نیتمرکز کنم الاقل ا شیحرف ها يرو کردم یشدن به چهره اش سع رهیناخودآگاه با خ

 ..دیرس یکارساز تر به نظر م یلیل الیو خ

که  شانیدست جمع يو کادو کیکردم و ک ياشتها فقط باز یکه ب یکه گذشت بعد از حوردن شام یساعت چند

 ...میبه برگشتن گرفت میو تصم دیبودکم کم جشن به پابان رس بایو ز متیگرانق یساعت مچ کی

با ...خودشان بروند نیهم با ماش ایو الهام و عرش اوشیخودش برساند خانه و س نیمن را با ماش لوفریشد ن قرار

 ریدادم راحتم بگذارند و بتوانم تنها مس یم حیبار ترج نیخوشحال و دلگرم بودم اما ا لویاز حضور ن شهیهم نکهیا

 یکه به صورت آدم م یخنک مینس يشب، تو يتو يرو ادهیزدن لک زده بود، پقدم  يبرگردم، دلم برا ادهیرا پ

 ...یخورد، سکوت خلوت

کارش  نیهم! یتوجه نیکوچکتر یکرد نه حت یاما نه نگاهم م..فرمان ضرب گرفته بود يآهنگ رو تمیبا ر لوین

 !رهیگیم افهینشده واسه ما ق گریخوبه خانوم هنوز باز: گفتم یگل کند با خنده و شوخ طنتمیباعث شد ش

عطا کن که جنبه داشته  یرا به کسان تینعمتها...بار الها: را بلند کردم سمت اسمان و گفتم میبعد دستها و

 !نیآم یاله...باشند

 !یناراحت یلیخ یوقت یحت! ایدار یبرنم اتیمسخره باز نیدست از چوقتیتو ه: خنده و گفت ریزد ز بلند
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 عیسر! داد يدار یو معن رهیشوکه شدم و با تعجب نگاهش کردم که جوابم را با نگاه خ يکشفش لحظه ا نیا از

واقعا چرا ...هیهد نیدوستام، بهتر نیبا بهتر! عمرم بود يروزا نیاز بهتر یکیامروز ! ناراجت باشم؟ دیچرا با: گفتم

 !ناراحت باشم؟ دیبا

انقدر مشخصه  ییزایچ هیاما ! کال ستمین یمن آدم باهوش! ه؟یچ یدون یخب م: خم کرد و گفت یرا کم سرش

جمع  هیو شلوغن و  طونیش شهیآدما که هم یبعض! یبه دقت خاص ازیبه هوش داره نه ن ازینه ن دنشونیکه فهم

آروم  شهیکه هم ییاما کسا! فهمن یم عیکه نگرانن ناراحتن مضطربن همه سر کمیچرخونن  یو رو دستشون م

 !کشف شدن ندارن يجا چوقتیودشونن هو ساکتن و تو خ

 !دوم؟ ایاولم  يبنده جزء دسته  نییبفرما هیچه جالب، خب حاال سرکار عل -

کنن با عالم و آدم بجنگن که ثابت کنن  یم یکه سع ییاز اونا ،یشما حد وسط یستین چکدومیشما جزء ه -

 دمیفهمن، من همون اولش که د یم یگول بزن یتون یو که نم تیمیصم ياما دوستا! خوشحالن شهیهم

شده و به اون تلفن  يزیچ هیبودم  نیاونور مطم یرفت يدیبرق گرفته ها پر نیع يزنگ خورد و اونطور تیگوش

که  هیو گفت به خاطر اتفاق دمیپرس اوشیالبته بعدش از س.بودمت دهیند ينجوریچون تا حاال ا شه،یمربوط م

 !صبح برات افتاده

 !تاده مگه؟واسم اف یچه اتفاق -

 ..کرده فیبهنام و واسم تعر ي هیقض...اما! دلخور نشو ها اوشیاز دست س -

دختر ها نگه  يچند روز جلو يتوانست دهن لقش را فقط برا یم اوشیس نیاگر ا... دادم رونیرا با شدت ب نفسم

 ! کردند یم بشینص یقهرمان ي زهیجا دیدارد با

 ...حامد -

و آب و تابش  گنیاونقدر ها هم که م يدیگذشته که شن يبهنام و اون چرت و پرت ها ي هیقض لوین نیبب -

 !ستایمهم ن دنیم

مجبورت کنم در  ای یش تیخوام اذ یو مثل برادرم دوست دارم حامد، نم يزیچقدر برام عز یدون یخودت م -

الاقل به  یاب کنروم حس یتون یم شهیهم یفقط گفتم که بدون یحرف برن يکه دوست ندار يزیمورد چ

 ..بلده گوش کنه ادیازش بر نم يکه اگه کار یعنوان کس

 ..ستیواسه گفتن ن یمهم زیواقعا چ یول لوین رسونهیلطفه تو رو م نیا -

 !؟..امروزت هیپس ناراحت -
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که  یهر مزخرف اوشمینداره ناراحت باشم، اون س یلیدل! ستین يزیگفتم که چ: به مخالفتم ادامه دادم سرسختانه

  یباور کن دینبا گهیواسه خودش م گهیم

از دست من  يکنه کار یکه فکر م نهیبه من گفته به خاطر ا يزیدوستت داره اگه هم چ یلیخ اوشیس -

 !حل کردن مشکلت يبرا ادیحداقل برب

 ادیخوشم م زارن،یکه پسرا واسه هم م هیمثل معرفت يزاریم قاتیکه واسه رف یمعرفت لوفریازت ن ادیخوشم م -

 ! ایکن یم تیحما ایاز س شهیهم

 !اوشیفقط از س: لبخند گفت با

به دوازده شب بود که برگشتم خانه، وارد ساختمان  کیساعت نزد... نزنم يگریدادم حرف د حیو ترج دمیخند

 يادیبار موفق نشده زمان ز نیا نینوش دمیشده بود فهم دهیکه تماما چ نیهفت س يسفره  دنیکه شدم با د

 ..کند یمهراد را به بودن در کنارش راض

که مطمئن بودم اگر چند ساعت  ینگران...و عذاب الیکه بود گذشت، تمام روز با فکر و خ یبیشب، به هر ترت آن

 ...ردیگ یطول بکشد جانم را م گرید

اما در  مستیدر قانع کردنش داشتم که ناراحت ن یو سع میحرف زد لویبرگشتن را با ن ریتمام طول مس گرچه

 ...!مهراد خانه نبود مثل اکثر مواقع...خوب بود دنیشب و خواب يعوض سکوت و آرامش خانه برا

کجاست و حال مادرش چطور است اما آنقدر خسته بودم که قبل از آنکه  رمیکه خبر بگ یلیزدم به ل یام اس اس

 ...!برسد خوابم برد یجواب

*** 

 حرف زدن مهراد چشم باز کردم، يبا صدا صبح

 ! معرفت؟ یب ییکجا نا،یسالم ت_

 !ران؟یا یمنم دلم تنگ شده واست باالخره برگشت زمی، قربونت عز!م؟یمر ییتو

 ...بود یشوخ..نشو خانوم یکردم عصبان یم یبهناز، داشتم شوخ یبه خدا تو باش زدمیحدس م.. نه نه! اوه

 !؟..زمیعز یچقدر رو من حساس نمیخواستم بب یز اولشم فقط ما ییتو دونستمیباور کن م...سولماز،

 !غرولند مهراد يسکوت برقرار شد و بعد صدا يلحظه ا چند

 !هم شده؟ هیهمتون شب يکنم صداها کاریخب من چ! خوره بهشون یچقدرم زود بر م! اه -
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 دنیعوض خند! زهر مار: را بلند تر کرد و گفت شیخنده که صدا ریبلند زدم ز...خنده ام را نگهدارم نتوانستم

 !تو سرمون؟ میزیبر دیبا یچه خاک میببن ایپاشو ب

 ...شد شیدایچارچوب در پ يهم زمان تو و

 !شده؟ یچ دمیبه خودم دادم و پرس یو قوس کش

 يخونه  همون..نایبساط قمار و ا میجا با بچه ها برنامه داشت هی شبید: تمام گفت هیو با خونسرد صادقانه

 ..که یشناسیم..گهید نایا رضایعل

 بمایکه من تار عنکبوت بسته ته ج ینگو که باخت شناسمیاره م..خب -

 !باختم یمهمون! هینه ما یباختم ول -

 !وات؟_

 !آندر استند؟! یپارت! باختم یمهمون گمیم! کوفت....وات، مگاوات لویک -

 !؟یمهمون يدیشب ع! تو؟ یمهراد آدم: با عذاب گفتم...کنده شدم میزحمت از جا به

 ..نایا دیخر میبر عیسر ایب...هیامشبه، شبه چهارشنبه سور ن،یشتیان -

 ....کنده شدم میکنان و با کشش دست مهراد از جا غرولند

چروك تر  یصندل يدسته  يرو گرید يانبوه لباس ها ریهم ز راهنشیپ یرا که حت شبید يلباس ها همان

مهراد هر چه دم ...خانه کیفروشگاه بزرگ نزد کی میرفت کراستیشده بود تنم کردم و دنبال مهراد راه افتادم 

پشت سر چرخ  شهیهم مثلو  داشتیباشد از قفسه ها برم ازیداد ن یدرصد احتمال م کیامد و  یدستش م

 میبرگشت د،یطول کش یساعت کیسر جمع  دمانیخر...کردم یها را کم م يضرور ریو غ رفتمیاش راه م یدست

 ...میشلوغ و آشفته مواجه شد يطاهره خانم تازه همه جا را مرتب کرده بود باز هم با خانه ا نکهیخانه و با ا

 !مهراد يمنتظر مهمان ها میو بعد نشست!روبه راه کردن خانه گذشت يعصر هم تمام وقتمان برا کینزد تا

 گرید يدر مراسم ها و جاها شهیبود و دختر خاله اش که هم نیتظار نبود نوشکه چندان هم دور از ان شیاول

تک و توك  شانیها یدور هم يکه به واسطه  گرشید يدوست ها بیبعد هم به ترت...کرد یاش م یهمراه

قول مهراد مخلفات بودند  که به يو پنج شش نفر یشگیثابت هم يبه ده دوازده نفر پا کینزد...شناختمشانیم

 يخانه که با انفجارها يدود و دم و سر و صدا يتو...شدند یعوض م يدتریجد يبا آدمها یهر مهمان يو تو

سالمان را  يچهارشنبه  نیآخر میخورده بود داشت یتالق يچهارشنبه سور يو جنجال ها رونیکوچک و بزرگ ب

گسترده اش،  هیکه به لطف مهراد و روابط اجتماع يادیز هنوز هم بعد از گذشت مدت زمان...میگرفت یجشن م
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 یم تیمیصم يمهراد با تمامشان ادعا...دست آدم ها را تحمل کنم بهشان عادت نکرده بودم نیمجبور بودم ا

 یکردند، رو ترش م یخوش و بش سر حرف را باز م يبه بهانه  ای دندیپرس یم یکرد اما تا آن ها از من سوال

دار و  يو همه  یدهیبند را آب م عیکوچک سر يبچه ها نیچرا ع يشو یم یها انقدر قاط نیا کرد که چرا با

  ؟يندار استیچرا س...رهیدا يرو يزیریم شانیندارت را برا

گذشت آن هم سر  یم میسال و ن کیاز  شیبودم ب دهیحرف ها را از او شن نیکه ا يبار نیاز آخر دیچند شا هر

دستش آمده  شگاهیکه از نما ییها نیماش نیتر متیو گرانق نیاز مدل باالتر یکیقرار بود مهراد  نکهیا ي هیقض

که  رضایعل نیبا هم مانیها یاحوالپرسحال و  يکه تو یموضوع کوچک نیهم! مرز بفرستد عراق قیبود از طر

 نیدید...بشوم ریهفته از مهراد سرزنش و تحق کیجشن آن شب هم بود لو دادم باعث شد که تا  يباعث برگزار

 دنیبا شن رضایزدم حتما به ضررش تمام شده و عل یاز پس آن ماجرا که حدس م دنشیو عذاب کش یناراحت

در تمام  گر،یشد که د نیهم...!عوض شوم شهیهم يبود تا برا یکاف هزد ییهمان چند کلمه از دهان من نارو

. خواست ساعت ها و ساعت ها فکر کنم یکلمه هم دلم م کیگفتن  يابر یبعدش حت میسال و ن کیطول 

! ساده لوح و احمق خطاب شوم یخواست از طرف کس یدلم نم گریکنم د نیجوانب را سبک و سنگ يهمه 

 ...موضوع نشوم نیتا بعدها مجبور به جر و بحث با برادرم سر ا رفتم،یدست همه شان در م ریاز ز بایتقر

اضطراب  یب يا قهیتوانستم چند دق یحداقل م نطوریاشپزخانه ا يکردن کوکتل رفتم تو درست يبهانه  به

با تعجب ...که مهراد هم پشت سرم امد داخل....نزنم بگذرانم یحرف نامربوط ایرا خراب نکنم  يزیچ نکهیا

 !بچه ها خب شیپ ایب! ؟یکن یم کاریجا چ نیا: گفت

  امیم -

اگه بهت خوش : شد و بعد موشکافانه گفت رهیخ میبه دست ها يچند لحظه ا...خودم را سرگرم کار نشان دادم و

 ..ستین ياجبار! رونایب یبزن ینمون یتون یگذره م ینم

 !االن امیمهمونات منم م شیبرو پ ه؟یچه حرف نیا وونهیبابا د نه

حتما حضور داشته  دیکرد که با یاز وجودم سر سختانه مخالفت م یمیکردم اما ن یبود انجا را ترك م میارزو

در جمع به ظاهر  یشد که مهراد را تنها رها کنم حت ینم یدلم راض ،يرینظر بگ ریو اتفاقات و کارها را ز یباش

 ...!دوستانش

 ....گذشت یخوش م شتریبهت ب ينطوریا انیب یگفت یکاش توام دوستات و م گفت

 ...ادیکنم ب یفکر نم وشهایاگه منظورت س -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فالح لدای  – ردیگ یانتقام م

wWw.98iA.Com ٦٧ 

 !تون بود یلیمنظورم ل! نه مجنون: گفت يآشپزخانه و با لبخند معنادار نتیزد به کاب هیتک

 !ییجمعا نیکنم اگه پاش باز شه تو همچ یمو خورد م یلیل ياگه من مجنونم قلم پا: گفتم تیعصبان با

 يآره دداش کوچولو! ؟يپسند کرد دهیاب نددختر آفتاب مهت یپس رفت! همه راه و نیا رهیم یک! اوهو اوهو -

 !من؟

واسه تو : و گفتم رونیب دمیدستش خودم را کش ریکه با حرص از ز زدیرا بهم بر میخواست با دستش موها و

تو بغل  یقبل یکه تو مهمون ییدخترا نیاز هم! حرص منو نزن یجمعا امثال خودتو انتخاب کن نیبهتره از تو ا

 ...که یینایاز ا! گهید یکیتو بغل  یمهمون نیول بودن و تو ا گهید یکی

 یکن یم خودیب ادیخوشت نم...بکن يخوا یم یاصال به من چه هر غلط! چه مرگته؟! صداتو شنونیم! ــسیه_

 !به سالمت یمونیم

 دستش را به طرف در آشپزخانه دراز کرد، و

 يتو....رونیو از در زدم ب زیرا هل دادم آنطرف م ها وانیبه صورتش انداختم و با خشم ل ينفرت بار نگاه

دادند راه باز  یآهنگ خودشان را تکان م تمیو با ر دندیلول یکه در هم م یکسان انیبه زحمت از م ییرایپذ

را  نینوش يدختر خاله  يو روشن اتاق به زحمت چهره  کیتار يتو دیدستم را کش یکس ن،یکردم، در آن ب

 ..!دادم صیتشخ

 !امشب چرا؟ يبچه مثبتا شد هیشب...! گهیوسط د ایحامد ب: خنده گفت با

از تماس دستش که دستم را محکم نگه داشته بود کالفه ..! بلند شد يو همهمه ا..اش کردند یهم همراه هیبق

 یکردنه منف یواسه خنث: انکه جلب توجه نکنم سرم را با لبخند جلوتر بردم و در گوشش گفتم يبرا...شده بودم

 ....شهیده میوگرنه جامعه به گند کش زمیعز ازنیمثل من ن ییمثل تو مثبتا ییها

 !هم رنگ به رنگ شدنش معلوم بود یکیدر ان تار یبه عقب برداشتم حت یقدم و

 !دستم را ول کرد و من عقب گرد کنان به اتاقم پناه بردم عیسر

 یلیل ،ییجاها نیدر چن ییها یمهمان نیآن هم در چن ندیرا بب یلیخواست ل یمهراد م...تخت يلبه  نشستم

را در دست  يا بهیبتواند دست پسر غر یکردم حت یبود که گمان نم ییبه تمام معنا ي سهیچنان قد میبرا

 ...ذهنم نقش بست يتو دمشیکه د یکه از همان روز اول یحس! ردیبگ

 يکه دو تا از دخترها...میگاه نشسته بوددانش يشاپ جلو یکاف يتو اوشیبا س..سوم مهر ماه بود ي هفته

 یداشت، دخترشر و شلوغ کیهم سالم و عل اوشیشناختم که با س یم شتریرا ب شانیکی...کالس هم وارد شدند
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 یکاظم لوفریبودند که ن دهیکالس فهم يتمام بچه ها بایآن مدت کم تقر يتو..بود، سرزنده و پر سروصدا

تمام صورتش را پر کرد و در  يلبخند اوشیما و به خصوص س دنیچرخاند، با د یانگشتش م يکالس را رو

رنگ شده و  يخودش با آن موها...بلند جلو آمد يبا قدمها دیکش یرا گرفته بود و م يگریدست دختر د کهیحال

 یو خجالت ریبزرگ و سر به ز يجثه با کوله ا زیاندام و ر غرال يو لباس خانومانه و قد بلندش، دختر یدست فیک

 يامد که اگر هم چند بار یرفت و م یصدا م یبودمش، ان قدر درخودش بود و ب دهیهم ند شتریب يکه چند بار

 اوشیبا من و س بیبا شور و شوق به ترت لوفرین....رو برگردانده بودم یتوجه ینگاهم به سمتش افتاده بود با ب

 !یلیمن ل دهیدوسته جد نمیبلند گفت ا ياش را هل داد جلو و با صدا يدست داد و بعد دختر پشت سر

 !زنند یشود مجنون صدا م یرا که عاشقش م يآن وقت پسر! یچه اسم جالب! ؟یلیدلم گفتم ل يتو

 !اسم صدا خواهد زد نیبرادرم بعدها من را به هم نکهیغافل از ا دمیحرف خودم خند به

عملم نظرش را جلب کرد با  نیهم! کردم لیدهانم حا يم دستم را جلوانکه خنده ام را پنهان کن يبرا و

در  شیچشمها!شدم ششیارا یدر صورت بچگانه و ساده و ب شیمتوجه چشمها کدفعهینگاهم کرد و  ییکمرو

 ...داشت یبیغم عج زدیحال که لبخند م نیع

بچه  یبا حالت یلیاش دستش را دراز کرد و ل یشگیاز اخالق هم تیبه تبع اوشیس...جمع کردم عیام را سر خنده

 ! ؟یلیل يدیواقعا دست نم: متعجب گفت لوفرین! قدم عقب رفت کیگانه 

 ...بسنده کرد يرا نگاه کرد و تنها به لبخند شرم زده ا لوفرین یقابل وصف ریتازه وارد با خجالت غ دختر

 ....!الیخ یب! یلیل يوا: گرد شده گفت يبا چشمها لوفرین

نکن  تشیبا محبت گفت اشکال نداره اذ یلیل نیشرمگ يهر چند شوکه شده بود اما در جواب چهره  اوشیس

 !بزار هر طور که راحتن لوفرین

زده شده  یلیل يبرا اوشیهم س دیمن و شا يبرا یلیتفاوت داشتن ل يجرقه  نیاز همانجا اول دیدانم شا ینم و

که  نینشستم به فکر کردنه ا یاز بعد ان هر روز ساعت ها م....داد یفکرش هم عذابم م یکه حت يزیچ...!بود

 رایجذاب و گ یلیل يانقدر برا وجودشدر  يزیدارد چه چ یلیل يبرا گرید يبا پسرها يزیچه وجه تما اوشیس

 !ش؟یکدام رفتارش کدام بر خوردش کدام حرف ها! د؟یا یم

همه ذهنم را به خودش مشغول  نیکنم و چرا ا یموضوع انقدر فکرم نیدانستم چرا به ا یخودم هم درست نم و

از  یاطراف مهراد غرق شده بودم و دود کل يدخترها انیم بایتقر ریسه چهار سال اخ نیکرده من که در طول ا

از چند ساعت فکر نکرده بودم  شتریتا بیاغراق نها یب چکدامیاو به چشم من هم رفته بود و به ه يها ياتش باز
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دانشگاه را جلب  ياز پسرها چکدامیفکر کنم که ظاهرش نظر ه يو به دختر نمیتوانستم هفته ها بش یحاال م

انقدر  گهید: با تمسخر گفت میآمد رونیاز کافه که ب ییبعد از همان روز کذا اوشیس دیا یم ادمی یکرد حت ینم

نصفشو خودش جواب  دمیدو بارم که ازش سوال پرس! ؟يدید! انگار الله! گفت یمن یچیه! بودم دهیساکتشو ند

 !لوفرین گشویداد نصفه د

کوله جا  يام را تو یعکاس نیو دورب یدست لباس و شارژر گوش کیبلند شدم و ...رونیآمدم ب الیفکر و خ از

حساب سر  کیبا ...آمد یو ترقه و آهنگ م يآتش باز يصدا رونیبه نه شب بود هنوز از ب کیساعت نزد...دادم

 یم ییجا دیپس شب را هم با ارد،صبح ادامه د يها یکیتا نزد یتوانستم مطمئن باشم که مهمان یم یانگشت

 ...دمیخواب

حاال چراغ ها را روشن کرده ...رونیام را برداشتم و آهسته از اتاق زدم ب یدوشم گوش يرا انداختم رو کوله

که زد به سر  دمیرا د رضایعل!متوجه ام نشود یخانه دور بزنم تا کس ي کردم از گوشه یبه زحمت سع...بودند

 یکه اگه نم....رانیشاه هولدم ا هیبه سالمت: گفت زیتمسخر ام یرا بلند کرد و با لحن وانشیمهراد، ل يشانه 

 مینداخت یم گارتیتو کوچه س میشست یم دیباخت همه امشب با

 !خنده ریو زدند ز یگفتن به سالمت همه

 یمونیم یکن یم خودیب ادیخوشت نم...بکن يخوا یم یاصال به من چه هر غلط! چه مرگته؟! صداتو شنونیم

 !به سالمت

 دستش را به طرف در آشپزخانه دراز کرد، و

 يتو....رونیو از در زدم ب زیها را هل دادم آنطرف م وانیبه صورتش انداختم و با خشم ل ينفرت بار نگاه

دادند راه باز  یآهنگ خودشان را تکان م تمیو با ر دندیلول یکه در هم م یکسان انیبه زحمت از م ییرایپذ

را  نینوش يدختر خاله  يو روشن اتاق به زحمت چهره  کیتار يتو دیدستم را کش یکس ن،یکردم، در آن ب

 ..!دادم صیتشخ

 !امشب چرا؟ يبچه مثبتا شد هیشب...! گهیوسط د ایحامد ب: خنده گفت با

از تماس دستش که دستم را محکم نگه داشته بود کالفه ..! بلند شد يو همهمه ا..اش کردند یهم همراه هیبق

 یکردنه منف یواسه خنث: انکه جلب توجه نکنم سرم را با لبخند جلوتر بردم و در گوشش گفتم يبرا...شده بودم

 ....شهیده میوگرنه جامعه به گند کش زمیعز ازنیمثل من ن ییمثل تو مثبتا ییها

 !هم رنگ به رنگ شدنش معلوم بود یکیدر ان تار یبه عقب برداشتم حت یقدم و
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 !دستم را ول کرد و من عقب گرد کنان به اتاقم پناه بردم عیسر

 یلیل ،ییجاها نیدر چن ییها یمهمان نیآن هم در چن ندیرا بب یلیخواست ل یمهراد م...تخت يلبه  نشستم

را در دست  يا بهیبتواند دست پسر غر یکردم حت یبود که گمان نم ییمعنابه تمام  ي سهیچنان قد میبرا

 ...ذهنم نقش بست يتو دمشیکه د یکه از همان روز اول یحس! ردیبگ

 يکه دو تا از دخترها...میدانشگاه نشسته بود يشاپ جلو یکاف يتو اوشیبا س..سوم مهر ماه بود ي هفته

 یداشت، دخترشر و شلوغ کیهم سالم و عل اوشیشناختم که با س یم شتریرا ب شانیکی...کالس هم وارد شدند

 یکاظم لوفریبودند که ن دهیکالس فهم يتمام بچه ها بایآن مدت کم تقر يتو..بود، سرزنده و پر سروصدا

تمام صورتش را پر کرد و در  يلبخند اوشیما و به خصوص س دنیچرخاند، با د یانگشتش م يکالس را رو

رنگ شده و  يخودش با آن موها...بلند جلو آمد يبا قدمها دیکش یرا گرفته بود و م يگریددست دختر  کهیحال

 یو خجالت ریبزرگ و سر به ز يجثه با کوله ا زیاندام و ر غرال يو لباس خانومانه و قد بلندش، دختر یدست فیک

 يامد که اگر هم چند بار یرفت و م یصدا م یبودمش، ان قدر درخودش بود و ب دهیهم ند شتریب يکه چند بار

 اوشیبا من و س بیبا شور و شوق به ترت لوفرین....رو برگردانده بودم یتوجه ینگاهم به سمتش افتاده بود با ب

 !یلیمن ل دهیدوسته جد نمیبلند گفت ا ياش را هل داد جلو و با صدا يدست داد و بعد دختر پشت سر

 !زنند یشود مجنون صدا م یرا که عاشقش م يسرآن وقت پ! یچه اسم جالب! ؟یلیدلم گفتم ل يتو

 !اسم صدا خواهد زد نیبرادرم بعدها من را به هم نکهیغافل از ا دمیحرف خودم خند به

عملم نظرش را جلب کرد با  نیهم! کردم لیدهانم حا يانکه خنده ام را پنهان کنم دستم را جلو يبرا و

در  شیچشمها!شدم ششیارا یدر صورت بچگانه و ساده و ب شیمتوجه چشمها کدفعهینگاهم کرد و  ییکمرو

 ...داشت یبیغم عج زدیحال که لبخند م نیع

بچه  یبا حالت یلیاش دستش را دراز کرد و ل یشگیاز اخالق هم تیبه تبع اوشیس...جمع کردم عیام را سر خنده

 ! ؟یلیل يدیواقعا دست نم: متعجب گفت لوفرین! قدم عقب رفت کیگانه 

 ...بسنده کرد يرا نگاه کرد و تنها به لبخند شرم زده ا لوفرین یقابل وصف ریازه وارد با خجالت غت دختر

 ....!الیخ یب! یلیل يوا: گرد شده گفت يبا چشمها لوفرین

نکن  تشیبا محبت گفت اشکال نداره اذ یلیل نیشرمگ يهر چند شوکه شده بود اما در جواب چهره  اوشیس

 !بزار هر طور که راحتن لوفرین
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زده شده  یلیل يبرا اوشیهم س دیمن و شا يبرا یلیتفاوت داشتن ل يجرقه  نیاز همانجا اول دیدانم شا ینم و

که  نینشستم به فکر کردنه ا یاز بعد ان هر روز ساعت ها م....داد یفکرش هم عذابم م یکه حت يزیچ...!بود

 رایجذاب و گ یلیل يانقدر برا وجودشدر  يزیدارد چه چ یلیل يبرا گرید يبا پسرها يزیچه وجه تما اوشیس

 !ش؟یکدام رفتارش کدام بر خوردش کدام حرف ها! د؟یا یم

همه ذهنم را به خودش مشغول  نیکنم و چرا ا یموضوع انقدر فکرم نیدانستم چرا به ا یخودم هم درست نم و

از  یاطراف مهراد غرق شده بودم و دود کل يدخترها انیم بایتقر ریسه چهار سال اخ نیکرده من که در طول ا

از چند ساعت فکر نکرده بودم  شتریتا بیاغراق نها یب چکدامیاو به چشم من هم رفته بود و به ه يها ياتش باز

دانشگاه را جلب  ياز پسرها چکدامیفکر کنم که ظاهرش نظر ه يو به دختر نمیتوانستم هفته ها بش یحاال م

انقدر  گهید: با تمسخر گفت میآمد رونیاز کافه که ب ییبعد از همان روز کذا اوشیس دیا یم دمای یکرد حت ینم

نصفشو خودش جواب  دمیدو بارم که ازش سوال پرس! ؟يدید! انگار الله! گفت یمن یچیه! بودم دهیساکتشو ند

 !لوفرین گشویداد نصفه د

کوله جا  يام را تو یعکاس نیو دورب یدست لباس و شارژر گوش کیبلند شدم و ...رونیآمدم ب الیفکر و خ از

حساب سر  کیبا ...آمد یو ترقه و آهنگ م يآتش باز يصدا رونیبه نه شب بود هنوز از ب کیساعت نزد...دادم

 یم ییجا دیپس شب را هم با ارد،صبح ادامه د يها یکیتا نزد یتوانستم مطمئن باشم که مهمان یم یانگشت

 ...دمیخواب

حاال چراغ ها را روشن کرده ...رونیام را برداشتم و آهسته از اتاق زدم ب یدوشم گوش يرا انداختم رو کوله

که زد به سر  دمیرا د رضایعل!متوجه ام نشود یخانه دور بزنم تا کس يکردم از گوشه  یبه زحمت سع...بودند

 یکه اگه نم....رانیشاه هولدم ا هیبه سالمت: گفت زیتمسخر ام یرا بلند کرد و با لحن وانشیمهراد، ل يشانه 

 مینداخت یم گارتیتو کوچه س میشست یم دیباخت همه امشب با

 !خنده ریو زدند ز یگفتن به سالمت همه

که آمارش در  یخان شما بهتره به فکر خونه ات باش رضایعل: و خنده دار گفت یساختگ یتیبا عصبان نینوش

 ...!يشغل آبرومند تر بگرد هیدنبال  دیکم کم با گهید! ...رفته و شده مامور بازار

 شتریب رضایدانستد عل یچرا که همه م!خانه پخش شد يطرف و آنطرف تو نیخنده از ا کیشل يصدا باز

 ..!آورد یدر م ینیرزمیز يخانه اش به قمارخانه ها يدرامدش را از راه اجاره 
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 یکی نکهیا الیبه خ...را زدند فونیرفتم که زنگ ا یم رونیداشتم از در ب...نشدم شانیحرف ها يادامه  متوجه

 .....رونیتفاوت باز کردم و از خانه آمدم ب یباشد ب دهیمهراد سر رس ياز مهمان ها گرید

 !در جا خشکم زد...سرم يرو ختندیر خیانگار اب  کدفعهیکه شدم  یالب وارد

بود قلبم  ستادهیکرد و مادرم که پشت سرش ا یبلند م نیزم يپدرم که خم شده بود و چمدان را از رو دنید با

پدر سرش ... صدا کرد یو گرمب نیدر خورد زم يجلو ي چهیقال يدستم شل شد و کوله ام رو...ستادیاز حرکت ا

 ..رفدات شم ماد....سالم حامد جان: را آورد باال و مادر با لبخند گفت

 

 چهارم لفص

 ...!تا توانستم به خودم مسلط شوم دیطول کش يلحظه ا چد

پشت  يها یبه ابراز دلتنگ یشباهت چیزده که ه خیسست رفتم جلو و بغلشان کردم، اما انقدر سرد و  ییپاها با

 !؟ينجوریچرا ا! شده؟ تیزیچ! ؟يشد ضیپسرم مر: دیپرس یمادر با نگران....نداشت شانیتلفنم برا

 ....خوبم...نه..زدم و گفتم نه یزورک يلبخند

 یم شیکه اگر پدر پا يوا! بردمشان یکجا م دیحاال با...میراه افتاد ییسه تا...چمدان را از دستشان گرفتم و

لم داده بود و بلند  یمبل يرو لیحتما حاال مهراد مست و پات! شد یآن خانه مواجه م يباال و با صحنه  دیرس

به  یحت...بکشم يفاصله نقشه ا نیا يداشتم که بتوانم تو یرا ارام برم میممکن قدم ها تا حد...دیخند یبلند م

 ...دروغ گفتم اسانسور خراب است و از پله ها بردمشان باال

 !خبر؟ یپس چرا ب دمیپرس

 میگفت...میکن رتونیدفعه غافلگ هی میایب ينجورینظر من بود به باباتون گفتم ا: کودکانه گفت یبا ذوق مادر

 يبه هوا دمیپارسال ع! دیریادم و م دیزاریمعرفت که م یشما دو تا ب! گهید میو الاقل با هم باش دیامسال ع

 د،یومدیسر جامون و آخرشم ن مینشست دیایم دیگفت نکهیا

کردم سمت واحد  تشیهدا یناگهان میتصم کیدر ذهم جرقه زد، دست پدر را گرفتم و با  يزیچ کدفعهی

ساختمون گفت  ریبود مد دهیواحد ما ترک يآشپزخونه  يلوله ! شده؟ یچ دیدون یم: گفتم یبا دستپاچگ...نینوش

 میگرفته بود میتصم گهید هیقض نیکنه ما هم سر هم ریتا اونجا رو تعم میواحد بمون نیتو ا يبا مهراد چند روز

 ...شتونیپ میایامسال و ب دیبا مهراد ع
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کوتاه مادر با  یبعد از سکوت! باور ایاست  دیتا بفهمم نگاهشان با شک و ترد شانیچشمها يبودم به حدقه  رهیخ

 !االن خونتون آب افتاده؟ یعنیخدا مرگم بده، : گفت یدلواپس

 دیمهراد باال سر کارگراس من برم کل دیحاال شما چند لحظه صبر کن...ییزایچ نیهمچ هی: زنان گفتم لبخند

 ...دیبگم شما هم اومد رمیرو ازش بگ نجایا

 ...زمیفقط سر تکان داد و مادر گفت برو عز پدر

دستم را گذاشتم ...نفسم بد امده بود دمیدر که رس يجلو...دمیباال دو یکیو پله ها را دو تا  دمیکش یراحت نفس

 ...!زنگ يرو

قالت گذاشت  تیلیل!میکن یقبول نم یبا تمسخر گفت چک برگشت یتیامن ریزنج ياز ال. در را باز کرد مهراد

 !اره مجنون؟ یبرگشت يشد مونیپش

اش را  قهیهمان در  ياز زور خشم در حال انفجار بودم دست انداختم از ال...صورتم خورد يالکل دهنش تو يبو

 ...نییپا ایمامان بابا اومدن گمشو ب! خفه شو: و با حرص گفتم دمیچسب

 ....کرد یچوب خشک فقط نگاهم م نیو مبهوت ع مات

کاسه  عیباال حاال سر انیدست به سرشون کردم نگهشون داشتم هر لحظه ام ممکنه ب نییاومدن طبقه پا -

 ...يکوزتو جمع کن تا سر جفتمونو به باد نداد

 ...کامل باز کرد رفتم تو میدر را برا عیسر

 !کنم حاال زشته بگم برن کاریتپه کنان گفت چ تپه

رو سکته  نجایا يکرد یچه وضع نهیبابا بب! تنه لشا بر بخوره؟ نیکه به ا ینیا هیفکر زشت! اون سرت يخاك تو_

 ...میردشون کن برن تا بدبخت نشد عی، سر...کنهیم

 ...شیموها يرا فرو برد تو شیانگشتها

 ...اوجا مشونیببر دیبا....نییپا اریبا خودت ب نمیواحد نوش دیکل گفتم

 !اخه المصب؟ يبه چه بهانه ا -

 ...!تو سرمون بعدش میزیبر یچه خاک مینیارذل اوباشم رد کن برن تا بب نیا نییپا اینباشه تو بردار ب تیکار -

 اپن برداشت و انداخت طرفم  يرا از رو يدیچنگ زد کل یتعلل چیه یب

 ...منم امیم نییببر پا ریبگ نویا -

 ...نییپا يطبقه  دمیدوباره با تمام سرعت دو...کند یچکار م نمینماندم تا بب منتظر
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 ...بودند ستادهیهمان جا ا هنوز

 ...کن ریبارم ختم به خ هی نیشکرت ا ایدلم گفتم خدا يتو

 ...!قفل يرا انداختم تو دیکل شان،یبا لبخند به رو و

*** 

 کیباشند  يمجرد یو استقالل و زندگ يآزاد ي فتهیقبول کنند هر چقدر هم که ش دیاوقات ادم ها با یگاه

تمام  يخواهد عطا یکنند که دلشان م یمثل پدر و مادر را آنقدر احساس م یکمبود کس ییجاها کی یوقت

دن من پشتتم ها و مگه ما یشن ایلحظه در بغل مادر رفتن  کیببخشند و با  شیرا به لقا ییتنها يها تیمز

 ...پدرش عوض کند يها میمرد

 !نه مهراد! فقط من دیجمع نبندم، شا البته بهتر است..من و مهراد دیمثل حال روز اول ع درست

  ...!از او مطمئن بوده باشم یام را به احساس یاز زندگ یوقت چیندارم ه ادیکه به  چرا

  

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

 

اسپند گرداندن  ای نیهفت س يکه مات، قران خواندن پدر سر سفره  یاز خودم انقدر مطمئنم که تمام مدت اما

 ! نه؟ ایرا بزنم و همراهشان برگردم به اصفهان  زیهمه چ دیعه قدف نیکه ا رمیکنم با خودم درگ یمادر را نگاه م

اش  هیبه ثان هیکه ثان يروز کی..! مینگهشان دار نینوش يدر خانه  میروز تمام مجبور شد کیبه  کینزد

بود  یعیباز هم طب میبافت یهر چقدر هم قصه به هم م! حرف اوردن بود يو دروغ گفتن و حرف تو یالپوشون

با  دمانیو چ ونیاز ان دکوراس رماد ایشک کند  یکم نینوش واریبه د واریو د يا هیاتل يعکس ها دنیپدر با د

 !ساختمانمان دختر است ریمد دیو مهراد دستپاچه بگو! ندازدیتخت ابرو باال ب يپخش رو يو لباس ها قهیسل

و اثار جرم را از  یمهمان يو بپاش ها زیبر عیمامور شدند سر گریو چند نفر د نیروز هم نوش کیعرض ان  در

 يپدر و مادر را به طبقه  میاوریخودمان ب يبعد هم بدون انکه به رو...وگوشه کنار خانه پاك کنند ورایدر و د

 !میمنتقل کرد

دستپخت مادر  دیروز ع یپلو ماه يخوش سبز ي، بو...قبل شده بود يمثل سال ها زیدوباره همه چ حاال

 !کرده بود یرا واقع دمانیع
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بود، بعد هم هر چقدر که  یلیفرستادم ل کیکه اس ام اس تبر ينفر نیسال را که در کردند به اول لیتحو بمب

 ...!خط ها هیشلوغ ينداد که گذاشتم به پا یجواب دمیانتظار کش

 هیحاال نوبت من بود که هد...من و مهراد را دراورد و با لبخند دستمان داد يها يدیقرانش ع ياز ال پدر

که  یپول چرم فیرا دادم و بعد هم که ک میبود دهیمادر خر يبرا یلیکه همراه ل یراهنیرا بدهم اول پ شانیها

 تیگوشم با عصبانمهراد اومد کنار ... پدر گرفته بودم و کنار گذاشنه بودم را دستش دادم يچند ماه قبل تر برا

 !م؟یداد یبه خودمون م یتکون هیما هم  یکن ینیریخودش يخوا یم یبگ یتونست یگفت نم

از طرفه هر  نایا! من و تو نداره يکادو! خجالت بکش! مهراد؟ یزنیبچه ها حرف م نیچرا ع: گفتم متعجب

 !میکه کرد میکرد یکه ما هم خوشحالشون م نهیمهم ا دهیخر یو ک هیمال ک سیاصال مهم ن! دومونه

که  انیب دیع خوانیم یدونست یامده باشد گفت م ادشی يزیانگار گه چ کدفعهیسرش را برگرداند و  يدلخور با

 !حتما گهیاره د! ؟ينکنه تو دعوتشون کرده بود نمیبب! اره؟ گه،ید يواسشون کادو گرفته بود

که  چوندتشونیپ یرفت ک ادتی نکهیشد شگفت زده گفتم من دعوتشون کردم؟؟؟ مثل ا یباورم نم حرفش

بفرستمشون  دمیکش ینم یبدبخت ياونجور گهیدعوتشون کنم که د خواستمیاگه م! ابروت نره رو هوا اون شب

 !نیبا کلک خونه نوش

گفته که  یچ یدوباره ک! چته؟! مرگت شده باز هیتو ! نه: نظر قانع شده بود اما جواب نداد با حرص ادامه دادم به

 !؟يشد ينطوریا

که خودتم  يکرد یدهن لق یباز جلو ک سیمعلوم ن! تو يلب گفت به خودتم شک دار ریباال انداخت و ز شانه

 ..!یترس یم

عکس العمل  دهمیکه م یصد در صد جواب دانستمیکردم جوابش را ندهم چرا که م یو سع دمیکش یقیعم نفس

 !به دنبالش دارد يبد

کامال مشخص  شیو از حرف ها...شده بود ینیب شیقابل پ ریشده بود، عوض شده بود، اخالقش غ یعصب مهراد

 زیو همه چ زدینم یحرف..مثل خودم بود شه،یافتاده مثل هم یچه اتفاق دانستمینم...بود که تمامش ناخواسته است

زبان  ریخودش از ز مختصیدهابا ترفن ودبود که برادر بزرگتر بلد ب نیتنها فرقمان ا..ختیر یخودش م يرا تو

 !دیرا هم فهم یلیل ي هیهمانطور که قض...! بکشد رونیبرادر کوچکتر حرف ب

 ....رود ینم ادمیان روز را  چوقتیه

 ...!دیفهم یلینفر احساس من را به ل نیرا که مهراد به عنوان اول يروز
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*** 

 ..ترم انیپا يخرداد ماه بود و امتحان ها اواسط

برگه هاشان قوز کرده بودند و مشغول  يشان رو یتک يها یبزرگو دراز دانشکده همه پشت صندل يراهرو يتو

 ..نوشتن بودند

زدم و تمام حواسم را جمع کرده بودم  یداشتم خودم را باد م....زمان امتحان نمانده بود انیبه پا شتریب قهیدق چند

زدند  ياشاره ا ایرا خواستند  یکه اگر سوال جلوتر از من نشسته بودند یکه چند صندل اوشیو س یلیبه ل

توانستم حدس بزنم همه را  یهر چند نم ندگردا ینشسته بود و سرش را م کاریمثل خودم ب اوشیس...برسانم

چند ..مشغول بود تیاما برعکس ما با جد یلیل..یالیخ یننوشته و زده به ب یچیه ایاست  الیخ ینوشته و حاال ب

اول فکر کردم خواسته به ! یلیل يپا ریرا گلوله کرد و انداخت ز يبرگه ا اوشیس کدفعهیکه گذشت  يلحظه ا

 یهم هم شد برگه را برداشت و پرت کرد به صندل یلیکه ل دمیدر کمال تعجب د عدتقلب برساند اما ب یلیل

خورد مراقب جدا شد و در هوا تاب  یلیکه برگه از دست ل یهمان وقت ایقیبود و دق يگریکه پسر د شییجلو

 !دیصحنه را د نیبرگشت و ا

رساندن  يآمد برا یم ياز اندازه محتاط و محافظه کار شیکه به نظر دختر ب یلیکردم که ل یفکر نم هرگز

 یوقت يها به کنار شوکه بعد نیوسط ماجرا، اصال تمام ا ندازدیطور خودش را ب نیا گرید ینفر به کس کیتقلب 

هم اصرار  اوشیمن بود هرچه س تقلبرا به گردن گرفته و به مراقب گفته که  زیهمه چ یلیل دمیبود که فهم

 !کفش که کار من بود کی يرا کرده تو شیبار نرفته و پا ریکرده او ز

 یستیاصال نارحت ن: گفتم اوشیبه س تیبا عصبان اورمینتوانستم طاقت ب گرید میآمد رونیدر دانشگاه که ب از

 !؟ينداراالن اصال عذاب وجدان ! نه؟

ناراحت : دیپرس یجیجواب دادن به من مکث کرد بعد هم با گ يبرا يچند لحظه ا یبود که حت فکریتو آنقدر

 !؟یچ يبرا

حذف شد  شویدرسه سه واحد هیاالن  نیتو هم هیباز وونهیبه خاطر د چارهیاون دختر ب! اوشیس: حرص گفتم با

 !؟یچ يبرا یگیتازه م

 !س؟ین بیعج یلیل يبه نظرت رفتارا...حامد یراست! آها: را کج کرد گفت سرش

بامرام و با معرفته برعکسه تو که  یلیاون بنده خدا فقط خ سین بیاصال هم عج رینخ! ؟یواسه چ بیعج: گفتم

 !به؟یعج نیا! فقط واست مرام گذاشته! گردنش فتهیب یهمه چ یگذاشت
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 !شه؟یمیکه دوست صم لوفرین یحت ای! زاره؟یممراما واسه تو هم  ياز ا یکن یکه فکر م نهیمنظورم ا! نه گفت

 ه؟یمنظورت چ دمیپرس

 !منو دوست داره یلیکنم ل یفکر م: گفت

دختر چهار  هیباز ! تو؟ یمشت شده ام را پنهان کردم و گفتم باز چرت گفت يدست ها د،یته مغزم سوت کش تا

 !برادر من يتوهم زد! دخترا گشتم نجوریسرت با ا يتار موها يمن اندازه ! ؟يکلمه حرف زد باهات تو توهم زد

 !گفتم بهت یک نیمنو دوست داره حاال بب نیا: زد و گفت يکوری لبخند

 رسهیحرف مسخررو نزن م نیا گهید هینجوریذاتش ا یلیل! اوشیس: گرفت یلحظه به لحظه شدت م تمیعصبان

 !شهیبه گوش خودش ناراحت م

من فقط به تو گفتم، اما مطمئن باش انقدر مطمئن بودم که به ! خواد به گوشش برسونه؟ یجز تو م یک: گفت

 تو گفتم 

در هزارم درست باشه خب مثال  کیتوهم تو  نکهیحاال اصال بر فرض ا..حاال...امکان نداره: مخالفت کردم باز

 !؟یکن کاریچ يخوا یم

 م ا هیفرض نیمنتظر تا بهت ثابت بشه ا نمیشیم یچیه: گفت

 !؟یچ یعنی_

 !گهیبهم م ادیخودش م یعنی -

 نه؟ ایخنده ام هست  يتو یدانستم فهمده چه خشم ی، نم..قهقهه زدم اریاخت یب

بهت بگه  ادیب گهیصدا م یکه نصف حرفاشو از خجالتش ب یلیمثل ل يدختر هی! بود یعال گهیحرفت د نیا گفتم

 !عاشقت شده؟

 ...ینیب یحاال م: گفت

 !کرد یمغزم گز گز م يتمام سلول ها میدر خانه که از هم جدا شد يجلو

 نکهیچه ا شیبرا یلیمتفاوت ل يچه رفتارها د،یرس یمحال به نظر نم شیکدام از حرف ها چیگفت، ه ینم راهیب

.! ..یلیبودم اما ل دهیمهراد د هیچرا که مثالش را به وفور در زندگ! ابراز عشق کند يبخواهد به پسر يدختر کی

 يدرصد حرف ها کیبا خودم فکر کردم اگر ..! دمید ینبود که من اطراف برادرم امثالشان را م يآن دختر یلیل

 ...اورمیرا هم نم یلیاسم ل یحت گریبهم ثابت شود د اوشیس
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ملموس بود که  میو آشفتگ یختگیبه گمانم آنقدر به هم ر..خانه هنوز پر از بغض بودم يرا که گذاشتم تو میپا

 !دیفهم عیمهراد هم سر

 !را بستم میکاناپه و چشم ها يدرونم شکسته بود خودم را انداختم رو يزیچ انگار

، انگار که با ...مطمئن تر شده بودم یلیامد با اتفاق ان روز باالخره خودم هم به احساسم در مورد ل ینظرم م به

 ...با احساسم روشن شده بود فمیو ان حس حسادت تازه تکل اوشیس يان حرف ها

 ....پر کرد و دستم داد یوانیل مهراد

 ....دمینفس سر کش کی

اونم  رونیب زنهیکنن و رگ گردنشون م یم یقاط نجوریا زیچ هیپسرا فقط سر ! تنده ها شتیو گفت ات دیخند

 !؟يشد یرتیدختر خوشبخت که واسش غ نیا هیک نمیبگو بب! هیسر مسائل ناموس

اما ....تمام تنم گرم شده بود دمیدوم را که سر کش وانیخبره باشد ل یکه برادرم انقدر در ذهن خوان شدینم باورم

 خواستم حرف بزنم یباز هم نم

 ه؟یاسمش چ: دیپرس

 یلیگفتم ل اریاخت یب

 ؟....شیشناسیم ه؟یپسره ک: گفت

 ....میزانو يرو دمیمشت شده ام را کوب دست

 ؟...کنم کاریچ...مهراد.....اوشهیس....اوشهیکنان گفتم س ناله

را مو به مو از  هیو درشت مهراد را که تمام قض زیر يسوال ها دیا ینم ادمیدرست  یعنی ستین ادمی گریبعد د و

 !تو یکرد و گفت از دست رفت یو آخر سر هم پوف رونیب دیزبانم کش ریز

 ...!بلند شد و رفت شیهم از جا بعد

کنترل شده و منظوردار  اوشیو س یلیبه ل میکردم نگاه ها یخودم حس م یحالم خراب بود حت یچند وقت تا

انقدر  اوشیسر توهمات س دیگفتم نبا...برخورد کنم يعاد شانیتا دوباره توانستم با هردو دمیبا خودم جنگ....است

 .... ازمخودم را بب دیمطمئن نشدم نبا يزیکنم گفتم تا به چ يبا روح و روان خودم باز

 یتحمل م دیمهراد را با گاهیگاه و ب يانداختن ها کهیاما ت! اوردمیموضوع را به زبان ن نیا گریاز ان به بعد د و

 یلیاندازم جلو که با ل یکنم؟ چرا خودم را نم یچرا انقدر دست دست م! م؟یکردم که چرا انقدر دست و پا چلفت

 !دهم؟ یم دانیم اوشیچرا به س! صحبت کنم؟
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 !میبه مهراد بگو یخواستم حت یدانستم اما نم یکه خودم جوابش را خوب م گریهزار حرف د و

 ..بودم منتظر

 ....مطمئن شوم اوشیبه س یلیبه احساس ل نکهیا منتظر

 یلیخ! کنار کشمیخودم را م عیعاشقانه شدم سر انیجر کیکه بفهمم من نفر سوم  يآن روز نکهیا دیام به

 .....یو شکست يدلخور چیبدون ه يناله زار آه و چیبدون ه ،یمنطق

**** 

نهار  ياست برنامه گذاشته که همه برا اریشهر یباغشان که حوال يزنگ زد و گفت تو لوفرین دیچهارم ع روز

 .میآنجا جمع شو

 خوب کنارشون باش يروز دست تو امانت، مثل بچه  هیمهراد گفتم مامان بابا  به

 گهینگهت داشت د شهینم اری دنهید يریم يدار گهیبله قربان، شما هم که د گفت

  دمیکش يبلند سیو ه مینیب يرا گذاشتم رو دستم

 .دیخند

 تونم تو خونه بند شم  ینم یلیطول نکشه ها من خ ارتی دارید یبرو حاال اشکال نداره ول: گفت

 ..گردم یبرم يارینصفه روز طاقت ب هی! طول بکشه دارمیهفته د هی ستمینترس من مثل تون گفتم

 !؟يریم یو گفت باشه قبوله حاال با چ دیخند

 !بچه ها نیبا ماش! گهیخب معلومه د! با قاطر: گفتم

 !؟یمخ بزن يریم يبچه ها دار نیبا ماش!کنن استتیس یخاك تو اون سر ب -

ن بهتر زده بشه همو نیبا ماش یمخ بزنم در ضمن اگه قراره مخ کس ستیاشتباه به عرضتون رسوندن قرار ن -

 !مخش آکبند بمونه اهیکه صد سال س

 ...اصل اول: گفت هیعاقل اندر سف ینچ کرد و سرش را تکان داد بعد هم با حالت نچ

 !آدما با هم فرق دارن مهراد: حرفش را قطع کردم عیسر

 !استثنا هم نداره! بچه کنهیصدق م نیزم يرو يدخترا يدونه به دونه  ياصل ها برا نیا -

 !اصل اول؟! نه؟ ای ادتهی نمیبب بگو

 يرابطه  فتیک هیچشمت، سر و وضعت و موجود نکیع نتیمدل ماش! همشون آهن پرستن: گفتم یکالفگ با

 !نه؟ ای دیدید یم یمرخص يحاال اجازه ! که از قلم ننداختم؟ ویزیچ! با عشقشون داره میمستق
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 هوا گرفتم  يدراورد و انداخت طرفم که رو بشیرا از ج نشیماش چییسو

 ...کنمایم تیروش خط خط فتهیخش ب هیفقط  -

 ...میاز اتوبان ها قرار گذاشته بود یکیتقاطع  يتو رون،یاز در خانه زدم ب عیسر

 ....هم همراهش بودند لوفریو ن اوشیآورده بود و الهام و س نیماش ایارش شهیمعمول هم طبق

 نییها را دادند پا هیشیش دنمید با

 !داداشت رو گنج نشسته حامد؟! همه راهو؟ نیا رهیم یزد و گفت ک يسوت کشدار اوشیس

 !کجاس؟ یلیقربونت، ل: گفتم یحواس پرت با

  میسر راه سوارش کن ادیگفت م ایارش

از  یمادرش تا چند وقت هیضیبه خاطر مر دیکردم شا یفکر م! ادیپس م....شد ریبه وجودم سراز ياز شاد یموج

 ...نزند رونیخانه ب

 ...بود ستادهیمنتظر ا یاتوبوس ستگاهیا يو جلو کینزد يها ابانیاز خ یکیرا رسانده بود به  خودش

متعجب چند بار بوق زدم عاقبت ! برگرداند و شروع کرد به قدم زدن عیرا سر شیکه ترمز زدم رو شیپا يجلو

 زدم تا برگشت و نگاهم کرد شیو به اسم صدا نییرا دادم پا شهیش

 صورتش را پر کرد در را باز کرد و نشست يلبخند

 !ادگار؟یعمو  داریب ای یخواب: گفتم

 !؟یگرفت دیجد نهیتو رو خدا، نشناختمت، ماش دیببخش: و نفس زنان گفت دیخند یخوش با

از  یمیبود که ن ختهیصورتش ر يتو يکوریرا  شیروشن،موها یبود با شال آب دهیپوش یتابستان دیسف يمانتو

 ...زده بود جانیاما شاداب و ه دیرسیبچه گانه تر به نظر م شهیچهره اش از هم...کرد یان مچشمش را پنه

 !؟یبه سالمت دهیجد نهیماش گمیم! حامد؟ ییکجا -

 !خوشت اومد؟ گمیم.....زهینه چ..آها -

 دیبازم ببخش دمتیبود اولش ند يدود شیها هیشیش اد؟یبدش ب نایماش نیکه از ا هیاره خوب ک_

 ...را تکان دادم سرم

 !شده؟ يزیچ: و معذب گفت دیهم کش يرا تو شیکه گذشت اخم ها يلحظه ا چند

 !نه چطور؟ -

 !؟یفتیچرا راه نم...آخه -
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 یراست...منتظر بودم بچه ها برسن: انداختم گفتم یرا راه م نیزدم و در همان حال که ماش يدستپاچه ا لبخند

 !حال مادرت چطوره؟ بهترن؟

موند تا من بتونم  ششیامروز اومد پ مونیاره ممنون همسا: گفت ینیرد و با لبخند غمگرا کج ک سرش

 م؟یکه ندار بیغا! بچه ها همه هستن؟...امیب

 !من بدم بهت بچه پرو يهوایم ویهمه هستن،بگو آمار ک...نه_

 ...دمیخند و

مثل ! حامد نیماش نیا هیبچه گانه گفت عال یرا نگاه کرد و باز با شوق نیدور و طراف ماش ینداد کم یجواب

 ! تو؟ يداد نویفقط پوله ا ونیچند صد مل! مونه توش یم مایهواپ

پول  میتکوند مونویبیبابا، ما ج يا: خورد گفتم یگوشم زنگ م يحرف مهراد مدام تو دمیذوقش خند به

 میدیخر نویا ختهیخورداش ر

 !؟يباز بلوف زد -

  نیدار اریاخت_

 بعدا بتونم پز بدم بگم شوارش شدم ه؟یمدلش چ نیحاال ا -

 غالم شماس، پورشه_

 ...دیخند میلودگ به

 ینم زیچ چیها گفت و من ه نیدورب دیجد يلنزها متیاز ق میخودم، برا ينزدم، رفته بودم تو یحرف گرید

توانستم تمرکز کنم که  یخواست باشد حرف بزند اما نم یفقط دلم م! متن بود کیموز شیانگار صدا...دمیشن

حرفش که ! الیو فکر و خ مشد یم شیباز هم غرق صدا دمیشن یدو سه جمله اش را که م دیگو یبفهمم چه م

 ........نزد یحرف دنیتا رس گریکردم و او هم د ادیضبط را ز يتمام شد صدا

 واریو د یخاک يجاده  ختیر یدل ادم م يکه ترس تو ینسبتا پرت يبود، جا اریاطراف شهر يجاده ها يتو باغ

 ....از سکنه بود یو خال يچند هکتار يباغ ها ينشان دهنده  یطوالن يها یکش

چوب به  يرمردیبود پ مانییجلو نیکه ماش ایکه با چند بوق پشت سر هم ارش یدر آهن يجلو میدیرس عاقبت

پشت سر هم داخل  نیدو ماش....سالم باال آورد و در را باز کرد يدستش را به نشانه ...دست پشتش ظاهر شد

 انیدرست م دیکه با ییالیو يبه خانه  میدیتا رس میگذشت يا زهیکوچک سنگر يو خم جاده  چیاز پ...میشد

 تینها یب الیاما و دندیرس یچندان مراقبت شده به نظر نم شیگرچه خود باغ، درخت ها و راه ها...بود یباغ م
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 ریز...رفتنش را نگاه کردم...شد ادهیکرد و پ يتشکر یبه ارام یلیل نیبا توقف ماش...و تازه ساز بود کیو ش بایز

که رفتارم  دمیرا خاموش کردم و رفتم سمتشان، با خودم جنگ نیماش....دییپا یرا م اوشیشدن س ادهیپ یچشم

 ..جلوه کند يعاد

مشت کرد و زد به دست مشت  یشگیبه نشانه همدستش را  یلیتفاوت به نگاه مشتاق و منتظر ل یب اوشیس

خودمان  نیقانون نانوشته ب کی! بود یمیدو دوست صم هیسالم و احوالپرس ينشانه  نیا! من يشده و آماده 

و  میدلخور يزیکه از چ دیهمف یم دیطرف با میداد یدست م ينبود و هر کداممان به حالت عاد نطوریکه اگر ا

 !میفاصله گرفت تیمیاز آن صم

اما ...کند یخواهد سالم و احوالپرس یراحت و آنطور که م یلیفاصله گرفتم تا بتواند با ل یمثال چند قدم بعد

نقطه  شیچشم ها....جمع کنم اوشیبراق س یو مشک دهیکش يچشمها يام را از رو یرکیز رینتوانستم نگاه ز

سبزه و  یو روشن بود در قاب صورت ربو تفاوت که مال مهراد نیبا ا...عطف صورتش بود، درست مثل برادرم ي

 !دیسف يو نافذ بود در چهره ا اهیس اوشیمال س

تا حتما از سر  نشیشلوار ج يجلو بیج يبرد تو یرا فرو م شیدست ها یلیبا ل شیعادت برخوردها طبق

 یو در برخوردش با همه م شهیرا که هم يهم چند کلمه ا یلیل...وقت دستش را دراز نکند کی یحواس پرت

 ....نییکرد و سرش را انداخت پا اوشیگفت نثار س

منتظر وقوع  لیدل یخواهد افتاد، ب يشود نه اتفاق تازه ا یرد و بدل م انشانیم يدیجد يدانستم نه مکالمه  یم

 !ستیدانستم چ یبودم که خودم هم نم يحادثه ا

 !رهیگینم لیما رو تحو گهیعوض کرده د نیاج آقا ماشح: خوردم يچنان زد به شانه ام که سکندر لوفرین

 !ابوت؟ ينکنه چشمت گرفته جود: صورتش و گفتم يجلو دمیرا که هنوز از سرش باز نکرده بود کش يروسر

 !؟...و نیصاحاب ماش ایو  نیماش

 !بچه پررو يانداختم دور گردنش و گفتم ا دست

 !کردن زوجه نداره؟ اریبرادرت قصد اخت یلیحامد خدا وک: گوشم و گفت کیسرش را آورد نزد...دیخند

 ...خاطرم جمع شد اوشیو س یلیچرا که از جدا شدنه ل ال،یطرف و میهم راه افتاد با

 ...اعتقاد داره بیهم عج نیبه قانون تعدد زوج یول! چرا اتفاقا: گفتم

را  نیماش یدرست يکه جا اید الهام هم غرغرکنان به ارشرا باز کن الیرفت و خودش را جدا کرد تا در و سهیر باز

 ...کرد یبه درخت و پاره شود غرغر م ردیبگ شیپارك نکرده بود و باعث شده بود مانتو
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سرش شرط  اوشیو س دمیکش یانتظارش را م شهیکه هم یبیاگر آن اتفاق غر....باشد یتوانست روز خوب یم

 ....داد یکرده بود رخ نم يبند

  میبه دست و صورتمان بزن یو آب میتا لباس عوض کن میکه جلوتر رفت داخل ما هم وارد شد لویتعارف ن با

*** 

مبل و  يخودم را انداختم رو..مجهز و کامل....و نوساز بود کیش رونشیب ينما يهم به همان اندازه  الیو داخل

اسم استاد  دنیو با د رونیب دمیکش بمیخورد از ج یام را که زنگ م یگوش....به بدنم دادم یکش و قوس

 ..ستادهیا میو صاف نشستم که انگار روبرو دمیپر میچنان از جا کوبخشین

 ...استاد سالم

با  دنیبه خاطر به حد نصاب نرس شیکالس ها شهیکه هم ياستاد عصا قورت داده ا! تجسمش کرد عیسر ذهنم

بعد از  یشد و حت یسالمش محسوب م حاتهیفرشد، انداختن دانشجوها جزء ت یمشکل لغو شدن رو به رو م

اش و با  یپرپشت و ستارخان يها لیآن سب انینشاند م یم يکوریدادن نمره ها در جواب اعتراضات پوزخند 

 ردیباال بگ ينمره  یاگر قرار باشد هرکس! تازه من که استادم رمیخوب بگ ينمره  دیگفت من هم نبا یتکبر م

 ....سوال ریرود ز یدرس م نیبا ارزش بودنه ا

 !ا؟یسعادت ن يشما آقا حال

 !جانم؟..به لطف شما...استاد ممنون

اردو بدون  يدانشگاه شما که مسئول مجوز دادن برا هیبنده با انجمن اسالم..خدمتتون عرض کنم که...جان آقا

 ي نهیگاه با هزمجزا از دانش يماه تور نیآخر ا يشد که خودمون برا نیبنا به ا....صحبت کردم مجوز ندادن

 يفتح قله ها يبرا رنیم فصل نیا يکه تو شناسمیم يگروه کوهنورد...میخود بچه ها رو به راه کن

هماهنگ کردنه بچه ها رو به عهده  ي فهیوظ دیاگر شما زحمت بکش...کار شما يداره برا ییبایز طیمح..سبالن

 ...کنم یبنده خبرتون م دیریبگ

صحبت  یبا ک یهنیخم شد و دستش را چرخاند در هوا که  مینشستنم متعجب جلو یاز صاف و رسم اوشیس

 !؟یکن یم

 ...!کوبخشیرا از دهانم فاصله دادم و گفتم ن یگوش

 يکنار يکاناپه  يآمد و خودش را انداخت رو يتاسف تکان داد و با خدا رحمتت کنه ا يرا به نشانه  سرش

 ...ام
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 ...هدستتون درد نکن...استاد حتما بله

 ..داینکن یکه دادم بهت سست يا فهیوظ يتو...شما، پس خبر از شما پسرجان قربان

 ...راحت التونیینه استاد خ..نه

 د،یبود با شلوار سف دهیپوش يرنگ نسبتا بلند یآب کیتون..آمد، لباسش را عوض کرده بود رونیاز اتاق ب یلیل

انداخت  میکرد یکه هر دو نگاهش م اوشیبه من و س يلبخند...سرش يشالش را هم آزاد و باز انداخته بود رو

 ...کند کمکها  یآشپزخانه و که به الهام در جا به جا کردنه خوراک يو رفت تو

 ...زیم يرا انداختم رو یکردم و گوش یبا استاد هداحافظ یحواس پرت با

دسته  يشد! بهت پسر گمیم کیتبر: حوصله گفت یب يا افهیهمانطور که لم داده بود نگاهم کرد و با ق اوشیس

 ...کوبخشیراسته ن

 نزن بابا، واسه اردو زنگ زده بود حرف

کنسل شده چون مجوز ندادن، واسه  انهیاب يگفت برنامه : هم بشنوند یلیو ل لویرا بلند تر کردم که ن میصدا و

 ...سبالن میبر يگروه کوهنورد هیبرنامه گذاشته با  نیآخر فرورد

 ..بهتر شد یلیخ ينجوریا...خوبه: سرش را تکان داد و گفت اوشیس

 !نم؟یمهراد و بب يبرنامه بزار هی شهیم: گفت یتر و به آرام کیسرش را آورد نزد و

 اورد،یدرب يخواهد مسخره باز یم لوفریخنده دار ن يبود که گمان کردم مثل ناز و اداها يطور شیصدا لحن

 ...!در بنده از قرار گذاشتن با جنس مذکر معذورهبرا: دادم و گفتم لشیتحو يپوزخند

سرش را همانطور به سمت صورتم نگه داشت و زمزمه  يجد یلیاما خ ،یداشتم بخندد و بزند به فاز شوخ انتظار

 ..کارش دارم گمیم يجد اریدرن يمسخره باز: کنان گفت

 !؟يدار کاریچ -

 ....حاال -

 ایس نیبب!درآوردن؟ هیرو هم واسه ما يزیباهاش بر يخوا یفته مچشمتو گر نیکشف کردم، نکنه ماش....آها -

 ...ینیبیکه م يدك و پز نیا

 ...بابا يا...آقا گهیرو هم، کارش دارم د زمیو بر ینه بابا، چ: را قطع کرد و گفت حرفم

 ..بهت خودت زنگ بزن دمیشمارشو م! ؟يشمارشو مگه ندار...خب باشه
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نفرستاده  شیتکان داد، هنوز شماره را برا دییتا يبرو بر نگاهم کرد و باالخره سرش را به نشانه  يلحظه ا چند

 یلیل دنیکه همچنان با د لویبرگشتند به هال و بالفاصله ن وهیشربت و م ینیبا س بیو الهام به ترت یلیبودم که ل

 !امیتونم ب یمطمئنم نم گهیسبالن که د: الهام گفت....گرفت یم افهیق اریاخت یب

 !چرا؟ دیو پرس دیدماغش را بال کش لوین دیکش یآه کوتاه و

 ...دشیشرت سف یت يرو ي ختهیرنگ و وارنگ و در هم ر يچهره ها ریافتاد به تصو نگاهم

 میرفتنمون يکارها ریهم اون موقع درگ ادیبه احتمال ز...نیریخب آخه از طرف دانشگاه م: گفت يبا دلخور الهام

که اگه  نهیخالصه اش ا گهید شهیو نم میبد بیقراره ترت یکه واسه خداحافظ میهم دار یمهمون هی...گهید

 ...نیکن یرو خال ایمن و عرش يجا نیرفت

از لباسش جدا  یکنم نگاهم را به سخت کیرا از هم تفک دهیچیو در هم پ زیر يچه کردم نتواستم چهره ها هر

و ...کرد مواجه شدم یم بیعالمت سوال رد نگاهم را تعق هیمتر بالتر با چهره اش که شب یکردم و چند سانت

 ....فکر رفته بودم يتو يادیز دمیفهم

 ه؟یحامد؟؟برنامتون اک! ؟یلیل لو؟؟ین.....گهید انیجز الهام همه م: دیپرس اوشیس

 شیکه به نظرم ب یانداخت و بعد با حالت یلینه چندان دوستانه به ل ینگاه مینامعلوم ن یلیبرگشت و به دل لوفرین

 ..که دیدونیم...رو از دست ندادم يبرنامه ا چیمن تا به حال ه: از اندازه خودپسندانه بود گفت

 ستینقطه قوتته؟ ب نیا یکن یفکر م: جوابش را دادم يزیغر يمن هم کامال نااگاهانه و بدون فکر به طور و

 ...شما يمثبت برا ازیامت

 ...ستمیالاقل برنامه بهم زن ن: سرما خورده بود دیشا دیدماغش را باال کش دوباره

 ...بهم خورده باشه يبرنامه ا یکس ومدنیکنم تا حاال از ن یفکر نم -

را در هوا تکان  شیزنگ خطرش به صدا درامده بود دست ها هیزودتر از بق يا قهیچند دق شهیمثل هم اوشیس

باهام  دیدار یسر چ..چتونه شما دو تا! دیبس کن...گهیبسه د....یه...یه: کرد مانیدعوا یعصب یداد و با حالت

 د؟؟؟یکن یبحث م

 ؟! ؟یلیبود سر ل دهینفهم واقعا

بلند شدم واز قصد  میکرد مطمئن شدم که سرما خورده، دست به زانو از جا یخشک و گلوخراش يسرفه  لوین

 ....دور زدم یلیرفتن از در، از کنار ل رونیب يبرا
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اش به محض رد  یعطر چند صد هزار تومن يها بو ياز دور و بر چکدامینه ه لوینه مهراد نه ن اوشیمثل س نه

بود که  میاگر هم داشت آنقدر مال اینداشت  ایزد  یدست عطرها نم نیهم اصال از ا دیشا....شد یشدن حس نم

 نیبا ا....کرد یخودم پر بود مجاب نم يمشامم از بو شهیگرفتم و هم یدوش م میرا که با عطر و ادکلن ها یمن

که از هر چه عطر در  ییخنکا....هم فقط من دیشا ایخورد،  یبه ادم م یخاص يحال با گذشتن از کنارش خنکا

 ...آمد یتر و ناب تر م نیدلنش میبود برا ایدن

 يجلو يسکو يرو يخورده و پوسته پوسته شده  دیب هیچوب یصندل يو نشستم رو رونیامدم ب الیو از

بسته  مهیرا به حالت ن میداغ، افتاب وسط آسمان آنقدر روشن و زننده بود که چشمها يساختمان، ظهر بود و هوا

 نطوریکند که چرا ا یرا سرزنش م لوفرین اوشیآمدنم، س رونیتوانستم حدس بزنم که حاال، با ب یم...نگه داشتم

جور مواقع  نیدر ا....! روز کنار هم بودنمان را خراب کرده و چرا کیرا بحث راه انداخته و چرا برخورد کرده و چ

 !کلمه براندازه اش بود نیشد و الحق هم که ا یم دیسف شیر ادیز

 ....کنم فیرحمانه رد یاسم صفت محافظه کار را هم ب نیتوانستم پشت بند ا یمن م اما

 یاش را م ینیآورد ب یدر م بشیکه از ج يدستمال کاغذ يزند و تو یرفه مباز هم س لویتصور کردم که ن بعد

با قاشق  ریسر به ز یلیل...کند یرا نگاه م اوشیطلبکارانه س ییو چشمها انهیجنگجو یو باز هم با حالت ردیگ

سبالن را از دست  ياست که چرا اردو نیزند و الهام هنوز در فکر ا یدرون شربت را هم م يها خی يخوریچا

 .....داده

 ...کند و یم حتیکند و نص یم حتینص....کند یم حتینص نطوریهم اوشیس و

 ...ام نگاه کردم یساعت مچ به

دست از  اوشیاگر س.....میکرد یم خیجوجه ها را هم س دیبا ایو عرش اوشیبود و من و س قهیدق ستیو ب کی

بود که  نیمهم تر ا! نه ای یعذرخواه يبرا دیایب لوفریچندان مهم نبود که ن میداشت، برا یبرم شیموعظه ها

 ....!ختیر یخودش نم يکرد را تو یم دیکه با یزد و دفاع یم دیرا که با یهمه حرف نیا یلیل

خواست بلند  یگرفت،، دلم م یبود لجم م اوشیکه س ییدر جمع ها شییبودن و مظلوم نما یهمه خنث نیا از

 !؟یبکشم که الل ادیوتکان تکانش بدهم و سرش فر رمیبگ شیانه هاشوم از ش

که از سکوت  اوردمیاش نبوده آنقدر جوش ن یقبل هیربط هم به دلخور یدانستم ب یکه م لوفر،یآشکار ن نیتوه از

 !یلیل
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و دنبالم  دیآ یم رونیاز در ب گرید ي قهیتا پنج دق لویدانستم که چه منتظر باشم و چه نباشم ن یحال م نیا با

 ...گردد یم

 ...قهیدق چهار

 ....قهیدق سه

 ...قهیدق دو

دنبالم  یشانیپ يبان کرده بود رو هیدستش را سا کهیدر حال دشیشرت و شلوار سف یبا ت لویباز شد و ن الیو در

 ....گشت

 ...افتخار هم دارد يکردم که جا یراض شیاما خودم را مثل دفعات پ! دمیترس یخودم م هیاز حس ششم قو دیبا

همان مبل مسکوت و آرام نشسته و  يهنوز هم رو یلیبود که ل نیداد تصور ا یاز همه زجرم م شتریکه ب يزیچ

 ....زدیآب شده بودند بهم م گریکه د ییها خی افتنی یشربت را پ يخوریبا قاشق چا

از همان چند قدم  لوفرین....ه بودشد یکه خاک نمیشلوار ج يرا با افسوس تکان دادم و زل زدم به پاچه  سرم

 !حاال؟ یچرا تو آفتاب نشست: دورتر گفت

 !لب زمزمه کردم راحتم ریز

 را زد به کمرش شیدست ها ستادیسرم ا ي باال

که  یلیاون از رفتار زشت ل! دا؟یچتون شده شماها جد! ؟يریگیم افهیمثل بچه ها ق عیچرا انقدر سر! ه؟؟یچ -

 !از رفتار امروز تو نمیا اوشیگرفت بعد تولد س افهیقهر کرد اسه خودش و ق

که رفتار امروز من  یفهم یم یفکر کن کمیگفتم  ندازمیسمتش ب ینگاه مین یآنکه سرم را برگردانم و حت بدون

 !نداره یلیل شهیچند وقت پ هیبه دلخور یربط چیه

 ....خب یلیخ...! حیصح -

را زده بود  شیدست ها....ستادیاشت و بعد خودش مقابلم اد یکه قدم برم دمیرا شن شیچوب يصندل ها يصدا

آدم،  کیبار بود که  نیاول.....دیکش یبلند و درست شده اش را به رخ م يو انگار ناخن ها شیپهلوها يدر گود

 شیرفتارها ،یکباره و در چشم بهم زدنیبود به  زیهم عز یلیخ میبرا شیپ يکه اتفاقا تا چند لحظه  ينفر کی

: را انداخت باال و با پوزخند گفت شیابروها يتا کی.... کرد یاحساس نفرت و خشم را در وجودم شعله ور م

 !تونه باشه؟ یم یچ لشیپس دل

 !یدون یخودت م -
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 ......دونمیباشه که من م یاگه واقعا اون -

 ....غنچه کرد يزیآم طنتیلبانش را با حالت ش و

 ...اصوال رو ندارم من ادا و نیا يحوصله گفتم حوصله  یب

 ...یکنیدفاع م یلیاز حد از ل ادیکه تو ز نهیفکر من ا: گفت عیبلند شدم، که سر میجا از

 !رسد عجوالنه و با خشم گفتم به خودم مربوطه یآن حس کردم خون به مغزم نم کی در

هم  چکسیکه ه يدختر مرموز و موذ نیبهت بگم که ا نانیتونم با اطم یم! دوست منه یقبل از هرچ یلیل -

 یو ب تیمظلوم يبرا ياگه از دلسوز! شتری، و تو رو از همه ب...هممون و دهیم يدونه، داره باز یازش نم يزیچ

اما اگه از عشق و عالقه  تیدوست نوعهمه  نیا يبرا میکه بگو کف بزن یکن یم نکارارویا يدار شییدست و پا

 ....واقعا متاسفم برات...شناخت دخترا يو ادعا یبا اون همه زرنگ...يدام افتاد يعا توواق....بگم واقعا دیاست که با

با سر انگشتانم محکم زدم ....ندازمیآنکه بتوانم مغز مختل شده ام را به کار ب یب....حمله کردم سمتش اریاخت یب

 ...خورد و چند قدم عقب رفت يبه شانه اش که سکندر

آخرت  يدفعه ! يدینظر م ای یکن یدخالت م ستیکه بهت مربوط ن ییزایرد چآخرت باشه در مو يدفعه  -

 !نه؟ ای يدیفهم....! یگیم رسهیبه اون مغزت م یهر چ یلیباشه که در مورد ل

 ....کرد، بغض کرد یگرد شده از تعجب و ترس بر و بر نگاهم م ییچشمها با

به .....نیبه خاطر ا: لرزانش انگار از ته چاه درامد يصدا...یشد و خال یپر م شیچشمها ياشک تو...دیبرچ لب

 !؟....یزنیحرف م ينجوریبا من ا....خاطر

 ....الیگرشت سمت و یافتادو دوان دوان برم یدهانش بغضش شکست به هق هق م يرا گرفت جلو دستش

 ...!خدا: یهم فشردم و با تمام توان لگد زدم به صندل يرا رو میچشمها

 ....نیزم يبا سرو صدا فرود امد رومتر آنطرف تر  چند

 !چته حامد؟: نگران داد زد رون،یب دیپا برهنه از در پر اوشیس

 ....دیکش یسرك م یکرده باشد دزدک نیپشت سرش، انگار که پشتش کم یلیل

 .....را چنگ زدم میو موها میشانیپ يرا برگرداندم ازشان، کف دستم را فشردم رو میرو

آدم باش ! بشه؟ یکه چ یانداخت هیاون دخترو گر! با امروز ما؟ يکرد کاریچ نیبب: غرواند کنان گفت اوشیس

 ...آخه چه مرگته...حامد

 .....ساکت لطفا یکیتو ! اعصاب ندارم ایس -
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 !چت شده امروز؟! ه؟یدردت چ نمیحرف بزن بب...شمیمن ساکت نم! رینخ -

خب،  یلیخ! ها؟!به روزتون زنمیدلم و دارم گند م ریزده ز! دلم ریززده  یفقط خوش ،یچیه: خشم رفتم سمتش با

 ...نیبرس حتونیتا راحت به تفر نجایاز ا رمیباشه من م

کرد رفتم  ینگاه م یکه هنوز پشتش پنهان شده بود و دزدک یلیبود و ل ستادهیکه کنار در ا کرشیزدم به پ تنه

 ....برداشتم و برگشتم زیم يرا از رو یو گوش نیماش چییسو....داخل

که با  یخواست اتفاق یکنم، دلم م یخال میصدا يکردم تمام جذبه ام را تو یدر توقف کردم، سع يآستانه  در

 ....تمام وجود مشتاق رخ دادنش بودم را باعث شوم

 !دهیکرد که انگار تا به حال مرا ند ینگاهم م يطور اوشیس

 !نه؟ ایباهام  يایم !رمیمن دارم م...یلیل: گفتم يو جد ارام

 نیاصال منظورم را ا دینه شا ایبود  يدستور يادیحرفم ز نکهیا لیو تحل هیمغزم شروع کرد به تجز عیبعد سر و

 ....ییایخواهم ب یرساند که نم یطور م

 ....امیبچه ها م...با....با.....راستش......من...نه -

حرف را  نیبودم ا اوشیچشم در چشم س یبه خصوص که وقت رم،یام را بگ یعصبان شخندین يجلو نتوانستم

 ...زد يا روزمندانهیبرق پ شیاحساس کردم چشم ها یو حت دمیشن

 زریرفتم که  یمهراد م اهیمدل باال و س نیزده بودم و به سمت ماش رونیب الیاز و کهیمعطل نکردم در حال گرید

 یو عصبان یها دعوا راه انداخت نیا يجلو یلیدفاع از ل يبه خودم گفتم لعنت به تو که برا دیدرخش ینور افتاب م

 ؟؟؟.....میآ یم میبا دوست ها دیو حاال بگو يشد

 !بر تو لعنت

 

 پنجم فصل

 يپشت درخت ها یها دنده عقب رفت و در خم زهیسنگر يحامد که با سرعت رو يمدل باال نیزدم به ماش زل

 .....شد دیبلند باغ ناپد

 !به خاطر وجود منه مگه نه؟ نایا يهمه : کنارم با بغض گفت یلیل

 ...آمد یبغلش هم در نم نهییآ متیکورس نصف ق کیبا  یرا جستجو کردم، حت نیماش متیذهنم ق يتو
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 ایبحثش شده  یحتما با کس...شهیم ينجوریوقتا ا یبعض...یشناسیحامد و که م! ؟یزنیکه م هیچه حرف نیا: گفتم

 ....خرده يا گهید ياعصابش از جا

به ....ستادمیا ییرایپذ يقد نهییآ يجلو...تاسف تکان دادم ازکنارش رد شدم و رفتم داخل يسرم را به نشانه  و

زد تو  وانهیپسره د نیا...کجا رفت؟ بگرد دنبالش آرومش کن لوفرین نیبب ،یلیل: انداختم و گفتم ینگاه میسرتاپا

 ..وزبنده خدا امر نیحال ا

 مهیشد سرش را تا ن يکرد جد رییتغ کدفعهیاش  افهیپشت سرم حالت ق ستادهیکه آمده ا دمید نهییآ يتو از

 ...تونم یمن نم دیو گفت ببخش نییانداخت پا

 !چرا؟

 ....ستیچون رابطمون با هم خوب ن...خب

 ....فهمم یواقعا نم! از خودتون دیدر آورد دایجد هیچ ایبچه باز نیفهمم ا ینم من

الهام ..کردند ینشسته بودند و متعجب نگاهمان م ایفاصله گرفتم و رفتم سمت کاناپه ها الهام و عرش نهیآ از

 !پس حامد کو؟! شد؟ یچ: دیپرس

 ...زد به سرش دایجد..خل و چل شده بابا...رفت

 ...من اون همه مرغ اوردم....يوا يا

بچه ها  میریبگ خیجوجه ها رو س میاشو آقا، پاشو برپ ایعرش...میخور ینداره بابا خودمون م اشکال

 ....کجاست نیبب لوفریالهام توام برو دنبال دنبال ن...گشنشونه

 ..بلند شدند شانیدو از جا هر

..... واریزده به د هیکه هنوز همانجا تک دمیرا د یلیآماده کردن غذا ل يبرا اطیح میرفت یم ایکه با عرش يا لحظه

 !اوش؟یمن نبود س ریتقص یمطمئن: گفت يبا لحن شرمزده ا

 ...!گهیبس کن د....بابا يا: شدم کالفه

**** 

 پشت سرم وارد اتاق شد  مادر

 ! ه؟یچه سر و وضع نیا
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تازه  ییسبز رنگش چروك ها يچشمها ریز....ستادمیا شیو برگشتم سمتش رودر رو دمیپا چرخ يپاشنه  يرو

افتاد  دیپشتشو ند ومدیداشت دنده عقب م ایعرش! که بهت گفتم هییراهمون ماج غمبریبه پ ریبه پ: شده بود دایپ

 ...!زنگ بزن به خودش ایب ینک یاصال باور نم...شدم یو خاک یدرارم گل نویتو جوب منم خواستم ماش

وضع نرو تا  نیکرد و گفت با ا یرا وارس میمشمئز کننده سرتاپا یهم دوباره با حالت يتو دیرا کش شیها اخم

 !خفه شدم...يدیلجن م يبو...ریدوش بگ..! لباسا رو نیبرو تو حموم بکن ا ایب...ایب...وسط اتاق

حاال ! چشم، چشم مادر من: نییرا کنترل کنم که بلند نشود نگاهم را انداختم پا میعصبان يکردم صدا یسع

 یلباس دراوردن من و هم بررس نجایهم دیسیاو دیخوایم ای! المصبا رو؟ نیا ارمیبتونم درب رونیب دیبریم فیتشر

 !د؟یکن

 ...!ادب یب

 !د؟یبود ایک: دیافتاده باشد برگشت و پرس ادشی يزیانگار که چ کدفعهیو بعد ...افتاد سمت در راه

وقت ها  یاما بعض..! کنم يخواست تند یاصال دلم نم...خدا صبرم دهد نکهیا دیبه ام دمیکش یقیعم نفس

با  میرو یبود که کجا م دهیاز ده بار پرس شتریصبح قبل از رفتنمان ب نیشد، هم یکنترلم از دست خودم خارج م

قربان صدقه اش رفته  یزنگ زده بود به الهام و کل یمکیبعد هم مثال قا میگرد یساعت چند برم میرو یم یک

! یکن یراحت تر م یمرا کم الیو خ يرویم اوشیهمه جا همراه س شهیو هم یبود که خدا رو شکر که تو هست

 .....کردم یبا او م يرفتار نیداشتم چن يا رخوارهیش ياگر بچه  یدانستم حت یم دیبع

 ....لوفریو الهام و ن ایمن و حامد و عرش: گفتم

 یه اش ماسمش را نبرده بودم و حاال اگر اضاف دیا یبود اما چون صبح مطمئن نبودم که م یلیکامال به ل حواسم

راجع بهش  يزیبود و چ دهیرا ند یلیکه مادر تا به حال ل نیدادم و هم یپاسخ م دیسوال جد یبه کل دیکردم با

خبر  یاضافه شده بود و مادر ب مانیها یدر دوره هم يا بهیکه غر یعنی نیبود و ا دهیاز دهان من نشن

خواهد  یم يریوصف ناپذ اقیسمتم و با اشت زندیم رجهیحاال ش نیهم اورمیتصور کردم که اگر اسمش را ب....بود

رفتار مادر در مورد پسرها  نیا.....میو از کس و کارش بگو نمیبش نکهیا ایازش دارم نشانش دهم  یکه اگر عکس

 ...تر میمال يکرد منتها با درجه ا یهم صدق م

 ...را غنچه کرد و از اتاق خارج شد شیگفت، لب ها یاوهوم

رفتم و با همان لباس ها خودم را  یالیخ یاز رفتنش که مطمئن شدم، با ب دم،یرا که شن افتادن چفت در يصدا

 يصبح مادر طبق عادت مرتبشان کرده بود، درجه  نیکه هم يدیسف يملحفه ها يرو......تخت يانداختم رو
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را عوض  تیشده، شامپو ادیز تیموها زشیر اوشیس يرا چک کرده بود و غر زده بود که وا شانیدیسف

 !؟يکرد

 ...حرص قلت زدم با

 ...کشه یهم نم هیبود شک ندارم که صفر تا صدش پنج ثان يزیحامد عجب چ نیخودم گفتم ماش با

 هیبه زندگ میشد مقدمه حسادت کردن ها یم شهیافکار که مثل هم نیکردم باز با ا یرا بستم و سع میها چشم

عجب ! پسر میگو یهم که فکر کنم به خودم م گرید ي قهیدق دانستم چند یکه م.....حامد خودم را عذاب ندهم

خونه ها  نیبهتر نایماش نیدار، بهتر هیما دربرا هیبا  ،يخونه مجرد...از هفت دولت آزاده...قتیرف نیداره ا یزندگ

 یم یکیانگار  ا،یتو هم ب رونیب میریبا بچه ها م میگفت دار یم زدیدوازده شب که زنگ م....و بپاشا زیبر نیبهتر

 ....که خفه ام کند نداختیرا چنگ م میگلو دیپر

ساعته  نیا! شود یظاهر م میسکوت خانه که بچرخانم مادر آماده و حاضر جلو يرا تو دیافتاد که کل یم ادمی

ها فقط  ابونیخ يموقع شب تو نیا! مگر روز را ازت گرفتن؟...یها باش کارهیمثل االف ها و ب یخواه یم! شب؟

 !فهمم؟ یمن نم...یباش هامثل آن  يچرا اصرار دار....! ناجوره يکارتن خواب ها و آدمها يجا

به  یبه همان مستقل یراحت نیبه هم...خواست مثل خودم باشم، مثل دوستان اطرافم یبود که دلم م نیا قتیحق

سال از ورودت به دانشگاه و  کیبزرگترها که باور نکرده بودند هنوز تو  يها میج نیاز شر س ییهمان رها

که تمام دغدغه  یهست يا درسهکردند تو هنوز همان پسر کوچک م یکه فکر م! یگذرد حت یاجتماع م طیمح

کردن  يباز کیچند ساعت گل کوچ یخواه یکه م يآزاد نیشتریاست و ب سیهر روز صبح به سرو دنیات رس

 !محل يبا بچه ها

که  دیرس یشدم و جانم به لبم م یکالفه م شیها تیمادر و حساس اتیوقت ها انقدر از دست اخالق یگاه

 یبحث م ادیبا مادر ز... شدم یم مانیپش عیو بعد سر! بردم یهم م یلیمثل ل ییها بهیبه غر یرا حت تشیشکا

 یکه ممکن است بعض يعاد يرهااز پس شتریاز حد معمول، ب ادتریز....میکرد یبدو م یکیبا هم  ادیز! کردم

چون مادر تو خانه ! و نه مادر امدمینه من کوتاه م... پدرشتن بحث کنند ایها با مادر و  قهیوقت ها سر تفاوت سل

با جذبه تر از  یو حت رتریتر لجباز تر، حق به جانب تر مد کدندهیاول و آخر،  ي رندهیگ میتصم! ما مردتر بود ي

 ش،یکردن ها یامر و نه نیوقت ها از ا یود، و من گاهفرو رفته ب شینقش مادر يتو يادیز ییجورها کی...پدر

دلم ! کردم یم یاز حدش احساس خفگ ادیز يدست نزن و حرف نزن و نکن و بکن ها ش،یو بلند شوها نیبش
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موقع ها  جور نیا....و بزنم خراب کنم زیهوار بکشم و داد بزنم و همه چ....ابونیخواست سر بزارم به کوه و ب یم

 کردن  یم حتمیبه موقع نص دنیرس یپدر و الهام خوب به دادم م

 .....اطرافم مثل حامد يکردم به آدم ها یفکر م نشستمیم شدمیکه آرام م بعد

را  میناخواسته خودم و کارها! دامنش يرا با هم انداخته تو زیهمه چ يخدا چه جور یسالگ ستیب يتو نکهیا به

 دیچقدر با رونیببرم ب نگیرا از در پارک نیخواهم ماش یکردم من هر روز که م یو فکر مکردم با او  یم سهیمقا

ات همراهت هست زود برگرد  نامهیگواه يرا برد نیکنم مواظب باش کارت ماش اطیاحت دیچقدر با رمیاجازه بگ

که برادرش روز به روز مدل به  ییها نیباشد که ماش وانهیتواند د یپسر چقدر م نینچرخ بشنوم و آنوقت ا ادیز

خودش را برساند  یبا اتوبوس و تاکس ادهیپ يخانه را بگذارد کنار و پا نگیپارک يتو ندیچیمدل م

و  داندیرا نم شیو نعمت ها يجور کفران نعمت است قدر آزاد کی شیرفتارها کارهاکردم  یفکر م....!....دانشگاه

 ....! کردم یرها که نمبودم چه کا شیگفتم من اگر جا یبه خودم م

 ....شود یرسد که از حسرت خوردن خسته م یم يروز کیآدم باالخره  اما

 ، ...قبل من يدو هفته  يسه شنبه  مثل

ومتفاوت  دیجد يدوره  کیو شروع  میزندگ يروزها نیتر جانیاز پر ه یکیشد به  لیکه تبد يهمان روز مثل

به حس مستقل بودن  کینزد یحس.... دادندیم يکه دوستشان داشتم و حس بهتر ییشروع کارها....میزندگ يتو

 ...و آزاد بودن

و من پشت فرمان  میرفت یم ایشلوغ تهران با ارش مهین ياز اتوبان ها یکی يبه نه شب بود، تو کینزد ساعت

تا چند ....ان رد شدکش ییازمان سبقت گرفت و ال یباور نکردن یمدل باال با سرعت ینیماش کدفعهیبودم که 

 ....پشت فرمونا بوددختر : با خنده گفت ایکردم که ارش یلحظه شوکه و مات و مبهوت نگاه م

 !گفتم واقعا؟ متعجب

 خیدو لوله اگزوزش م ينگاهم رو...هم اسپرت شده بود زل زده بودم یکه حساب ینیهمانطور ناباورانه به ماش و

 !دختر بود؟: دمیدوباره پرس! شده بود

از کنارمان  یرال ستیپ يها نیماش هیشب ییبا صدا يگرید نیخواست که جواب بدهد ماش ایارش تا

که  دینکش یاتوبان را در آورده بود طول يتو يها نیبوق تمام ماش يوارش صدا وانهیحرکات د....گذشت

زد  کدفعهیکرد  یگل م میها يباز وانهیکه د شهیهستند مثل هم ریهمدگ زیو گر بیدر تعق نیدو ماش میدیفهم

 !دختر بودن؟ نامیگفتم ا ایبه سرم و به ارش
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 !ارمیخواهد از دختر جماعت کم ب یدانم گفتم اصال دلم نم یخنده شانه باال انداخت که نم با

 نیپشت ماش یاز هفده سالگ شیها هیو تنب خیها و تو تیمادر و عصبان يتوجه به غرغرها یهم من که ب آن

 ...بود دهیچیدست فرمانم همه جا پ يو آوازه  شنستمیم

که پشت سرم را پر کرد  میها کیگاز، دود الست يرا که فشردم رو میکنم اما پا یم یکرد شوخ یفکر م ایارش

و شروع کرد به خواهش و التماس که  دیکمربندش را چسب یادامه بدهد دو دست دنشیبه خند نکهیا يبه جا

داشت و خط  يدیهم مثل مادر عقا اوبود اما  یطانیبه مراتب آدم شرو ش هر چند خودش...اورمیدر ن يباز وانهید

افتاده ...شد ینم فمیحر.....داد یها را نم يباز وانهیبه قول خودش د نیتن به ا یطیشرا چیکه تحت ه ییقرمزها

جاها  یرا بعض شیشوهر خواهرم، که چشم ها يدخترانه  يها دنیکش غیج انیم.....نیبودم پشت سر دو ماش

زود توانستم  یلیخ....بردم یلذت م زمیو گر بیاز تعق دیطلب یبه کمک م او امام ها ر امبریبست و پ یسفت م

 ......برسم بهشان و رقابتم را شروع کنم

*** 

نشسته بود که ژست با  يام و قرمز رنگ، دختر یب کیکه از کنارمان گذشته بود،  ینیماش نیفرمان اول پشت

 دیبا! من ياعتماد به نفسش بود و جلب توجه برا ينشان دهنده  زیاز همه چ شیکردنش ب یدست رانندگ کی

 يو تا حد طانینگاه ش...! مقرار گرفته بود ریاز آنکه فکرش را کنم تحت تاث شیب...با خودم صادق باشم

زده  جانیکنم ه دایپ يکردم راه فرار یم یسع ایارش يدادهایداد و ب انیجلو مرا که م ي نهییمتعجبش که از آ

 یلیرنگ بود و دو پسر جوان که خ دیسف يمایماکس کی دمیرا هم د یدوم نیکه ماش دینکش یطول....کرده بود

 .....دندیرس یتر از دختر به نظر م يجد

 نیدر همان حال به خودم گفتم به ا....دمیشن یقلبم را م يصدا زد،یو شوق تمام بدنم نبض م جانیشدت ه از

 ! یحساب هیانرژ ي هیتخل کی ندیگو یم

 يادهایفر انیجدا شده از اتوبان را دارند م هیفرع نیدر اول دنیچیکه قصد پ دمیقرمز فهم نیفالشر زدنه ماش با

سد  بایرا تقر مایو راه ماکس نیدو ماش انیحرکت فرمان را چرخاندم و خودم را انداختم م کیبا  ایارش يخدا ای

 نیا....را بهم زده بود افتشانیناخواسته ض یمهمان البه هر ح...! دمیدیسر را مشدت خشم دو پ نهییاز آ....کردم

 چیو واپ چیزود در پ یلیپسرها خ نیماش د،یطول کش قهیکمتر از ده دق دیشا یابانیخ هیا کدفعهی يمسابقه 

 ....شد دیها جا ماند و ناپد ابانیخ
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کنار دستم هنوز سفت نشسته بود و تمام عضالتش را از ترس منقبض  ایارش...را کم کرد نشیسرعت ماش دختر

 !نگه داشته بود

 !؟یدل و جرات یانقدر ب دونستمینم! ترسو گفتم

جفتمونو به کشتن  یداشت! میریبود بم کینزد! آخه؟ یکن یم هیکارا چ نیا ه؟؟یدل و جرات چ یگفت ب یعصب

 !يدادیم

کرد خونسردانه  یام م یبا تکبر بررس یبغل دست نیکه در ماش يخترکردم نگاهم به د یسع دم،یجوابش خند در

 ...نییرا بدهم پا شهیباشد اشاره کرد ش

 !شناسمتون؟یم! اتون برام آشناست؟ چهر

 ...ستیشما برام آشنا ن يچون چهره ! کنم ینم فکر

 !؟یستیکار ن نیا پس

 !کاره؟یچ! دیببخش

 ...!شر نکن اوشیس میبر ایخدا لعنتت کنه ب: لب غرولند کرد ریرا بشنود ز مانیتا گفتگو دیکش یکه کله م ایارش

و  یمصنوع ياغواگرانه پلک زد تا احتماال مژه ها یروشنش با حالت يسرش را خم کرد و از پشت لنزها دختر

 !؟یستیاز بچه ها ن: بگذارد آرام گفت شیبه نما شیاز پ شیبلندش را ب

 !از کدوم بچه ها؟ شمینم متوجه

که ! یواسه خودت ای یینایا ایجزء دار و دسته ک ای! ستیاز دو حالت خارج ن! نکن حوصله ندارم يبا من باز نیبب

 ...دهیبع یلیخ نهیگز نیدوم

 ! ده؟یبع چرا

 ...يدار نیانگار چند ساله تمر ست،یدفعه اولت ن...یهست يحرفه ا چون

 ....زدیهنوز غر م ایارش

 ....نهیانگار شما کارت ا یول زاشتمیبود که کورس م یاول يکنم بهت که دفعه  یثابت م يبخوا

بودم  ییاز کسا یکیخب صادق باشم : را برگرداند گفتم شیرو زیتمسخر آم يباال انداخت و با پوزخند ییابرو

 ...عوض کنه کمیقبول نداشتم حاال فکر کنم امشب نظرم  چوقتیدخترارو ه هیکه رانندگ

تو  ندازنیخودشونو م هوی ابونیکه وسط خ ییچون معموال دعوت نشده ها يشانس آورد یلیکه خ هینجوریا اگه

 ...!ندارن یکورس عاقبت خوب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فالح لدای  – ردیگ یانتقام م

wWw.98iA.Com ٩٦ 

 ...نوشت، خم شد و گرفت سمتم شیرو يدرآورد شماره ا نشیاز داشبورد ماش يا برگه

 ...برم االن دیبا هم با میکن یبزن بهم صحبت م زنگ

پدال  يرا فشرد رو شیبپرسم پا يزیچ یحت ایبزنم  یزودتر از آنکه بتوانم حرف یلیتش گرفتم و خرا از دس برگه

 ....شد دیناپد یآرام را لرزاند و در چشم برهم زدن ابانیخ نشیماش يها کیالست غیج يگاز صدا

 ....کرد یم ییاش نام شهرزاد خودنما یرقم ازدهی يشماره  ریرا نگاه کردم، ز برگه

پشت دستمو داغ کنم با تو  گهیمن و برسون خونه تا د فتیراه ب یبا حرص گفت شمارت رو هم که گرفت ایارش

 !رونیب امین

دلم  يکردم و تو یذهنم مرور م يشهرزاد را تو يدلم نبود مدام حرف ها يخانه دل تو میشب که برگشت آخر

از حرف ....يدار نیانگار چند ساله تمر....يایبه نظر م يحرفه ا ست،یاولت ن يانگار دفعه : کردم یقند آب م

 یابانیخ يرقابت ها نیو ا گذارند یگروه باشند که با هم کورس م کی دیکه با دمیرس جهینت نیبه ا شیها

از من و  یحساب یعنیماره اش را داد  یوقت....باشد دیبا یجوان يها يباز وانهیو د حیاز تفر شیب يزیچ شانیبرا

کرده  نیبه قول خودش مثل چند سال تمر! نقص عمل کردم یانصافا هم ب! دست فرمانم خوشش آمده

مشتم  يصبح برگه را تو يها کیتا نزد....را از دست بدهم یخوب نیبه ا تیخواست موقع یاصال دلم نم.....ها

هر جور ! کردم که مغزم درد گرفته بود آنقدر فکر کردم و فکر...دمیاتاق راه رفتم فکر کردم دراز کش يفشرده تو

باالخره بعد از چند ! بغلم بگذرم يافتاده بود تو کدفعهیکه  یشانس نیچن ریتوانستم از خ یکردم نم یکه فکر م

 ....تمام یخواب یشب ب کیبعد ! همان اول صبح...خودم را قانع کردم که زنگ بزنم يریساعت درگ

کردم اما برخالف تصورم نه  دارشیاز خواب ب دمیته و کشدارش فهمخس ياش را که جواب داد از صدا یگوش

 یکس هیشب...زنگ زدم نکهیگفت منتظر تماسم بوده و خوشحال از ا...ها صحبت کرد بهیغر هیشد نه شب یعصبان

ام  یاز سنم و وضع مال دیپرس میاز کار و درس و زندگ يو عاد فاتیتشر یب یلیکند خ یصحبت م یکه با دوست

 کی يقرارمان شد برا.....مینیرودرو هم را را بب دیپشت تلفن حرف بزند و با یلیتواند خ یبعد هم گفت نم....و

 ادهیپ يبودم تو ستادهیگل ا يمن با شاخه  کهیوسط شهر درحال یمعمول یلیرستوران خ کی يبعد، تو يهفته 

 میپا يجلو دیسف دیپرا کیخودش بکشاند، که چشم همه را دنبال  ودمام و قرمز رنگ ب یب کیرو و منتظر 

شد و جلو  ادهیآن شب پ یو مصنوع ینیشباهت به آن عروسک چ یساده و ب یلیخ یلیدختر خ کیتوقف کرد، 

 !آمد
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دختر همان شهرزاد آن شب است لحن صحبت کردن و  نیکنم ا دایپ نیقیکه باعث شد  يزیتنها چ دیشا

دستم نگه داشته بودم از دستم درآورد و با  يکرد و گل را که بهت زده تو ياز جا خوردنم خنده ا....بود شیصدا

 !عالمت سوال از پشت سرش هیوارد رستوران شد و من هم شب طنتیش

هم  شیحرف ها يزد هنوز در شوك بودم، شروع کننده  یحرف نم يکه شروع به صحبت نکرد و جد یوقت تا

 !سرو وضع ساده؟ نیبا ا! ؟يامدیخودت ن نیپس چرا با ماش: دمیو پرس اوردمیکه طاقت ن یخودم بودم وقت

 ! منه؟ يبرا نیاون ماش يو گفت واقعا فکر کرد دیخند

و  ستیاش شروع شده بود تا به امروز که ب یو دو سه سالگ ستیکه از ب یکردن داستان فیکرد تعر وشروع

روند سر کار با  یشوند و م یکه صبح به صبح بلند م ییمثل تمام کارمندها نکهیاز ا....شش سالش شده بود

که  يباغ چند هکتار کی ج،به کر کینزد ییجا کی ن،یتمر يشود و برود برا داریب دی، با!مخصوص فرمیونی

به  هیابانیخ يبرد و باخت ها نیا يتو نکهیاز ا! یرال ستیشده بود پ لیرا آسفالت کرده بودند و تبد شترشیب

را سه رقم سه رقم جدا کرد،  شیصفرها دیخواندنش با يشود که برا یرد و بدل م یکالن ياظاهر ساده، پول ه

 نیشود که بتواند پول اجاره خانه اش و بنز یم بشینص يزیها تنها درصد ناچ يشرط بند نیاز تمام ا نکهیاز ا

 يکار حسابها نیهم قینشسته اند که از طر ییآدم ها هیقض نیاما آنطرف، پشت ا....کند نیرا تام نشیماش

 يهستند و برا يچند نفر میت کی نکهیکنند از ا یروز به روز چک م سییسو يبانک ها يرا تو شانیاردیلیم

 يداشتن افسانه ا قتیاز حق شیکه برا یکس هیگفت و من شب یم.......دارند یو بپاش زیو بر التیخودشان تشک

تر  نییپا یلیاما در حد خ...احتمال هم وجود داشت نیا...کرد یاغراق م دیشا! کنند شگفت زده بودم یصحبت م

 ییبه هر حال راه در رو ها تگف. دیخند! ؟يفتادین ریگ چوقتیه دمیباشد پرس زیانگ جانیتوانست ه یهم م

ذارن  ینم! پول درار زیچ هیکه ازشون بهت گفتم حکم اعتبار دارم حکم  ییکسا ياما من برا شهیهست هم

براشون  گهیروز د هیگفتم و اگر ...کنن یحفظش م يبرا ياز دست بره هر کار یراحت نیهماعتبارشون به 

 !؟یاعتبار نداشته باش

و  سکیهمه ر نیبود که ا بیعج شتریب میبرا...حد بهشون اعتماد کرد نیدر ا شهیم ستن،ین يبد يآدما گفت

سود  دیصد در صد با! د؟یحد که اجاره خانه اش درآ نیفقط در هم دهیخودش خر يبرا ییآشوب را به چه بها

 يمسئله  کیگفت ....! تختیشلوغ پا يکه جانش را گذاشته کف اتوبان ها یکس يداشته باشد برا يشتریب

حال اگر  نیشود با ا یآنکه به دستش برسد صرف م یدستمزدش ب شتریدر کار است که ب یو شخص یخانوادگ
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و  جانیه! رسد یبه نظر م یخوب يمعمامله ! دیآ یم رشیگ یم قابل توجهکار رق يمثل من برود تو یآدم

 ...!در مقابل درآمد خوب یوانگید

هر چند در همان لحظه ! را بکنم میجواب ندهم و خوب فکرها يزود نیحال شهرزاد خواست که به هم نیا با

درصد هم به از  کیخواستم  ینم یو وسوسه کننده بود که حت زیانگ جانیه میرا گرفته بودم آنقدر برا ممیتصم

 ! دست دادنش فکر کنم

 کیببرد تا از نزد ناتشانیتمر ستیبگذارد و مرا به پ يقرار ندهیآ يقرار شد شهرزاد در عرض دو سه هفته  و

 ...!نمیرا بب زیهمه چ

خوردم و  یکه حسرتش را م يشد همانجور یم! شد یداشت خوب م زیهمه چ! شد یام داشت عوض م یزندگ

 ....دمیکش یانتظارش را م

 ! شد و به خواب رفتم نیسنگ میفکر کردم و حساب و کتاب کردم که کم کم پلک ها زهایچ نیبه ا آنقدر

خواب  يبه زحمت چشمها دم،یام از خواب پر یشانیبه پ یدانم چند ساعت گذشته بود که با برخورد دست ینم

 یکرد، دوباره ب ینگاهم م یکه با نگران دمیصورتم مادر را د يمتر یچند سانت يآلودم را باز کردم و در فاصله 

حال هم  یب! ؟يسرما خورد دیشا! داغه تیشونیپ: و گفت دیرا بستم، مادر خودش را عقب کش میحوصله پلک ها

 !سوزه؟یگلوت هم م! ؟یکه هست

 دیسف هیرو تخت يرو یکگل آلود و خا يبا آن لباس ها نکهیبود که چرا در مواجه شدن با ا بیعج میبرا شتریب

 روزیخاله مهتاش د: کردم که گفت یم یموضوع را در ذهنم بررس نیداشتم ا نداخته،یراه ن ادیافتاده ام داد و فر

 ..!برگشته شیاز ک

 !یخب به سالمت: کنم گفتم جادیا میچشمها يرو یبان هیکردم با دستم سا یم یسع کهیحال در

 !اش هیآتل یرفت يدختر هینبوده با  یانگار وقت گفت

خاله  يباز شد، مغزم شروع کرد به کار کردن، اصال حواسم نبود که ممکن است روز میچشم ها اریاخت یب

 ریاز ز رکانهیوقت بود که ز یلیاما خ شد،یکه نم امتیبگذارد، هر چند ق انیرا با مادر در م هیقض نیمهتاش ا

کردم تا مجبور به جواب پس  یم یمخف دشیهم از د مسائل را نیکوچکتر یخت زیهمه چ رفتمیدست مادر در م

: ام را حفظ کنم يکردم خونسرد یسع!نداشتم گریرا د یکی نیا يواقعا حوصله ! شدن نباشم میج نیدادن و س

 !نه؟یاونجا رو بب میکردم بر شنهادیگشت منم پ یدانشگاه دنبال کار م ياز بچه ها یکیآره، 

 !دخترو؟ نیا شناسمیمنم م زم،یخوبه عز یلیخ نیا...خب
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که  يمطااعه ا نکیآن ع ریمادر در ز زیر يکردم چشمها زانیتخت آو يرا از رو میشدم و نشستم پاها زیخ مین

سرشار  یثابت شد، نگاه فمیو کث یو شلوار خاک میو به پاها دیبود از صورتم چرخ اوردهیدانم چرا هنوز در ن ینم

 !مشمئز کننده یاز نفرت و اخساس

که  ییکسا ي رهیدا! از ده هزار تا دانشجو داره شتریدانشگاه ما ب! من زیمادر جان، عز: و گفتم دمیکش یطوالن آه

نفر  ستیدو نیا نیاز ب! نفره ستیبه دو کیکنم حداقل نزد یم یو هر روز باهاشون سالم عل شناسمشونیمن م

 اشونویوقتا خودمم اسم بعض یلیخکه من  یتدر صور! ؟یهمشونو بشناس يانتظار دار! صد نفرشون دخترن يباال

 !یکه تمام دوستات و تا ته خوانوادشون بشناس ستین رستانیدب گهیکه د نجایا! برم؟یم ادیهم از 

که براش دنبال  يکنم دختر یفکر م! پسرم ستین نینه منظورم ا...نه: دستپاچه شد یکم میریجبهه گ نیا از

دخترو  نیسوال بود که چرا من ا يباهات داشته باشه برام جا یمیصم یلیخ يرابطه  دیحتما با يگرد یکار م

 !شناسمینم

تونست اطالعاته  یم! ؟يدیچرا ازخودش نپرس! هیخوب هیانگار خبرگزار یاز خاله مهتاش انتظار نداشتم ول هرچند

 !بهت بده یقیدق

خودش ه اونجا نبوده در ضمن ! کنه ینم ینیکه خاله ات هرگز خبرچ یدونیم! رمیگ یم دیحرف زشتتو ند نیا

 !داد یوگرنه زودتر به من خبر م

 خودش نبود  بله

 !کرد اونجا رو؟ یاداره م یک دیکه رفت ياون روز....پس

 ...بهنام

 !؟...که ستیهمون دوستتون ن نیا! بهنام؟! نمیصبر کن بب.....دختر و نیا دیبه هر حال، من با..خب

 !چرا همونه: قطع کردم یحوصلگ یرا با ب حرفش

 ...تخت يدسته  يشرتم را در آوردم و پرت کردم رو یبلند شدم رفتم سمت کمد، ت میجا از

که با دوست دختر حامد دوست شده بود  يهمون پسر: کرد یمطمئن شدن داشت پرس و جو م يهنوز برا مادر

 !و باهاش دعواتون شد؟

 !بله خودشه: شانه ام يانداختم رو يکوریرا برداشتم و  حوله

 !تونه تو چشمتون نگاه کنه؟ یپسر که م نیا حهیچقدر وق! ک حامدطفل! اوه

 ! کنه من مجبور شدم نگاه کنم یحامد که تو چشمش نگاه نم خب
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 !هنوز هم با دختره هست؟! ازش متنفرم دهیند! کنه رونشیبه مهتاش بگم ب دیبا

 !که رفته خارج شهیم یدختره چند ماه نه،

 ..!چه خوب: دوخته بود گفتنامعلوم  ییاش را به جا رهیخ نگاه

 !برم حموم؟ دییفرمایسواالتون تموم شده اجازه م اگر

 ...!ملحفه ها روببرم بشورم نیا دیمنم با! اره حتما..اره

واقع  دیمف میبار در کل عمرش برا کی نیکردم باز هم به نظرم ا یهرچقدر نسبت به بهنام احساس تنفر م اگر

دنبال کار  شیکه برا يا بهیتوانست فکر مادر را از دختر غر ینم نیجز ا يگرید يمساله  چیشده بود وگرنه ه

 ....!گشتم منحرف کند یم

*** 

 !آنتراك قهیدق ستیو گفت ب زیم يگچ را انداخت رو استاد

 یکه همه به خودشان کش و قوس دیجالب را د يصحنه  نیا شدیکه من نشسته بودم م ییته کالس جا از

رو سر کالس راه  یکس قهیدق ستیبعد از ب: به جمع اضافه کرد زیآم دیتهد یا نگاهاستاد ب! دهند یم یحساب

 ! دهمینم

خودش  يکه قبل از هر کالس در ابدارخانه برا یترک ياش که برود سر وقت قهوه  یبعد نشست پشت صندل و

اش را  دهیماس يبعد ته مانده ! شده خورد نیسرد و ته نش دیمعتقد بود که قهوه را با! آورد یکرد و م یدم م

ساده لوح و  يتا از دخترها ندچ ابانیچه و خ.ك يرهایدستش و به سبک فالگ ریفنجان ز يگرداند تو یبرم

کنند هر چند  ییکردند اشکال ته فنجان را شناسا یم یکرد و به اتفاق سع یخنده دار را دور خودش جمع م

 نکهیو ا انیدانشجو يعوض کردن حال و هوا يبرا ستیحیکار تفرجور  کی نیداشت که ا دهیخودش عق

دختران و چند تا از  انیم شیهایاش و بحث و گمانه زن رهاما حالت چه! اوردیدرب یکنواختیو  یکالس را از خشک

 ....رختیکالس اعصاب آدم را بهم م نیریخودش يپسرها

 د،یکش یم يزیدستش داشت و انگار که چ يکه دفترچه ا دمیرا د یلیاول ل يها فیطرف کالس همان رد آن

 یتولد و اتفاق ییاز همان روز کذا! بود یبغل دستم ته کالس خال هیصندل يرو شیشد که جا یم يچند جلسه ا

و او هم رفتارش به همان  اورمیتوانسته ام از دلش درب میکردم با حرف ها یم الیخ نکهیکه بعدش افتاد با ا

 .....! قبلش برنگشت هیحال هرگز به صندل نیده بود با اگذشته ش هیگرم

 !؟...یلیل: زدم شیکردم صدا یم زیاش را تم شهیش کهیرا از چشمم برداشتم و درحال نکمیع
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به سمتم برگشته  گریبود که سرش را به سمتم چرخاند قبل از او هشت نه تا دختر د ينفر نیآخر یلیل دیشا

بلند شد که به سمتم  شیزد و از جا يلبخند یلیل...گنگ نگاهم کردند یمتعجب و ظاره يا افهیبودند و با ق

آمد از ترم  یآشنا نبود به نظر م میاش چندان برا افهیشد که ق کینزد يدختر گرید یهمان موقع از سمت دیایب

 ! رم؟یوقتتونو بگ قهیتونم چند دق یم! آزادروش؟ يآقا: ها باشد یاول

را  شیمعنادار رو يشد به پوزخند لیتبد یلیل يکه لبخند دوستانه  دمیتکان دادم و د دییتا يرا به نشانه  سرم

 ! نشست شیبرگرداند و دوباره سر جا

 !د؟ییبفرما: به دختر گفتم یکالفگ با

 يمات و مبهوت رنگ بند يا قهیتا چند دق...نازك کرد یو پشت چشم زیم يرو میرا گذاشت جلو کالسورش

 ! پشت چشمش بودم يها هیسا يتند و ماهرانه 

 !خب؟: را جمع و جور کردم خودم

که قبال  دیها هست ییاز ترم باال نکهیاستاد اون جلسه گفتن که شما مثل ا: را خم کرد و با لبخند گفت سرش

 ...دیسوال منو جواب بد نیخواستم اگه اشکال نداره ا یم دیدرس و داشت نیا

 ! صفحه يرو يچشمم و شروع کردم به خواندن جمله ها يرا گذاشتم رو نکمیع

 !ه؟یچ قایسوالتون االن دق خب،

 ...شمیپاراگراف نم نیمن متوجه ا گه،ید نیهم....خب: پا و اون پا کرد و گفت نیا یکم

 !قا؟یدق دیشیکجاش نم متوجه

 ییرا به خاطر آوردم همان ها شانیتازه چهره ها! بود نگاه کردم ستادهیدوستش که تازه آمده بود و کنارش ا به

 ! نشستند یم یلیکالس و پشت سر ل يجلو شهیکه هم

 ینشستند فکر م یم یلیکالس و پشت سر ل يجلو شهیکه هم ییرا به خاطر آوردم همان ها شانیچهره ها تازه

ودند ب دهیکه کش یاحتمال ينظرشان را بهک ل از نقشه  کدفعهیکنم نگاهم آنقدر تند و گستاخانه بود که 

بودم محترمانه تر  نیجز ا یطیهم اگر در شرا دیشا...نندیبب دیبا يکردند رفتار دوستانه تر یم الیبرگرداندم، خ

 یآوردم روز خوب یکردند اصال هم من از آن سر در نم ینقشه شان که فکر م ياجرا يکردم اما برا یبرخورد م

 دهیپوش دیآن روز لباس جد نکهیمثال از ا! توانست باشد؟ یتصورشان چه م نیا لیرا انتخاب کرده اند، حاال دل

 ادیادکلن را فر يبو میادکلن از دستم افتاد و شکست و سرتاپا ي شهیصبح ناخواسته ش ایبودم 

 !دانمینم....ای....زدیم
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 ینم به هر حال فکر: بلند شدم میماند که ناچار چشمم را گرداندم و از جا رهیخ میآنقدر در چشمها یاول دختر

 ....دیبپرس گهید یبهتره سوالتون و ار کس ادیاز دست من برب یکنم کمک

 ...دیجواب بد دیکه نتون ستین یسوال درس چیخوبه، ه یلیکردم سما درستون خ یآخه من فکر م....آخه

 ستادمیحرفش ناگهان شانه به شانه اش ا نیاما از ا یلیشدم تا بروم سمت ل یداشتم از کنارش رد م نکهیا با

: از هم قرار گرفت با پوزخند گفتم يمتر یچند سانت يرا برگرداندم سمتش و صورتمان در فاصله  میرو

هستن که  ایلیشما رو خ يسواالدست  نیا...کردم اما یبودحتما کمکتون م یاگه سوالتون درس شدمیخوشحال م

 ....جواب بدن توننیم

 یلیل هیصندل يکالس روبرو يها رد شدم و جلو کتمیو ن زیم نیازشان گذشتم، از ب یحوصلگ یبا ب و

 ...ستادمیا

 !؟یخوب

 ....ستمیبد ن یمرس: آنکه سرش را بلند کند گفت یب

 ...دمشیچند روز دانشگاه ند نیا ؟يحامد خبر دار از

 ..دونستمینم! واقعا؟

  يدیپرس یبهش حالش و م يزدیزنگ م هیکاش ...آها

 مگه دعواتون شده؟! ؟یزنگ بزن یشیمیبهتر باشه تو که دوست صم یکنینم فکر

 زنمیمن که زنگ م: گرفته بود گفتم شیکه محکم در دست ها ينگاه کردم به دفترچه ا...سرش را بلند کرد و

 ! دیبا هم در ارتباط بود یلیشما دو تا خ ادمهیکه من  ییحتما، اما از اونجا

 !من يبرا هیخوب یلیدوست خ حامد

 نیخب، پس به نظرم بهتره که از حال ا یلیخ: گفتم متیرا تکان دادم و با مالجمله اش فکر کردم، سرم  به

 ...فرصت نیبهش زنگ بزن و حالش و بپرس در اول یدوست خوبت با خبر باش

 سرش را تکان داد  دیترد با

 ....برو زنگ بزن بهش گه،یپاشو د! ؟یپس چرا نشست: گفتم

 !ن؟یواسه گفتنه هم يصدام کرد! ؟یبگ یخواست یو م نینگاهم کرد و گفت فقط هم يدلخور با
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فاصله ام  دندییپا یکه همچنان از ته کالس مرا م يآوردم و از شر نگاه سمج دو دختر نییرا محتاطانه پا میصدا

حامد ! دیدلم خواد جفتتون خوشحال باش د،یزیاندازه عز هیتو و حامد جفتتون برام ... نیبب: کمتر کردم یلیرا با ل

 !اصال ستین االن خوب

 !شده؟ شیزیچ -

 !پرسم؟ یمن دارم از تو م -

 !ییشما شیمیاز کجا بدونم دوست صم دیمن با -

بهم هم من  ختهیر یهمه چ الیاز اون روز و! شده؟ ينجوریکه چرا ا نهیبحث ا ست،ین تیمیبحث صم -

از تو،  يبا تو جر و بحث کرد، حامدم پا شد به طرفدار لویبود که ن نیحامد فقط از بابته ا هیهم تو، ناراحت دونمیم

 اومد شیبعدم که اون داستانا پ

 !خب؟ -

 !اش متعجب و سردرگم بود افهیق

 ....منم ؟یدونیم...ادیاز تو خوشش م..خب...دوستم حس کردم که نیو تو رفتار بهتر نیمن ا....خواستم بگم یم -

 حرف را برگرداندم عیسر

 تو و حامد بهم بخوره  يه دوست ندارم رابط!_

 ...که هیمعمول هیدوست هی! میبا هم ندار يرابطه ا چیمن و حامد ه...من...! اوشیس -

 ...!کنه یفکر نم ينطوریحامد ا: گفتم يرا قطع کردم و با خونسرد حرفش

 !؟یچ -

 ..!کنم یفکر نم ينطوریمنم ا يراستشو بخوا...خب -

 !فهمم یاصال منظورت و نم: بلند شد شیجا از

نداره  يبه پنهان کار يازیکنم هست ن یتو و حامد هست که منم احساس م نیب يزیواضح گفتم، اگه چ -

 ! اصال

 !مزخرفات و گفته؟ نیحامد ا -

 ....!شمیناراحت نم دیدار یمعمول هیدوست هیاز  شتریب يبفهمم شما دو تا با هم رابطه  نکهی، من از ا...یلیل نیبب -

گفتارم در آن لحظه محترمانه به نظر برسد اما بالفاصله هم حس ششم هشدار داد که حرف  ایرفتارم  خواستمیم

 .....!زدم ینادرست
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کرد  یم یکه سع يرا با شتاب برداشت و با پورخند فشیبلند شد ک شیلحظه صورتش قرمز شد، از جا کی در

اگه دست از سر من  شمیخوشحال م یلیمنم خ! یشیخوشحال م میلیکه خ دونمیم: باشد گفت زینفرت آم

 ...گذره یتو فکرتون م یچ دونمیهم تو هم اون دوستت که نم! يبردار

 ....بدهد با شتاب از کنارم رد شد يقبل از آنکه فرصت اظهار نظر و

 رنظرمانیدقت ز تیکه ده ها جفت چشم که با نها دمیو تازه فهم واریدادم به د هیو شکست خورده تک دیناام

 ....اند دهیصحنه را د داشتند

 ....! جا مانده بود زیم يکه رو يشد، دفترچه ا رمیهم دستگ يگرید زیپس آن نگاه ها چ از

کرد در آن  یم یاسترس و اضطرابش کامال مشخص بود، هر چند سع د،یچرخ یمثل فرفره دور خودش م مادر

اش را از دست داده بود،  یشگیهم هیدکتر ياش موقر و آرام باشد اما وجهه  يدست دوز فرانسور يلباس ها

من و پدر و خودش ور  وضعو سر و  ینیریو ش وهیم يظرف ها هیو به اسباب و اثاث دیچرخ یمدام دور خانه م

 هیخداحافظ هیاز نظر او مهمان. گذاشت یکنار الهام ننشسته بود مطمئنا او را هم راحت نم ایرفت، اگر عرش یم

کار  نیخواست با ا یشد، و حتما هم م یهم با شکوه تر برگزار م شانیاز عروس یحت ستیبا یدختر و دامادش م

 يمدت هنوز هم هر گاه تو نیخنک کند، چون بعد از گذشت تمام ا ادلش مانده بود ر يرو یکه از عروس یداغ

ز که ا یبه عرق کشانیکوچ يکند، به جا یدخترش فکر م یکه به شام بد عروس میدانست یرفت همه م یفکرم

ها  میکه باعث شد س يها، به ارکستر نیپارك ماش يبه نبودن جا ختیر یملت م يفرط گرما از سر و ر

گله و  ایعرش يخانواده  يریتدب یبرق برود و بعد ته ته دلش از خساست و ب یساعت از عروس میکند و ن یاتصال

مبهم در ذهنم  يتنها خواهرم جز هاله ا یاز شب عروس یبیو غر بیهر چند من به طرز عج.....کند تیشکا

 ....نمانده بود

 هیکی یکینشستم و آمدنه  یم دیهوا و هجوم بردند سمت در، از حاال به بعد با دندیهمه پر فونیزنگ آ يصدا با

دوستان خودم بود  دنیجالب توجه باشد سر رس میبرا توانستیاز آن شب که م یتنها قسمت دمیدیمهمان ها را م

من بگذراند و سر از کار خودشان  وستانبا د يشتریخواست وقت ب یم شهیاصرار و سماجت مادر که همچون با 

 دهیخط و نشان کش میبار برا نیرا که آخر یلیل یحت! مجبور شدم همه شان را دعوت کنم اوردیو خانوادشان در ب

زنگ زدم برنداشت مجبور شدم ساعت  د،یایدانستم ب یم دینشوم هر چند بع یدور و اطرافش آفتاب گریبود که د

مادر اصال  يجلو یلیچون به حضور ل! دیا یباشم که نم دواریاس ام اس کنم و ام شیو آدرسش را برا یمهمان

 ....کند یم چشیو سوال پ چدیپ یم چارهیبه دست و بال دختر ب یمطمئن بودم حساب! نداشتم یخوب دید
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دلخور و آرامش گفت احتمال آمدنش  شهیگرفته و برخالف هم يداآن طرف حامد هم که جوابم را داد با ص از

! آوردنش در نظر گرفته بودم که رد خور نداشت يرا برا یکم است، اما از آمدن او مطمئن بودم، کس یلیخ

 ...!لوفرین

در  يجلو ستمیهمراهشان با دیبا ییخوش آمدگو يکه برا دمیدست مادر و چشم و ابرو آمدنش فهم ياشاره  با

از  ییرایدر حد پذ فاتیمهمان ها جوان و هم سن و سال خودمان بودند اما باز هم تشر تیاکثر نکهیبا ا ،يورود

آن شب استخدامش کرده بود نگاه  يکه برا یآمدند مادر به مستخدم یتا م....سن و سال دار بود يمهمان ها 

 ينشستند چند نفر برا یکند تا م زانیو آو ردیمهمان ها را از دستشان بگ يکت و مانتوها یعنیانداخت که  یم

شد که پرشان کند، به  یم داینفر پ کی ينشده سر و کله  یخال وانشانیآوردند ل یسرشان هجوم م ییرایپذ

 ...کنترل کند شیتیریخشک و مد ي قهیرا مطابق با سل زیتوانسته بود همه چ ینظرم به خوب

ها  یبا سر خوش شهیمثل هم لوفریشد ن دایبا هم پ لوفریمد و نحا ينگذشته بود که سر و کله  شتریساعت ب کی

تفاوت که سر  نیبا ا! شهیتر از هم الیخ یو ب یو حامد خنث ندیترس از آنکه به دل مادر ننش یب شیها یو لودگ

او را به  دیدیاز دور او را م یاگر کس ای ندذوق بز يتو یحساب شیتفاوت یب نیحال نبودنش هم باعث شده بود ا

 يکردن ها يو حال و احوال ها ییرایدور چرخش دور سالن پذ کیبعد از ....کند هیمتحرك تشب يجنازه ا

بلندش را گرفته بود دستش و با دست  هیشربت پا وانیل لوفریانداختم، ن شانیکنار یصندل يمتداول خودم را رو

زده  خی يمثل مجسمه ا شیبغل یحامد هم صندل... کرد یو باز م دیکش یرا م شفر يموها يمنگوله ها گرید

 ...زل زده بود یقال يبه گل ها

 !گذره؟ یخوش م...خب: را آب کنم خشانیکردم  یسع

جور جمعا خوشم  نیاز ا شهیمن هم: گفت يزیآم طنتیش هیرا باال انداخت و با خوشحال شیابروها لوین

خرشون از پل گذشته و فقط به ظاهرشون و آداب  گهیکه د یینایا! کیو پ کیسن و سال دار و ش يآدما...!ادیم

دستشون و دوال  رنیعصا بگ هی دیبا یعنی شنیم ریپ یکردم آدما وقت یفکر م شهیهم دن،یم تیمعاشرتشون اهم

فکر مسخره  نیکنن که ا یشما ثابت م يمهمونا...! نیاما بب...دوال راه برن و مدام آب دماغشون و جمع کنن

 !ه؟یکه دستمال گردن بسته ک ییاون آقا...اس

 کرد یم اداشتی يزینشسته بود و با قلمش چ يرمردیآنطرفتر کنار پدر پ یرد نگاش را گرفت، کم میچشمها

 ...پدرمه هیمیقد دوست

 مگه نه حامد؟! کنه یچشم آدم و کور م سشیخودنو برق
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 !هوم؟: گفت دیایدرب یاز حالت مات شیبدون آنکه چشم ها نمیتا عکس العمل حامد را بب دمیکش گردن

 .....بلند شد و رفت شیازجا يکرد و با دلخور یپوف لوین

نبود  ییحامد از آن ها. به صورت من انداخت یباال آورد و اول رفتن او و بعد هم نگاه یلیم یسرش را با ب حامد

 زیچ کی...! مشکل دار بود ایشد  یم ضیکه تا سر حد مرگ مر یوقت یکرد، حت يدلسوز شیکه بشود برا

تر  يهم هنوز از تو قو طشیشرا نیکرد که در بدتر یمجاب م شهیدر وجودش بود که آدم را هم یخاص

آمدن به  يحوصله اش را نداشته برا یافتاده که حت ریگ يبد طیدانستم که آنقدر در شرا یحال م نیبا ا...است

 لیدل کی یعنی ییبه تنها نیو ا...! نداشت شیته ر چوقتیحامد ه...!را بزند شیها شیر یمهمان نییچن کی

 ...شدمینگران م شیبرا دیبزرگ که با

 !؟یخوب: دمیپرس

 ...تب دارم ،یلینه خ: انداخت يحوصله ا ینگاه ب مین

 !يومدیکاش نم...يشد ضیدونستم مر یدکتر؟ نم میبر يخوایبابا، م يا

 نجاهاشمیفکر ا دیبا يکرد یکه شده م يدیرو مسئول آوردن من به هر ضرب و زود و تهد لویموقع که ن اون

 ...!يکرد یم

 ...تر نییرا آوردم پا میصدا. تر به حامد نشستم کینزد یصندل کی لو،ین يبلند شدم و رفتم سر جا میجا از

 !جالب بگم بهت؟ زیچ هی حامد،

 ...!نه ایگوش کنم  کشهیحوصلم م نمیبب! باشه یداره چ یبستگ

 ....دختره اس هیدر مورد ...جالبه میلیخ جالبه،

واقعا ! در مورد دختراس؟ تونیجالب زندگ يزایچرا تو و مهراد تمام چ: هم فشرد يرا محکم رو شیها پلک

 !د؟یایبه نظر ب ينجوریا دیخوایخودتون م ای دیتجربه کن يا گهیجالب د زیچ چیه دیتونینم

 !؟یگیم یفرق داره برام چ هیخوشم اومده و با بق يجد يدختر هیمثالبگم از ....بهت بگم که اگه

 !؟یک: سرش را چرخاند به سمتم توانستیکه م یسرعت نیآخر با

 !شیشناسینم

 ....بودم قسم بخورم که نفسش را آزاد کرد حاضر

 !؟یگیچرا به من م شناسمشیوقت نم خب

 ...!اینامرد مثال تو دوستمون...! به
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وضعم  نیاگه بلد بودم خودم االن ا...باور کن! بدم تونمینم یخوب يها مشاوره  نهیزم نیمن واقعا تو ا ا،یس ببن

 ...!نبود

 ...!گفتم درد و دل کنم باهات! مشاوره خواست یک حاال

  يگرینگاهش را انداخت طرف د یحوصلگ ینداد، با ب جواب

 ...باور کنمن مشاورم خوبه ها  یول...يپس خودتم مشکل دار: گفتم

کنم چون  یباور نم: جاذبه غلبه کند يرویبخواهد به ن یوزن نیبلند شد، انگار که آدم سنگ شیاز جا يکند به

 ....یدختر با من درد و دل کن هیدر مورد  ياومد

 ...ستادیا شیدر جا کدفعهیقدم دور نشده بود که  چند

سالم و  ایداشت با الهام و عرش یلیل يدر ورود يجلو ش،یدرست مقابل چشمها دم،یپشتش سرك کش از

 ....کرد یم یاحوالپرس

 !چرا اومد؟ گهید نیا -

 یو خشک یحامد نگاه عصبان! اراده بود یکامال ب اورم،یجمله را به زبان ن نیو ا رمیخودم را بگ يجلو نتوانستم

 !؟یگفت یچ: کرد زیرا ر شیپرتاب کرد سمتم، چشم ها

 .ادیقرار نبود ب...آخه...! گمیم: بلند شدم میرا جمع و جور کردم و از جا خودم

 !؟يمگه خودت دعوتش نکرده بود -

لبخند ....ثابت شد مانیتابانه گشت تا رو یب تیجمع انیبرگشت طرفش، چشمش م مانیهر دو ينگاه ها دوباره

را برگرداند و رفت به  شیقهرآلود رو یبا حالت یلیباال آورد اما ل مهیسالم تا ن يزدم، حامد دستش را به نشانه 

 ...لوفریسمت ن

 !؟يبه آب داد یباز چ دیدسته گل جد: دیشد پرس یم شتریکه هر لحظه ب یتیبا عصبان حامد

اما حرفم ! من باشم؟ هیطرف قض کی دیبا دیکن یفکر م دیآ یم شیپ یچرا هر وقت، هر ناراحت میبگو خواستم

 یلی، ل....و من فکر کردم که حق دارد يگریترکم کرد و رفت سمت د تیبا عصبان را نگفته پس گرفتم، حامد

 ....!کند ینکرده شان اوار م هبه گنا هیها را سر بق یناراحت نیاز دست من ناراحت است و تمام ا شهیهم

 خوامیفهمم و م یکنم کمتر م یم یسع یدو تا موضوعه که من هرچ: انداختم ریکنار اشپزخانه گ ییرا جا لوفرین

 !ياریازشون سر درب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فالح لدای  – ردیگ یانتقام م

wWw.98iA.Com ١٠٨ 

ما  يکه جمع دوستانه  يها یکه تمام اون خوب دیکن یاحساس نم...! سخت يکارا: را انداخت باال شیابروها

 !ره؟یم نیداشت داره از ب

که تو  ییاگه بهم ثابت بشه که فکرا یدونیم ارم،یسر در ب زایچ يسر هیاز  خوامیخاطر م نیبه هم! قایدق -

 !شهیم دهیبه کل از هم پاش گهیگروه د نیداره ا قتیسرمه حق

به دست کج : و با خنده گفت نداختیحال خودش را از تک و تا ن نیکامال مشهود بود با ا دنشیترس! خورد جا

 !؟يواسه قتل مضنون شد ای يشک کرد یکس

حامد چه  نمیبب خوامیاول م: تر آوردم نییرا پا میحواسش نباشد صدا ینگاه کردم که کس تیرا با عصبان اطراف

 ...یلیل...نکهیدوم، ا نجا،یبرج زهرمار پا شده اومده ا نیع افهیو ق ختیر نیمرگشه که امروز با ا

 !؟یچ یلیل: تر شد زیت نگاهش

 ....هیکاف یرو بفهم یهمون اول...جوابشو بفهمم دیخودم با ستیرو ول کن، مهم ن هیدوم -

 !؟یچ یلیل دمیپرس! اوشیس -

 !هیشخص شهیاون به خودم مربوط م! گفتم که -

 ....ارهیخانوم دکتر داره ته و توشو درم! ستاین یشخص میلیخ: را از کنارم رد کرد و با پوزخند گفت نگاهش

 یسرم خال يرو خیانگار سطل آب  یلیمادر که نشسته بود کنار ل دنیسرش دستپاچه برگشتم، با د ياشاره  با

 یلیگفتگو هرگز خوب نخواهد بود، ل نیا ي جهیدانستم نت یم! دانم ینم! و هول شدم؟ دمیر ترسکردند، چرا انقد

به  دمیرا گرفتم و کش لوین يبازو....واستمخ یرا نم یکی نیافتد و اصال ا یبرخوردش از چشم مادر م نیدر اول

صحبت کنه  یلیسر مادرو گرم کن تا نبوته با ل یدونیکه شده، هر جور که م يبرو با هر ترفند ایب: ییرایسمت پذ

 ...!کنم یمنم از اونجا بلندش م

 !؟يدیدستور م يهمش دار دایجد يدقت کرد: دیهم کش يرا تو شیها اخم

 ! خوب شد؟...! لطفا -

 ..!بزار آشنا بشن با هم! داره؟ یخب چه اشکال -

 ...!تینه بدجنس زارمیم طنتتتیبه حساب ش نویا: دادم سمت مادر هلش

 يکرد و بعد با قدم ها یو به اسمان نگاه کرد، انگار که از خدا طلب صبر م دیکش یقینفس عم یکالفگ با

تنگ هم نشسته بودند و  ییرایپذ ينقطه  نیرفت که در کنج خانه، در دنج تر یلیآهسته به سمت مادر و ل
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مظلوم و  گریاوقات د مامت نیع یلیاش و ل یشگیهم يمابانه  ریکردند، مادر با همان حالت مد یصحبت م

 ....! ریسربه ز

 یلیل....کرد یپر م يشد، تمام وجودم را حس ترحم و دلسوز یسست م میپاها ریکنار مادر انگار ز دنشید با

 ! مقاومت کند شیمادر و نقشه ها يتر از آن بود که بتواند جلو فیضع

 ...!کند ریدلم گفتم خدا امشب را ختم بخ يو تو واریزدم به د هیتک

 زیت يبا شاخک ها يمادر به طرز مادرانه ا نکهیبرداشت کنم، آن هم ا کیتوانستم  یاتفاقات فقط م نیتمام ا از

قبل تر از آنکه او را  یحت! دید یم یلیکند از جانب ل دیرا که قرار بود مرا تهد يو حساس مادرانه اش تمام خطر

هست، که من هم بدون  يدختر مرموز کی ست،ه يدختر کیدانست  یاصال اسمش را بشنود، فقط م ای ندیبب

بود که  يزیهمان چ قایرق نیو ا میآ یبه حساب م شیمیصم يدوستا ي طهیدر موردش بدانم در ح ادیآنکه ز

 کرد،  یمادر را نگران م

 مختص خودش، يها یزبان نیریو ش یشروع کرد به احوالپرس رمنتظرهیغ یلیسمت مادر نشست و خ نیا لوفرین

زد، بعد خودش  یم دیرا د لوفریگردنش را کج کرده بود و ن جیو و جیآنقدر جا خورده بود که تا چند لحظه گ یلیل

 کیبا  شیشد اشاره کنم تا از سر جا یبود که م تیموقع نیرا جمع و جور کرد و نگاهش افتاد به من، بهتر

تواسنتم انجام  ینگاه کردن م کی هیکار را به راحت نیو ا...سمتم دیایکوچک بلند شود و ب هیعذرخواه

اتفاق روز تولد را دارد،  ي نهیدانستم هنوز ک یدانستم از دستم دلخور است، که م یم نکهیبا وجود ا یحت....دهم

آوردنش  يوجود مطمئن بودم که برا يبا همه ...ستیحامد نسبت دادم عصب بهمن احساسش را  نکهیهنوز از ا

 ...! ها را فراموش کند نهیک يکوچک که همه  یلیخ ياشاره  کی ست،ینگاه کاف کی به سمت خودم

ام را  رهیخ ينگاهش کردم، دو سه بار نگاهش را چرخاند و وانمود کرد که مرا و چشمها نهیدست به س همانطور

 یسد غرورش شکست و با عصبانت قهیتفاوت است اما بااالخره بعد از دو سه دق یو ب ندیب یم یحت ای ندیب ینم

 ...!به سمتم آمد عیبلند و سر يبلند شد و با گام ها شیاز جا

احساسات او را  یتوانم حت یداشتم که م مانیبه خودم ا يکردم، به طرز بدجنسانه ا یاحساس قدرت م من

 ...کنم لیتبد ییایرو یلحظه به آرامش و سکوت کیندارد که خشمش را در  يکنترل کنم، که اصال هم کار

 بزنم  یو منتظر ماند تا حرف ستادیا نهیاز من دست به س دیمتوقف شد، به تقل میبرافروخته جلو یصورت با

 ...انتظارشو نداشتم يکه اومد یمرس: را کج کردم و با لبخند گفتم سرم

 !اگه اومدم به خاطر آشنا شدن با خانوادت بود -
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 ! چه جالب -

 !کجاش جالبه؟ -

 !دادن بیدوستام ترت يو به خاطر آشنا شدن با خانواده  یمهمون نیمنم ا يکه خانواده  نجاشیا -

نگاه ها، گذاشتن و رفتن  دنیدزد ،یشگیهمان اضطراب هم گر،ید یکرد، سرش را برگرداند به سمت سکوت

 ....!هم بهش عادت کرده بودند ایو حامد و الهام و عرش لوفرین ینه فقط من حت گریکه د ییآن ها يهمه ...! ها

اصال نه فقط ! موضوع ندارم نیبه دونستن ا يکه من اصال اصرار یدون یم: کردم لحنم آرامتر باشد گفتم یسع

کنم نه تو کارش سرك  یو بگه من نه دخالت م يزیتا خود طرفم نخواد چ! که باشه گهید یموضوع، هر چ نیا

 ...!کشم یم

 ...ستیگفتن ن يبرا يزیچ: صبورانه شده بود گفت آرام و کدفعهیکه  ییصدا با

 ! دمینپرس يزیمنم چ -

 ....فکر کنم بهتره برم -

 !بمون و بجنگ يبر يبزار نکهیا يبار جا هی! یکن یفرار م يدار شهیهم! ه؟یچ یدونیم: دمیخند

 !شده بود نانهیبدب شیچشکها! بجنگم؟ یبا چ -

نذار برو، ! گهید یکن یکه فرار م ناسیبه خاطر هم! کنن یم تتیکه اذ ییبا کسا! کنه یم تتیکه اذ ییزایبا چ -

 ...شنیم بیتخر ای شنیدرست م ایسر جات و باهاشون بجنگ،  سایوا

واقعا ..نه: توانست جمع کند یاش را نم یتند و عصب ينگاه ها....اش یشانیگرفت به پ یرا با کالفگ دستش

سر از  خواستنیبود که خانوادت م نیم اشتباه بود چون به قول تو واسه ااومدن ومدمیم دیبهتره برم، از اولشم نبا

 ...ارنیکار دوستات درب

 ...بدم بهت دیبا يدار یامانت هی! يبر نکهیقبل ا....کنم فقط یبهت اصرار نم ،یهر طور راحت -

 !؟یچ -

 !دستت دارم؟ یچ: افتادم سمت اتاق ها و پشت سرم بدو بدو آمد راه

 ..!دفترچه اس هی -

 !؟...ماله منه! دفترچه -

 ...جا مونده بود زیرو م رونیب یاز کالس رفت يآره، اون روز که پا شد_
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 دیاز د يزیدانستم در اتاق من چ یاتاق الهام را باز کردم، دفترچه را همانجا پنهان کرده وبدم چون م در

ماند، اما اتاق الهام امن بود، امن تر از  یان نمحد و اندازه اش پنه یب يکردن ها شیمادر و تفت يکنجکاوانه 

گولش بزند وجود  یبابت که کس نیاز ا ینگران گریمشخص شده بود، چون د فشیچون تکل! خانه گرید يهر جا

 ...!نداشت

اتاق  يراهرو روبرو يکه تو یلیپشت تختش را باز کردم دفترچه را برداشتم و برگشتم به سمت ل يکشو در

 !کرد یمبهوت نگاهم م يبا دهان باز و ظاهربود،  ستادهیا

 ....دفترچه نیا....نیا -

 ...دست من بود -

 يتو ي چهیقال يرو ن،یسمتش، دستش را جلو آورد اما نتوانست نگهش دارد، دفترچه از دستش افتاد زم گرفتم

 ...صدا داد یراهرو گرومب

 !؟یخوب -

 ...خوبم: تا دفترچه را بردارد نیزم يرا با دست جمع کرد و هم شد رو دامنش

 ...نگاهش نکردم خورمیمن بازش نکردم، قسم م: آمده باشد شتابزده گفتم ادمی يزیکه چ انگار

 ...سرش را باال گرفت و نگاهم کرد عیبابت بود چرا که سر نیاضطرابش از هم تنها

 !؟يچرا بازش نکرد -

ممکنه به ..باشه یخصوص زیچ هیچون ممکنه دفترچه خاطزات باشه ممکنه  گه،یبازش نکردم د...خب...چون، -

 ..!نداشته باشه یمن ربط

 ...یامکان نداره بازش نکرده باش -

 !هستم که تکرارش نکنم زاریب ياونم انقدر ياز کارا! یلیل ستمیمن مادرم ن -

 !يبازش کرد! اوشیمن نده س لیشعار تحو -

 ....!کار و بدم نیا يبه خودم اجازه  دیچرا با! نکردم گمیم -

حاال که ..ویهمه چ يدیحاال که د! پس ازش فرار نکن...پس...خب! يدیو د يبازش کرد! يبازش کرد -

  میدربارش صحبت کن ایب يدیفهم

 !م؟یصحبت کن یدر مورد چ -

 ...فرار نکن ازش! مرد باش! یکن یچرا انکار م -
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 !؟یلیل یاز چ -

 ! و حرفاتوبگ شیدیحاال که د -

 هیبق ایدرصد مادر  کی نکهیاز ترس ا! دمیترس اریاخت یگرفت ب یکه با همان بغض و لرز اوج م شیصدا از

  ندیایمهمان ها بشنوند و ب

 ..!بازش نکردم گمیم! و یچیه دمیند گمیم! یلیآروم باش ل -

 ...يبازش کرد! شیدید -

 ...!یلیل -

 !نجا؟یچه خبره ا -

 ...میبود نگاه کرد ستادهیاتاق ها ا يراهرو هیورود يو به حامد که در آستانه  میدو برگشت هر

 میکن یخودمون حلش م ستین يزیچ: خودم را جمع و جور کردم یلیاز ل زودتر

 !؟یلیشده ل یچ: یلیگره خورده از من گرفت و پرتاب کرد سمت ل يرا با آن اخم ها نشیسنگ نگاه

توجه به حامد انگار که اصال آنجا حصور ندارد دوباره رو کرد  یند حرف بزند، بدانستم بتوا یم دیداشت، بع بغض

و وانمود  يدیخودت پس م يبا دستا يو دار نیا! ه؟یمردونگ یلیحاال کارت خ یکن یفکر م: سمت من و گفت

عوض نشه آب از آب تکون  يزیکه چ! ینکن رمیکه تحق...! يدیند يزینشده چ يزیکه اصال چ یکن یم

! هینامرد نیا ستین یمردونگ نیا! خوامینم اتویتوجه یب نیا! خوامیرفتاره قهرمانانتو نم نیا! خوامینم..! نخوره

 ينه به رو گهیدور و د شینداختیم! خب یلیخ ؟؟ینداشت ينظر! ش؟یدیواسه تو بود، د! يکرد رمیتحق شتریب

 !؟...کنم کارشیچ! ؟یدست من که چ شیادحاال د! من ينه به رو ياوردیخودت م

 ...!گهیبسه د! یلیبس کن ل -

که کاش به خاطر نفرت از  دمیرس یم جهینت نیحال داشتم کم کم به ا نیبا ا دمیفهم یرا نم شیها حرف

بود که به  یباور نکردن شیبرا هیقض نیآنقدر ا...! کردم یدفتر، صرف نظر نم اتیمحتو دنیمادر از د يکارها

حتما در موردم حرف  نوشته، یلیحتما از من خ! دفتر خاطرات باشد کی دیشد، شا ینم میمستق یاطصر چیه

دانستم،  یبودم، م دهیفهم! گفتن نداشت! نتوانسته به خودم، رو در رو بزند چوقتیکه ه ییزده، حرف ها ییها

 دیفهم یم دیکرد، با یمرا باور م دیاما آن لحظه با....بودم دهیشن شیتمام آن حرف ها را نگفته هم از کارها یحت

 ...که به دفترش دست نزدم
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 ییدفتر را با تمام توانش پرتاب کرد جا...پاك کرد دیلغز یگونه اش م يرا که رو ییپشت دست اشک ها با

 !کجا؟...یه: در آمد شیبرگشت، خواست برود که حامد جلو...نیزم يدورتر رو

 ...!برو کنار -

حال حامد سمج  نیدادم به حامد هم حمله ور شود، با ا یبود که هر لحظه احتمال مو تلخ  یآنقدر عصب شیصدا

 !دو طرف راهرو و راهش را سد کرد واریدو د يرا باز کرد رو شیدست ها! تر از من بود

 ...!رونیب يزاریجا پاتو نم نیاز ا...یتا نگ...! شده یچ یتا نگ_

 ..!آبروتون بره انیتا ب زنمیم غیانقدر ج...دستت و بردار -

 نمیا...! رهیجونت م اوشیس يآبرو ره،یمن نم يآبرو! ستنیهم کس و کار من ن نایا ستیمن ن يخونه  نجایا -

 شده یحاال بگو چ! یترسون ینه م یکن یم دینه من و تهد چوقتیباشه ه ادتی

 ...برو کنار...! گفتم برو کنار حامد -

 ...برو کنار، برو کنار: امد زدح ي نهیچند ضربه به کتف و س شیمشت ها با

مان  يبودم و کشمکششان را سر من، وسط خانه  ستادهیمترسک ا نیمسخره بود که ع! کردم دخالت کنم یسع

 !کردم ینگاه م

 ....بزار بره حامد -

 ! شده؟ یگفتم چ...! تو ساکت: آنکه نگاهم کند با نفرت گفت یب

 شیزانوها يسر خورد سرش را گذاشت رو واریبرداشت کنار د دنیخسته و در مانده دست از زدن و داد کش یلیل

 گهیدرماند دنیاز د...! میمانده بود مانیسر جاها هوتیمن و حامد، هر دو مات و م! کردن هیو نشست به گر

و ! کرد یم هیگر یو در پنهان گرید ییرفت به جا یکرد احتماال م یمواقع فرار م نجوریدر ا شهیکه هم يدختر

 ...!کرد یم هیخودمان گر يجلو میحاال که حبسش کرده بود

 ...شده بود خیم نیفرو رفته باشه به زم ریکه در ق یمثل مجسمه، مثل کس میزده بود، پاها خشکم

بغلش نکنداز آن باال به وضوح  ای یلیسر ل يدست نکشد رو نکهیا يکنارش زانو زد، تالشش را برا حامد

 ...تا تکانشان ندهد واریو د یرا که چسباند به زمن شیادست ه یحت دم،یدیم

حرف بزن ! ؟یکن یم ينجوریا کنه؟؟چرایم تتیاذ یچ! ؟يخوایم یبگو چ..! خب حرف بزن! شده؟ یچ -

 ...!فقط بگو يخوایکه م يزیهر چ...بگو يزیچ هی...گهید
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احساس  یوجود نداشت قدرت یآن ها بود ف در آن لحظه قدرت يآنجا نباشم، حالم بدتر از هر دو خواستیم دلم

خاطر از  نیحال و روز در آورده و به هم نیرا به ا فیمظلوم و ضع يرا داشتم که دختر یطانیحس ش! کردم ینم

 ...!نزند یحرف یلیکردم ل یدعا م...! دوستش افتاده نیکتریچشم نزد

کرد  یفقط التماس م شیشانه ها دنیلرز ،یلیل يها هیهق هق گر نیکرد، ب ینم شیحامد با لجاجت رها اما

اگر دوست نداشت پش ! واقعا دوست داشت آنچه را که قرار بود بشنود؟.....! اوردیب لیدل کیکه حرف بزند، که 

 که یبلند کرد، با صورت تیسرش را با عصبان یلیآنقدر گفت، آنقدر گفت تا ل...کرد یاصرار م دنشیفهم يچرا برا

 !حامد يچشم ها يباز کرد جلو د،یمن دفترچه را قاپ يبرداشت و از کنار پا زیاز اشک بود خ سیخ

چرا  دیدون یشما که همتون م! دیدون یشما که م.... ناسیواسه ا! ؟ینیب یم! نایبه خاطر هم! س نایبه خاطر ا -

! ؟ياریرو درم جایگ يچرا ادا گهیتو د! يدیپرس تیمینفر از دوست صم نیتو که اول! يدیم يمن و باز گهید

وسط که  نیا يا کارهیتو چ!نا؟یداره ا یبه تو چه ربط! ؟..دیدوست دار يجور نیا! ؟..خودم اعتراف کنم دیخوایم

 !؟...واسه تو هم اعتراف کنم و خرد بشم دیبا

برگ  برگ يرو رد،یکه دفتر را ورق م یلیل يدست ها يرو شیوا رفته بود چشم ها شیدو زانو يرو حامد

به ! نشست سرگردان بود یم نیزم يو اطرافش رو خوردیشد و در هوا چرخ م یکه با دستانش پاره م ییها

که  یبه آن کس...! ها هبرگ يرو يها یبه نقاش م،یددیم کهییزهایآن چ ينداشتم، به همه  نانیاطم میچشم ها

انقدر ....بودم جانیو ه ياز احساس تنفر و دلسوز يا زهیآم....! دیچرخ یو در هوا م زدیبرگه ها لبخند م يرو

 .....چهل برگ را پاره کرد، تا بلند شد و رفت یبه س کیتا خسته شد، تا نزد مینگاهش کرد

 ....قد علم کند شینداشت که جلو یجان گریبار حامد د نیفرق که ا نیا با

 ....بدتر از من بود! من بود، نه مثل

 ....بلند شد شیاز جا یو با هزار بدبخت نیمز يکرد رو هیرا پا شیها دست

 !حامد؟ گفتم

 !یلیبعد از رفتن ل قهیسه چهار دق يبه فاصله ! و رفت...نزنم یحرف یعنیرا پشت سرش بلند کرد که  دستش

 ...!شناختمشیکه نم ییایمشت ورق پاره و دن کیمانده بودم با  من

بلند تر بود آنقدر بلند  ییمادر بلند بود، از هر صدا يصدا! میسرم، فشارش دادم به گوشها يرا گذاشتم رو بالشت

را  یمانیو س یبتن وارید یشد،،حت یم دهیکردم باز هم شن یکه م يشد، که هر کار یرد م يزیبود که از هر چ

 ! شد یکرد و رد م یهم سوراخ م
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 !یداده بهش پر از نقاش دفتر اومده هی! ياونم چه جور! کرده ياز پسر من خواستگار! ح؟یدختر انقدر وق -

 !؟ینقاش: دیپرس الهام

رفتار  یلیخ ایس یول...! اومده داده بهش دهیبرگ کش ستیداداشتو تو دو يآقا ينشسته چهره  ،یبعله نقاش -

 ...!کرده زیر زیهاشو ر یهمه دفترچه ها رو جلوش پاره کرده، نقاش! داشته خوشم اومد یخوب

 ...!کرده باشه يکار نیامکان نداره همچ! اوش؟یس -

آدم  هیکه ! فکر کرده من پسر دسته گلم و از سر راه آوردم؟...! دختره برده یهرچ يآبرو! خاك تو سر دختره -

 ...!کنم مشیو کجان و تقد نیخانواده اش ک هیک ستیکه اصن معلوم ن يکس و کار یب

 !نه داماد گنایعروس م يو مادرا نیخانوم دکتر ا: با خنده گفت ایعرش

جور کادوها هم  نیاز ا ینیریدست گل و ش يبه جا يخواستگار انیزمونه عوض شده دخترا م ینیبیعالکه مف -

 ریگوشه سربه ز هی ننیشیکه آروم و مظلوم م نایا دونستمیم دمیاز همون اولشم که د! دونستمیم...دنیم ارنیم

من سرشو  يجلو........! یبا چه وقاحت !کنه یم ییمظلوم نما! کنن از اون پرسر و صداها هم بدترن یم يدلبر

از آن بترس که سر به تو ! کنه یم ياونور از پسرم خواستگار رهیبعد م زنهیم حیمل يو لبخندا نییپا ندازهیم

! پر رو! حیوق...! نهیدختررو بب نیبزارم پسرم رنگ ا..... شه یآفتاب ایدور و ور س نیبزارم ا رمیمن بم گهید...! دارد

 ...!ایشرم و ح یب کس و کار یب

 هیخوب یلیدختر خ یلیکه ل دونمیکنم، اما م یداستانا رو باور نم نیمن اصال ا: داشت آرامش کند یسع الهام

 !هیمامان، واقعا دختر با محبت و با شخصت

 یبشناسم ه نمیدوستات و من بب نیا اریب گمیمارموز م اوشیبه اون س یه! امشب دمیبعله بعله از کماالتش د -

 نیبرادرت با ا یزاشتیم دینبا! ينکرد يکار چیچرا ه شیشناختیتو که م! بود نایواسه هم رفتیدر م رشیاز ز

 !رفت و آمد کنه تیشخص یاصل و نسب و ب یب يجور آدما

من با الهام موافقم واقعا ! اصل و نسبه؟ یب يداد صیبرخوردش تشخ نیحاال شما از هم: اعتراض کرد ایعرش

مگه دخترا ! اونم آدمه...عاشق شده بنده خدا..! گهیشازده پسر شما د نیا يحاال دلش رفته برا..! هیدختر خوب

 ....!عاشق شن توننینم

 شقدمیحق ندارن تو ابراز عشق پ يحق ندارن برن خواستگار یعاشق بشن ول توننیدخترا م! چرا! چرا -

 !تنیشخص یاصل و نسب و ب یب! انیشرم و ح یوگرنه ب...! شه شقدمیطرفشون اول پ سنیوا دیبا.......شن
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 دینبا! از عشقش بگه؟ دینبا! ه؟یدختره چ فیبعد تکل...! نشد شقدمیو پسره پ میخب حاال اومد: گفت ایعرش

 !شانسشو امتحان کنه؟

 ..!حیوق يخانواده  یب يدختره ....! عشقشو با خودش به گور ببره دیبا! رینخ -

 ! مامــان: دمیکش ادیاتاق و با تمام توانم فر يرا پرتاب کردم سمت در بسته  بالشت

خانه ساکت شد،  افتی انیاعصاب خرد کن پا يپچ پچ ها کدفعهی يمنتظره ا ریبه طرز غ د،یو صداها خواب سر

 ...! همه آرام گرفتند

کردن، به سوال  حتیوسط اتاق و شروع کند به نص ندازدیبودم هر لحظه مادر در را باز کند و خودش را ب منتظر

شدم  زیخ مین! داشتم ازیاز همه بهش ن شتریکه ب يزیچ فتاد،یاتفاق هم ن نیا یاما حت! خواستن حیتوض دن،یپرس

 یکه مهمان دمینفهم یحت! ان دستانم نگه داشتمیو سرم را که از درد درحال انفجار بود م واریدادم به د هیتک

که  دیآ یم ادمیفقط  امد،ین یخداحافظ يهم برا لوفرین یحت! را یلیرفتن حامد و ل دمی، نفهمچطور تمام شد

ها را  ینقاش يپاره شده  يمادر برگه ها ياز تعجب گرد شده  يوحشت زده و چشم ها ينگاه ها ریداشتم ز

به دور هم نشستن  دیکه رس یکه همه رفتند، تا وقت یاتاق حبس کردم تا وقت يتو اکردم، بعد خودم ر یجمع م

بود مثل  دهیرا که د ییزهایتا آن لحظه مادر تمام چ! ها بتیها و غ ثیخانواده و شروع حرف و حد ياعضا يها

 نییاز دوشش پا ار ینیالهام چنان بازگو کرد که انگار بار سنگ يبرا کدفعهیحمل کرده بود و بعد  نیسنگ يراز

 ....گذارد یم

عذاب وجدان، تمام ! دلشوره داشتم! تفاوت باشم یتوانستم ب یرفته بود، نم نیاز ب میذات یو آرام يخونسرد تمام

کنار  يها ینشود و به نقاش ییوقت هوا کیمقابل دستبند زده بودم تا  وارینگاهم را انگار به د....! بد يحس ها

 ! کرد؟ یسرم چرا انقدر درد م! کرد یسرم درد م...! اتاق نگاه نکند

را  یگوش....حوصله اش را نداشتم.... بود لوفریرفتم، ن رجهیبرداشتنش ش يتخت برا ياز رو بایزنگ تلفن تقر با

را  یچهارم گوش يدفعه ...را بسته بودم، دو بار سه بار میبعد باز زنگ زد، چشمها ي قهیانداختم کنار، چند دق

 ...ایس: بعد الهام در اتاق را زد ي قهیچند دق....کردم یخاموش

شب بگذارند به حال  کی! بگذارند میشب تنها کی توانستندیرا نداشتم، نم چکسیاب دادن به هجو يحوصله 

 ...!خودم باشم يایدن يتو! خودم باشم

 ..روشن کن تویمهم داره باهات گوش یلیکار خ هیزنگ زد بهم گفت  لوفرین! ؟..يداریاگه ب اوشیس -
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! که باعث آن همه دلشوره بود؟ یاتفاق کی دیشا! خبر بد؟ کی دیشا! کار مهم؟! شد انگار یخال کدفعهی میپا ریز

 یدوازده تماس ب! را روشن کردم یگوش دیلرز یم بایکه تقر ییبا دست ها! ؟یلیکدامشان؟؟؟حامد؟؟ ل يبرا

 ....هفت تا از حامد لوفر،یپاسخ از ن

 که خود حامد زنگ زد رمیشماره شان را بگ خواستم

 ...الو -

 ...سالم: را صاف کردم و به زحمت گفتم میآمد گلو یدر نم میصدا

! تموم نشد؟ تونیگفته مهمون لوفرین يمادرش زنگ زده به شماره : آنکه جواب سالمم را بدهد شروع کرد یب

 ! خونه ادین ئیبرداشت بهش بگ دیاگه شما زنگ زد دهیتلفن منو جواب نم! هنوز برنگشته خونه

 !پس کجا بره؟! اد؟ین یچ یعنی! اد؟ین -

 !هنوز خونه دهی؟؟ گفتم نرس! ؟!دوباره بگم تا بره تو اون گوشات ای يدیشن شویقسمت اول -

 ! من هستم؟ شهیهم زیرا به زحمت فرو دادم چرا مسبب همه چ میگلو آب

 !؟يزنده ا! ؟يمرد اوشیس -

 ...!کنم االن کاریچ! خبر مرگم زنده ام: بود بغض داشتم نیگرفته بود غمگ میصدا

 تونهیکجا م نیکجا رفته، فکرتو به کار بنداز بب مینیبب میدنبالت بر امیپاشو حاضر شو ب! بره دنبالش تونهینم لوین -

 اونجام گهید قهیپنج دق ع،یپاشو آماده شو سر...رفته باشه

  زدیمغزم زنگ م يبود که تو يمنقطع و تند يحرف فقط بوق ها نیبعد از ا يصدا

 رفت،یها کنار نم ینقاش ياز رو میکه چشم ها دمیپوش یرا در حال میزحمت از تخت کنده شدم، لباس ها به

 .....دمیخندیتمام برگه ها داشتم م يرو

 !کجا؟: درآمد میاتاق را که باز کردم مادر جلو در

 ......!برو کنار....جر و بحث ندارم امشب يمامان اصال حوصله  -

 دمیپرس! چه طرز حرف زدن با مادرته؟ نیا! ؟یچ یعنی: را گرفت میکنارش رد شدم اما چنگ انداخت و بازو از

 !وقت شب؟ نیا!کجا؟

 ...!میدنبالش بگرد میریبا حامد م میدار...یهر چ دونمینم....نرفته خونه، گم شده، فرار کرده...! یلیدنبال ل -

 .....!الزم نکرده! خودیب -

 !؟یچ -
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گفتم الزم : اما لحنش نرم تر نشد دیعقب کش یکه خودش را کم دمیرا پرس نیا يچنان حالت بر افروخته ا با

به بعد جز دردسر برات  نیاز ا اوش،یس یچرخ یدور و برش نم گهید ،یکن یم يدور گهینکرده، از اون دختره د

 ...!نداره یچیه

رفتار ! رفته خودشو گم و گور کرده شیاتفاق چند ساعت پ نیبه خاطر هم! ؟یانقدر ظالم باش یتونیم يچجور -

 هینجوریمن بد بوده که االن حالش ا

 دیجور آدما نرم برخورد کرد، با نیبا ا دینبا يرفتار وکرد نیتو بهتر! يریعذاب وجدان بگ ستین يازیتو ن -

 يکه بود يبود یمغرور م

 ...بار خواهشا هیبفهم ! مامان -

 !تیترب یب -

که چند ساعت  یالاقل واسه کس! ذره؟ هی یحت! زنه؟یدلت شور نم! خونه نرفته؟گم شده؟؟ که  گمیم یفهمیم -

 !زد؟یکنارت نشسته بود و باهات حرف م شیپ

دست و پاس؟؟ اتفاقا  یب یکن یچرا فکر م شه،ینم شیپسر خوشگل من، اون طور زمن،یعز: آرام تر شد یکم

از ! جلب توجه کنه نکهیکارو هم کرده واسه ا نیا ادیاز پس خودش بر ب يچه جور دونهیزبل و زرنگه م میلیخ

 گهید شهیشروع م ایدلبر نیبه بعد ا نیا

 ....من رفتم......! یهر چ -

 ......یحاال خود دان....ارمیاسمتو نم گهیبه جان الهام د يبزار رونیپاتو از اون در ب! اوشیس -

رفت به سمت  یکه م شیها ییدمپا يصدا دنیدر بود، پشتم به سمتش بود اما از شن ي رهیدستگ يرو دستم

 .....مطمئن است لهیح نیکه چقدر به ا دمیاتاق ها فهم

 .....زندان بود هیشب میشده بودم، جسمم هم برا یتنم زندان يحال شکستن بودم، انگار تو در

 ....ها کیسرام يسر خوردم و نشستم رو یخانه با بدبخت هیدر ورد پشت

 ......که خورده کارم را ساخته یقسم نیبا ا دانستی،، خودش هم م....بروم توانستمینم

 .....زدیزنگ م زدیزنگ م زدیزنگ م حامد

 !کردم یشکسته اش هم با نفرت نگاه م يبه تکه ها.....نیزم يرا درآوردم و پرتاب کردم رو یگوش

 

 ششم فصل
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 یلیل

 ...خانوم: ندادم، راننده داد زد تیاما اهم دمیشدن محکم بستم، خودم فهم ادهیرا موقع پ یتاکس در

دوباره و ! بزنم یکه بخواهم حرف دیچرخ یکردم، اما حوصله اش را نداشتم،زبانم در دهانم نم یم یعذرخواه دیبا

 ..!یه.....خانوم با شمام: بلند تر گفت

را بلندتر برداشتم،  میقدم ها...بوق يدوشم جا به جا کردم و وارد پارك شدم، دستش را گذاشت رو يرا رو فمیک

 یرا آماده کردم،وقت د،خودمیدویرا که به سمتم م شیقدم ها يصدا دم،یرا شن نیباز و بسته شدن در ماش يصدا

 دمیام را کوب یدوش فیو با تمام توان ک مبرگشت ستادهیا يمتر یچند سانت يدرست احساس کردم که در فاصله 

 ...یدستت نخوره به من عوض......! دست به من نزن: شد یجا که م هر شیبه تنش به سر و بازوها

 ...نزن بابا! چته؟! خانوم؟ یکن یم کاریچ

را بغل کرد و با سرعت بردتش عقب  یوسط معرکه راننده تاکس دیشد و پر شیدایاز کجا پ دانمینم یجوان پسر

 ....من دور باشد يکه از دسترس ضربه ها ییتر، جا

 دهیرا دو یطوالن ریکه انگار مس زدمینفس نفس م يبدنم گر گرفته بود، طور د،یچکیم میاز سر و رو عرق

 ؟؟یشیبه خانوم؟؟ چرا مزاحم م يدار کاریچ: دیسر راننده داد کش تیپسر با عصبان...بودم

 ...خدا ازت نگذره....میشماها همتون، پولم نخواست دیا وننهید...نداده مویکرا! بابا هیچ مزاحم

 ..راه افتاد نشیبه سمت ماش یپسر درآورد و لق لق کنان و عصبان ياش را از دست ها قهی

 نیخورد و به زحمت تعادلم را حفظ کردم که زم چیپ میادامه بدهم، پا رمیرا برگرداندم تا به مس میتفاوت رو یب

 ! حالتون خوبه؟: دستم را گرفت کنارم خم شد و گفت ينخورم، دختر

 باد کرده و نگاه مات،  يتوانستم، با آن چشم ها یکه م یحالت نیروح تر یکردم، با ب نگاهش

 !خوبم

 يکردم، هر روز و هر روز به اندازه  یهزار بار تکرارش م يشد، روز یاشنا نم میبرا چوقتیکلمه ه نیا چرا

بلکه  بهیبار نه تنها غر نیبود، اما ا بهیغر میآوردمش برا یو چند سال، با زهم هر وقت که از نو به زبان م ستیب

 يضعف داشتم، حالم خوب نبود وگرنه به جا رم،یلبخندم را بگ يهم خنده دار بود، آنقدر که نتوانستم جلو یلیخ

که  يزدم، دختر از خنده ام بدگمان شد دستم را رها کرد و چند قدم رفت عقب تر کنار پسر یلبخند قهقهه م

که هنوز پشت سرم  دمیشن یرا م شانیراهم را گرفتم و رفتم، اما صدا الیخ یب ستاد،یاول سر آمده بود کمکم ا

  زدندیحرف م
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 نبود يعاد حالتش

 !دهیکش زیچ هی انگار

 ...!به کمک داشته باشه اجیاحت دیشا

 ...ولش کن ،یعل اسیابونیدختر خ نیاز ا ؟یکمک چه

 نیکورتر يتو مانیها یدور و مبهم از دورهم يخاطره ا! نجا؟یآن وقت شب باز هم شلوغ بود، چرا آمدم ا پارك

 يبرف باز نجایا میدانشگاه همه با هم آمد یلیذهنم آتش گرفته بود، زمستان بود، بعد از تعط ينقطه 

 یهمانجا کنار آن شمشادها آدم برف رستخودمان آنجا، د يبرا میو الهام رفته بود لوفریاول سر من و ن.....میکن

! خوردندیم ییکه حاال نشسته ام و چا یینجایهم نشسته بودند هم ایو عرش اوشیس حامد و م،یکرد یدرست م

سرو صورتش  يبرف ها و با حامد رو يرا انداخت رو ایهم عرش اوشیبه الهام برف پرتاب کرد، س ایبعد عرش

ساختن گم شده بود، همه سرشان گرم بود، همه  یوسط آدم برف ستکشمکمکشان، د میما هم رفت ختندیبرف ر

 میرا برا ایدن! سرخ شده اند تیدست ها! کنارم در آمد که پس دستکشت کو؟ اوشیس کدفعهی یقت.مشغول بودند،

حرکت نداشت، دستکش خودش را در آورد و  گرید زیچ چیبود ه ستادهیا زیانگار همه چ.......! متوقف کرده بودند

 ...دستکشش را پس ندادم چوقتیه گریکردم، د ير بدکا....! داد به من

 ....خانوم

که همان دم اول ورود به  یپسر جوان...آمدم رونیب الیو از فکر و خ دمیلرز دم،یتنم بوزد لرز يباد سرد انگار

اش  افهیاما ق...بود ستادهیهم خواهرش کنارش ا دیشا ایبود، همسرش  ستادهیسرم ا يبودمش باال دهیپارك د

 با من هم صحبت شود اکراه دارد نکهیزد که چقدر از ا یم داد

 نگاهشان کردم فقط

 ....شتونیپ انیب رمیاز آشناهاتون تماس بگ دیبه من بد يشماره ا هی دیخوایم...د،یخوایخانوم م: گفت

 ..میبر ایولش کن ب یعل: گوش همراهش گفت ریتر برد و پچ پچ کنان ز کیسرش را نزد دختر

 ...تکان دادم ینف يرا به نشانه  سرم

 ...دینیپارك تنها بش نیتو ا ستیوقت شب درست ن نیا

 یموضوع ربط نیاصال به خودم هم ا! داشت یاست، به او چه ربط وانهیکردم انگار که د ینگاهش م يطور

به کارم  يکار یکه کس نمیبش ییجا کی خواستیدلم م! نمیبش نجایا خواستینداشت، به دلم ربط داشت، دلم م
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چشم  دم،ید یم یآدم برف شیاکه هنوز کنار شمشاده یصندل يرو نمیبش نجایهم خواستیدلم م...! نداشته باشد

 .....!بود که پسش نداده بودم يمردانه ا يدستکش ها شیفکرم پ....گشت یدنبال دستکش گم شده ام م میها

 ،ییجا هیالقل برسونمتون تا  ای شتونیپ انیب رمیتماس بگ دیشماره به من بد هیلطفا ...! خانوم: سماجت گفت با

 ...!ییآشنا هی شیتا خونه تون پ

پارك ! خودش؟ يبرا نهیپارك بش ادیشب ب تونهیدختر نم هی! آقا؟ دیکار به کار من دار یحوصله گفتم شما چ یب

 !شبا فقط مال آقاهاس؟

 یعل میبر ایب..یخواستیو م نیهم...ایب: زدیهنوز غر م شیکنار دست دختر

 ..دیندار یشما مشخصه که حال درست یمال خانوما هم هست ول رینخ

 ....به خودم ربط داره شهیبه شما مربوط نم بازم

: گفت زیتنفر آم یبعد با لحن ه،یچند ثان يبه اندازه  دیرد شد و رفت، شا یبرق خشم اهشیس يچشم ها يتو

 !دیلیهر طور ما

آنطرف تر نشستند، دختر کنار  یدور شد، نگاهشان کردم، رفتند کم بلند يهمراهش را گرفت و با قدم ها دست

به نظرم  شانیکارها...کرد یم دییداد و تا یسرش را تکان م یعصب یپسر با حالت زد،یغر م زیکریگوشش 

 نیدرست مثل ا ،ینه به آن مهم...که آن شب از سرم گذشته بود یاتفاقات هیو تلخ یبیبود اما نه به عج بیعج

 !یبند رخت فکر کن يرو يبه لباس ها یو بخواه یبود که وسط طوفان گرفتار شده باش

 نجایهم شیگشتم که چند ماه پ ییدنبال دست کش ها میرا بغل کردم و با چشمها میبود، دست ها سردم

 گمشان کرده بودم، 

گذراندمش، احساس  ینظر م آوردم و از یکرد سرم را باال م ینگاهم را پاره م يشد رشته  یکه رد م یآدم هر

کند،  ریخانه ام باشد، نه مثل حاج آقا که تحق يکه نه مثل آشناها ییگشتم آشنا یدنبال آشنا م شتریخطر نبود، ب

و خودش و  ندازدیشود و صورتش را چنگ ب دیسفنه مثل مادر که سرخ و  رد،یبکشد و بزند و ببندد و بگ ادیفر

و رو  ریکه با هرکلمه اش تو را، درونت را ز اوشیمثل مادر س ینه حت....!کند نیو زمان را ناله و نفر نیمن و زم

 ....حل معما باشد یکند و پ

 ...يبخواهد نه سرزنش کند نه کنجکاو حیباشد، نه توض دهیرا فهم زیهمه چ شتریگشتم که پ یم یکس دنبال

 ینه حت گر،ید زینه چ نیهم ند،یفقط کنارم بش! ندیبزنم بداند، کنارم بش یآنکه مجبور باشم حرف یب

 ...خواستم یرا نم زیچ چیه....يدلدار
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بودم،  ی، ته...خوردیچالند و روحم را م یگرفت، بدنم را م یکه داشت جانم را م یمانیپر از پش! از خال بودم پر

 دهیکش میپا ریرا هم از ز نیخراب شده بود، زم زیسرم آوار شده بود، همه چ يرو شیچند ساعت پ نیهم ا،یدن

 يآدم ها نیلحظه به بعد از چشم بهتر نیهم زا یبدان نکهیا ،یوزن یب هیشب یخلسه، حس هیشب يزیچ....بودند

 تیهم روبه رو يزیچ گریو حاال د يپشت سرت را خراب کرد يپل ها دیایب ادتی نکهیا ،يافتاده ا تیایدن

 ....يجدا شده ا دیبخش یم تتیکه هو ییزهایاز تمام چ تتیاز غرورت شخص یمطمئن باش گرید نکهیا....! ستین

نبود که  یکس یوقت....! داد یم تیاهم یچه کس...بغلم جمع کردم، سردم بود، لرزم گرفته بود يرا تو میپاها

 واریداشته باشد که به در و د ییها یوابستگ يسر کی دیبا زادیآدم! ماندم؟ یم دیچه با يبدهد پس برا تیاهم

که نخش رها شده و سرگردان  یدبادکوزن بودم، مثل با یکند، و من نداشتم، معلق و ب خکوبشیم شیایدن

خواستم  یمن نم...مثل مادرم! و آه و ناله بود، شده بودم حسرت خالص تیهمه اش شکا! زدمیچقدر غر م....است

رده چون خودش گفت دفترچه را نگاه نک...مثل مادرش باشد خواستیکه نم اوشیمثل س..مثل مادرم باشم

 يرفت که آن دفترچه را از رو یذره هم احتمالش نم کی یحت ،گفت یدروغ م..مثل مادرش باشد خواستهینم

 ...!ورقش نزند يکنجکاو يهم از رو کباری یخانه اش نگه داشته باشد و حت يبرداشته باشد چند روز تو زیم

جور سربسته تر  کیبهتر  طیشرا کیوقت بهتر  کیتوانستم  یم فتدیب يگریاتفاق جور د نیتوانست ا یم

 میبودم که ته جمله ها یکه آنقدر خجالت یتوانستم، من ینم زدمیخودم را گول م..نه! اورمیاحساسم را به زبان ب

...! ضربان قلبم چقدر تند شده که دندیفهم یو همه م انداختیکردم صورتم گل م یتا نگاهش م خوردم،یرا م

من که خودم ...که افتاده یچرا ناراحت بودم از اتفاق....! د صحبت کنممور نیتوانستم در ا یمن چطور م

بود که  یم يزیچ کی يواسطه ا کی دیبا...تحمل کنم توانستمیاز آن هم نم شیب! اورمیبه زبانش ب توانستمینم

که  يبودم به خاطر برخورد یبه خاطر رو شدن دستم نبود عصبان تمیعصبانبودم اما  یعصبان...برمال شود هیقض

 ...!و انتظارش را نداشتم دمید

 یجواب من نه است برو پ! چه؟ یعنیها  ینقاش نیا! ست؟یها چ يمسخره باز نیگفت ا یکردم اگر مثال م فکر

 یاطالع یتفاوت اظهار ب یظاهر خونسرد و ب نیلبخند و ا نیبا ا نکهیا ای! خودت وضعم بهتر بود؟ هیکار و زندگ

 ...!شده دهیکش شیوهم نکرده و اصال به درك که هر چه ت کرد که اصال دفترچه را نگاه

 ....هوا که انقدر سرد نبود دم،؟یلرز یچرا انقدر م م،یزانوها يام را گذاشتم رو یشانیپ
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 نیگفت ا یم...! کرد که حرف بزنم که اعتراف کنم یرفت التماس م یبسته ام رژه م يپشت چشمها حامد

مرد درد و دل کن حست را  نیع سایوا! فرار نکن...شهامت داشته باش حرفت را بزن ستین یها کاف ینقاش

 ...آمد یم دیبود نبا یم دیحامد نبا...! بگو

 ادیحاج آقا افتادم  ادی...نشستن را تحمل کنم یتوانستم حت یرفتم، آنقدر سردم بود که نم یم ییجا کی دیبا

حاج ...! تو رو به خدا تا ده برگردها یلیل: دادیمادر قسم م...خانه ام گریکه به مادر داده بودم تا دو ساعت د یقول

بود  اوشیس لیلباسم باب م زدم،یچرخ م یبا سرخوش نهییآ يجلو... قبض ها را ببرد دیآ یآقا اخر شب م

 دهیتا آن وقت من برگشتم هفت پادشاه را هم خواب د....چشم مادر من، چشم..! چشم نواز رنگ ها یهارمون

 ..!.ام

 یسه ساعت را کجا گذراندم که هر چه فکر م نیبود ا کیبه  قهیبلند کردم ده دق میرا به زحمت از زانوها سرم

 !آوردم یکردم به خاطر نم

که نبودم،  يدختر فرار....رفتم ینشستم از زور سرما از حال م یم گرید ي قهیگشتم خانه، اگر چند دق یبرم دیبا

بلند شدم  مکتیبودم، از ن فتادهیرا که هنوز از چشمش ن یتنها کس خواستم،یمادرم را م....گشتم خانه یبرم دیبا

کردم، سرم را به  یخودم حس م يو پسر را رو دخترنگاه  هینیراه افتادم، سنگ دیلرز یکه به شدت م یبا بدن

 !د؟یدار لهیوس....دیببخش: سمتشان برگرداندم

 ؟؟...دیبرسون ییجا هیتا  شهیم...منو شهیم: کرد یم محرکت نگاه یهمانطور ب پسر

*** 

 !؟..راست ایدست چپ : جلو نگاهم کرد ي نهییو اخم از آ تیعصبان با

  رفت،یم جیگ سرم

 ممنون...چپ دست

کلمه هم حرف نزد، ساکت و صامت و دلخور  کی میاول که سوار شده بود ياز لحظه  شیکنار دست دختر

 .کرد ینشسته بود و به جلو نگاه م شیسرجا

و حامد  اوشیفقط س ایافتاد که تمام مشکل دن ادمیضربان قلبم چند برابر شد، تازه  دیچیکوچه پ يکه تو نیماش

...! رفتگر محل را یحاج آقا تصور کردم حت دمیکوچه د يرا که تو يچند نفر...! ستیها ن ینقاش يو دفترچه 

و  ردیگ یسرم دستم را م يزند تو یمها  بهیغر نیا يجلو دیآ یکردم م الیخ...رفت یم یاهیس میچشم ها

 .....کنند با خودشان یم الیهزار جور فکر و خ نندیش یها م بهیغر نیداخل خانه، بعد ا بردمیکشان کشان م
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 ...نشد میرو! د؟یلطفا برگرد شهیم...! دیبرگرد میبگو خواستیم دلم

 ...در خودم فرو رفتم نیعقب ماش هیصندل يرو

 !؟..کجا نگه دارم: دیپرس دوباره

 تر شده بود ظیبار نگاهم نکرد، اخمش هم غل نیا

 ممنون شمیم ادهیپ نجایهم...! نجایهم گفتم

 ادهیپ نیحال تر تشکر کردم از ماش یبار ب نیترمز دوباره و ا ينمانده بود، زد رو شتریب یخانه مان ده قدم تا

 یبردارم، کاش م يشتریرا محکم تر و با اعتماد به نفس ب میکردم قدم ها یسع نشانیسنگ ينگاه ها ریشدم ز

به  دمیحاج آقا قرار نبود بماند، تنها ام....نه ای خانه رومیاصال م! کدام خانه يتو رومیم نندیرفتند، منتظر بودند بب

 ....برد یو م ردیگ یقبض ها را م دیآ یبماند، م ستیبود که حاج آقا قرار ن نیهم

 یقینفس عم وار،یزدم به د هیخارج شوم تک درسشانیخانه پنهان کردم تا از د يجلو هیرا در فرو رفتگ خودم

آنطرف تر پارك شده بود، خودش هم بود، دو دستش را  یکم نشیماش! چشمم افتاد به حامد کدفعهی....دمیکش

.... پشتم را کردم دیبار یمنفرت و خشم و غضب  شیکرد، از چشم ها یفرمان و نگاهم م يگذاشته بود رو

 ...زنگ يانشگت لرزانم را گذاشتم رو

 ...برو الیواو.ن،ییپا دیآ یحاج آقا دارد م...برو عیبرو، سر یلیل: مادر آمد يبرنداشته بودم که صدا هنوز

نوشته شده  يحدکه کنار هر وا ینامفهموم ينگاه کردم، به اسم ها فونیآ يزده و مبهوت به دکمه ها شوك

 ....بود

 !کجا برم؟: گفتم

 ....دهیبدو تا نرس....لوفرین شیپ برو

حامد  نیسنگ ينگاه ها يبودند، جلو ستادهیکه هنوز منتظر ا یزوج جوان يچشم ها يجلو... قدم رفتم عقب چند

 ....بلند شروع کردم به راه رفتن ياز آن طرف کوچه با قدم ها

هستند که کمک  نجایباز هم سه نفر ا فتدیب یم را لرزاند، فکر کردم هر اتفاقخانه تن یباز شدن در آهن يصدا

 يزیخفت و آبرور نیرا به ا ییفکر مغزم را پر کرد که مردن در تنها نیکنند که نگذارند مرا بکشد، اما بالفاصله ا

 !شد پس خانوم؟ یچ: دیچیکوچه پ يتو شیاصد: شد ادهیپ نشیپسر جوان از ماش...دادمیم حیترج شتریب

 ....فاسد يآبرو یب نمیواستا بب: گوشخراش و خشک حاج آقا يبندش صدا پشت
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حامد تا  يرا کم داشتم جلو نیفقط هم! هیگر ریوسط کوچه و بزنم ز نمیزد کم مانده بود بش یدهنم م يتو قلبم

 ...شود لیشبم تکم يها يزیآبرور

 ...دنیرا محکم گرفتم وشروع کردم به دو فمیک بند

تا از کوچه  دمیپاشنه بلند آنقدر دو يبا آن کفش ها....شد یلحظه هم قطع نم کیواستا واستا گفتنش  يصدا

 یاصل ابانیشد به خ یم یکه منته یسر چهار راه...! دمییرا هم دو ینییپا يتمام کوچه  یحت رون،یهم زدم ب

با ترس بلند شدم و ....شدم دهیآسفالت سفت و خشک کش يرو ن،یزم يکفشم شکست، پرت شدم رو يپاشنه 

 يحامد بود، خودم را رو....ترمز گرفت میپا يو جلو دیچیبه سرعت از کوچه مان پ ینیعقبم را نگاه کردم، ماش

 ....دادم هیتک واریو به د دمیعقب تر کش نیزم

 !؟یخوب.....یلیل: نییپا دیپر نیماش از

 ...خوبم -

 !شده؟ تیزیچ نیزم يخورد....نمیبب -

 کرد  یم یرا بررس مینگاه کنجکاوانه و هراسانش سرتا پا با

 ...ستین يزیخوبم چ -

 بتوانم خودم را نگه دارم  کباری نیکاش فقط هم! کردن بودم هیدر حال گر شهیهم! کردم یم هیگر دینبا

 !؟یمطئن: شد کنارم خم

 !د؟یایرا نگاه کردم، نکند ب ابانیخ يبرگشتم و دوباره باال نگران

 !بود؟ یک نیا: نگاهم را گرفت سرش را چرخاند رد حامد

 !شوهر مادرم: را فرو خوردم بغضم

 گانهیب یطرف صحبت است که با زبان یانگار با کس! دهینگاهم کرد انگار که تا آن روز هرگز مرا ند يطور

 !؟یک: ردیرا بگ شخندشین يکند، نتوانست جلو یصحبت م

 ! ؟یکن یمسخره م! ؟يخندیم! شوهر مادرمه: گفتم زدیکه در کالمم موج م ینفرت با

اش و هلش دادم عقب تا راهم باز  نهیبه س دمیرا کوب فمیبود بلند شدم ک دهیچیبدنم پ يکه تو يعذاب و درد با

 !واسه مسخره کردن من یش یهمه جا حاضر م شه،یهم: شود

 !؟یچ -

 ا را در آوردم گرفتم دستم توانم راه بروم، کفش ه یشکسته نم يبا پاشنه  دمیفهم تازه
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 !؟یکن یم کاریچ: سرم آمد پشت

 ..!حامد برو -

 !کجا برم؟ -

 !؟يریتو کجا م: میجلو دیندادم پر جواب

 ..رمیم لوفرین شیپ.....رمیم....رمیم -

سوار شو  ایب! ه؟یچه وضع نیخب ا....خب: که دستم گرفته بودم ثابت ماند ییکفش ها يرو شیچشمها

 ...رسونمتیم

 ....را ببندم میکه بتوانم چشم ها ییجا کیکه بشود نشست،  ییجا کیفقط  خواستم،یرا م نیهم

و سر به راه چرخ زدم و برگشتم  عیکه مط یوقت نیهم يبرا ندازم،یبود مخالفت کنم و داد و هوار راه ب منتظر

از خودش سوار  کرد، زودتر یبود و نگاهم م ستادهیا شیمات و مبهوت سر جا يچند لحظه ا نشیسمت ماش

 ....!شدم نیماش

 ....بلند آمد و سوار شد يبا قدم ها یاز مکث کوتاه بعد

 ....یلیل: را روشن کرد، گفت نیماش. زدیبستم، نفس نفس م عیرا سر میها چشم

 هیو راحت یهم نکرد، در گرم میصدا گرید دیکش یقیرا باز کردم نه جوابش را دادم، نفس عم میچشم ها نه

 مرا به عالم خودش بکشاند یخستگ ایضعف  يبود تا خواب از رو ازیکوتاه ن ي قهیفقط چند دق نیماش یصندل

*** 

 رفتند،  یم سهیو هر سه ر زدیورق م شانیرا جلو یکرد حامد دفتر نقاش یپچ پچ م لوفریدر گوش ن اوشیس

 ....گهیبردار د -

داده بود به  هیشده بود، تک ادهیان کردم، حامد پبود بازش یرا بهم دوخته بودند با هر جان کندن میپلک ها انگار

 لوفرین يخانه  يتا بفهمم جلو دیطول کش هیچند ثان يرفت، به اندازه  یاش ور م یو با گوش نیماش يبدنه 

 ....میا ستادهیا

معده  اتیرا باز کردم خودم را رساندم به کنار جدول و محتو نیدر ماش دم،یلرز یداغ بود، عرق داشتم اما م سرم

 سرم افتاده بود  يحامد رو ي هیسا...ام را باال آوردم

 !؟یخوب یلیل -
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کردم دنبالت راه  یانگار که داد بزند چه غلط ه،یگر ریاالن است بزند ز نیملتماسنه بود، انگار که هم لحنش

 ...مرتکب شدم که با تو آشنا شدم یکردم سوارت کردم، چه گناه یافتادم، چه اشتباه

 درمانگاه؟ میبر يخوایم: در آورد و گرفت طرفم بشیج از یدستمال

 ... نیماش یصندل يشدم، تلوتلو خوران خودم را دوباره انداختم رو بلند

 ...خوبم..خوامینم..نه -

 ...دارهیبرنم زنمیزنگ م یهر چ: و به چراغ خاموشش نگاه کرد لوفریاتاق ن يزد و به پنجره  یچرخ یکالفگ با

 ...به دوران افتاده بود سرم

با شوهر  یعنی...با...خونه تون، من خودم با پدرت میبرگرد يخوایم: و گفت نیسقف ماش يرا گذاشت رو دستش

 ....کنم یمادرت صحبت م

 يشد دستم را گذاشنه بودم رو لیبلند و بعد به قهقهه تبد يلبخندم به خنده  رم،یخنده ام را بگ يجلو نتوانستم

نگران و  يخنده ام به چهره  يبه صدا ختیریصورتم م يرو اریاخت یکه ب میبه اشک ها دم،یخند یدلم و م

 یو زمان م نیبه خودم به زم اوشیپارك، به س يبه زوج تو ش،یچند ساعت پ يهاج و واج حامد به اتفاق ها

 ....منو نگاه کن...منو نیبب....یلیل نیبب: حامد با اضطراب در طرف مرا بست و خودش دوباره سوار شد....دمیخند

 را پاك کردم  میسرعت اشک ها به

 يهم دلسوز شیتوانست، انگار با چشمها یکرد اما نم یم یهم سع یلیکرد نگاهش دلسوزانه نباشد خ یم یسع

که اومدن تهران، االن خونه ان،  شهیم يپدر و مادر من دو سه هفته ا نیبب: گفت...! کرد و هم مسخره یم

پدر و مادرمم ..نگاه کن منو یلیل...نیبب! ؟يایم! ما؟ يخونه  میبر يخوایم...موننیم من و مهراد شیپ

 !؟يایم...هستن

اگه  زنمیزنگ م لوفریهم به ن گهیبار د هی: اش را در آورد یمعذب بود، دوباره گوش...را ندادم جوابش

 ...ما يخونه  میریبعد م...برنداشت

چراغ اتاقش از قصد خاموش ! و حامد بودند اوشیهمانطور که س! بود زاریاز من ب لوفرین! داشتیبرنم لوفرین

هم  گریده هزار بار د کباریچرا ! کرد یخسته م یحامد خودش را الک... دادیاش را از عمد جواب نم یگوش....بود

 ...!محال است بردارد...! زنگ بزن

**** 
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اند و  ستادهیکه دست به کمر ا نمیرش را پشت در ببانداخت در خانه را باز کرد، منتظر بودم پدر و ماد دیکل حامد

 ....دییبفرما: گفت يکنار، با لبخند دوستانه ا دینبود حامد خودش را کش یکنند، کس ینگاهم م

شد  یراحت م یلیشباهت به حامد نبود، خ یب رون،یاز آشپزخانه آمد ب يرا داخل نگذاشته بودم که پسر میپا

قد بلند تر، چهارشانه تر و سبزه تر از حامد ..! شد یو همه جا حرفش م شهیهمکه  ستیحدس زد که همان برادر

 بود، 

 ...برادرم مهراد: بالفاصله گفت حامد

آورد  یخودش نم يبا من نداشت، مات و مبهوت بود اما به رو ییخوش آمد گو يبرا یحرف چیه بهیغر پسر

 نزد،  یباز هم حرف ستاد،یبه دست آمد جلوتر و کنار ستون ا وانیل

 ...دانشگام هستن ياز دوستا یکی شونیا: دوباره گفت حامد

 رفت  یاسمم طفره م ياز ادا يطرزآشکار به

 ....لب سالم داد ریخودش را صاف و صوف کرد و ز یحال یاش را برداشت، با ب هیتک مهراد

حامد خودش را  ن،ییپا دادم، سرم را انداختم يا مهیو گزنده بود، جوابش را با سالم نصف و ن نیسنگ نگاهش

 !هنوز؟ ومدنیمامان بابا ن: دیو مهراد حائل کرد و پرس نیب

 ! نه -

 !گه؟یامشب د انیم -

 !من از کجا بدونم؟! يتو باهاشون حرف زد -

 ....انیگفتن باغ عمو شام دعوت بودن، م -

من به  یلیل: رد، حامد گفتک یبود و نگاه م ستادهیا نهیتکان نخورد همانطور دست به س شیباز هم از جا مهراد

 ایب يخوایم....يخوایم....گهید انیخونه، گفت خودشونم م ارمتیخودش گفت حتما ب طویدادم شرا حیمامان توض

 ....استراحت کن کمیاتاق من، 

گفتم و معذب و درمانده پشت سر حامد راه افتادم،  يدینظرم داشت ببخش ریراه افتاد، به مهراد که هنوز ز جلوتر

در اتاقش را باز .... نداشت تیاهم میبرا زیچ چیه گریرفتم، انگار د یابرها راه م يکرد، انگار رو یمغزم کار نم

را با دو  یتخت و صندل يرو يانبوه لباس ها  ستتوان یکه م یسرعت تیکرد و خودش اول رفت داخل، با نها

 ....دست جمع کرد

 ...انگار بمب خورده هینطوریا شهیاتاق من هم نیا دیببخش: آنکه نگاهم کند با خجالت گفت یب
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 رفت،  یم یاهیس میچشم ها وار،یرا گرفتم به د دستم

 !؟یخوب -

 ...یخوبم مرس: واریحق به جانب مهراد بود با ترس برگشتم عقب خودم را چسباندم به د يصدا

 !گه؟ید یمطمئن -

 !خوبم گهیخودش داره م! گهیخوبه د: گفت یبا کالفگ حامد

 ای يخورد يزیکنم اگه چ یفکر م یدونیم: را جمع کرد و گفت شیرا انداخت باال لب ها شیابروها مهراد

 ! میبه حالت بکن يفکر هی یاالن بگ نیبهتره هم يدیکش

 .....!مهراد -

 ...رینخ: را چرخاندم طرف حامد و گفتم سرم

ممکنه  یما هم هست يخونه ! ه؟یکه منظورم چ یدونیم ست،یجالب ن یلیخ دنیحالت خواب نیتو ا نیبب -

 ....دردسر ساز شه

 ...!مهراد دهنتو ببند -

 آمد  یخونش در نم يزدیسرخ شده بود، کارد م حامد

شلوار گرمکنش و در  بیرا فرو برد در ج شیانداخت باال، دست ها یاطالع یب يرا به نشانه  شیشانه ها مهراد

 ...!از من گفتن بود! ستین يخب عاد: رفت گفت یکه م یحال

 ....!بهتر بود دمیخوابیم ابونیتو خ: لبخند برگشتم و به حامد گفتم با

 ....تو هالم رونیصدام کن من ب یخواست يزیشرمنده، اگه چ دیببخش....یلیل -

بزند در را پشت سرش محکم  يگریحرف د ایرم را بپرسد آنکه نظ یاز کنارم رد شد ب یبلند و عصب يقدم ها با

 ییشروع شد هر چه گوشم را چسباندم به در و تالش کردم جز صداها ییپچ پچ ها يبست، بالفاصله صدا

تخت،  يرا رها کردم رو ودمتوانستم فکر کنم، خ یفکر کنم، نم خواستیدام نم دم،ینشن يگرید زینامفهوم چ

 اوشیبه س! بود؟ ستادهیدر خانه مان ا يچرا آن وقت شب جلو! دنبالم؟ دیایب دیبود که با دهیحامد از کجا فهم

 يآور ادیرفت، به خودم  یم میبه کل آبرو دیدیحاج آقا را م اوشیاگر س! چه بهتر که نگفته بود! حتما نگفته بود

 يجا نمشان،یبب گرید خواستینمنزند، دلم  لوفرین ای اوشیاتفاقات به س نیا زا یکردم حامد را مجاب کنم حرف

آدم ساختن با نفرت ! نبودم نهیهمه ک نیمن آدم تحمل ا! پر کرده بود نهیخوبم را تنفر و ک يحس ها يهمه 
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پسرش،  دهاست که قبول کر دهیفکر کردم مادر حامد چقدر مهربان و فهم....توانستم دور شوم یفقط م....نبودم

 ...! ندارد یاصال به خودش شباهت..! است تیشخص یفکر کردم برادر حامد چقدر ب....به خانه اوردیرا ب يدختر

را  شیشگیعطر هم يحامد که بو يپتو ریبودم، خودم را ز داریو ضعفم ب یشب را با وجود تمام خستگ یمابق

غرورم  يشکسته  ياتا صبح فقط با تکه ه خوردم،یغصه هم نم....کردم یپنهان کرده بودم، فکر هم نم دادیم

 سیو بالشتش را خ خوردیسر م امبسته  يپلک ها ریگه گاه از ز ای میکه از چشمها ییبودم با اشک ها ریدرگ

دانند و با تنفر  یبه باد رفته که حاال تمام عالم و ادم م میکردم تمام شده ام، آنقدر آبرو یکرد، حس م یم

 ،ییگوبند چه رسوا یم! دهندیهمه با انگشت نشانم م رونیذارم بخانه که بگ نیرا از در ا میکنند، پا ینگاهم م

 ! يهر چه دختر را برد يآبرو

که  یکس يکه ممکن بود، جلو یوضع نیبا خفت بارتر! احساساتم، رازم برمال شده بود شیچند ساعت پ نیهم

تلخ تر بود،  یرفتارش از هر نه و جواب منف! دوستم نیتر یمیص! دوستش نیتر یمیعاشقش بودم و صم

نداد، چون مادرم هم  اهمباشد آنجا بود، مادرم ر ستیبا یکه نم ينداشتم، چون مرد ییبرگشتم به خانه ام جا

 مانیزندگ زیخاطر صاحب ومالک همه چ نیبهتر، فقط به هم یبا پول با وضع مال ،يبود که با قلدر يمرد يبرا

کوچه پشت سرم  يتو رون،یب ندازدیداد مرا از خانه ب یخاطر به خودش اجازه م نیکه فقط به هم یکس! شده بود

 ...!ببرد مهه يرا جلو میبدود داد بزند فاسد، و آبرو

داشتم ...و غرق نشوم ندازمیوجود ندارد که بتوانم چنگ ب يگرید زیچ یعنیتمام شده باشم،  دیکردم با یم فکر

 ! لیدل یب یالک خودیب...زدم یدست و پا م

دهان و  يصورتم، درست رو يو گذاشتم رو رونیب دمیسرم کش ریرا گرفته بودم، بالشت حامد را از ز ممیتصم

افسوس ..! کرد یهم م هیشد، حتما گر یم مانیحتما پش! کرد؟ یم هیگر میبرا اوشیمردم س یاگر م..! ام ینیب

از خودش شرمنده ! ش کنم؟دل خو کباریهمه عمرش کوتاه بود  نیرا که ا يخورد که چرا نتوانتسم دختر یم

 يکه چرا با من بد رفتار...ذره هم که شده مرا دوست داشته کیته ته دلش  دیکه شا دیفهم یشد تازه م یم

 ...کرد و غرورم را شکست

 آمد بالشت را محکم تر به صورتم فشردم،  یداشت بند م نفسم

 هیاز سر زندگ ییآبرو یب يکرد که لکه  یشد و خدا را شکر م یشد، حاج آقا حتما خوشحال م یدلتنگ م مادرم

 ....زن دومش پاك شده

 ...نبود يخبر يو زار هیاما از گر....خوردند یهم فقط افسوس م لوفریو ن حامد
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سرو صدا آمد  یو ب نیانداختم کنار و خودم را زدم به خواب، حامد پاورچ عیکرد بالش ت را سر ییاتاق صدا در

 ...رونیگذار دوباره رفت ب یو با نگاه دمیداشت که ندبر يا لهیوس زشیم يداخل از رو

 شیو برا اورمیبال را سر خودم ب نیاتاق او ا يتو دیحامد سوخت، چرا با يمردن تقال نکردم، دلم برا يبرا گرید

 !دردسر درست کنم؟

که شش سالم بود و سرخک گرفته  یکردم، مثل وقت یها را حس م هیگذر تک تک ثان....شب ادامه داشت اما

شب  يبودم و آنقدر تبم باال بود و حالم بد که لحظه لحظه  دهیپنجره خواب ریبودم، مثل همان شب درست ز

 ...!دمیدیآسمان م يگذشت، حرکت ماه را تا صبح تو یگرفت و م یجانم را م

و ورود پدر و مادر حامد را،  دمیا شنباز شدن در خانه ر يکه صدا یاز آن همه عذاب کنده شدم فقط، وقت کباری

 یاما هر چه سع دیکه کنجکاووانه سرك کش یزن اهیس ي هیکه باز شد، سا ينامفهوم، در يدوباره پچ پچ ها

 کشف نکرد  خواستیرا که م يزیپتو چ ریکرد از صورت پنهان شده ام ز

مثل  دیو با نجاستیهم میو پاها نمیزم يهنوز رو دیایب ادمیدهد، که  نمینبود که بتواند تسک زیچ چیه گرید و

 ...کنم یسابق زندگ

تخت، جان نداشت بدنم را گرم کند، اما  يباال آمد، آفتاب صبح خسته و کشدار و خواب آلود پهن شد رو دیخورش

کمد، کتاب ها،  يقفسه قفسه ها نم،یتوانستم بب یاتاق را م يتو ایاتاق را روشن کرده بود، تمام اجسام و اش

 ...یصندل يشده رو تلنبار يلباس ها ،ییکادو يعطر و ادکلن، خرس ها و عروسک ها يها شهیش

 دم،یباز شدن در را شن ژیق يرا بستم و خودم را زدم به خواب، صدا میچشمها عیچند تقه به در زد، سر یکس

 ...شدم یم داریب دیکند، با دارمیتابانه و با سماجت دوباره به در ضربه زد تا ب یکه ب یدست

حامد را  دنیباز کردم، انتظار د یساختگ یرا با حاالت میو پلک ها....دادم یپتو کش و قوس ریز یرا الک خودم

 !داشتم نه مادر ش را

 د،یرس یبه زور تا شانه ام م دیو کوتاه قد بود، شا انسالیم یزن ستادم،یو ا دمیپر میو خجالت زده از جا هراسان

رفت، پوستش به  یمادر توقع م کیبود که از  یهمان زشیو ر یرنگ يچشمها زیاما لبخندش، حالت محبت آم

 ...بارز حامد ي هزد همان مشخص یم شیکه چشمها یمهراد بود و خنده اش، برق يسبزه ا

 سالم  گفتم

  میتخت، دست داد يو مهر گذاشت رو یبود با نرم دهیصبحانه چ شیتو قهیرا که با سل ینیس

 !؟يدیت خوابسالم دخترم، راح گفت
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 خت،یبود که ترسم را به کل ر يزیهمان چ شیاصفهان نیریو ش ظیغل ي لهجه

 ...ممنون گفتم

ساعت ها  شبیکه د ییزهایتخت، اضطراب باز شدن سر صحبت و بازگو کردن تمام چ يرو نمیکرد بش تعارفم

 را به لرزه انداخته بود میدر ذهنم مرورشان کرده بودم دست و پاها

زحمت داده ام، زبانم بند آمده  نکهیبابت ا یعذرخواه ایکردم  یتشکر م دیگفتم با یم يزیچ دیمن با! مینشست

 ...کنم یرا مخف قیبا کدام استدالل حقا ای اورمیب يدانستم از کجا شروع کنم، چه بهانه ا یبود، نم

 ....آقا حامد مجبورم کردن ارم،یزحمت به بار ب نجایا امیب خواستمینم گفتم

 ...برادر خودت يخودت، حامد هم جا يهم مثل خونه  نجایدخترم، ا يدار اریاخت فتگ

 با خانوادم تماس گرفتم؟ دیپرس بعد

مادر من بوده که چقدر  شیتمام فکر و هوش و حواسش پ شبیگفت از د یو گنگ نگاهش کردم، با ناراحت چیگ

 ..تحمل کرده یو دلواپس ینگران

 دوم را هم زد  يبودم که ضربه  امدهین رونیحرف ب نیاز شوك ا هنوز

 !خوابگاست يمسئوال هیتیدرا یو ب يفکر یاش از ب همه

 يو سر و ظاهر آشفته  ختهیبه هم ر ياتاق، با موها يتو دیاز آنکه جمله اش را کامل هضم کنم حامد پر قبل

 ...ناراحت شد یلیخبه مامان گفتم آب و برق خوابگاتون قطع شده، بنده خدا : شده داریتازه از خواب ب

و  ریهمه مس نیکه دوباره ا یتونستینم نجا،یا ياومد يکار و کرد نیپشت سرش در آمد که بله بهتر مادرش

 ....تا يبر

رفت  ادمیمن  یگفت راست خوردیکه در چهره و کالمش موج م ینیریبه حامد انداخت و با ش یکرد، نگاه یمکث

 ...چونهیپ یکنه و م یبس که آدم و دستپاچه م....دایببخش! د؟ییپسر بپرسم شما اهل کجا نیاز ا

 یلیل.....ام.....امم: ببندم، با التماس به حامد نگاه کردم، حامد گفت دیکه دهان باز مانده ام را با دمیفهم تازه

 ....خانوم از مشهد اومدن

 !د؟یهست يپس مشهد...به به -

 زدم  لبخند

 !همه راه دور، نبود خانواده؟ نیا! ؟یمونیم ستیدخترم خوابگاه سختت ن -
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 نیخوابگاه بهتر نیدانشگاهه، بهتر نینه مامان جان، دانشگاه ما بهتر: جواب داد عیمن سر يبه جا حامد

 ...گهیکنه د یجور داره تحمل م هی یخب هرک! از شما؟ میستیامکانات، بعدشم مگه من و مهراد دور ن

 !میزنیبرو دست و صورتت را بشور بعدا حرف م! خب یلیچشم و ابرو آمد که خ مادرش

 ....!کرد رونیشده بود به اتاق ب ریمن زنج يو اشاره ها حامد را که به التماس نگاه ها مایبا همان ا و

 !فتدیکردم تا کامال در ذهنم جا ب یخودم مرور م يبا مادرش برا ییرفت و من در تنها یداشت م حامد

کنم، آب و  یم یدانشگاه تهران از خانواده ام دورم، خوابگاه زندگ یعکاس يرشته  یاز مشهد آمدم دانشج من

 ....دلواپسم هستند یخانواده ام حساب! و مرا آورده خانه شان دهیبرق خوابگاه قطع شده، حامد به دادم رس

 !سرد شد تییبخور چا زم،یبخور عز: صبحانه را هل داد سمتم ینیس مادرش

*** 

 یکه همراه مادرش به تهران آمده باور نم دادینم حیتوض میاصال پدرش انگار نبود اگر حامد برا! دمیرا ند پدرش

داد که  حیحس و حال توض یسربسته و ب یلیخ کباریالبته مهراد ! شهر حضور داشته باشد نیکردم که در ا

 عتریکرده که هر چه سر حتیهم نص رابرادرش مانده، پسرها  يمن راحت باشم رفته خانه  نکهیا يپدرش برا

 ...!کنند یخانه را خال

 ..! ما يلب گفتم مثل حاج آقا ریپوزخند انزجار آور مختص به خودم ز با

 هیمذهب يدختر مردم، حاج آقا هیراحت يکرد برا یم یها، خانه را خال نیا هیمذهب يکه فرق داشتند حاج آقا البته

 ...!خودش هیحترا يکرد برا یم یما خانه را از دختر خودش خال

 .....!من، حامد و مادرش! میخورد زیم کیپشت  ییرا هم سه تا نهار

رود و  یوقت ها ده هفته م یماند و بعض یخانه م کسریوقت ها ده روز  یگفت بعض یرفته بود، حامد م مهراد

 ....!شود، حاال هم رفته بود ینم شیدایاصال هم پ

جا باز کردم که بشوم کمک دست مادر مهربان و  ییکنم کنار ظرفشو زیآنکه خودم را عز ياز نهار برا بعد

از خانه  يخودم را دختر افسرده  دیبه هر حال که نبا! حامد و در شستن ظرف ها کمکش کنم هیدوست داشتن

سرحال و خوشحال و خوشبخت بودم که  يدانشجو کیمن ! دادم یخورده نشان م یو شکست عشق يفرار

 ..!جا شده بودم یخوابگاه ب یساتیمشکالت تاس يسر کیفقط به خاطر 

 یم فیتعر میگفت، برا یاصفهان م يها ییبایداشت از ز دم،یکش یزد و من آب م یظرف ها را کف م مادرش

 شانیمیقد يکرد که حامد مثل خودش عاشق اصفهان است، ولش کنند تا ابد همان شهر خودش همان خانه 
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 ادشیاصفهان از  دهید، تهران را ..کند یزرق و برق چشمش را کور م! وفاست یکند، اما مهراد ب یم یزندگ

 ....کند یخودشان را مسخره م یکلنگ يبرج نشسته، خانه  يتو.... رفته

بود  دهیانگار تمام مدت گوشم چسب زد،یحامد بود که با تلفن حرف م شیحواسم پ دم،یخند یکردم و م یم گوش

را که قطع کرد  یحساس نبودم، گوش یالک زد،یدر مورد من حرف م! رفتیطرف و آنطرف م نیبه دهانش و ا

پا و آن پا کرد که  نیا درو آنق دیمادرش خند يبه حرف ها یالک ستاد،یآشپزخانه، پشت سرمان ا يآمد تو

کردم راه افتاده دور  یم الیکردم موضوع حاج آقاست، خ یفکر م! اوردیب رمیکارمان تمام شود و بتواند تنها گ

 ! آدرس حامد یگردد پ یم یلیزنگ زده که مادر ل لوفریکردم، گفت ن یکند، اشتباه م میدایتا پ شهر

 !حتما به دستور حاج آقاست گفتم

 ..!دهدینه مادرت قسم خورده که آدرس را به حاج آقا نم گفت

 !نجا؟یا دیایب خواهدیخودش م گفتم

 !گردند یکه دنبالت م يدختر و پسر ينه آدرس را خواسته برا گفت

 !کدام دختر و پسر؟ گفتم

خودم هم ...! نمانده که نگفته باشم يزینگاهش پر از عالمت سوال بود، گفتم چ! دانست یرا نم یکی نیا جواب

 ...!دانمینم

 ....کالفه بود خسته شده بود! نییو خم شد پا شیزانوها يرا گذاشت رو شیدست ها واریداد به د هیتک

 ...!ترس ندارم یاز کس...دادم به هر حال من آدرس را گفت

 !نگفته؟ يزیچ اشیس دمیو مظلوم نگاهش کردم، با عذاب و خجالت پرس ساکت

بس کن : شد تشر زد یو تلخ م نیبود که صورتش خشمگ يبار نیاول نیرا آورد باال، از شب قبل ا سرش

 ...بس کن...! یلیل

با  ایبهش گفتم ب شبید...گفته يزیچ! ا اتفاقاچر: سمت در، دلش خنک نشد دوباره برگشت و با نفرت گفت رفت

 ....ادیگفت خسته ام خوابم م م،یکن داشیپ یلیدنبال ل میهم بر

 ...!دیکش یگوشم سوت م يتو قهیتا چند دق شیو رفت که صدا دیاتاق را چنان محکم به هم کوب در

*** 

 !رتریزودتر نه د قهیدق کیاز ظهر است، نه  عدیدانستم پنج  یاش نگاه کرد، م یبه ساعت مچ یبا کالفگ حامد
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 يگشت و همه جا چند لحظه ا یکه همه طرف م ییمردمک چشم ها ای شیپاها یتند و عصب يدادن ها تکان

 ....داد یشد جز صورت من، مضطرب نشانش م یثابت م

  يداد یبهتر بود آدرس را نم گفتم

 ها از دستش در برود،  قهیخواست دق ینداد دوباره به ساعتش نگاه کرد، نم جواب

و سر به هوا،  کارینگهبان ب ينگاه ها ریز ،یقرمز مخمل يمبل ها انیم م،یبرجشان نشسته بود یالب يتو

 ..! که هنوز جمعش نکرده بودند یو رنگارنگ ریچشمگ نیهفت س يسفره  يدرست روبرو

 !دارن؟ کاریبا من چ ایهستن  یدو نفر ک نیا نکهیندارم در مورد ا ينظر چیمن ه: طاقت گفتم یب

 ..را پشت گردنش قالب کرد شیرا گرفت سمت سقف و دست ها سرش

 !باهام؟ یزنیحرف نم چرا

 !يدینپرس يزیگفت چون چ یتصنع يخونسرد با

افتاد که  ادمیتا  یتوانم بروم، ول یرفتار خشک و سردت شده م نیباعث ا نجایاگر بودنم در ا میبگو خواستم

 ....گفتن حرف شدم الیخ یرا نداده ب میهم جواب تماس ها لوفرین

  دیرا قاپ یو گوش انمانیم زیرفت سمت م رجهیاش زنگ خورد، با سرعت نور ش یگوش

 بله؟

 .......تخت خواب خودم ز،یدست لباس تم کی خواست،یحمام گرم م کی دلم

 ....تا انتها دیایو ب دیکه واردش شد يکوچه ا نیهم..بله....نهیبرج آرم دیاریب فیتشر...دیدرست اومد...بله...بله

 .....پارك افتادم، شب گذشته يدختر و پسر تو ادی

 ...دمیفهم...! دمیفهم: زده به حامد گفتم جانیبلند و ه يشدم و با صدا زیخ مین

 ...کنم یخواهش م...در و االن براتون باز کنن گمیم...بله...دیایب فیتشر: را قطع کرد میخوره اش صدا چشم

را باز  يکرد گفت در ورود یما را نگاه م شیساعت پ کیچانه از  ریرا قطع کرد به نگهبان که دست ز تماس

 اش جاساز کرد  یپشت بیج يرا تو یکند، گوش

 !؟يدیو فهم یچ

 !ن؟یدو نفر ک نیا دمیفهم

 !ن؟یک! ؟....خب

 ...!اونان دیشامنو سوار کردن تا دم خونه آوردن ...منو....يدختر و پسر هی شبید
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 !شون؟یشناسیتو نم بعد

 !شدم نشونیمن فقط سوار ماش..! نه

 !آره؟! دم خونه ات ارنتیتا ب يشد بهیو پسر غر هدختری نیوقت شب سوار ماش اون

 !گم ینم دروغ

 !؟يکار و کرد نیا! دمیسوال پرس یگیدروغ م نگفتم

 ...آره

 ...يکرد خودیب یلیخ

زده باشد، حرفش درست به همان  یلیبه صورتم س یهوا کس یبود که ب نیدرست مثل ا دمیکه شن یجواب

 ...سرخ شده باشد یلیاز شدت درد س میاحساس کردم گونه ها یبود، حت ینیسنگ

 ...بود که الل شدم نیحرفش آنقدر سهمگ ي ضربه

 ...دیپاشنه چرخ يشان رو يمجلل برج اجاره ا هیبزرگ چوب بلوط الك زده، ورود در

که شب گذشته  يچند قدم بعد تر از او پسر يو سرگردان وارد شد و با فاصله  جیه همان دخترجوان گاز هم اول

 ....مرا تا دم خانه مان رسانده بود

 ...به استقبالشان رفت يرا دور زد و آنطرف با حالت دوستانه ا زیم حامد

 ....!احترام بگذارم خواستمینم...بلند شوم خواستمینم...مبل نشسته بودم يهنوز مستاصل و وار رفته رو من

 قیو دق خکوبیچنان م! من ثابت شد يو رو دیچرخ شانیرد و بدل شدن تعارف ها نگاه هر دو ریو واگ ریگ در

 ....زده شده باشند رتیکردند انگار که از زنده بودنم متعجب و ح ینگاهم م

 ...حال فاصله را از هر دو طرف حفظ کرد نیآنطرفتر، کنار حامد، با ا ینشست، پسر کم کترینزد دختر

 ....سالم دادند همزمان

 ..!بود نیپسر بدب يچهره  ياز اندازه  شیب تییبه آشنا میاما چشمها...را شل و وارفته دادم جوابشان

 ...!نیماش يجلو نهییدر آ قهیچند دق ينه به همان اندازه ! پارك یکیشبه در تار کی یتییآشنا نه

از هم جدا  يکرده بودند با حالت نخ کش شده ا ریکه به هم گ یینگاه ها يرا صاف کرد، رشته  شیگلو حامد

 ....شدند

 جمع و جور کرد،  یصندل يخودش را رو پسر

 !دوست: آنکه خودش را ببازد گفت یبدهد، حامد ب حیبود که نسبتش را با من توض نیسوالش از حامد ا نیاول
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مساله  کیشبانه روز  کیدوست در خانه اش،  کیوان تلفظ کرد که انگار بودن و ر يکلمه را آنقدر عاد نیا و

 ...کامال حل شده و متداول است ي

 !؟يسرشمار دیکه آمد دیپرس هیهم با کنا بعد

که در هم ادغام شده بود مردانه و دوست  یمشک يو موها شیصورتش با ته ر....دیخند یبامزه م د،یخند پسر

 ایحس را فقط من دارم  نیدانستم ا ینم م،یکن الیو فکر و خ مینبود که بترس يطورکرد،  یجلوه م یداشتن

 ....کند یطور گمان م نیحامد هم هم

خواست زودتر از  یفقط دلش م! بود یبرخالف حامد که در آن لحظه سرد و عصب...دیرس یو آرام به نظر م گرم

 ...و اگر راه دارد سر پسر را هم از تنش جدا کند اوردیسر در ب هیقض

 دیکه پرس یسوال نیدر واقع ا...بد شروع کرد یرعلیکنم ام یفکر م: گفت یمنطق یبه کمکش آمد با لحن دختر

 ...میکن یاول خودمون و معرف دیکنم با یمن فکر م! بود ياز سر کنجکاو شتریب

 ...بهتره ينطوریبله، ا: گفت زدیضرب م نیزم يرو شیها یهنوز با نوك کتان حامد

داشت شروع کند اما  میاست تصم یرعلیاسمش ام میبود دهیکه حاال فهم يپسر د،یپرس ینظر مرا نم چسیه

 ...گرفت یحامد نشات م هیاز نگاه تند و تهاجم دیترد نیا شتریو ب! يچطور قایدانست دق ینم

پارك ....یعنیبا هم پارك،  میرفته بود شبید......من و خواهرم...ما یعنی...من: عاقبت گفت یاز مکث طوالن بعد

 ....شونیا میدیکه د....میاونجا نشسته بود میبود

 ادبانه نبود  یدست به من اشاره کرد اما حرکتش ب با

وساطت  میما رفت...داشتن که خب یراننده تاکس هیهم همون بدو ورود با  يریدرگ هیوارد پارك شدن،  شونیا

 ...ندارن یهم حال و احوال مناس یلیکه خ میبعد همونجا متوجه شد....خب...و...مینک

 ....فرو رفتم یسرش را چرخاند طرف من، از ترس در صندل حامد

 !خب؟...دونستمینم: زد و گفت یعصب پوزخند

 طیشرا نیتو ا ستیبه هر حال خوب ن میبود و گفت روقتیچون د میکمکشون کن میما خواست: ادامه داد یعل ریام

 ...که داشتن تو پارك باشن یبا اون حال

به همون  مشونیآورد نیبا ماش میما سوارشون کرد: شده بود گفت یمعرف یرعلیکه همان اول خواهر ام دختر

شدن و زنگ خونه رو زدن ما هنوز اونجا  ادهیپ شونیبعد که ا...! گفتن خونه اشونه...، که...که داده بودن یآدرس

 ...مینرفته بود ینعی میبود
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که  میمطمئن ش م،کهیاونجا مونده بود تیو احساس مسئول تیانسان يما از رو: عجوالنه اضافه کرد یرعلیام

 !مونن ینم رونیو اونوقت شب ب شنیوارد خونه م

 ...و برونیاومدن  ییآقا هی..که: دوباره گفت خواهرش

اون آقا .....خب: گفت یحوصلگ یخواهر و برادر به دوران افتاده بود با ب انیم دنیکه سرش از فرط چرخ حامد

 !د؟یاومد نجایتا ا نیهم يبرا..! بوده شونیپدر ا

 ...کرد لحنش دوستانه به نظر برسد ینم یسع یحت گرید

 ...بله: با خجالت گفت دختر

 !شما به وجود آورده؟ يبرا یچه مشکل هیقض نیا فهممیمن نم: دیپرس حامد

 پدر منه ...اون آقا: کرد گفت یبه من انداخت و همزمان که نفسش را آزاد م ينگاه دزدانه ا سرپ

را کر کرده بود که  میرا پشت سر گذاشته بودم و گوش ها يسکته ا دیام، شا دهیکردم درست نشن یم حس

 ...!بودم دهیدرست نشن

انتظار داشتم که سرشان ..! و من فقط حامد را کردندیهر سه مرا نگاه م....ستادیا دنیقلبم از تپ يلحظه ا يبرا

که  ندازندیراه ب يباز يا هیحق نداشتند با قض..! دانستم یخودم هم نم! چرا؟! کند رونشانیکند و ب دادیداد و ب

 ...!بودم دهینگه داشتنش زحمت کش یمخف يو چند سال برا نیمن چند

 ...! کرد یگرد از تعجب نگاهم م يبا چشم ها حامد

 : بعد به زحمت توانست از زل زدن به من دست بکشد و از دختر سوال بپرسد ي قهیدق چند

شما دو نفر  یعنی...پس! ؟..پدرتونه دیدیکه دم در د ییاون آقا! دیاقا خواهر و برادر نیشما و ا...یعنی....فهمم ینم

 !د؟یهست یلیخواهر برادر ل

 !ستنین...! نه: گفتم

 ...زد ینم یکرد اما حرف یو تعجب نگاهم م يبا کنجکاو یرعلیام

 ....من بوده هیپدر واقع...اون آقا پدر من بوده و هست! ستنین: لرزان گفتم ییصدا با

 !شوهر مادرته؟ یمگه نگفت: گفت یجیبا گ حامد

 ...!دوخت مانیپا ریز ي چهیو نگاهش را به قال نییسرش را انداخت پا د،یلبش را گز یرعلیام

 ...هیحرفا چ نیا! ...نه: گفتم
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 میاریبه وجود ب یکه مشکل میومدیما ن...ما...زمیعز: گفت یرا در هم گره زد و با دلواپس شیدست ها خواهرش

چند ....ستیمادرتم ن ریتقص..! ستیشما ن ریموضوع تقص نیا...! میو بفهم قتیحق میخواست یما فقط م..! برات

و دنبالش و  میباعث شد کنجکاو ش نیهم...اما انگار نشده..! تموم شده هیقض نیا میکرد یما فکر م ش،یسال پ

 ! میریبگ

آمد هجوم  یم ادمیکه  ییزهایتنها چ...آمد ینم ادمیاسمش  دانستم،یاسمش را هم نم یحت.... زدیحرف م دختر

ل و شاد و خوشحا يحانه باغ، نگاه کردن خانواده ا فیکث يها شهیبود، پشت ش یوار خاطرات بچگ لیس

 ....کردند یم يو باز دندیدو یکه دور استخر وسط باغ م ییخوشبخت، بچه ها

 !....و انقدر مثل بچه بدبخت ها سرك نکشم نییپا میایب یپشت يگرفت که از رو یم شگونیکه مرا ن مادرم

 ! پدرش بود هیاش شب چهره

 ..!حاج آقا هیشب

 ...دینگاهشان همراهم قد کش...بلند شدم میجا از

 ....!دیبر نجایا از

 !؟یکن یم ينجوریچرا ا! یلیزشته ل: هم بلند شد حامد

 ....کن رونشونیب.......رونیبرن ب نجایبگو از ا....رونیبرن ب بگو

 !شد یم لیتبد غیکم کم داشت به ج...شد یبلند و بلند تر م میآنکه بخواهم صدا یب

از سر راهش  اورمیبه بار ن يزیآبرور شتریو ب گرید ییکنان آمد طرفم تا مرا ببرد جا یدستپاچه و عذرخواه حامد

 .....رونیب دیبر دیگفتم بلند ش: و دوباره سرشان داد زدم دمیخودم را کنار کش

 .بار هر دو بلند شدند نیا

حامد .....خواهرم را گرفت و کشان کشان برد ایدست خواهرش، ...! نزد يگریکرد حرف د یعذرخواه یعل ریام

گره  ياخم ها... که بسته شد سرش را برگرداند طرفم یکرد، در الب یبود رفتنشان را نگاه م ستادهیا میجلو

 ..!شد از هم باز کرد یخورده اش را نم

 .....! کلمه هم نگو حامد، حرف نزن هی: کردم و گفتم یدست شیحال پ نیحرف بزند، با ا خواستینم

*** 

 يکه شب را خانه  يداده بود که دختر غامیپ لوفریادرم به نشد، م یتر م دهیچیلحظه به لحظه بدتر و پ تیوضع

 نینشود، که ا میدایآنطرف ها پ گریگفته بود به گوش من برسانند که د خواهد،ینم گریمانده باشد د بهیپسر غر
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قلنبه شده و  کبارهیخودش است که  عصباتبار داستان ت نیا شیها يریبار داستان نه حاج اقاست نه سخت گ

 ...!آبرو از چشمش انداخته یب يمرا به عنوان دختر

گفت برو ! رفتم؟یکجا م دمیپرس دادم،یتختش نشسته بودم و گوش م يکرد، لبه  فیتعر میها را برا نیا حامد

 !موندم با آبرو تر بودم آره؟ یم ابونیتو خ! رفتم؟ یکجا م! اونجا راهم ندادن لوفرین يخونه 

 ! ؟یکنینظر من که نبوده چرا با من دعوا م! من که نگفتم: ه گرفتجبه عیسر حامد

 !االن کجا برم؟! کنم؟ کاریچ دیاالن با: کردم آرام باشم یسع

 !يبر ییجا ستین قرار

 ...!که زد مطمئن نبود یهم به حرف خودش

بلند شم  دیبا....! و ندارم االن برم ییجا! ؟یچ یعنی یفهمیم! جا ندارم....! ينجوریا گهیمادرمم د: خنده ریز زدم

 ! ابونیبرم تو خ

 !کاره ام؟ یچ نجایپس من ا فته،یاتفاق ب نیا زارمینم من

 ! وصل شه؟ ستیوقت قرار ن چیه يدختر مشهد نیآب و برق و گاز خوابگاه ا یبه مادر پدرت بگ يخوایم

گردن  یبرم گهید يهفته  هیه بودن، اومد دیواسه ع! هستن نجایا گهید يهفته  هی تایو مادر من نها پدر

 !ستین یمشکل گهیبعدش د...! اصفهان

 !خونش؟ فتهیب ادیسربار ب هی شهیخوشحال م! ! ؟یچ برادرت

 !مهراد؟

نفر  هیرکوردش مال  نیآخر! از خاطراتمون بگم برات؟ ای! وقتشه با خان داداشم آشنات کنم: خنده ریزد ز یپق

اصال .....طرف مسافر بود از فرانسه اومده بود، مهرادم که خوش قلب تهیخب ال! بود که دو ماه خونمون موند

 ...!راحت التیموضوع خ نیبا ا دارهن یمهراد مشکل...! مادموازل پول هتل بده نیبزاره ا ومدیدلش نم

 ! بمونم نجایا تونمینم من

 !يبرگرد یتونینم خونتونم

باهاشون صحبت  رمیم....! کار کنم نکهیا يبرا هیآتل هیمن و برد  اوشیس....اوشیس د،یقبل ع....شیوقت پ چند

 !خوابمیم نجایکنمم شبا هم هم یکار م نجایا گمیکنم م یم

 !اوشه؟یمادر س هیمیدوست صم هیاون آتل هیکه صاحب اصل یدونیبعد م! حیصح....آها

 ...نگه يزیکنم چ یخواهش م ازش
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 ...!نکن فکرشم

 ....بمونم نجایا تونمیمن نم حامد

 !خونه يگرد یتوام برم شهیم یمادرت راض! میکن یبا مادرت صحبت م میریم

 ......!کارش بخشش است...! کرد مادر، مادر است یبود، حتما فکر م نیخوشب يادیز

 ....امدیدر ن میصدا گریخاطرد نی، به هم..بود يدیخودم هم هنوز ته دلم ام دیکنم شا دیرا ناام دشیام نخواستم

 ...مادر حامد گوش دادم يبه درد و دل ها يزیاغراق آم یو با دل خوش مینشستم سر جا ساکت

 ....جلو دیکش یگرفت و م یدست زمان را م دینفر با کی..! شد یم يسپر دیبا زمان

سپرده بود که زنگ بزند  لوفریبه ن...مرا خالت دهد یانکه حت یکند، ب یرا سازمان ده زیهمه چ خواستیم حامد

بار نرفت، دست  ریمادر ز...! کند دایپ صلهیف هیقض نیدختر، ا کی یانیبا مادرم صحبت کند و با وساطت و پا درم

بمان تا راه چاره  تیدوست ها يکه خانه  فرستاد غامیکرد پ دایمادرانه اش نمود پ يها یآخر هم که دل نگران

  ....!ما يو آمده خانه  دهیکنم، چرا که حاج آقا به کل اثاث کش دایپ يا

  

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

 

را  لشیزن اولش حتما درز کرده و مجبور شده بار و بند شیوجود من و مادر پ ي هیگفت قض تیبا عصبان حامد

 کرد که یاز او صحبت م یاما با همان نفرت شناخت،یحاج آقا را نم! ردیزن دومش پناه بگ يخانه  دیایببندد و ب

 .....کرد یو آرامشبخش که دلم را خنک م یعیهمانقدر طب! کرد یم دیبا

 ...!میبود که رفت یراه نیآخر نیا

کردم  یکردم و نقل مکان م یاز خانه جمع م يرا به شکل نامحسوس و دزدانه ا لمیوسا دینبود با يچاره ا گرید

دعوت من به خانه شان  يبرا یاما بعد از آن هم هرگز تعارف اربودیگرچه خبر ببر و ب لوفرین...! دو برادر يبه خانه 

 ....!نکرد

*** 

 !در اتاق حامد ساکن شدم من
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 یو خرم یمن هم با خوش نکهیا الیشده برگشتند به اصفهان، با خ نییتا يهفته  کیو مادرش راس همان  پدر

 شانیبرعکس بود، پا قایدق هیر واقع قضد....! ماندن وجود ندارد يبرا یموضوع گریبرگشته ام به خوابگاهمان و د

 .....شدم ردوا لمیگذاشتند من با چمدان لباس ها و وسا رونیرا که از خانه ب

که از ماندن  یکوچک يمثل بچه ...! آورد یدر م يو مسخره باز دیخند یخوشحال بود، آرام بود مدام م حامد

نداشتم، پوچ و  یاحساس چیدر اصل ه! داشتم یمن احساس مضحک...! کند یمهمان ها و خبر نرفتنشان ذوق م

 .....ابرهاست يرو...! دارد یکه در خلسه قدم برم یمثل کس! الیخ یمطبع و ب! بودم یته

شدم  یم قیصورتم دق يبعد در چهره ام،در اجزا! يگفتم دختر فرار یبه خودم م ستادمیا یم نهییآ يروبرو

 !نه؟ ای دیا یبهم م نمیتابب

شدم در اتاق را هم  یکه خجالت زده نم ییتا جا دمیخوابیکردم مدام م یروز اول خودم را در اتاق پنهان م چند

گرفتن  رادیا شیمسخره کردن ها ش،یحامد در آمد، غرغرکردن ها يکردم تا کم کم صدا یاز پشت قفل م

نشستم و ساعت ها به  یم ختت يمات و مبهوت رو....دادمینشان نم یاما عکس العمل دمیشن یم....! شیها

 لیتبد یو دلواپس ینگران ياز رو ییکم کم به سوال ها شیها یپران کهی، ت....ماندم یم رهیاتاق خ يوارهاید

 !......کنم؟ یاصال چرا فکر م! کنم؟ یبه چه فکر م! سرحالم؟! که خوبم؟ نیا! شد

شد، از التماس و خواهش و  ینم فمیبردنم به دانشگاه حر يشروع شده بود برا دیع التیبعد از تعط يها کالس

 ... شد دیهمه را امتحان کرد و عاقبت ناام..و خشم و تشر ادیتمنا تا داد و فر

حذفم  ستشانیکند به استادها که از ل یکرد که چقدر اصرار و التماس م یم فیتعر میآمد و برا یرفت و م یم

 ....آورد یچقدر بهانه م...نکنند

اول فکر کردم حامد است .....شدم داریبه هم خوردن ظرف و ظروف در اشپزخانه ب يدوم، با صدا يهفته  خراوا

 يخفه ا غیبود ج ستادهیکه در اشپزخانه ا یرزنیپ دنیزدم و با د رونیسر و صدا از اتاق ب یو ب نیپاورچ

 ینگیرنگ اشپزخانه جر دیفس يها کیسرام يبشقاب از دستش در رفت و رو کی دیخودش هم ترس...دمیکش

 ....!شکست

 ...رفت نیاز ب عیحال ترسش سر نیا با

زهره ! دخترجان؟ یزنیم غیچرا ج: داشت گفت یبرم نیبزرگ را از زم يشکسته  يتکه ها کهیشد و در حال خم

 ....دیام ترک

 !؟...شما: گفتم
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 .....خدمتکار مهراد خان..! من طاهره ام گفت

 !دمتکار؟خ دمیتازه آزاد شد پرس نفسم

 یم نیرفتم، داشتم سبک سنگ کتریجرات کردم و نزد...جارو و خاك انداز یسطل رفت پ يتو ختیها را ر تکه

 !نه؟ ایدارد  يکار نجایکردم که به بودن من ا

 .....کنم یم یپزم نظافت یم ییغذا زنمیم يبار سر هیهر چند وقت : گفت

 !چه خوب گفتم

 ....دیرس یبه ذهنم نم يگرید حرف

وگرنه پس  دیمهراد خان گفته بود شما احتماال خانه ا: رنگ و وارنگش را پشت گردنش گره زد و گفت يروسر

 ..!افتادم یم

 یصندل يبرگشتم و پشت اپن، رو ختمیر يخودم چا يسرد برا مهین يرفتم داخل آشپزخانه و از کتر ییکمرو با

 میاز خودم و حامد برا ریخانه، به غ ينفر تو کیکار کردن  دنید...بلند نشستم به صبحانه خوردن هیپا يها

 ... گرینفر د کیحضور ....دلچسب بود

 یآمد حامد خان داشت م یصبح که داشتم م: آنکه سر بگرداند طرفم گفت یکه مشغول کار بود، ب همانطور

 ...رفت، ماشاال بزنم به تخته رو آمده بود

 ها زد نتیکه آزاد بود چند ضربه به چوب کاب یحرفش با پشت دست ضمن

خودش و  گهیافتاد که د یجورواجور م يبراش اتفاق ها یمدت انقدر ه نیخدا ا يبنده : نزدم باز گفت یحرف

مهراد هم افتاد  يها یبدبخت دیکش ی، خودش کم م...افتاده بود لیاز شکل و شما یرفته بود، حساب ادشی

گفتم بال به دور ....ن سر و ظاهریو ا شیچقدر عوض شده الغر شده بود با ر دمید نجایآمدم ا دیع کباریسرش، 

ور دست مهراد، تمام دانسته و  ینیبش قهیدق کی ستیاما کاف زندیحامد که حرف نم! ستین يزیباشد گفت چ

شده رفتم سراغ مهراد پرس و جو کردم اولش گفت  يزیچ کی دمیفهم...رهیدا يرو زدیر ینداشنسته اش را م

 دمشیدختر جانم، امروز که د اورمیحاال سرت را در ن.....شدهمن  يها يگرفتار رینشده بعد گفت درگ يزیچ

 ....هزار مرتبه شکر بهتر شده بود

 یهمانگفت حامد را همان شب م یاتفاقات و تفاوت ها نشده بودم، راست م نیکردم من اصال توجه ا فکر

 شیبعدش ههم که ر یحت....جلب توجه نکرد میموضوع اصال برا نیداشت، اما ا شیر دمیهم که د ییکذا

 ...را زد شیها
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 داشت؟ يریچه در گ دیفهمد دمیپرس

بود که  نیحاال غرض ا ستمیشد اما مطمئن ن رمیدستگ ییزهایچ کیالبته  زم،ینه واال عز: و نگاهم کرد برگشت

حسابش از برادرش هم ...! پارچه آقاست هیپسرم ...حامد جانه من باشه نیبه ا شتریشما بسپرم حواست ب

 ....!تو رو پنج تن دیباش شیمواظ دهیشما رو دوست داره به حرفتون گوش م...جداست

 ...چشم، حتما: دستانم فشردم انیرا م ییسرد چا وانیل

شما ظرف و : ، گفت...گشت یم يزیدنبال چ ینییپا نتیکاب يظرف و ظروف ها انیزانو زده بود و م نیزم يرو

 ...کنم ینم دایرا پ يا رهیدا ینیچرا س! ؟يظروف ها را جا به جا کرد

 ...را ندادم جوابش

 يکارا نیا! بشه؟ یکه چ نجایا دارنیانقدر قرص و دارو و شربت نگه م..! نگاه کن: را باز کرد يگرید نتیکاب در

تلنبار  نجایفقط ا خورهیبس که تنبله نم رهیگیقرص و دارو م زهیریزبون و م یدکتر پول ب رهیم یه..!مهراده ها

 ....شهیم

انقضاشونم  خیحتما تار نهیبینم یمن که چشمم درست و حساب: را از همان جلو برداشت و گرفت دستش یشربت

گازم هست بهتره، خوش دم  نتیکاب نیا يتو ارمیقابلمه ها رو ب يدور جا باز شه به سر زمیبر دیو با ناریگذشته ا

 ...دست تره

 ...کمکتون کنم تونمیمن م: گفتم

هم  نایا يرو اوردمین نکممیبده، من ع رتیدخترم خدا خ: کل صورتش را پوشاند یرا برگرداند، لبخند پهن سرش

 ....!دور میزیبدرد نخورا و فاسداشو بر نینگاه بنداز بب هیفهمم  ینوشته نم یخارجک

 ....از تنم رد شد یبرق انیفاسد انگار جر يکلمه  دنیشن از

که عربده  شیصدا... کند یم بمیاز پشت تعق یدوم و کس یپاشنه بلند وسط کوچه م يکردم با کفش ها حس

را  رهایتصو نیهم فشردم تا ا يرا رو میچشم ها...دیچیپ یگوشم م يکرد تو یو مرا فاسد خطاب م دیکش یم

 ...دور کنم میچشم ها ياز جلو

 !خوبم؟ دیخانم پرس رهطاه

 ..دارم جهیسرگ...کمی...فقط ستین يزیچ گفتم

برشان داشتم و به  نیزم يدرآورد و گذاشت رو نتیکرده بود، باورم داشت، سبد بزرگ داروها را از کاب باور

رنگارنگ کوچک  يزهاینگاهشان کردم، مثل اسمارت یکی یکی...نیزم ينشستم رو ،ییرایپذ يزحمت آوردم تو
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 خیدو تا تار ای یکی داشتمیمکه بر  ییمتفاوت، از هر شش هفتتا هیمختلف با اسام يو بزرگ، در بسته ها

 ...گذشته بود شانیانقضا

 يروزنامه برا يتو دیداد یشما آگه دمیپرس دم،یخانه حامد را د نیا يکه آمدم تو يبار نیاول: خانوم گفت طاره

 یسن و سال و دست و پا چلفت نیبه من با ا ییقع که اصال انتظارشو نداشتم جااستخدام؟ گفت بله، اون مو

 يبرا نجایکردم، اومدم که ا یم یاطیخ یمادرم از بچگ شیشد، پ فیزود ضع یلیچشم هام خ...! بودن کار بدن

گفت  یشوهرم م...! دمیفهم یو نم یچشم بلبل يایقرمز و لوب ایبود که فرق لوب فیاستخدام انقدر چشمم ضع

 ....وضع نیدن با ا یاونجا که بهت کار نم! ؟یکه چ يریم

 يشربت پر از کبسول ها يرنگ که داخلش به جا يقهوه ا ي شهیش کیداشت  یبیاز داروها ظاهر عج یکی

نوشته بود مصرف فقط با  شیو خوب براندازش کردم، رو میچشم ها يگرفتم جلو...اندازه بود کیشکل و  کی

 ...پزشک ينشخه 

 ادیکه م کباری يخونه رو انجام بده و هفته ا يکارا يسر هی میخوایو م یکیحامد گفت ما  نجا،یاومدم ا: فتگ

کارا رو  نجوریوقت ا مییدانشجو م،یغذا برامون درست کنه چون هم من و هم برادرم شاغل يسر هی

بعد  فیبهش نگفتم چشمم ضع رسماما از ت..قبولم کرد...! خوبه پسرم یلیدستپختم خ تونمیمن م: گفتم...میندار

گفتم االن  د،یکه حامد خودش فهم خوردمیم واریبه در و د دید یشکوندم چشمم درست نم یرو م زایمدت چ هی

 یچیه گهید شهیکه م یوقتا عصب هی ست،یکنن، آخه مهراد مثل حامد ن یم رونیمن و ب گهیبه مهراد خان م

روز که برادرش  هیاما حامد بهش نگفت به جاش ...کنه یم ونمریازم ب نهیخطا بب دونستمیم ست،یجلودارش ن

 ....من و ببره دکتر چشم پرشک خوادیخونه نبود بهم گفت حاضر بشم م

چه ! ست؟یدانستم چ یبودم، نم دهیگذاشته بود، اسمش را نشن شیانقضا خیرا خواندم تار شیزحمت رو به

دستم فشارش داده بودم که هر لحظه  يآنقدر تو ن،یرمش زمبگذا خواهدیکه دلم نم دانستمیاما م....دارد یعواقب

 ... اش بشکند شهیممکن بود ش

باز هم ...خونه میگرفت و برگشت نکیدر حق من که پسرمم هم نکرده بود، برام ع يکرد يبهش گفتم تو کار -

نشستم  کبارینبود،  نجایمن ا يهم جا قهیدق کی دیفهم یکه اگر مهراد م ي، وا...نزدها یبه برادرش حرف

گناه  ،یکن یگناه م...اریخانه ن نیکنم گفتم انقدر دختر دور و بر خودت جمع نکن، انقدر دختر به ا حتشینص

 میکرد دایزنگ زد که خدمتکار جوان تر پ شیاز فردا...کند یچشمت م ياتشش را تو ایدن نیخدا هم! رهیکب

 نیا نیب خواستیکنم، خودش م حتشیمادر دور افتاده اش نص يدانستم گفتم جا یمن چه م ،ییایب خواهدینم
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 یگفتند و م یم تندینش یچشم من م يآورشان خانه، جلو یم...! خراب جامعه دست و پا بزند يدخترها

دارند  يگفتم چه خانواده ا یم ،ییخودشان، چه دخترها شیآورد پ یحامد طفلک هم کشان کشان م.... دندیخند

 !؟....ها نیا

 ...عرق کرده بود دستم

 ..سر و صدا بلند شدم یب میجا از

کرده  خیانجا بدهم  خواستمیکه م يزد، بدنم از تصور کار ی، قلبم مثل رگبار م..زد یهنوز داشت حرف م رزنیپ

را به زحمت باز کردم  شهیدر را پشت سرم بستم، در ش...اتاق يتو دمیانکه توجهش را جلب کنم خز یبود، ب

 ...کردم یخال دیدرخش یکه م مرا که ده دوازده تا کبسول بود کف دستان عرق کرده ا اتشیتمام محتو

 ....را داشتم شیمدت، منتظرش بودم، آرزو نیبودم، تمام ا مصمم

را  اوشیکه س المیخ ایبا ذهنم، فکرم  دیحامد بودم و با يکه موجود مزاحم خانه  ییروزها يبه لحظه  لحظه

 ....کردم یه مزد مقابل یو پس م خواندیم

 يبلند يچتر نجات خودش را از باال کیبا  خواهدیرا داشتم که م یکس جانیه...! داشتم اما ترس نه جانیه

 ....پرت کند

 ...کردم قورتشان بدهم یدهانم و سع يتو ختمیرا بستم قرص ها را ر میچشمها

 ...دهانم گذاشتم يتو یکی یکیبار  نیرا برگرداندم، ا ییبهم خورد، چند تا حالم

 ...شمردم یها را م یاول

 ..دو

 ...سه

 ...چهار

 ...پنج

بلند  میخوردم و از جا يهم محض محکم کار گرید يدو سه تا...شدم الیخ یکه از دستم در رفت ب شمارششان

 ...شدم

 ...دمیتخت و آرام دراز کش يعرق بود، رفتم رو سیخ جانیبدنم از شدت ه تمام

 ...ام شودتم زیهمه چ خواستمیم

 ....مدت نیبار در تمام ا نیاول يبودم آرام بودم برا خوشحال
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 هفتم فصل

 ....گنگ و نامفهوم در رفت و آمد بودند يصداها م،یمطلق چشم ها یکیو تار یاهیس پشت

 ...!بود که هنوز زنده ام نیدادم ا صیکه تشخ يزیچ نیاول

 ....کرده اند یکردم تمام درونم را خال یحس م ست،یکردم وجودم خال یم احساس

 ...!بود که توانستم احساسش کنم يزیچ نیدوم نیا و

 ....بودم دهیدراز کش مارستانیتخت سفت ب يپس رو...قاتیتند الکل و تزر يبو بعد

ب ل ریداالن بزرگ ز کی يکردم از انتها یاما دور بود، آنقدر دور که گمان م دیچیپ یگوشم م يآشنا تو ییصدا

، ...کنم کیرا از هم تفک شیرا بفهمم و کلمه ها شیباشد، تا حرف ها کترینزد خواستی، دلم م....کند یزمزمه م

 ...باشد اوشینفر فقط س کیدر ان حال مشتاق بود که آن  یتمام وجودم، حت

 ....یلیل -

 ینه معلق بودم و نه ب....بودم نیزم يانتها و تنگ نجات داد، دوباره رو یمرا از معلق بودن در آن داالن ب صدا

 ...باشم خواستیکه دلم نم ییمن دوباره برگشته بودم به جا....وزن

 ..یلیل -

 ...نامفهوم در فضا رها شد يآشنا مثل ناله ا يجواب دادن به صدا يتالشم برا تمام

 !اد؟یداره به هوش م -

 بهیغر ییصدا....آمد گرید یدوباره رفت، در و دورتر شد،کس صدا

 ...باز کن چشماتو...یلیل...چشماتو باز کن، باز کن...! خانوم یلیچشماتو باز کن، ل -

قرص  شتریب د،یا یم ادمیقرص خورده بودم، ....کور شده باشم دیشا! ست؟یچ يهمه اصرار برا نیکردم ا فکر

 ....پس کور شده ام...را خوردم شهیش يها

 !کنه؟ یچرا چشاشو باز نم -

 !کنه؟ یچشماشو باز م ادیکامل که به هوش ب ست،ین یمشکل ه،یشهویب ياثر داروها -

 !سرش اومده؟ ییچه بال...کنه یاما چشماشو باز نم! صدا کرد! به هوش اومده؟! د؟یگیم دیدار یچ -

 ...نکرده یروند به هوش اومدن و هنوز کامل ط..! ستین يزیمحترم گفتم چ يآقا -
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بالفاصله دسته ....غلبه کنم، میپلک ها ینیفکر که نکند کور شده باشم باعث شد به رخوت و سنگ نیاز ا ترس

 !کور نشده بودم...هجوم آورد مینور به مردمک چشم ها يا

 !د؟یدید! کنه یداره چشماشم باز م -

 .....یلیل: اشنا دوباره برگشت کنارم يصدا

ماندم ه همان لحظه عضالت تمام  یم یکس ياریاخت ی، به ببالشت يافتاد رو يکوریرا چرخاندم، صورتم  سرم

 ...را پس گرفته بودم میحرکت دادن پلک ها ياما اراده ...حس کننده از کار انداخته باشند یصورتش را با ب

باز و نگاه زنده ام  يچشم ها دنیبا د....دادم صیرا اول مات و متحرك و بعد کم کم ثابت و واضح تشخ حامد

 اوشیگفتند، کاش س یم اوشی، کاش به س...را بست شیعقب، سرش را گرفت باال و چشم ها دیخودش را کش

 ... پر کردن را بلد نبودند کهکردند  یپر م گرید یاش را کسان یخال ياو نبود، جا شهی، مثل هم....آمد یم

که همراه اشکم  يشد به حروف و عاقبت کلمه ا لیغضم تبدب....درد را درون خودم نگه دارم نیتمام ا نتوانستم

 ....اوشیس: شد ریسراز

صورتم سرش را با تاسف  يتو دیاش را کوب يکوریپوزخند تلخ و ....را باز کرد، نگاهم کرد شیچشم ها حامد

 ....بلند شد شیتکان داد و از جا

 ....گفتم حامد اورد،یرا ب اوشیس تواندیکه م ستیدانستم تنها کس یم

 ....نمیو بب اوشیس خوامیم: گفتم دم،یفهم شیمتوقف شدن قدم ها يرا از صدا نیا ستادیا

 !به هوش اومده؟: دیچیاتاق پ يتو يگرید يمردانه  يصدا

 ...، دردناك تر از قبل بود چرا که آشنا هم نبود..هم متعلق به او نبود یکی نیا

کنار تخت را با چهار  زیتا م يدر ورود نیب ي، مهراد فاصله ...دمیخودم را به زحمت باالتر کش...جواب نداد حامد

برداشت و  یصندل یژاکتش را از پشت ز،یم يول کرد رو یداروها را با بدخلق ي سهیکرد، ک یپنج قدم بلند ط ای

 ....آمد رنگاه کردن به من د نید ریاز ز يو گزنده ا يکوریبا نگاه 

 ..فعال...حساب کردم مارستانمیب ي نهیخونه کار دارم، هز رمیمن دارم م: گفت

 ..امیمنم م: گفت حامد

 !بمونه؟ نیا شیپ یپس ک! تو چرا؟: در هم گره خورد شیبرگشت ابروها مهراد

 ... دیبار یم شیاز سرتاپا ریو تحق نیتوه

  ادیب اوشیبه س زنمیزنگ م: آنکه نگاهم کند گفت یب حامد
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 ...لش کرده افتاده تو خونه! اون لندهور؟ ادیمگه م: خنده ریزد ز یپق مهراد

 !به نظرت؟ ادیم ؟یکرده چ یبه خاطرت خودکش یلیبگم ل اگه

 نیکه عمرش را تخم یمیشکسته و قد يتابلو کینگاه کردن به  هیشب یسرش را کج کرد و با طرز نگاه مهراد

 ...زنند براندازم کرد یم

 ...ادیبهش بگم ب خوامیو بده خودم م میگوش! کجاست؟ میگوش ادیمطمئنم م: گفتم يگرفته و پر از درد يصدا با

 ...ادینچ، نم: گفت مهراد

 ....!ادیگفتم م -

 !مثه منه حامد؟: دیپرس مهراد

 ...و داره لشیپتانس -

 ..! ادیپس نم -

 .......!ادیگفتم م -

گه آقا چرا  يباز یو کول میزنگ زدن به گوش شیسه ماه پ: قدم زنان برگشت کنار تخت دویکش یقیعم نفس

 !کردم اون موقع حامد؟ یم کاری، داشتم چ...کرده ینفر به خاطرت خودکش هیکه  نجایا ایبدو بدو پاشو ب ینشست

 کرد  یجواب نداد، با نفرت نگاهم م حامد

 !؟يدید یراست...بود یلمیچه ف..! یگتسب ادمه،یاسمشم  ردم،ینگاه م لمیاها بادم اومد داشتم ف -

 ...از نگاه حامد به من نداشت یمن هم به مهراد دست کم نگاه

 !کجاست؟ میگوش گفتم

...! نیبب: تخت، قبل از آنکه بتوانم برش دارم مهراد قاپش زد يدرآورد، از همانجا پرت کرد رو بشیاز ج حامد

کنم به  یم اهیس روزگارتو...! بچه رو ندارم هی يکردنا يمدارا با باز يمثل اونم حوصله  ستم،یمن مثل حامد ن

 ...یبزن جیدور خودت گ تکه تا اخر عمر کنمیم يکار...! يادامه بد اتیمسخره باز نیا

 نداره  یربط چیرا با حرص برگرداند و رفت طرف در، با بغض گفتم به تو ه شیرو

 ود ش کمیمهراد و مانعش شد که نزد يباالخره درآمد و دستش را گرفت جلو یحامد از آن حالت خنث برگشت،

 یبهشون ب یکی نکهیواسه ا رهیجونشون درم...! ننیدخترا هم..رفتار بشه ينجوریهمونه که باهات ا اقتتیل -

رفته کوه و گردش  قاشیپا شده با رف گزهیاصن ککشم نم اروی! اوشیتا آخر عمرت بدو دنبال س...کنه یمحل

 ....خاك بر سرت! اونور نوریعکساش و گذاشته ا
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 ...بسه...مهراد: کرد برادرش را که از کوره در رفته بود عقب براند یسع حامد

 ..!دمیو د لمیف ي هیکردم بق لنتیو سا یگوش! کردم کاریچ دمیخودم شن یبزا بگم بهت وقت -

*** 

در خانه شان در نظر  ییجا میبرا گریام را شستشو دادند، سه روز بعد مرخص شدم، فکر کردم حامد د معده

 .....!بروم را نداشتم خواهمیکه بعد از مرخص شدن کجا م نیا يحال باز هم دغدغه  نیبا انگرفته اما 

امدم  نییپا مارستانیب يرا که امضا کردند پشت سر حامد راه افتادم، از پله ها صمیترخ ياشتباه بود، برگه  فکرم

در آن حضور  گریدانستم مهراد هم د یکه حاال م يشدم و به خانه شان برگشتم، به خانه ا نشیسوار ماش

 ...! دارد

 .....سرم يتا باال دمیتخت و پتو را کش يرفتم خودم را انداختم رو کراستیبه اتاق حامد،  برگشتم

 ...!در آن گرفتار شده بودم اوشیکه من بدون س ییایداشت، اما نه در برزخ دن انیجر یزندگ

*** 

 ....دار و خنده دار متیآهنگ ر کیزد،  یدر م يبا ضرب رو یکس

 ....میغذا ندار: و طلبکارانه گفت يجد یمسخره باال انداخت و با لحن یرا با حالت شیرا کنار زدم مهراد ابروها پتو

 .پتو ریرا نداشتم دوباره فرو رفتم ز شیها یمزه پران ي حوصله

 !؟يا کارهیچ نجایپس تو ا....خونه گرسنه موندن نیدو تا مرد تو ا -

 ...تفاوت باشم ینسبت بهش ب توانستمیبود که نم يزیهمان چ قایه دقجمل نیا

بار  يتو و حامد جانت قورمه سبز يببندم برا شبندیمن پاشم پ ينکنه انتظار دار! خونه است نیمثال دختر تو ا -

به لطف شما طاهره رو هم رد کردم رفت، حاال ! یاز گرسنگ میریمیم ییوگرنه سه تا.....پاشو...نمیپاشو بب! بزارم؟

 .....دستمون مونده تو پوست گردو

 !؟يرد کرد یچ يطاهره خانوم و برا: حامد آمد يصدا

 یهست جز اون چ یحواسش به همه چ! خانوم دست گل به اب داده نیخونه بوده ا نیا ياون تو یوقت چون

 ...اتاق نیتو ا دهیبسته دارو کش رفته و پر هیا که دوست خل وضع شم دیفهم یم دیبا! باشه دیکه با

نداره، اون بنده خدا  یربط چیبه اون ه: گفتم یگرفته و عصبان يتحمل کنم پتو را زدم کنار و با صدا نتوانستم

 ....ستیمقصر ن

 ....اخراجش نکردم! نه؟ ای يدار یاتیهنوز عالئم ح نمیبب خواستمیخب م: خنده ریزد ز مهراد
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سرم، با سماجت از  يرو دمیکه در ان لحظه به برادر حامد داشتم تنفر محض بود پتو را دوباره کش یاحساس تنها

حامد هم  یقدر اون دختر مو بلونده رو ندونست اد،یسرم م ادیبدم م یهرچ....! اه............نمیپاشو بب: دیکش میرو

 ...حس و حال یچندش آور ب يه سوخت اهین سیا هیبلد بود هم سر حال بود، چ يبود هم آشپز زیسخرخ

 يو چشمها ختهیبه هم ر يتر بود بلند شدم و با موها ينگه داشتنه پتو بازنده شدم، از من قو يتقال برا در

ولم کن ....ولم کن، دست از سرم بردار: دمیکش غیسرش ج ادیز ي هیاحتماال پف کرده از فرط خواب و گر

 ..ولم کن! ؟یفهمیم

 ...!کرد یگرد شده از تعجب نگاهم م يرداشت، مهراد اما با چشم هاقدم به عقب ب کی حامد

 ...!امشب يخوشگل شد یول ،یهست يموجود نادر یلیترسم، خ یازت م: را کج کرد و گفت گردنش

 ...خنده ریزد ز اریاخت یهم ب حامد

 ...!دمید یمدت خنده اش را م نیبود که در تمام ا يبار نیاول نیا

*** 

 ينقل جمع دوستانه  شهیکه هم یزود کشف کردم که حامد و مهراد، همان برادر مشهور و جادوگر سرشت یلیخ

 ! مانند یبرادرها نم هیاست که شب ادیآنقدر ز شانیما بود تفاوت ها

مورد به گرد  نیکه در ا دمیفهم یآدم جمع ما بود، اما حاال کم کم م نیو سرزنده تر نیشلوغ تر شهیهم حامد

بود و مهراد اکثراوقات تلخ و تنفر  نیو دلنش یتفاوت که حامد دوست داشتن نیبا ا! رسدیش مهراد هم نمبرادر

کند،اشتباه  یم دایو حامد تا ابد ادامه پ نخنداندن م يو تالشش برا یکردم که سع یم الیاگر خ....! زیبرانگ

 لیدل یو ب يا کدفعهی یلی، و از روز سوم خ....داستان تنها دو روز دوام داشت نیکردم، چرا که ا یمحض م

 زیچ چیکرد که انگار از ه یوانمود م يمنحصر به فردش فرو رفت و طور یو کج خلق یدوباره در حالت تهاجم

دوستانه تر به  یمتنها ک دیرفتارش با حامد هم شا....! ستین زاریمن در خانه اش ب حضور يبه اندازه  ایدن نیدر ا

 یبه چشمش م یلیاگر خ....گذشت یکرد و م ینگاه م یش کیحضور  یتفاوت یهمه را به ب د،یرس ینظر م

 اتیاز اخالق نیکه ا دادیم حیتوض میحامد مرتب برا...شد یکرد و رد م یحواله مان م یمتلک تند و تلخ میآمد

 ...! که بخواهم بابتش خودم را ناراحت کنم ستین يبرادر بزرگترش است و مساله ا

 ....آمد یاز مهراد بدم م شتریو ب شتریمن لحظه به لحظه، ب و
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هرچند نامحسوس  ییبا من مدارا شانیبود،هنوز در رفتار هردو مارستانیپنجم مرخص شدنم از ب ایزچهارم  رو

 میشام صدا يحال برا نیبا ا.... یعصب و آرام شده بود، مهراد کم صحبت و نی، حامد سر و سنگ...شد یم دهید

 ....میکردند که کنار هم باش یم

 برونیخودش از  يسوپ درست کرده بود، مهراد سوپ دوست نداشت،برا میحامد برا يخانوم به خواسته  طاهره

 ...غذا گرفته بود

مهراد همانطور که مشغول  نیپشت اپن آشپزخانه کنار حامد، نگاه سنگ ،یصندل يسرو صدا نشستم رو یب

 ...شد یخوردن بود از سرم کم نم

 ....ایدار یشال خوشرنگ....گمیم -

به  یتیقصد و ن چیرنگش ه یدرشت عسل يپشت چشمها....کردم تا بلکه بتوانم منظور حرفش را بفهمم نگاهش

 امد ینظر نم

 ممنون -

 که صالح و مصلحت در کار باشه؟ ییفقط وقتا ای! ؟یکن یسرت م شهیهم -

 ....!کنم یسرم م شهیهم -

مهراد شامتو بخور باز شروع : گفت یحامد هم با ناراحت ن،ییگفتم و سرم را انداختم پا يرا با لحن دلخور نیا

 ...!نکن

کردم کردم، بغلت  داتیمن بودم که پ ،يکه اون روز که قرص خورده بود یدونیم...نه برام سواله، مثال...خب -

 ..بردمت نیتا ماش

 !؟یخب که چ: دیمن به برادرش پر يحامد به جا اوردمیرا باال ن سرم

بازم ما شاهد عبور و ! شد؟ یم یبود چ اوشیس يخونه  نجایاگه ا گه،یکنه د یم جابیمصلحت ا ییبه جاها -

دو  يدو سه هفته اس تو خونه ! ؟یحاال مثال که چ! م؟یرنگ و وارنگ بود يها يشال و روسر نیمرور شما با ا

 ......حاال به هر حال یما چشم و دلمون پاکه ول! یکن یم یزندگ يتا پسر دار

 ...فایاراج نیباز با ا اریمن و باال ن يمهراد اون رو: بشقاب يقاشق و چنگالش را پرتاب کرد تو حامد

 !میکن یبحث م یمثل دو تا آدم منطق میدار! برادر من؟ يریبابا چرا از کوره درم -

 ، ...کردم یواقع اصال نگاهش نم در
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 گمیفکر خرابم هست به هر حال، عقل مردم به چشمشونه، من که م....! مردم و فرهنگ جامعه و گهید: گفت

 یدونیخه م!هست؟! که؟ ستین یاز بدحجاب شتریبه سقف بودن با دو تا پسر چشم و دل پاك گناهش ب ریز

 ...!جوابش و بدم یموندم چ دیپرس یسوال نیهنچ هیازم  یکیامروز ! ه؟یچ

 !؟یک -

 ....وجب چه صد وجب کیآب که از سر گذشت چه  گه،یخواستم بگم شما راحت باش د.....! حاال -

 !گفته؟ اوشیس! ؟یک: دمیبار من پرس نیا

 زد،  یهم بند بند وجودم را آتش م تصورش

 ....!شود یمجنون م یلیل یتهران، وقت ينماهایشب سام يبرنامه : چانه اش و با لبخند گفت ریرا زد ز دستش

 ..!رفت داخل اتاقش و در را محکم بست....را هل داد عقب یبلند شد و صندل شیبا سر و صدا از جا حامد

 !ه؟یچ يحرفا برا نیا! ؟یکن یم تیچرا انقدر برادرتو اذ: دمیدار پرس شهیر یتیعصبان با

! نشه؟ تیبرات مهمه که اذ یلیتو؟ خ ایکنم  یم تشیمن اذ! ست؟یفاعل جمله ات برعکس ن يجا یمطئن -

 يریچپ و راست م نیواسه هم! ؟يکرد یخودکش نیواسه هم! ؟يداد شنهادیپ اوشیبه س یرفت نیواسه هم

 !؟یزنیحرفش و م

 ...به خودم مربوطه -

 !نکن یمن فضول يتو کارا! پس رفتار منم به خودم مربوطه: را آزاد کرد نفسش

 ...یکن یاز من سواستفاده م يکردن برادرت دار تیکنم چون واسه اذ یم یتو فضول ياراتو ک -

 ییکه نقطه ضعف حامد تو يدیپس فهم....یبود که بفهم نیقصدم هم! خب خوبه -

 !ه؟یمنظورت چ: حس شده بود یب میدست ها. زد چشیبه ساندو یبزرگ گاز

حس حامد به تو کامال واضحه،  ،یبه نفهم یزنیخودت و م ای یفهمیفهمم تو واقعا نم ینم: دهان پر گفت با

پسر  هیبزاره و دنبالش باشه، مخصوصا  هینفر انقدر ما هیواسه  ستین کاریب چکسیدوره زمونه ه نیوگرنه تو ا

 ...دختر هیواسه 

 ..!یکن یکه تو فکر م ینه اون حس یداره ول یعنینداره،  یحس چیحامد به من ه -

 !ستین شتریبتجربه ات از من  -

 ....اطالعاته من و ضایا: و ادامه داد زیم ياش را انداخت رو سهیو ک دیرا بلع چشیساندو يتکه  نیآخر
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کردم  یمدت فکر م نیچرا در تمام ا...کردم یو منگ نگاهش م جیناراحت، گ ایخوشحال باشم  دیدانستم با ینم

 یزنده م میچشم ها يجلو شیدو سال پ يتمام صحنه ها...دارد يبرادرانه ا هیحامد نسبت به من دلسوز

 ...گرفت یمعنا م میهمه و همه برا...شیکارها شینگاه ها شیخنده ها....شد

زده من و  دتویق گهید يکه به بار آورد یوضع نینکن حاال، با ا الیفکر و خ یلیخ: چانه اش ریرا زد ز دستش

 ...ندارم به حامد یحس چیمن ه....چیمن ه: من کنان گفتم

نوازشش  دهیکه بهش آب م یکنم تو ذاتته، درختم به کس یدختراس، سرزنشت نم هیخب به خاطر گربه صفت -

 ...کنه یم دایکنه حس پ یم

 ....من...من -

از رو  نیبا ماش یدرصد بفهمم هنوز تو مخش هیاگه  یکنه، ول یبهت فکر نم گهیحاال االن که مطمئنم د -

  يندار اقتشویچون ل...شمیمخش رد م

 ...ندارم...نه -_

 ...یدرست گفت يجمله  هیبار تو عمرت  هی نیآفر -

 نجا؟یاز ا! برم؟ دیبا...یعنیکنم؟  کاریچ دیبا -

  يآره، بهتره بر یخب اگه جا داشته باش -

ه داشتم اصال اگ: کاره رها کردم گفتم مهیسوپم را ن...بتواند انقدر صادق و رك باشد یکردم که کس ینم باور

 ...نجایا ومدمینم

و  يبه حماقتت ادامه بد يخوایگفتم که تو م نیواسه ا: به تنش داد و گفت یبلند شد، کش و قوس شیجا از

و ازت مواظبت کنه و  یکنارش باش خوادیحامد م ،یباش اوشیتا آخر عمرت دنبال س ياسطوره ا يمثل عاشقا

 یپس حامدم داره اشتباه م....هیآدم برات ک نیکه بهتر یو بفهم یحماقتت بش الهیخ یب يکه به روز ددارهیام

برادرم برام اونقدر مهمه که به خاطرش حاضرم هر  یول يندار یتیندارم چون برام اهم يمن به تو کار....کنه

  یکه ازش دور بش دمیم شنهادیبهت پ نیهم يبرا...بکنم يکار

 عشیو رام و مط فتهیبود، عادت داشت که همه ش انشیطرافکردن ا ریرا که از بر بود تحق يزیتنها چ مهراد

 یقتیدانستم که دور شدن از حامد با حق یحال م نیبا ا....کند و از نو بسازد بیکند تخر نیباشند و خودش توه

چطور  دیدانستم با یچشمش نشوم، نم هچشم ب گرید خواستیدلم م...کار است نیروشن شده بود بهتر میکه برا
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و نشناخته  دهیکه هرگز او را ند یرا مالقات کنم کس يا بهیبار آدم غر نیاول يبرخورد کنم انگار قرار بود برا

 ....ام

 يهستن که خونه مجرد ییدختر هستن، کسا یلیچون تو دوستام خ يبر یو سراغ دارم که بتون ییمن جا -

 ....داشته باشن

 ....اصال پول ندارم االن....خب من...یول یدونیچقدر م دونمینم.....راستش -

 !؟یپول واسه چ -

 ...واسه اجاره -

بعدم من انقدر واسشون خرج کردم االن که حاال حاالها بهم  ست،ین ازیپول ن یعنی! من گفتم دوستامن -

  دمیخواستن خودم م يزیاگرم چ...بدهکارن

 !برم؟ زارهیحامد م -

 ..بفهمه ستیقرار ن -

  نهیبیممن و تو دانشگاه  -

 ...يهر بهانه ا..يبهانه ا هیبه ...ساده اس یلیخ...رونیب يریم شیاز زندگ ،یشیازش دور م -

 ...فکر کنم دیبا -

 ،ییبرداشتم و رفتم طرف ظرفشو زیم يبلند شدم ظرف خودم و حامد را که هنوز پر از غذا بود از رو میجا از

 !شم؟؟یاز رو مخش رد م نیبا ماش یبهت گفتم اگه بفهمم تو مخش یخودته ول لیم: گفت

 ...حاضرم بکنم ياونوقت هر کار یفتیاز چشمش ب نکهیواسه ا یول فتمیندارم باهات در ب دوست

 ....تو -

 ...برو فکر کن: دستش را پرت کرد طرفم رفتیکه سمت اتاقش م همانطور

 بهیغر میخانه که حاال برا نیا در گرید یمرا به سر حد تنفر از خودش رسانده بود، فکر حضور کس گرید کباری

حامد ! کرد یاز مهراد را کمرنگ م تمیعصبان دمیفهم ینم زیچ چیشده بود که از درونش و احساساتش ه يا

 نیاز ا شیو من تا پ....! رفت یم هک یکرد در هر جمع ینم یآدم جمع، فرق نیمعروف بود به تودار تر شهیهم

 يزیهم رو راست و صاف و صادق است فقط چ یلیحامد خ ست،یدرست ن يزیچ ینیکردم اصال چن یفکر م

اما هرگز از خودش حرف  هیبق يگوش شنوا بود و محرم راز درد و دل ها شهی، چرا هم...گفتن ندارد يبرا

 یمن در مورد خانواده ام بود، اتفاقا از خانواده اش م وتکه مثل سک یینه از آن دست حرف نزدن ها! زد؟ینم
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 شهیگفت که خودش هم ینم ییزهایاز چ.... شناختند یم یبچه ها به خوب يه مهراد را همه گفت، همانطور ک

 ...کرد یم يرا باز دیسف شیدر آن ها نقش ر

 ....مورد رابطه ها، دختر و پسرها، احساسات، عشق، تنفر در

 !را داشتم؟ اوشیاو هم مرا آنقدر دوست داشت که من س یعنی

حس  نیا خورد،یبه چشم م میزندگ يتو یکه نداشتنش حساب يگاه بود نقش برادر هیتک نیبهتر میبرا حامد

حرف ها آلوده اش کنم، چقدر  نیبا باور کردن ا خواستیرا کنارش آنقدر دوست داشتم که دلم نم تیامن

 ...جنس دوست داشتنم را...دیفهم یدانست، جنسش را هم نم یدوستش داشتم، خودش نم

آمده بود به  يگریرا که همراه دختر د اوشیلحظه تصور کردم در لباس عروس کنار حامد، س کیرا  خودم

 يها کیسرام يکف آلود سر خورد و افتاد رو ياز ظرف ها یکیکه  کدفعهیدستم آنقدر سست شد ...جشنمان

 ...کف آشپزخانه، هزار تکه شد

 ...رونیو حامد همزمان هر دو سرشان را از اتاق آوردند ب مهراد

 !شد؟ یچ: وسط آشپزخانه دیپا برهنه پر حامد

 ...افتاد از دستم یچیه: را برگرداندم میرو

 .سخت بود نگاه کردن به چشمانش چقدر

 ....برو ایب يبشور خوادیاشکال نداره، نم -

 .را بستم و خواستم بروم ریش

 ..تو پات رهیخرده م شهیرو بپوش برو ش نایا: درآورد و هل داد سمتم شیاش را از پا یرو فرش يها ییدمپا

 .زد و در را بست يمعنادار شخندیبلند فرار کردم، مهراد ن يکردم و از کنار با قدم ها میحرف پا یب

*** 

گذاشتند، مدام زنگ زدنش با  شیمادرانه اش خودشان را به نما يها یشد، باالخره نران شیدایمادر پ باالخره

مادر ...! افتد یعاقبت اتفاق م يروز دانتسمیبود که م يزیمن همان چ يادن هامختلف و جواب ند يشماره ها

بودم که حرف  یزدم، همان یو دم نم دمدا یرا م میبه خاطرش تمام زندگ شیبود که تا چند ماه پ يهمان مادر

 ینگران گریاما د... کردم یکم نشود سکوت م شیرا قبول نداشتم و به خاطر آنکه خنده از لب ها شیها و کارها

عاقبت  یحت دیکرده بود، شا دایپ یبازگشتم راه حل يبرا دیشده بود، شا مانیپش دیرا باور نداشتم، شا شیها
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 ریینبودم که تغ یآن کس گریاما من هم د..! بود، چه معلوم ستادهیحاج آقا ا يکرده بود و تو رو دایجسارت پ

 ...اصرار مادر بود به بازگشتنم خواستم،یها از خدا نم هیاشک و گر نیکه آن شب ها، ب يزینکرده باشد، تنها چ

 ...از آن ها جدا شده بودم من

 یگذارد توبه م یگردد سر بر دامن مادرش م یباشم که برم یآن کس خواستیدلم نم چیو ه..! شتریاز مادر ب و

 نیدلنش میگرفت برا یمعنا م اوشیبد بودنم اگر با عشقم به س..! ایدختر دن نیشود بهتر یو م زدیریکند اشک م

 یکردند، خودم مهم بودم و احساس یگفتند با چه م یچه م هیرکد که بق یم یچه فرق خواستم،یرا م نیهم....بود

بود که توان باورش را نداشتند و  بیآنقدر عج شانیکردند و برا یکدامشان باور نم چیکه وسعت و عظمتش را ه

 .گرفتند یبه مسخره اش م

بود که دوباره  يا زهیانگ نیبزرگتر نیا اورم،یرا بدست ب اوشیبودم که س دهیبرنامه چ.. رفتمیخودم را م راه داشتم

و ساعت ها آرام آرام فکر کردم و  یصندل يخودم قهوه درست کردم نشستم رو يکرد، به خاطرش برا میسر پا

  دمینقشه کش

 ینه اصال، حت ایمن گفته بودم دوستش دارم اما ثابتش نکرده بودم . شدم یپنهان م ایکردم  یفرار م دینبا

 ...رفتم یجلو م ستیبا یبود که هنوز به خاطرش م ییزهایچ. جواب هم نمانده بودم دنیمنتظر شن

دانشگاه، به حامد نگفتم، صبح زود بلند شدم و  يگرفتم دوباره برگردم سر کالس ها میکه تصم يروز نیاول

زدم که از شانس بدم مهراد  یدرصد هم حدس نم کی ی، اما حت...رونیسرو صدا از خانه زدم ب یم و بآماده شد

نداشت سرش را از  دهیکه فا رداندمبرگ عیرا سر میباشد، رو نگیاز پارک نشیهمان لحظه مشغول درآوردن ماش

 یکه امروز حساب ينس آوردشا ،یمن بش نیسوار ماش يچقدر آرزو دار دونمیم: گفت یدرآورد، با مسخرگ شهیش

 ...آرزوتو برآورده کنم خوامیسرحالم م

 یلحن نیتر يبا جد نیهم يخودش جواب بدهم، برا يها یرا با مسخرگ شیها یشوخ دیگرفته بودم که نبا باد

 ...برم ادهیتا دانشگاه پ خوامیم ست،ین يازین: گفتم توانستمیکه م

! ؟يبر ادهیپ يتا اونجا پا يکه نذر کرد يریاز دانشگاتون حاجت بگ يخوایم: دیخند یمنقطع و ارام م د،یخند

 ...و بده بهت اوشیس يحتما نذر کرد

 !ه؟یاسم دوست دخترت چ: دمیرا موقع بستن با حرص کوب نشیسوار شدم، در ماش تیعصبان با

بهت  یچیه ستمیمن حامد ن! به بعد در آروم ببند نیداره ها، از ا متیتو ق ي هیقد د نیماش نیبغل ا نهییآ

 ....نگم
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 !ه؟یگفتم اسم دوست دخترت چ -

 يتو دیچیپ عیچشمش گذاشت، نرم و سر يبرداشت و رو شیموها يرا از رو شیلیمستط شهیش هیآفتاب نکیع

  یاصل ابانیخ

 !کدومشون؟ -

 ...منظورم ،يهزار نفر و بخوا یتونیمزمان مه استیرفته بود شما دلت در ادمی...ها ها...ها: دمیمسخره خند به

 !خوانیاونا من و م خوامیدر واقع من اونا رو نم: وسط حرفم دیپر

 !؟ياعتماد به نفس دار یلیبهت گفته خ یتا حاال کس -

و  نیقوان يسر هیکه با بودنتون  نیهست يفرقه ا هیشما  یدونیم برم،یمثل تو ارث م ییاره خب از دخترا -

کامال منسوخ  گهیاالن د خرهیکنه و پسر ناز م یدختر ناز م گهیکه م يا هیقض نیمثال به نظرم ا ن،ینقض کرد

که تا  ینیبیدانشگاه م يریاالن م ،يداد ساعتماد به نف یلیچند روز خ نیتو ا اوشیمثال تو خودت به س...! شده

و  ستهیمیجمع دخترونه وا هی هیقاط رهیم بشیدستش و کرده تو ج کهیدر حال رهیگ یژست م فتهیچشمش بهت م

 ...کنه یتو اون لحظه داره برات ناز م یعنی خنده،یو م گهیباهاشون بلند بلند م

شرط  نیبگم اول دیالبته تو پرانتز با: بود گفت شیخم کرد طرفم و همانطور که نگاهش به روبرو یرا کم سرش

 ...حال بهم زنه اوشیس یول تونمیمن م...! ناز کردن، ناز بودنه

که  یاسم اون! ه؟یگفتم اسم دوست دخترت چ: دندان قروچه کرده بودم فکم درد گرفته بود تیکه از عصبان آنقدر

 !؟ياز همه دوسش دار شتریب

 ...میبود کیشد، نزد یزنده م میدانشگاه کم کم برا يرا عوض کرد، راه آشنا دنده

 ..!نینوش...شه یاز همه دلم براش تنگ م شتریکه ب یکس...گفت شهینه نم..دوستش که....راستش -

 ! ارم؟یرو به روت ب شهیتنگ م نینوش يکه دلت برا هیقض نیاگه مدام ا یکن یم دایپ یچه حال -

 ...شمینم یحال چیه -

 ....ناراحتت کنه دیبا نیا ارم،یمن دارم ضعفتو به روت م -

 ...اون عشقه که ضعفه ست،یضعف ن ،یدلتنگ -

 ...نشده فیتو تعر يپاك و مقدسه که برا زیچ هیعشق  ست،یعشق ضعف ن -

 ....مقدس احمقانه زیچ هی دم،یفهم دم،یفهم....آم -

 داره  یعاشق بودن چه لذت یفهمینم چوقتیکه ه سوزهیدلم برات م -
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 ...!یکن دایدن پمون يجا برا هی دیشا ياونجور...مقدار، بهتر باشه هیخودت بسوزه  يفکر کنم قبلش دلت برا -

 .....نگه دار -

 .....نگه دار: داد زدم تیرا باز کردم و با عصبان کمربندم

که  ینیبه ماش ادهیمشتاق عابران پ يکردم به نگاه ها یسع....و نگه داشت ابانیکنار خ دیچیپ یحرف چیه یب

به ! ؟یکن یبه مزاحم سر خونه صحبت م نیکه با من ع يبریتفاوت باشم، گفتم لذت م یداخلش نشسته بودم ب

تا  رمیکنم و م یجمع م وسابلموامروز عصر  نیو مطمئن باش هم...اصرار برادرت اومدم نه به خواست خودم

 ....فتهیمثل تو ن یچشمم به آدم میتو زندگ چوقتیه گهید

 یاز کنار صندل ابانیبود که به محض توقفش کنار خ ریدرگ یآدامس يبا بسته  دهدیگوش نم دیرس ینظر م به

 ...اش برداشته بود

 ...نمیمنتظر نشدم که عکس العملش را بب دمیزورم به کوب تیشدم، در را باز هم با نها ادهیپ

 .ها از آسفالت کنده شد کیالست غیج يبا صدا نیگاز و ماش يرا گذاشت رو شیقدم نرفته بودم که پا چند

 ....يندار نمیهم اقتیبهت آدامس تعارف کنم ل خواستمیم -

 کردم  ینگاه م رفتیم ابانیخ يکه دنبالش تو ییو به چشمها نشیانزجار به ماش با

 ......به نم نشسته ام را با غصه پاك کردم يها چشم

فقط لگدمال شدن را حس  گریشکست حاال د یشدم و دلم م یدلخور م یکوچک زیتا چند ماه قبل از هر چ اگر

توانست انقدر  یم طیمن در آن شرا دنیبود که با د یادم نیظرم مهراد پست ترو به ن....کردم نه خرد شدن یم

 .مالحظه رفتار کند یب

 ...آزارم نداد قهیاز چند دق شتریموضوع ها ب نیفکر کردن به ا اما

 یدانشگاه و ضربان قلبم آنقدر شدت گرفته بود که بدنم را م يآشنا يبودم به ورود دهیرس بایکه تقر چرا

 !از دور یحت...دنشید يبرا....دلم تنگ شده بود...تنگ شده بود یحال نیچن يدلم برا...لرزاند

 

 هشتم فصل

  حامد

 ...شدم داریبالشم جاساز کرده بودم از خواب ب ریز شبیام که از د یلرزش گوش با

 . نمید و سنگپف آلو يچشمها يکردم گرفتم جلو شیدایجستجو با انگشتانم باالخره پ قهیاز چند دق بعد
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 ریاش، ز یقبل يرا برگرداندم همانجا یحوصله گوش یخواندم و ب مهیبود، باز هم تا ن تیتسل امیهم پ باز

 ...بالشت

را  چکدامشانیو من ه...بود دهیچند هفته به دستم رس نیشد که در ا یم یتیتسل امیپ نیازدهمی ای نیدهم نیا

کرد، اما موضوع همه  یجمله ها فرق م دیشا...دادم یادامه نم گریخواندم و د یم مهیدادم همه را تا ن یجواب نم

 .....ندا يتاسف، تاثر، طلب صبر از خدا طلب آمرزش برا ،يبود، ابراز همدرد يشان تکرار

 ینگاه م يتراژد کی هیشب هیقض نیدانستند، آن ها به ا یدر واقع نم ست،ینیچه غم سنگ میدان یگفتند م یم

کرده و با دعوا و اخم و  انتیفهمد معشوقه اش به او خ یرابطه م کیخوب  يکه در اوج روزها يکردند، پسر

 انتیخ يآورند که معشوقه  یخبر م سرپ هیبد زندگ يچند وقت بعد باز در اوج روزها...شوند یقهر از هم جدا م

 ستیقصه همان پسر مانیکردند نادم و پش یو گمان م...! رفته است ایغربت تصادف کرده و از دن اریکارش در د

دعوا  يبا دختر دینبوده که انقدر شد ازین دیکند که شا یکه حاال حتما شبانه روز نشسته خودش را سرزنش م

 ....!دهنبو ایدن نیکند که عمرش به ا

 ....دمینپوش اهیندا س يبرا من

 ...ختمیاشک هم نر....خواستمینم نتوانستم،

گردانند، بهشت زهرا دفنش کردند، چهار پنج روز بعد  یبرش م رانیبه ا يمراسم خاکسپار يکردند که برا خبرم

 ...توانستم خودم را مجاب کنم که سر خاکش بروم ياز روز خاکسپار

 یدرنگ چیه یگذاشتم و ب سیتازه و خ يخاك ها يبودم رو دهیرا که با اکره خر یسر اجبار گل از

 خواستیاگر م م،یشد یکه از هم جدا نم میاگر داشت. مینداشت یبود، حرف گفتن نمانده يبرا یحرف...برگشتم

 ....دادینم حیرا ترج گرید یبشنود که کس

 ....ام دهیهفته است که نخواب کیکردم  یخانه که برگشتم حس م به

با  کباری نیبار فقط هم نیباشد ا ازین دیفکر کردم که شا نیدوش آب سرد نشستم و به ا ریحمام، ز يتو رفتم

گفتم  یزدم و م یزنگ م اوشیقلبم نشسته صحبت کنم، مثال به س يکه رو ینیحس سنگ نیا يدرباره  یکس

 ...کنم هیگر يها يو بعد ها....! ندا مرده

گفتم ... به هرچه که بلد بود و نبود قسمم داد لوفریخواستم بروم، ن یبود، نم اوشیس يخانه  یشب مهمان آن

 ...میگو یم شانیرا برا میسر صحبت که باز شد دردها رومیم

 ...گذاشت ینم یو اعتراض را هم باق تیتوان شکا گرینشست که د یدرد قبل يرو دیجد يدرد....نداشت گفتن
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جدا شوند و  نکهیگفتند قبل از ا یم...نه ایدانستم خبرش کرده اند که ندا مرده  یبهنام خبر نداشتم، اصال نم از

کردم تمام  یحرف ها در مغزم که فکر م نیبه ا يروز کی دیآ یم ادمی..برود با هم نامزد شده بودند رانیندا از ا

 ...!استکردم سرم در حال برشته شدن  یحس م! گرفت یبدنم گر م

اما همه شان گذرا بودند، ... اوشیس يدر خانه  یاواخر، شب مهمان نیهم داشتم، ه گریشب د کیحس را  نیا

 کباریبودم که هر چند ساعت  یمقل جنگل رم،یخاکستر شوم و بعد آرام بگ رم،یماندگار نبودند که به کل آتش بگ

 ....شد یکردند و دوباره شعله ور م یگرفت، خاموشش م یآتش م

خودم به  لیرغم م یعل که يلحظه ا....دمیرا شن یلیل يحرف ها دم،یرا د ییکذا یکه دفتر نقاش يا لحظه

 یها را م ابانیکوچه و خ یلیکه دنبال ل ییساعت ها...امدین اوشیو س یلیدنبال ل میزنگ زدم که برو اوشیس

 دنشید....شناختم یکه نم ییها بهیغر نیشدنش از ماش ادهیدر خانه شان، پ يجلو....کردم ینم شیدایگشتم و پ

 .....مهراد يتحمل متلک ها مارستان،یتخت ب يرو

 ...شود یاما پاره نم دیآ یشود، فقط کش م یم دهیرا داشتم که که از هر دو طرف کش ینخ یو حال حس

مهراد کندم و بلند شدم، چقدر خوشحال بودم که کالس  يزحمت بدن خسته و کوفته ام را از تخت دو نفره  به

خوش  يجا کی...درکه، دربند رون،یب میروینهار م یلیل يعوض کردن حال و هوا ينداشتم، با خودم گفتم برا

روز  کیشد  یداد، باورم نم یظهر را نشان م میدوازده و ن يواری، خانه ساکت و خلوت بود،ساعت د...آب و هوا

 ....شده ام را بتوانم انقدر بخوابم داریهفته که هر روز صبح زود ب کیبعد از  لیتعط

با  امد،ین ییکردم، با سر انگشتانم زدم به در اتاق خودم، صداام را با دست صاف و صوف  ختهیبه هم ر يموها

 ..در را باز کردم اطیاحت

 !؟..یلیل

 ...ختیجا نبود، دلم ر چیو اشپزخانه، ه ییرایاتاق نبود برگشتم به پذ يرا بازتر کردم، تو در

که در  يا هیو ثان قهیمهراد بود، مهراد آمار رفت و آمد همه را داشت، ساعت و دق دیکه به ذهنم رس يزیچ نیاول

 یلیل یگوش....اش، برنداشت یزنگ زدم به گوش. کرد یم ادداشتیمغزش  يشد را انگار تو یخانه باز و بسته م

 یخوشحال م دیبا! خودشان يبود خانه  برگشته دیشا...گرفته بود، کجا را داشت که برود مارستانیرا هم از ب

ام زنگ خورد، شماره  یمتفاوت گوش يها الیدست و پنجه نرم کردن با خ قهیبعد از چند دق...بابت نیشدم از ا

 ...برداشتم عیمهراد است سر نکهیا الیناشناس بود، با خ

 ! !؟يدیچرا جواب نم! پس تو؟ ییکجا -
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 .آنطرف برقرار شد یطوالن یسکوت

 !الو؟ -

 ...آم -

 !با شک گفتم الو؟ دوباره

 !د؟یخوب هست...سالم

 کردم  یو رو م ریکردن صاحب صدا مغزم را ز دایپ يبود، برا ناآشنا

 !شما؟. سالم، ممنون -

 ..جان هستم یلیمن برادر ل..آم...من....ام یرعلیمن ام..راستش...من...آم -

 ...اوه -

 ...بود، همانقدر دلچسب یروز گرم تابستان کی ي هیشناختنش مثل فرو رفتن در سا. مبل يرا انداختم رو خودم

 ..که مزاحمتون شدم دیببخش -

 نشناختم دیببخش. آقا یستیشما مزاحم ن -

خوب برخورد نکرد باهام،  یلیباز رفتم خونشون مادرش خب خ رم،یخبر بگ یلیاز ل خواستمیم ن،یدار اریاخت -

 ...نه ایحالش خوبه  نمیشماست هنوز گفتم بب شیپ دمیبعدش فهم

 .بودم ییصدا نیمدت ها بود دنبال گوش دادن به چن. از اندازه لحن حرف زدنش آرامش بخش بود شیب

 گرانید یو مسائل شخص یدخالت تو زندگ ایکردن  یمن اهل فضول: اش بود يخنده ام صدا و لحن جد جواب

شده و دل نگران  ریگیپ ومدهیکنم که هنوز از راه ن يو باز ينقش برادر خوادیهم دلم نم یلیخ قتشیحق ستمین

حل  يبرا ادیدست من برم زا یدرخواستم که اگه کمک نیدوستانه داره ا ي هیجن شتریصحبت ها، ب نیو ا

 .دیمشکالتش حتما بهم بگ

نه کار : گفتم دیرس یبه نظر م یهم پشتش نبود دل گرم کننده و عال یاگر صحت یحت شنهادیپ نیا دنیشن

حال اگه بود هم  نیباشه، با ا یلیجز خود ل گهید یکه تحت کنترل کس ستین يدر واقع مساله ا ست،ین یصخا

 ..دیمن هستم، نگران نباش

 مطرح کنم دیبا يچه جور دونمراستشینم..اگه اشکال نداره، آم گهیسوال د هی....بله، ممنونم ازتون و -

 ..دیراحت باش -

 !د؟یهم خونه ا یعنی نیا د،یکه دوستش دیشما گفت...کنه یم یبا شما زندگ یلیل دمیکه من فهم ییتا اونجا -
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 !هم گفت ينجوریا شهیم..لهی -

 .آواره کرده بود شیرا از خانه و زندگ یلیبود که ل يباالخره پسر همان پدر! مهم نبود طرز فکرش میبرا

پونزده سالم که بود مادرم من و فرستاد  ایکه برگشتم، چهارده  شهیم یدوسال یکینبودم، االن تازه  رانیمن ا -

جور داستانا  نیا دنیکردم و شن یکه اونجا زندگ شهیم ینه ده سال بایتقر یعنیخاله و شوهر خاله ام،  شیآلمان پ

 !پارتنر شماست؟ ییجورا هی یلیباشم ل دهیفهمپس اگه درست  د،یکن یکنه که فکر م یمتعجبم نم ياونقدر

که به دوست  نهیکه فقط قصدش ا یکس! وجود داره؟ یه اسم دوست معمولب يزیچ یتو فرهنگ غرب -

 يو در حد یلیل گهید نکهیپدر شماست، ا راتیهمه اش از سر تقص نایا! سرپناه بده و کمکش کنه شیمعمول

 ...مادرش و نداره يکردن تو خونه  یزندگ اقتیکه ل دونهیم

 ! کرده؟ کاریچ یلیمگه ل! نبودم انیمن در جر -

که کرده باشه پدر دو  يصحبت کنم، بعد هم هرکار یکس هیدر مورد مسائل شخص تونمیمن نم نکهیاول از ا -

تهمت بزنه و  رهیبگ رادیا ستیخودش هم ن يکه بچه  یکه به کس ستین يزنه و پر از خطا و گناه شما در حد

 !نمیبیم او از چشم پدر محترم شم یلیمن تمام مشکالت االن ل...کنه رونشیاز خونه ب

 نکردم  یتیمن از پدرم و رفتارارش حما -

 !دیکرد تیمنم نگفتم حما -

 یکیبهتر از پسر  یکنم، چه کس یاز نسل او خال یرا سر کس میها تیتمام حرص و عصبان خواستیدلم م اما

 حاج آقا  ي کدانهی

از  شتریب تونمینم ستمین یچیه انیاما االن چون در جر اد،یازم برب یهستم اگه کمک شهیبه هر حال من هم -

 .دیبزار انیواقع بشم من و در جر دیمف تونمیم دیانجام بدم، هر زمان که احساس کرد يکار نیا

من هستم، چون من مثل پدر شما  ادیاگر هم ب اد،ینم شیپ يکار چوقتیممنون از لطف و محبتتون، اما ه -

 ..هم باهاش ندارم ینسبت چیو خوشبختانه ه ستمین

که جواب  دونمیخدا اعتقاد دارم و م هیمن به روز جزا و پاداش و تنب رسونه،یشما رو م تیانسان نیا...خب اریبس -

 !د؟یندار يامر. دیریگ یهاتون رو م یخوب

 .خوشحال شدم روز خوش ر،ینخ -

 !خدا نگهدار -
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اعصاب خرد کنش  يزد، خونسرد یو خشم ضربان قلبم تند و نامنظم م تیرا که قطع کردم هنوز از عصبان تلفن

 یبه پدرش ندارد، که خوش قلب یشباهت چیکرد که ه یته قلبم مطمئنم م يزیآورد،اما هنوز چ یلجم را در م

 ...ایاش نه تظاهر است و نه ر

بگردم، بار  یلیدنبال ل دیافتاد که با ادمی عیسر یلیخ دیطول نکش قهیاز چند دق شتریموضوع ب نیکردنم به ا فکر

را رها کردم  یزنگ خانه را زد، گوش ینخورده بود که کس شتریهراد را گرفتم، هنوز چند بوق بم يشماره  گرید

 در را باز کردم ...دانشگاه يو کوله  غنعهبود با م یلینگاه کردم، ل یسمت در، از سوراخ چشم دمیو پر

 یشده بودم در که باز شد حت دواریدوباره اش در آن وضع و ظاهر نبود، ام دنیلذت بخش تر از د میبرا زیچ چیه

 ...نگاهم نکرد با کفش آمد داخل

 !شده؟ یچ: گفتم

 نداد  جواب

 ...!کفشت! یلیل گفتم

رفت از سر  یم ادشی يا لهیوس ای خواستیم يزیچ یوقت شهیوسط خانه رفته بود، به عادت مهراد که هم تا

را با  شیانتظار نداشتم، برگشت کفش ها یلیعادت کرده بودم اما از ل..اورد یرا در نم شیکفش ها یتنبل

 .نیزم يرو دیدرآورد و جفت کرد و با تحکم کوب شیاز پا تیعصبان

 ! شده؟ یچ یکن یم ينجوریچرا ا: راه افتادم دنبالش

 !خودت بگو -

 !دانشگاه؟ يرفته بود -

 اتاق  ياش را پرت کرد گوشه  کوله

 !؟ينارارحت شد یلیبله، خ_

 !ناراحت شم؟ دیچرا با! معلومه که خوشحال شدم -

 مارستانیمن رو تخت ب یباشم، وقت انشیمن در جر یبوده تو اون دانشگاه که دوست نداشت زایچ یلیچون خ -

 رهیگ یازم نم يخبر اوشیکه س نیگفت یبزدلت دروغ م يتو چشمام با اون برادر دروغگو يبودم و زل زده بود

روز  هی يدادیدرصد احتمال نم هی! تو سرت بود؟ یچ! ؟يکرد یفکر م یبه چ ومدهیو ن کردم یخودکش دونهیو م

 ! روز باهاش حرف بزنم و دروغات برمال شه؟ هیکه ! نم؟یو بب اوشیس

 !؟يحرف زد اوشیبا س -
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 !عیسر..خوامیم مویحاال گوش...! يمدت دروغ بهم گفته بود نیچقدر تو ا دمیو فهم! بله، بله متاسفانه -

 ..ریاز مهراد بگ ست،یدست من ن تیگوش -

 !؟یشد؟ انتظارشو نداشت یچ! ؟يچرا ساکت شد: زدم، پشت سرم آمد رونیاتاق ب از

 ..خوشحالم یگرفت يانقدر انرژ يحرف زد اوشیخوبه، با س -

 !یپست یلیخ -

م خوردم بود دهیکه شن يقد کلمه ا توانستیزورش هم نم تیزورش به کتفم مشت زد، اما نها تینها با

 .دیبرگشت به اتاق و در را کوب...کند

*** 

 ....کردم هر که هست برق را روشن نکند یآرزو م امد،یداخل ن یخانه باز شد اما کس در

 .کردند یآمد که با هم بحث م یو مهراد از راهرو م نینوش يصدا

 ...بچرخونش....تو اول برو تو ریگفت اون سرش و بگ یم مهراد

تکونش بدم  تونمیبابا من نم! ناخونم شکست! مهراد: یبلند شد، کالفه و عصب نینوش يلحظه بعد صدا چند

 ...نهیسنگ

بزنن که  شتریپول رنگ و لعاب ناخونات خب بگو چسب المصبشو ب يدیصد تومن م یماه...ناخنم، ناخنم، -

 نشکنه  یزنیم دیو سف اهیدست به س

 ...!شکنهیم یتن هی لیف هیدن بزنه بازم با جا به جا کر شتریچسبشو ب میهر چ -

من تو رو رو انگشتام بلند ! پس؟ یگیم یبه خودت چ! ل؟یف یگیم نیبه ا! ستیهم وزن توام ن نیا! تن؟ هی -

 !ام لیهم وزن ف یگفت یچرخوندم نم یکردم دور تا دور خونه م یم

 ! رو هوا یمن و بلند کن یتونستیتوام اگه ناخونات کاشته شده بود نم -

 ! ارخب نک -

 ...ناخونات زشته کج و کوله اس برو بکار یگیم ینکارم تو ه خوامیمهراد من که م ییپرو یلیخ -

 یبود که مغزم را سوراخ م يمثل مته ا شانیو گذاشتم کنار گوشم، صدا دمیسرم کش ریمبل را از ز يرو کوسن

 .کرد

که مجبور شدم چشم باز  دیچیپ ییرایپذ يتو بیمه ییسرم روشن شد، همزمان سر و صدا يبرق باال عاقبت

 ....کنم
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 ....ساعت خواب! سالم شازده: سرم بود لبخند زد يباال نینوش

 سالم زن داداش  -

 ..کمک ایپاشو ب: هل داد سمت اتاق خوابش و گفت شیتک نفره را با سر زانو يمبل نو مهراد

 حوصله ندارم مهراد -

 !؟يتب دار نمیبزار بب ،یکه کسل يحتما سرما خورد: گفت عیسر نینوش

 خوبم  ستین يزیچ: و بلند شدم دمیام که خودم را کنار کش یشانیرا آورد سمت پ دستش

 ..! خونه ات مجنون يرو آورد یلیل دمیشن: آورد نییرا پا شیکنارم، صدا نشست

 !؟ینخوره، اسمشم گفت سیکه نخود توش خ یلعنت به دهن: که مهراد همبشنود گفتم يطور

 ...اسمش و نگفتم: نامعلوم داد زد ییجا از

 ...!دونمیاسمش و نم: را انداخت باال شیو گنگ شانه ها جیگ نینوش

گذراند اما باز هم باورش  یوقت م شترینفر ب کی نیاطرافش با ا يدخترها يدانستم مهراد از همه  یم نکهیا با

 .ه مهرادب دنیرس يکند برا لهیمرا وس خواهدیکردم تمام مدت م ینداشتم، حس م

 .یرونیب يو لباس ها يبا مانتو و روسر...آمد، بعد از چند ساعت رونیاز اتاقش باالخره ب یلیل

 خوامیبده م ادیمن و ب هیبه برادرت بگو گوش: بلند گفت ياتاق ها و با صدا نیب يراهرو ي چهیقال يرو ستادیا

 ...رونیبرم ب

 !شونن؟یا: شوك زده سرش را خم کرد طرفم و زمزمه کنان گفت نینوش

 داریب یو طوالن قیخواب عم کیشده بود که باالخره از  یمثل کس یلیل! ناراحت ایدانستم خوشحال باشم  ینم

اش شباهت  یزندگ يکجا چیاصال به ه! شود، انگار خودش نبود، نه به قبلش شباهت داشت نه به قبل تر یم

شده بود و من  یپروا و تهاجم یاش، حاال جسور و ب یهمان خود آرام و ساکت و خجالت...نبود خودش! نداشت

 ...اش را یهمان خود اصل ایدوست دارم  شتریرا ب یلیل نیا دانستمینم

 !من کجاست؟ هیبگه گوش یکی شهیعجله دارم، م: گفت دوباره

 !؟يبر يخوایکجا م گفتم

 .اوشیبا س رونیب گفت
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را داشتم که درون  یشد، حس کس یخال میپا ریتلفظ کرد، ز ظیتوانست غل یکه م ییآخر را تا جا ي کلمه

زل زد به صورتم، منتظر عکس العملم بود، دنبال جواب ....! شود یول م کدفعهیو آسانسور  ستادهیآسانسور ا

 ...جواب رها شده بود یبود و ب دهیبود که صبح پرس ییسوال ها

خاموشه، انقدر زنگ خورد : گفت یتفاوت یرا گرفت مقابلش و با لحن ب یلیل یآمد، گوش رونیاز اتاق ب مهراد

 ...شد خاموش شد یشارژش خال

 . اش یدست فیک يرا با حرص پس گرفت و چپاند تو یگوش یلیل

کدوم  نهیاز حال من با خبر بشه و بب خواستیزد و م یداشت زنگ م اوشیکه س یبعله، همون موقع -

به  دونمیکه نم نیگفت یو دروغ م نیکرد یم ينقش باز نیتو و برادرت داشت شمیپ ادیو کجام تا ب مارستانمیب

به من هم  یو حت نیددر خونه هم اومده و شما راهش ندا يتا جلو یگفت چند بار حت اوشیس! نیبرس یچ

کمک  دیدار نکهیو به اسم امن  دم،یکه تو کل عمرم د نیهست یموجودات نیشما دو تا دل سنگ تر....نینگفت

 ...خونه و نیتو ا دیآورد دیکن یم

برو ..برو! یلیل یزنیچقدر حرف م... يوا: گفت یبسته اش و با کالفگ يچشمها يدستش را گذاشت رو مهراد

 ...!دم در منتظرته اوشیس گهید

بلند رفت سمت  يبا قدم ها. دیبار یم شیتاسف تکان داد تنفر به مهرداد از چشم ها يسرش را به نشانه  یلیل

مشتش  يقلبم را تو یکردم کس یاالن است که بند بند وجودم از هم بپاشد، حس م نیکردم هم یدر، حس م

 .دهد یگرفته و فشار م

در  خواستیدلم م فتم،یدادم که بلند نشوم و دنبالش راه ن ینشسته بودم فشار م شیکه رو یرا به صندل خودم

 ....!وجود نداشت یاوشیس خواستینداشت دلم م يدر چیخانه ه نیخواست ا یلم مکردم د یخانه را قفل م

توجه به  یکند، مهراد ب یکه از بزرگترش طلب کمک م يبچه ا هیبرگشتم و به مهراد نگاه کردم، شب اریاخت یب

 !نکن داریببر، ما رو ب دیکل يایم رید: بلند گفت يمن با صدا

 .را از پشت در برداشت خشک شد دیکه کل یلیل يدست ها يرو چشمم

 .امیم ریچون د دارمیآره برم -

 .دمیشن یشکستنم را م يدادم صدا یکه خودم را به کاناپه فشار م همانطور

*** 
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توانستم وانمود  یسهوا، نم ایناخواسته، عمدا  ایقطع کنم، خواسته  اوشیبود تا رابطه ام را با س یهفته کاف دو

رابطه ! که با او درست کرده بود ندارد يرابطه ا ای یلیبا ل شیرفتن ها رونیبه ب یارتباط چیه هیقض نیکنم که ا

شاهدش بودم، شاهد  یدخالت چیه یو من ب تگرف یاطراف خانه ام، شکل م ییجا میچشم ها يکه جلو يا

با  یو مشکل ستمیآنکه تظاهر کنم حسور ن يبه خانه ام فقط برا اوشیبا هم، راه دادن س شانیرفتن ها رونیب

 دیکنم حاال با یمحافظتش م یلیل دنیگفتم فقط به خاطر ضربه ند یم شهیموضوع ندارم، من که هم نیا

کرده بودم که  میمدت به خودم تفه نینشستم، چرا که تمام ا یم بکردم و عق یاش را قبول م یخوشحال

 کیارزش  یو ب فیکه بالتکل یکس دك،یعضو  کی! رابطه کیبشوم نفر سوم  یمتیق چیبه ه ستمیحاضر ن

توانستم  یاما نم دم،یجنگ یم شیبود که برا يزیتمام چ نیا...! پشت در تا راهش بدهند ستادهیلنگه پا، معطل ا

 یبودم کنار هم، آشوب درونم را آرام نم دهیکه خودم را عاقالنه کش تیآن حس رضا یدرونم را قانع کنم، حت

 دمیکه تنها ام یبرادرم، مهراد کس دم،ید یگرفت، که م یشدت م یکننده وقت وانهیاحساسات د نیکرد، و تمام ا

 نانهیرابطه خوش ب نیو به ا هنشست یلیل يتفاوت که نه، در جبهه  یمضوع است چطور ب نیبه دخالت او در ا

 اوشیسبا  گرید يهر جا ایتلفن،  يپا ایدر  يجلو ایکه داخل دانشگاه  یکند، چند روز اول، ساعات ینگاه م

مسخره بود، خنده دار بود، ! رمیانتقام بگ خواستیکرد و دلم م یشدم تمام دردها و بغض ها سرباز م یروبرو م

را تصاحب کرده بود که من دوستش  یکس یزخمت چیه یب نکهیا طردوستم فقط به خا نیانتقام از بهتر

آرام شدن خودم آنقدر به وحشتم انداخت که خودم را  يحس اذبت کردن برا ،يحس انتقام، حس لجباز....داشتم

 !یلیاز بودن کنار ل یاز بودن کنارشان محروم کردم، حت

 یحت کهیخانه در حال ییرایجمع شاد و خوشحالشان در پذ دنیزدم، د یم رونیاز خانه ب لیدل یو ب لیدل با

کرد،  یم رینتقام را در تمام وجودم سرازبود که فکر ا يزیکردند چ یم شانیو مهراد هم با وقاحت همراه نینوش

بود که  يشکنجه ا نیبگو بخندها عذاب آورتر يبزرگ، صدا ياز پس هدفون ها یاتاق، حت يپشت در بسته 

توانستم خودم را قانع کنم اما همراه  یبود، م دهیخوشحال بود، به خواسته اش رس یلیل...! کردم یتحملش م دیبا

 !نبود که قادر به تحملش باشم يزیشدن مهراد، چ

 یبهشت ،یلیکردم با آمدن ل یفکر م شیپ يگذراندم، که چند هفته  یم يعمرم را در خانه ا يروزها نیبدتر

 .اشتباه از آب در آمده بود شهیمثل هم میها ینیب شیپ..! خواهد شد که هرگز ترکش نخواهم کرد

 نیبه هم زیرا هم به دنبال داشت، اما همه چ یلیطه ام با لخواه ناخواه کمرنگ تر شدن راب اوشیشدنم از س دور

 هیتفاوت یفقط ب توانستیاش نم جهیها، نت یشد، دور شدن،سردشدن رابطه ها، شروع کم محل یجا ختم نم
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 يجا کی نم،یخودم بش يگذاشت آرام سرجا یاش نم يو نگاه موذ اوشیحس فخر فروختن س! محض باشد

دورش  اوشیمحافظت کنم، که از س یلیکرد از ل یم بمیبود که هنوز ترغ انیم نیا يزیچ کی د،یلنگ یکار م

زنگ  يکردم، برا یکه کم کم دفنشان م یتمام آن احساسات يخودم، نه برا يعالقه  يکنم، نه فقط برا

که به قول خودش صدا  یمهراد بودم، کس ستد ریمن بزرگ شده ز..! دمیشن یم اوشیکه از جانب س يخطر

به  اوشینگاه س د،یکش یم رونیآدم ها را از سالم کردنشان ب تی، نگاه شناس بود و تمام قصد و نشناس بود

دوستانه هم  یکرد عاشقانه نبود،حت یخودش برداشت م شیپ یلیشکل سابق را نداشت، آنطور که ل گرید ،یلیل

 یچشمم فقط مردمک ها را دنبال م دمیشن یصداها را نم! حساس شده بودم؟ قدرنگاه ها ان يچرا رو...! نبود

 یچکار م ای ندیگو یمهم نبود چه م میزد، برا یم نیشدن ها را تخم رهیکرد، ذهنم فقط پلک زدن ها و خ

 گنگ میآنقدر برا دم،یفهم یکه پشتش نشسته بود را نم یمنزجر کننده بود، حس یلیبه ل اوشینگاه س...! کنند

 ...!طرز نگاه ها عکس العمل نشان بدهند نیبه ا دینبا هیکردم چرا بق یبود که درك نم

 يداد، قرار برا بیمعروفش ترت يها یتر شد که مهراد طبق عادت از آن دورهم يجد میبرا یزمان هیقض نیا

 یلیکه بعد از آمدن ل يبار نیدر واقع اول ایماه بود،  هشتیاردب يو کسل کننده  یمعمول ياز پنجشنبه ها یکی

تا حاال ! تو خونه اس یلیل: مخالفت کردم عیمهراد که گفت سر... برگزار شود یمهمان نیبه خانه مان قرار بود چن

دوستام و دعوت  خوامیچون م رونیاز خونه برو ب یبهش بگ يخواینذاشته، م ییایمهمون نیهمچ يپاش و تو

 ! ؟...!کنم

 !موافقه یلیل: دیخند مهراد

 !نداره امکان

آقاشون و ندزده همه  یکس نکهیهم از ترس ا یلیمن دعوتش کردم، ل نکهیاستقبال کرد از ا یلیخ اوشیس خب

 !باشه؟ ست،ین یپس مشکل! بهش چسبهیجا م

وگرنه ! و آرام و سر به راه یآمدنش از آن قالب خجالت رونیکردنش، ب رییبود، سرعت تغ یلیخود ل مشکل

مهراد  انیها و دور و اطراف یها و پارت یدانستم از دورهم یکه م یبود، همان کس یقبل اوشیهمان س اوشیس

آدم  يگفتم همه  یم دم،یخند یم دمیشن یحرف ها را از زبانش م نیاگر آن وقت ها ا د،یآ یچقدر خوشش م

 هیداشته باشد، اما حاال قض دیاند با یدوران جوان يها يخل وضع که عاشق احمق باز قیرف کیها به هر حال 

 یکه در واقع به من مربوط نم يزیچ. کند قشیو سال قیعال هیرا قاط یلیتوانست ل ید، حاال او مفرق کرده بو

 !شد
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 يریتاث گهیمن د يکنم صحبت ها یحق با شماست، اما فکر نم: شانه و صورتم قرار دادم و گفتم نیرا ب یگوش

 داشته باشه 

در شهر خودم، اصفهان را  یعکاس شگاهینما کیدادم که فراخوان  یرا م میاز استادها یکی لیمیجواب ا داشتم

 .فرستاده بود میبرا

 هیغلط،  یدرسته چ یچ دونمینم گهیپسرم، دورت بگردم، خودمم د دونمیم: گفت يبا لحن ملتمسانه ا یلیل مادر

با  رهیم یت با کدخترم کجاس دونمینم یوقت! چطور رو خودم اسم مادر و گذاشتم؟ گمیبه خودم م نمیشیوقتا م

 گهیم ره،ینم نجا،یموندگار شده ا یحاجکنم،  کاریاما خب چ! کنه؟ یم کاریچ پوشهیم یچ خورهیم یچ ادیم یک

 .نشستم اون دختره پاشو بزاره تا قلمش کنم

تواسنتم تمرکز کنم،  یاشتباه بود نم يفعل و فاعل ها به طرز مسخره ا يتشکرم را چند بار خواندم، جا متن

به نظر : از آدم ها را کنترل کنم تمیگرفته بودم که عصبان ادی یها به خوب یهم، تازگ يرا فشردم رو میپلک ها

 .ستین یشما کار درست يبه خونه  یلیبرگشت ل طیشرا نیمنم با ا

مثل مهراد  یخانه، با وجود آدم نیکردم که ا ینداشتم، تمام مدت فکر م يکه زده بودم اعتقاد یقلبم به حرف ته

که  نیمثل من که از ترس ا یبا وجود کس ایباور نداشت  شیها یخوش گذران ي رهیرا خارج از دا زیچ چیه که

 يآزاد یلیاز اندازه به ل شیکرده ب حبساتاقش  يشود خودش را تو ریاش سوء تعب رانهیسختگ ينکند رفتارها

به خانه  گشتیاگر برم...استفاده کند اراتشیاز اخت ستیکه هنوز بلد ن یاز حد به کس شیدادن ب اریعمل داده، اخت

 ي هیرو نیا ایتوانست فرار کند،  یاش نم یمادر و پدر ناتن يها يریسخت گ ردستیاز ز ایخودشان  ي

 ..داد یمن ادامه م اندورتر از چشم ییمضحکش را جا

را کنار  یینوپا يه بودم که دست بچ یبود، مثل کس دنیآزار د نیاز وجودم حاضر به ا یمیحال هنوز ن نیا با

 يکه خواست سقوط کند نجاتش بدهد، تو يدارد تا لحظه ا یکند، اما باز هم کنارش قدم برم یرها م یپرتگاه

رنگ و  يرا با چند جمله  مادرش. ستیریپذ تیکه عاشق مسئول يافکارم هم شده بودم مرد سن و سال دار

 .حرف تا چه حد صحت دارد نیدانستم ا یاش هستم اما خودم هم نم یلعاب دار قانع کردم که مراقب امانت

 . کوتاه تمام کردم یمکالمه را با خداحافظ عیخورد سر یکه به در م ییضربه ها يصدا با

 !تواند باشد، مهراد عادت به در زدن نداشت، تازه آن هم در اتاق خودش ینم یلیجز ل یدانستم کس یم
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ام با مادرش دستپاچه بودم  ینگه داشتن تماس تلفن یمخف يرا وارد اتاق کرد، براسرش و بعد تمام تنه اش  اول

 یبلند و خاک راهنیپ يرا از خاطر بردم، نگاهم کنترل نشده رو زیسر و ظاهرش همه چ دنیاما بالفاصله بعد از د

 ...!دیبود لغز دهیکه پوش یرنگ

 !کجاست؟ یبدون دینکردم، گفتم شا دایپ یچیق: را در هم قالب کرد و با لبخند گفت شیها دست

 . بود ختهیو بلندش را آزادانه دورش ر اهیس يموها

 !؟يبر يخوایم ییجا -

 !هیامشب مهمون! رفته؟ ادتینه،  -

 .باور نداشتم دمیشن یو م دمید یرا که م يزیشدم، چ رهیخ شیبه چشم ها میمستق

 !؟یمهمون يایب يخوایم ينجوریا.....ينجوریا -

 یم رهیاتاق خ يوارهایمن دائم به در و د يفرار از نگاه ها يکه برا ییبا چشمها د،ینم خجالت کشجا خورد از

، ..هم بندازم سرم...يمثال روسر....ایشال  شهیبهتر باشه مثل هم دیکردم شا یخودم فکر م: شد گفت

با ...خب...حرف زدم و یلیخ اوشیبا س...بهتر باشه، اما يکردم اونطور یفکر م یعنی خواستم،یم...من....خب...من

 ..!بهتره ينطوریا...که میدیرس جهیهم به نت

را در  یچیق زیم ریز يخم شدم از کشو اوردم،یزبانم و به زبان ن يهزار حرف آمد تا رو دم،یخند تیعصبان با

 .توریمان يتا خودش بردارد، دوباره زل زدم به ضفحه  کشیآوردم و گذاشتم نزد

 .مسئله به خودم مربوطه نیحق انتخاب با خودم باشه، ا نیکنم ا ی، فکر مخب: و کالفه گفت یعصب

که به خودم  يخونه داد زد نیجمله رو تو ا نیچند وقت ا نیتو ا یکاف ينکردم، تو هم به اندازه  یمن دخالت -

 !یتکرارش نکن گهیبهتره د! مربوطه به خودم مربوطه

 !حق انتخاب با خودمه! ه؟یچ هیقض نیمشکل تو با ا! هیکه چطور بگردم و بپوشم شخص نیا -

 خودم را کنترل کنم برگشتم و صاف نگاهش کردم نتوانستم

که با اون  یبود اما حاال، از موقع گهید زیچ هیاون موقع انتخابت  ،يکه تنها بود یوقت ،يتو انتخابتو کرده بود -

وگرنه حتما قابل احترام  ستیخودت ن يانتخابا نایکه ا نجاستیانتخابت شده نظر اون، مشکل ا يگرد یپسره م

 !بود
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به  دیوسط با ادیم گهینفر د هی يپا یوقت! ؟یگیم يدار یچ یدون یخودتم نم...! حامد هیمعن یحرفات ب -

 خوادیهست که دوسش دارم و دلم م یاون وقت خودم تنها بودم االن کس ،ياونم احترام بزار يخواسته ها

 !زارمیمن دارم به نظرات اون احترام م...! باشم که اونم دوست داره يطور

 !احترام؟...! هاهاها: قهقهه زدم دم،یخند

چرا واسه اون از ! ؟يخند یگرده نم یو م پوشهیخونه م نیتو ا ادیم خوادیکه هر طور دلش م نیچطور به نوش -

 !؟يدینم لیپدرانه ات تحو يها یسخنران نیا

بود  نیهم نیو اون نباشه، نوش نیدست ا يساخته  يگرفته که خودش باشه، که مجسمه  ادی نیچون نوش -

 !با مهراد دوست شد چه قبلش یچه وقت

 ! بهم؟ دست از سرم بردار یکن ینم یلطف هیچرا ! ستیمهراد ن اوشمیس ستم،ین نیمن نوش -

 ...!رهیداره م اوشیکه س یبه همون جهنم يبهتره بر! ه؟یچ یدونیم -

 !کنم یکه فکر م یهست يزیحسود تر از اون چ -

حرفش  يبرا یقبل از آنکه جواب...متوقف شده میخون در رگ ها انیحس کردم جر يلحظه ا يبرا ستاد،یا قلبم

 . رفت رونیرا برداشت و از اتاق ب زیم يرو یچیحرف بفهمم ق نیمنظورش را از گفتن ا ایکنم  دایپ

 !کنم؟ يحسود دیبا یبه چ! کنم؟ يحسود دیبا یچ يبرا! ؟يحسود: سرش بلند شدم پشت

 !جواب من و بده: گفتم. کرد یو لباسش را بررس ستادیا يورود يقد ي نهییآ ينداد، جلو جواب

که  یواستاده باش ییجا یچون دوست داشت! یکن یم يحسود اوشیمشخصه، به س: آنکه نگاهم کند گفت یب

 !ستادهیاون االن ا

 ... کردند یسرم خال يرا رو خیانگار سطل آب ! رفتم وا

 !؟یچ -

تو خونه اتون،  ياریمن و ب يایدنبالم ب ،یهمش مواظبم باش نکهیا گه،یبود د نیهم يکاراتم برا نیتمام ا -

 !پشتش داره یمنطق لیدل هی...نایا يکه بمونم، همه  یمادر و پدرت و گول بزن ياونطور

هم نگه دارم  يرا رو میجور موقع ها چطور دندان ها نیداده بودم که ا ادیبه خودم  دم،یلرز یم تیزور عصبان از

حال  نیبا ا...! زنم چقدر بد است یحال و وضع م نیکه در ا ییدانستم عواقب حرف ها ینزنم، م یتا حرف

 !رونیب يریخونه م نیااز  یکن یجمع م لتویامروز وسا نیهم: نتوانستم خودم را کنترل کنم
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از تعجب گرد شده بود،  شیبار نوبت او بود که خشکش بزند، برگشت و درست مقابلم قرار گرفت چشمها نیا

 . شد یم دهینگاهش د يبه وضوح تو یترس و نگران

نفر  هیبه  یوقت نکهیا گه،یو راست م يزیچ هی شهیمهراد هم: اضافه بود تا حرفم را باور کند، گفتم حیتوض منتظر

اگه جنس مخالفت  فتهیکنه وظ یاگه جنس خودت باشه فکر م! ادیم شیدو حالت پ یکن یاز حد محبت م شیب

 !از رو منظوره کنهیباشه فکر م

 !حرف و به من زد نیا گهیهمون برادرت که راست م! مطئنم! من فکر نکردم -

 ..!مزخرفه -

 ...رمیم نجایفردا از ا نیهم! حتما رمیم نجایاز ا...به هر حال -

پاشنه بلندش مانده بود  ينگاهم مات به تق تق کفش ها کهیبلندش را باال گرفت و در حال راهنیدو دست پ با

 .قهرآلود به اتاقش با همان اتاق سابقم برگشت

 .عوض شده بود یلیل

بود، بعد از چند ماه که  دهیچیخانه پ يها دوباره تو یضبط، صحبت کردن ها، سرفه ها، خنده ها و شوخ يصدا

باز همه برگشته  م،یها در امان بود یدورهم نجوریا يهم به احترامش از برگزار دیشا ای مانیراربه لطف دختر ف

فرو رفته بود که انگار از زمان تولد  دشیجددر نقش  يکه جور یلیهمه به جز خود ل! شانیعیبودند به حالت طب

 ...روال را داشته نیهم

در آن لباس و سر  یلیل دنیدوباره به دوستان مهراد کم از د هیتصنع يسالم کردن و خوش آمد گفتن ها عذاب

 شیدست به دست هم داده بود تا پ زیهمه چ ،یدر مهمان اوشیحضور س رفتنیپذ شتریوضع نداشت و با شدت ب

 نیتمر نیبمانم بزرگتر ندهاگر ز ای رمیم یاز شدت خشم و حرص م ایباور برسم که آن شب  نیخودم به ا

 ....گرفته ام ادیرا  يرام در صبو یزندگ

 يو برا رمیرا به خنده بگ اناتیجر یتوانستم بعض یاز لطف نبود، م یحال تجربه اش چندان هم خال نیا با

بود که در جمع کت و شلوار  یهول و دستپاچه، تنها کس اوشیس نکهیکنم، مثل ا دایآرامش خودم سوژه پ

 دایبچه ها پ نیب یاز حد رسم شیب يرنگش ظاهر یبلند و براق خاک راهنیبا آن پ یلیخود ل یحت ایبود،  دهیپوش

و کنجکاوشان  زیت يمهراد و دوستانش، نگاه ها انیمتداول م ياز بحث ها شانیجیو گ یاطالع یکرده بود، ب

 نیا دنید! دادیرا به وضوح نشان م ییجمع ها نیبه چن دنیبودنشان در رس يبه آدم ها و دور و اطراف مبتد

جور محفل ها  نیوقتش را همراه مهراد در ا شتریدو سال ب کهمثل من  یآدم يبرا دیلعمل ها شاعکس ا
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قفل  يدست ها دنیبا د شانیاما هنوز هم بعد از گذشتن چند هفته از دوست دیرس یگذرانده خنده دار به نظر م

شد  یچنان حالم منقلب م شانیصحبت کردن ها یدر گوش ای اوش،یدر بغل س یلیشده شان در هم، لم دادن ل

 ...!کنم تا خنده و تمسخر يدور و ور سوگوار يتمام اتفاق ها يبرا تمتواسن یکه م

نشوم  ییصحنه ها دنیدادم تا مجبور به د ینشان م ياتاق مشغول به انجام کار ایخودم را در اشپزخانه  مدام

کردم چرا که ممکن  یم تیرا رعا يو حدودفرار کردن هم حد  يبرا ستیبا یوجود م نیافتاد با ا یکه اتفاق م

 ...گشتند یکه دنبال بهانه م یجمع يو خنده  يشاد لیموضوع جلب توجه کند و بشوم دل نیبود هم

گرفتم مبارزه  میو تصم دمیکش ینیگوشه و کنار خانه دست از عقب نش يبعد از فرو رفتن در سوارخ ها عاقبت

 ..کردم یام مخلوطش م یذات يبا خونسرد دیبود که با یتفاوت یمبارزه فقط ب نیو صالحم در ا....! کنم

 .نشستم نیمهراد و نوش کینزد یمبل يدوستانه رو يچشم همه گذاشتم و با لبخند يجلو از

 اوشیدست س يرفت و رو یاز جا در م میبود، چشم ها جهینت یب مینگه داشتن مردمک چشم ها يبرا تالشم

 ،...شد یثابت م دادیم يرا باز شید و موهاحلقه شده بو یلیل يکه دور شانه 

 ...شود ریخون سراز میمن، از چشها اریاخت یاالن است که ب نیکردم هم یم فکر

در حال فشردن بود، قرار بود آنقدر فشارش  یقدرتمند کس يانگشتها نیب ،یکیکرد، قلبم در چنگ  یدرد م قلبم

 ... بدهند که از هم بپاشد

تمام  شهیکه مثل هم نیتا بتوانم نفس بکشم، نوش دمیتر کش نییپا یشرتم را کم یت هیا رهیدا ي قهیدست  با

 !حالم خوب است؟ دیمدت حواسش به من بود سرش را خم کرد طرفم و پرس

 میتنظ شیپاها يرا رو تارشیکه گ يپسر يکردم رو یکردند با لبخند سرم را تکان دادم و سع یفرار م کلمات

دوست اهل ساز و  هیباالخره : گفت میدیشن یم نیکه فقط من و نوش ییبا صدا کرد تمرکز کنم، مهراد یم

 ...م تا االنیبه قلم و کم داشت نیفقط هم دمیباحاله، تازه فهم یلیکردم، خ دایآوازم پ

من روبرو شد، روحش هم خبر  يمقدمه  یحواله ام کرد که با رو برگرداندن ب يکوریو ضمن حرفش لبخند 

برمال نشود توسط خود  چوقتیکه قرار بود ه يو راز... گفته میبرا تیعصبان يرا از رو زیهمه چ یلینداشت که ل

 !دیفهم یاحساس مرا م دینبا چوقتیقرار گرفته که ه يمهراد کف دستان دختر

*** 

که  يبلند يکرده بود، پشتش را صاف کرد و با صدا یمعرف اریکه همان بدو ورود خودش را خشا يا بهیپسر غر

 !د؟ید یچند لحظه به من وقت م هی...سالم...سالم: مع را ساکت کند گفتج
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کرد و منتظر ماند تا سخنران  داینشستن پ يتوانست برا یکه م ییها فروکش کرد، هرکس هر جا همهمهه

بود که  یامشب شب شه،یچرخاند، دست رد زدم، نه مثل هم یها را دور م یدنینوش ینینفر س کیشروع کند، 

نگاهم دنبالش  دیباز هم چرخ ینیو مهراد برداشتند، س نینوش...کردم یخودم را حفظ م ياریهوش انشیپاتا  دیبا

 ...شود یمتوقف م اوشیو س یلیل يکه جلو يلحظه ا دنید يافتاده بود، نفسم را حبس کرده بودم برا

بازم به  نجا،یمن امشب به دعوت آقا مهراد گل اومدم ا...خب: جاساز کرد و گفت شیپا يرا رو تارشیگ اریخشا

و بتونم در  دیبخوا یهرچ ینیرو زم ینیرزمیز یقرار شده مجلس و گرم کنم آهنگ درخواست شونیا يخواسته 

 ...خدمت هستم

 دندیخند ینامعلوم یلیبه دل هیگفت به افتخار داش مهراد و بق یکیشل و وار رفته دست زدند،  ينفر چند

 یالسیگ ي هیانگشتانش را دور پا اوشیباشد، س خواستیهر چه م لشیمهم نبود، دل میدست نزد، برا چکسیه

بزن،بچه ها تو  تیآقا ال: گفت ستادیا دمید ينفر آمد جلو کی ،یلیبرداشت گرفت مقابل ل ینیقفل کرد و از س

 ...فاز دپ رفتن همشون

به صورتش بود و  ینیرا نگرفته بود، لبخند سنگ السیهنوز گ یلیل دم،یرا کج کردم و مصرانه سرك کش گردنم

نامعلوم التماس  یدلم به شخص يکرد، تو یداشت اصرار م اوشیخورد، س یچهره اش موج م يتو دیاکراه و ترد

 ...تو رو خدا... ازش رینگ...قبول نکنه، نکنه: کردم یم

 شیپاها يبلند را آرام گرفت و رو هیپا وانیرام شد، ل یلیکه ل دیطول نکش اوشیس يهاهم صحبت  هیثان چند

 ...گذاشت

کند،  یبود چتر نجاتش کار نم دهیاز ارتفاع فهم دنیرا داشتم که بعد از پر یرا آزاد کردم، حس کس نفسم

 ....به دست از مقابلشان کنار رفت ینیخودش برداشت و عاقبت شخص س يبرا گرید یالسیگ اوشیس

 !رهینم شیکه انتظار دارن پ يآدما اون جور شهیگفت هم نینوش

حواسم بهت  شهیکه هم یدونیم: را باال انداخت و گفت شیخوردم برگشتم و متعجب نگاهش کردم شانه ها جا

 هست 

 ،یکن یکه بهش فکر م یچ هر ای یبهم هست، نگرانم شهیتو که حواست هم: تر بردم و گفتم کیرا نزد سرم

 !؟يسوال من و صادقانه جواب بد هی یتونیم

 !حتما -

 !شده؟ یمیصم اوشیمهراد چرا انقدر با س -
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 !ينطوریهم -

و هر دومون  نینداشته باشه ا یتا براش منفعت شهینم یمیصم یبا کس ينطوریو هم یالک چوقتیمهراد ه -

 ! میدونیم

 دیرس یآنطرف ترش نشسته بود اما به نظر نم یکم يبه مهراد انداخت که با فاصله  یو نگران یرکیز ریز نگاه

 ...!زد یکف م اریخشا يبشنود، همان وقت داشت با شوق و ذوق برا يزیکه چ

 ...اما دونمیم ییزایچ هی: آورد و آرام گفت نییرا پا شیصدا

 ..!کنم یبرات م يبگو، منم در عوضش هر کار -

حرفا،  نیو ا نیتو کار ماش دتشیکنن، مهراد کش یکه با هم دارن کار م دونمیم: تر شدنگاهش مطمئن  رنگ

 خواسته که باهاش کار کنه  اوشیخود س..یعنی

 !شه؟یهم مربوط م یلیبه ل هیقض نیا -

 ..کنم ینه، فکر نم -

 !؟یدونیم یچ یلیبا ل اوشیس يدر مورد رابطه  ،یلیدر مورد ل ن،ینوش -

 !؟یکن یبهش فکر م يهنوز دار: را انداخت باال شیابروها

 ....نه، من فقط: گفتم

 میکرده بود چادیکه ا ییسر و صدا ياتاق چنان ساکت شد که ناخودآگاه حرفم را درز گرفتم، مهراد برا کدفعهی

از حرف  يزیچ دیرس یگفت، اما به نظر نم يا دهیکش سیکرد و ه مانیهر دو يحواله  ینگاه دلخور و چپ چپ

 .باشد دهیشن مانیها

 اطراف را شکست،  نیساز سکوت سنگ يصدا

بزند  یمهراد حرف هیاش کنم برعل یکه راض یتیموقع نیدانستم چن یکردم، م یتمام م نیحرفم را با نوش دیبا

 ...شود یم بمیکم نص یلیخ

 رفت  یم نییها باال و پا میس يبا ظرافت رو اریخشا انگشتان

داد من بودم،  ینشان نم اقیاشت شینما نیبه ا يکه ذره ا یتنها کس دیاش شده بودند و شا ییمحو هنرنما همه

 يرو اریگرم خود خشا يکه صدا يتا لحظه ا یتفاوت یب نیبود و ا نیبحث با نوش يتمام فکر و ذهنم ادامه 

 ...سازش قرار نگرفته بود ادامه داشت ينت ها
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و نگاهم را به  نییناخوداگاه فروکش کرد، سرم را انداختم پا شمیرا که شروع کرد تمام اضطراب و تشو خواندن

 ! ببرم ادیرا در جمع از  یلیدر هم قالب شده ام دوختم تا حضور ل يدست ها

 نیفقط چند لحظه کنارم بش -

 نیکوتاه تنها هم يایرو هی

 شده نیمن ا يآرزوها ته

 نیما رو بب يارزوها ته

 چند لحظه به من گوش کن فقط

 من تو جهان ریرو غ یاحساس هر

 چند لحظه فراموش کن واسه

 عمر هیچند لحظه  نیهم يبرا

  ریاز من بگ امویسهم دن همه

 رو با من بساز ایرو هی نیا فقط

 ریآرزوهامو از من بگ همه

 عمر هیچند لحظه  نیهم يبرا

 ریاز من بگ امویسهم دن همه

 رو با من بساز ایرو هی نیا فقط

 ریآرزوهامو از من بگ همه

 کن فقط با نگاه کردنت نگاه

 یانداخت ییایتو چه رو منو

 میندارم ازت راض یهر چ به

 یرو برام ساخت یزندگ نیا تو

 بده یمن فرصت هم زبون به

 عمره بهت باختم هیمن که  به

 چند لحظه خرابش نکن واسه

 عمر ازت ساختم کیرو که  یبت
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 چند لحظه به من فکر کن فقط

 کنه یرو عوض م یلحظه چ نگو

 عمر هی يچند لحظه برا نیهم

 ...کنه یعوض م مویزندگ همه

 نیتر عیبه اشک نشسته با سر يذره ا یحت میشد که چشم ها یمتوجه م چکسیه دیافتاد، نبا یاتفاق م دینبا

 يکرد، هوا یغم و درد تار و پود وجودم را داشت از هم باز م...را گرفتم میتوانستم نم چشم ها یکه م یحالت

 ...تاب بودم یافتاده باشد و جان بکند ب رونیکه از تنگ ب ینبود، مثل ماه یکاف دنینفس کش ياتاق برا

بچه ها سرم را بلند کردم، انتظار  کدستی قیتشو انیساز، م يبا تمام شدن شعر و خاموش شدن صدا همزمان

بلند شود و جمع را ترك  اوشیکنار س ش،ییاز جا زانیاشک ر یلیل نکهیاز ا ریرا داشتم غ يهر صحنه ا دنید

 !کند

 !نرو: مبل يبرگشتم رو نیشدم که با فشار دست نوش زیخ مین

 شیاز جا تیداد و با عصبان لیکردند تحو یسالن که نگاهش م يتو يبه آدم ها يلبخند دستپاچه ا اوشیس

 !؟يبر ییجا یخواستیم: نگاهش به من بود هی، مهراد برخالف بق..رفت به اتاق یلیبلند شد و دنبال ل

 را برگرداند،  شیکرد و رو لیتبد يکوریاز آنکه جواب بدهم تعجبش را به لبخند  قبل

 ! کنه یم کاریفهمه داره چ ینفر کمک کنم که االن نم هیبه  خوامیمن م: گفتم نینوش به

 ..خورهیو فراموش کن حامد، واقعا به دردت نم یلیل ،یاون نخواد که کمکش کن دیشا -

 !؟يدیفهم ،یتو مسئول فتهیبه بعد براش ب نجایاز ا یهر اتفاق -

 !؟یچ -

 ..رمیجلوشو بگ تونمیم یچون اگه به من بگ -

 کنن  یم یدارن با هم خوش و خرم زندگ! فته؟یمگه قراره ب یچه اتفاق -

 !ماجرا مهراده يپا هی یکنم اونم وقت یساس خطر نماح خودیمن ب -

کم  اوشیبگم س تونمیبراش واقعا مهم باشه م اوشیداره اما اگه س یلیبه ل یمسئله چه ربط نیا دونمیمن نم -

 يکارا يسر هیخودش و انداخته وسط  نکهیکنه، اونم به خاطر ا یخودش دردسر درست م يداره برا شیو ب

کنم  یفکر م دم،یمهراد شن يرفاح نیمن ب! گسیدختر د هیکاراش به خاطر  نیا دونمیم نکهیهم ا! یرقانونیغ

 ...هی هیقض نیا
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 !ن؟یکن یامشب شما دو تا با هم پچ پچ م نیگیم یچ: سرش را آورد جلو مهراد

 ..دمیپرسیفقط داشتم در مورد اوضاع درس و دانشگاه م یچیه یچیه: من من کنان گفت نینوش

 ..!برو در و باز کن زننیزنگ م: انداخت و بعد گفت مانیبه هردو يدیاز شک و تردنگاه پر  مهراد

بار  نیا! افتد؟ یم یقبل مادر و پدر باشند چه اتفاق يکردم اگر مثل سر یبلند شدم، با خودم فکر م میجا از

پنهان  چیه يکنم، آب از سرم گذشته بود، حوصله  يباز یخودم و مهراد نقش يحفظ آبرو يمحال بود برا

 ...را نداشتم يکار

 !کار دارن اوشیبا س گنیاومدن م یخانوم هیآقا مهراد : را برداشتم، نگهبان گفت فونیآ

 !جان زیحامدم عز -

 ..شرمنده -

  نییپا ادیب اوشیس گمیبگو منتظر بمونه االن م! دشمنت -

 ..رو چشمم آقا -

 .تو، بگو تو همون کوچه منتظر باشه ادیراهش نده ب: اضافه کردم عیسر

 یکه در موردش صحبت م يگریبه دختر د ن،یلحظه ذهنم رفت به سمت حرف نوش کیرا که گذاشتم  یگوش

 ...باشد نطوریدادم که ا یم حیمن ترج ایاز حضورش خبر نداشت  یلیکه قطعا ل یکرد، به کس

 دنیکنم، شن شانیخواستم در بزنم و صدا ،یلیحاال شده پناهگاه ل دانستمیکه م ییپشت در اتاق خودم، جا رفتم

 ..ختیرا به هم ر میبرنامه ها يهمه  یلیل يصدا

 ...کنم، هر چقدر که الزم باشه یپس من صبر م..باشه....یگیکه تو م هینطوریاگه ا -

 !من مهمه کوفتم نکن يامشب و که انقدر برا هی! بس کن...جان یلیل...! یلیل -

 !امیتو برو من م دیاشه، ببخشب -

 !؟یکن یم تیخودت و اذ خودیچرا ب فهممیبرم، آخه نم تونمیمن بدون تو نم -

باهام روراست  نکهیتا حاال ازت نخواستم جز ا یچیه ،یدونیازت نخواستم خودتم م يادیز زیمن چ اوش،یس -

 !؟ياریاحساساتت و بدونم که به زبونش ب خوامیکه م ادهیز نیا ،یباش

 !خدا....! باز شروع شد، باز شروع شد -

 !خوبه؟ ينجوریا ،یآروم باش شهیتا هم زنمیحرف نم گهیباشه، د! کنم؟ یم تیمن عصب -

 !؟يخوایم یچ گهید! گهید میاالن هست...خب! م؟یما با هم باش یخواستیم -
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 !خوامینه، نم ینداشته باش یاحساس چیکه تو ه ينجوریا -

کم  هی گمیکردم، من فقط م یم، من اگه احساس نداشتم که اصال شروعش نمگفتم احساس ندار یمن ک -

در مورد احساسمونم  ينجوریا میباش یمعمول يمدت، مثل دوستا هیبا هم  میبهم وقت بده، بزار آشناتر ش

 ...میریبگ میتصم میتون یعاقالنه تر م

 ...عجولم یلیمن خ د،یحق با توئه، ببخش -

 ....که ستیچشمات ن نیا فیح زه،یریم ینگاه کن چه اشک -

تخت نشسته  يلبه  یلیمقدمه در را باز کردم، همزمان سرفه کردم، هر دو سرشان را برگرداندند سمت من، ل یب

 !باهات کار داره نیینفر پا هی: زانو زده بود، گفتم شیپا نییپا اوشیبود و س

 !نزده باشد رونیبودم رگ گردنم ب دواریام

داد و تنه زنان از کنارم رد شد،  رونیب تیبلند شد، نفسش را با عصبان شیاز جا اوشیدم، ستکان نخور میجا از

من که ! ؟یکن ینگاه م ينجوریچرا ا! ه؟یچ: گفت... کرد یبرنداشتم، او هم مظلومانه نگاهم م یلیچشم از ل

 !فردا صبح رمیگفتم م

 ...!یلیآخ ل...! یلیل: دمیخند

 !و دوست دارم اوشیمن س: که گفت میایب رونیاز اتاق ب خواستم

 !يکه دار يدار ؟یکه چ گه،یحفظم د یانقدر گفت -

 !؟يپس چرا کالفه ا تهیاهم یاگه برات ب -

کنم،آره ناراحتم  يکردم بلدم نقش باز یفکر م! چقدر تابلو ام من! واقعا معلومه؟: دمیبلند خند يبار با صدا نیا

 اعصابم خرده 

 ...و تو من دونمیحامد م نیبب -

من انقدر  یکن یچرا فکر م!من مثله توام؟ یکن یچرا فکر م! از من حرف زد اصال؟ یک! من يگور بابا! من؟ -

 !بکشونم؟ یو فالکت یبه هر بدبخت ستینفر که اصال تو باغ ن هیبدبختم که خودم و واسه 

 ! بغلم ایعشق من ب یکن یم هیو بعد بگه چرا گر میباش یدوست معمول ایطرف بگه ب که

 !؟يتو گوش واستاد....تو! ؟یچ -

من حرف  یستیفقط وام یبپرس يزیاز من چ يتو حق ندار: به سمتش بلند کردم زیآم دیاشاره ام را تهد انگشت

فعال و دوست  یتو آب نمک هست نکهیا! یپرس یهمه سواالت و از عشقت م يریگم بعد م یبهت م زنمیم
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 گه،یدختر د هی یدونیم نکهیکنه ا یدگیبه کار تو رس ادیقش تموم شه بعش یکیتا رابطه اش با اون  یشیمعمول

و خودش و  شیکه به خاطر اونا داره زندگ یوقت یپرس یازش م! نه؟ ایهستن  شیتو زندگ گهیچند تا د دمیشا

اون  ینیبیدنبالش دم در، م يریاالنم م! ؟يدیفهم...یپرسیرو ازش م نایا! ؟يا کارهیتو چ زنهیم شیبه آب و آت

 !ه؟یک دنشیسراغش و د نجایکه اومده ا يدختر

 !ینیرو هم بب قتایحق دیبا....پاشو گه،یپاشو د: را بردم باالتر میکرد صدا یو منگ نگاهم م جیگ

را دور زدم و  ییرایبلند پذ يبا قدم ها..بلند شد من جلو رفتم و او پشت سرم راه افتاد شیاز جا یحرف چیه یب

رفتم داخل آسانسور  یلیزدم، جلوتر از ل رونیاز خانه ب ندازمیب ینگاه میبچه ها ن يآنکه به جمع و سر و صدا یب

 واریدر و د يتو...بود دهیپوش راهنشیپ يرو یرنگ یبلند مشک يمانتو دیایمنتظر شدم تا او هم ب هیو فقط چند ثان

 یرا از سر م ياگرسکته ا یمهم نبود حت میبرا! بود شده دیکه مثل گچ سف دمیآسانسور چهره اش را د هیا نهییآ

حاضر بودم همان ! داشت؟ یتیچه اهم! زدم یرا رقم م شیاتفاق زندگ نیاگر آن لحظه داشتم بدتر یحت! گذراند

اگر به  یحت... شود داریکه گرفتارش شده بود ب یقیبزنم تا از خواب عم یلیقدرتم به صورتش س تماملحظه با 

 ...شد یمتنفر شدنش از من تمام م تیق

کرد  یو سع ستادیا یسرگردان وسط الب يرفت چند لحظه ا رونیبار او جلوتر از من ب نیآسانسور که باز شد ا در

توان رفتن  شیاما به وضوح پاها ند،یرا که قطعا آنطرف حضور داشت بب يدردختر هیا شهیش يارهایش نیاز ب

 ...برود خواستینداشت، دلش نم

مرتکب شده باشد  یآرام و شرمنده که گناه يمثل بچه ا دم،یرا گرفتم و با شتاب پشت سر خودم کش ستشد

 ...شدن بود هیمنتظر تنب د،یدو یپشتم م

 ستادهیمادرش ا يکه جلو میدیرا د اوشیس يورود يپله ها يروشن کوچه، جلو اهیس يرا که باز کردم، تو در

 ...بود

 پشت سرم و پنهان شد  دیخودش را کش یلیل

که  نیا: دیکش ادیباال رفت، دستش را دراز کرد سمتمان و فر شیچشمش که افتاد به ما صدا اوشیس مادر

 !ست؟ین یگفتیتو که م! نجاستیا

 . ردیاش بگ هیبا عذاب نگاهمان کرد کم مانده بود گر اوشیس

 ...ساختمونه نیز دوستاش بود که اونم تو هما یکی يحامد که نبود خونه  يخونه  یلیل...یعنی...نینه ا..نه -
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خانواده  یسر و صاحاب و ب یدختر ب هیواسه ! بود؟ نیو دعوا و داستان واسه ا يهمه پنهان کار نیا اوش،یس -

 ! چرخه؟یو اون م نیا يوقت شب تو خونه  نیکه ا

 ....نکن یرو با هم قاط یهمه چ ینداشت الک هیقض نیبه ا ینبود مامان، اصال ربط نیواسه ا -

 !خانوم؟ دیکن یم نیچرا توه: سکوت کنم،خودم را انداختم وسط ماجرا نتوانستم

پاشنه بلندش به زحمت از پله ها  يمن تازه متوجه حضور ما شده باشد با کفش ها  يانگار که با صدا مادرش

  پشت سرم و از پشت لباسم را چنگ زد، دیخودش را کامل کش یلیباال آمد، ل

که  يچشم دار یبه چ! ؟يدهنت بردار يلقمه اندازه  هی يریچرا نم! ؟يداریتو چرا دست از سر ما برنم -

فکر ! اد؟یم رتیپول گ يفکر کرد! شه؟یم بتینص يزیچ يفکر کرد! سر پسر من؟ یخودت و انداخت ينجوریا

پسرم و  يجنازه ! ؟یانداختنگاه به خودت و خونوادت  هی! اوش؟یبا خود س! شه؟یم بتینص نیخونه و ماش يکرد

 !بزارن رو دوشت دمینم

 ......!خانوم محترم: قد علم کردم شیجلو

 ...يالقبایبا اون پدر  ادهیاز سرتم ز اوشیس -

 !خانوم دکتر -

برو کنار  ایب ندارم حامد، يبه تو کار: عقب رفت، بهت زده نگاهم کرد یبار با تمام توانم سرش داد زدم، قدم نیا

کنه دور و ور پسر من  یجرات م گهید نمیبب..! دختره مشخص کنم بعد برم نیو با ا فمیامشب تکل دیمن با

 ! نه ایبچرخه 

 ...!ماما تو رو خدا: التماس کرد اوشیس

 ...!گهید ینه با کس! دیشما با من طرف: گفتم

اما ! يدختره جا داد نیکه از رو مهر و محبتته که به ا دونممیم ،يزیعز اوشیتو حامد برام مثل س...تو -

ندارم  يکار چیمن با تو ه....! کردم قیمن رفتم تحق! ؟!داره يو چه خانواده ا کارسیو چ هیک نیکه ا یدونینم

 باهاش صحبت کنم  خوامیبرو کنار م ایب

 !دیپس مهمونه منه، شما با من طرف! من بهش جا دادم؟ دیگ یمگه نم -

 !؟.....يداره و تو چه خونه ا یدختره چه زندگ نیا یدونینمتو  -

هم بهتر  یلیخ! دونمیاتفاقا م: کردم خونسرد به نظر برسم گفتم یم یرا بستم و با تمام توان که سع میها چشم

 !...دییبفرما.....خانوم دییبفرما! مردم و بکنم تو بوق و کرنا يآبرو فتمیاما مثل شما راه نم دونم،یاز شما م
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 اوش،یشد که توانسته باشم با مادر س یکرد، خودم هم باورم نم یاز فرط حرص و خشم دندان غروچه م مادرش

حرف بزنم،  نطوریا زدیاز احترام سربلند نکرده بودم و همه جا مرا پسرم پسرم صدا م شیکه تا به حال جلو یکس

تالشم مثبت واقع شد، تمام حس  لحا نیبا ا! باشم، احساس گناه کنم با نه؟ مانیپش دیدامستم با ینم

رفت سر راهش به  نییاز پله ها پا تیشد، با عصبان لیتبد یتدافع یاز ثانبه به حالت ياش در کسر انهیجنگجو

 ...خونه میریم یکن یجمع م لتویاالن وسا نیهم: هم دستور داد اوشیس

 !رفته نه؟ ادتیسن من و : تکان نخورد شیاز جا اوشیس

 ! !؟یچ: شتزد و برگ یچرخ

 !کجا برم کجا نرم رمیگ یم میخودم تصم! و دو سالمه ستیمن ب -

مادرش  نیخشمگ يبهم خوردن در، در لرزش نگاه ها يرا گفت و پا کوبان باال آمد از کنارمان گذشت، صدا نیا

 ...گم شد

: دیخط و نشان کش دمیفهم یبود م دهیکه به شانه ام چسب شیکه لرزشش را از دست ها یلیل يبرا گرید بار

 ...کنم کاریچ دونمیم......سر تو ریاز ز نایا يهمه 

 !خانوم دکتر دیکه براشون خط و نشون بکش ستنیهمه بچتون ن: گفتم

ها رو حتما عمل  بهیغر يبرا یکنم حامد خان، ول یکشم عمل نم یبچه ام م يکه برا ییمن به خط و نشونا -

 ...کنم یم

 ...!که در جانش جمع شده بود گاز داد و رفت ینشست و با تمام حرص نشیرا گفت پشت ماش نیا

 

 نهم فصل

اپ آشپزخانه جا  يآنطرفتر لبه  ياحساس همدرد چیبدون ه نیکرد، نوش یم هیمبل نشسته بود و گر يرو یلیل

 يمانده ها یداد، من و مهراد باق یرا تاب م شیزد پاها یرا گاز م یقرمز رنگ بیس کهیخوش کرده بود و در حال

رفت  یرا م ییرایطول و عرض پذ هو درماند یعصب اوشیو س میکرد یمهمان ها را جمع م يو پاش ها ختیر

را بشکند، به طرز خنده  یلیل يها هیکرد هق هق گر یجرات نم یبود که کس نیسکوت آنقدر سنگ...! آمد یو م

وسط خانه مان نشسته  يدختر نکهیار اانگ! يو نه دلسوز میکرد یم يکداممان نه احساس همدرد چیه يدار

 !بود ایاتفاق دن نیتر یکرد معمول یم يبود و زار

 !سرمون رفت! گهیبسه د: گفت تیرا بست، کمرش را صاف کرد و با عصبان ییظرفشو نیدر ماش مهراد
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بلند : کرد گفت یرا پاك م شیکه اشک ها یلیتلخ به ل یبه مهراد انداخت و با لحن ينگاه تند ستادیا اوشیس

 !میشو بر

 !کجا؟ -

حال  نیببخشد با ا امیسرد، صورت گرگرفته ام را الت يرا باز کردم و سرم را فرو بردم داخل تا هوا خچالی در

 !داشت انیکه جر ییحرف ها کیبه  کی يگوش شنوا بود برا میسراپا

 !نجایجز ا ییهر جا ،ییجا هی -

 .کندیبه مهراد م یمیمستق يدانستم که حتما باز با سر اشاره  یم و

 .بره نجایجز ا ییاگه قرار باشه جا! من يخونه  ادیب تونهیم یلیل: به خرج داد يعاقبت دلسوز نینوش

 !زارهیآدما تاثبر نم تیانقدرا هم اختالف ارتفاع تو شخص! طبقه؟ هی: با خنده گفت مهراد

تو : گفت یلینه، ل ای دندیهم در آن حال و وضع منظور حرف معنادار مهراد را فهم یلیو ل اوشیدانستم س ینم

  ینرفت ياشتباه کرد اوش،یخونه س يبرگرد دیببا

 !؟يگرد یم یچ الیحامد دن: دیپرس نینوش

 !درست یاشتباهه چ یچ رمیگ یم میمن خودم تصم: بلند و مطمئن گفت ییبا صدا اوشیس

آب  ي شهیرا خنک کرده بود، ش میگونه ها یمطبوع يعقب، سرما دمیکش خچالیسرم را از  جهینت یب عاقبت

جذبه ات حال  نیبا ا! ولیا: اوشیمهراد انگشت اشاره اش را گرفت سمت س دم،ینفس سر کش کیرا  خی

 !داشت کیکردم،ال

 . کرد یعذرخواه یلیصورتش و از ل يرو دیرا مضطرب و کالفه محکم کش شیکف دست ها اوشیس

 !نهیبیو از چشم من م زیمنم بهتر بود، االن همه چ يبرا یرفتیتو همراه مادرت م اگه -

 !خود شخصه شماست ریخب حق داره، همش تقص: خنده کنان گفت مهراد

 !تو متنفر نبودم يبه اندازه  چکسیتا حاال از ه: اشک بود سیرا برگرداند سمت مهراد، صورتش خ شیرو یلیل

 !ته دلشون بدجور عاشقمن دونمیاما م گنیم نویها ا یلیخ» گفت  يشانه انداخت باال، با خونسرد مهراد

از  نویا یکن یاشتباه م: گفت یلیهوا خورده باشد برگشت و به مهزاد نگاه کرد، ل یب یلیانگار که س اوشیس

 !ستمیدور و ورت ن يمن مثل دخترا! قلب گفتم میصم

 ! ستنیتو گربه صفت ن نیونا الاقل عچون ا یستیصد در صد که ن -
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آدم جمع بود،  نیتر یخنث الیو فکر و خ تیبا آن همه عصبان اوشیس! الل بود اوشیس! زدیحرف نم اوشیس

 گریبه کمک من هم د دیشا رد،یبگ ادیبه مرور زمان دفاع کردن از خودش را  یلیباعث شده بود ل نیهم

 !نداشت یاجیاحت

خرن و  یکنن و برات کادو م یهمه دختر بهت هر روز و هر روز محبت م نیتو که ا ای! من گربه صفتم؟ -

 !مونه؟ یکنن و اونوقت اسمشونم تو ذهنت نم یم يهرکار

که چند ماه  گنیمثل تو م ییگربه صفت به آدما! يگن وفادار یبهش م! است خانوم معلم گهیبحث د هیاون  -

 ایصفت باز نیا هیاما من و قاط! متنفرم ازت یگیبعدم بهش م يدگر یو م یخوابیو م يخوریم یکی يتو خونه 

چند پرن، که من از نوع  يسر هی ،یتک پرن، که تو از نوع بدبختشون يسر هیآدما سه دسته ان،  ،یبکن دینبا

 !کال پر ندارن مثل حامد که از نوع دلسوزشونه میسر هی ختشونمیخوش

 ادیچرا تا حرفت م! ه؟یچ: پشت سرم داد زد اوشیو راه افتادم سمت اتاق، س زیم يرو دمیکوب اریاخت یرا ب شهیش

 ! ؟یکن یوسط فرار م

 .اتاق و در را بستم يرا ندادم، رفتم تو جوابش

 ،یکن یسپر م نهیو س یبلبل زبون دیچطور اونجا که نبا! مرد حرف بزن هی نیواستا ع ایب! با توام دلسوز خان -

 !؟يریگیم یالل مون یحرف بزن دیدوستات که با يجلو

 دایجد: تر، پشت در اتاق بود کیبار از نزد نیزد منتها ا میدوباره صدا اوشیس دم،یگفت که نشن يزیچ یلیل

پسر  يشد! م؟یافتاده بگو ما هم بدون یچشمت دنبال چ! ؟يمهربون شد يادیز ایتازگ! آره؟! ؟يخوب دلسوز شد

 !تو آب نمک؟ یخوابونیم يخودتو دار! مدافع هان؟ لیشجاع و وک

من  يتو خونه : کرد یم دادیمهراد داد و ب م،یگوش ها يرا گذاشتم رو میتخت، دست ها ينشستم رو رفتم

 ....!شماها نییچقدر پررو! نمیبب رونیب دیبر دییایب! ؟یواسه برادر من دور برداشت

آرزوت ! بدبخت آره؟ یسوخت! ه؟یواسه چ اتیسوپرمن باز نیا دونمیآخ من که م: دیکش یهنوز عربده م اوشیس

 !منه آره؟ يداشته ها

را عقب بکشند،  اوشیکردند س یم یسع یلیمهراد و ل رون،یسمت در و باز کردم و رفتم ب دمیپر اوردمین طاقت

مهراد  يمهار کننده  يبازوها يمن را نگرفته بود تمام خشم و زورم را جمع کردم و از باال يجلو یاما کس

هم آمده  نیکردم، نوش یحمله م سنتمتوا یصورتش، دلم خنک نشد با لگد با پا، با هر چه که م يتو مشت زدم
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! دورتر از دسترس من تا از ضرباتم در امان باشد ییرا ببرند جا اوشیبود که س نیا شانیبود کمک، تمام سع

 ! دادم یرا انجام م ایکار دن نیداشتم درست تر

*** 

هنوز  یلیآرام گرفت، ل زیانداختند همه چ رونیرا از خانه ب اوشیکه س نیت مهراد و نوشبعد با وساط ي قهیدق ده

را باز کردم و  ریش چد،یصدا منتظر بود تا مهراد برگردد داخل خانه و نسخه اش را بپ یکرد اما ب یم هیداشت گر

از  یلیگرفت، ل یو صورتم راه م یشانیپ يکه از وسط سرم تا رو یآب يخنکا ریسرم را تمام و کمال گرفتم ز

چرا همتون  شناسمت،ینم گهید...گهید....مثل برادرت...مثل يشد: گفت دهیبر دهیپشت سرم منقطع و بر

 ....!که ازتون متنفر بشم...که دیکن یم يکار هی دیهمتون دار...دیدار

از  ییمشت ها يگاه کردم، جاکنار ابرو و لبم ن يآب را بستم سرم را باال گرفتم و به صورتم، به قرمز ریش

 توانستمیشده بود، نم یمغزم از کلمات خال! کرده بود دایراه پ یلیمهراد و ل يدست ها انیبود که از م اوشیس

به  یکردم، با حرف زدنم لطف بزرگ یم الیها خ نیجدا از تمام ا! اورمیرا جمله و حرف کنم و به زبان ب میفکرها

را  نیعذاب بود، ا نیبزرگتر شیسکوتم برا! کنم غیمحبتم را از او در نیا کبار،ی نیهم خواستمیکنم و م یم یلیل

دادن  نانیبا اطم شیها يبا دلدار شیتوانست با نظرها یم شهیکه هم یکس! دانست یخودش هم خوب م

 !کند یسکوت م کدقعهیدلگرم کننده باشد  شیها

 .دمیموها و صورتم کش يبرداشتم و چند بار با شتاب رو رهیدستگ يرا از رو حوله

 !يریخونه م نیاز ا یکن یجمع م لتویاالن وسا نیهم: مهراد آمد يخانه باز شد و صدا در

 یساختگ یتیبا قاطع یلیآمد، ل ینم يمهراد تبصره و اما و اگر يها میتصم يشد، رو یخال میپا ریکردم ز حس

 ...!رمیاالنم م نیهم رم،یمعلومه که م: گفت

مثل  یقفس يکردنش تو ینگه زندان دیرفت، شا یم دیبا دیشانه ام و برگشتم به اتاق، شا يرا انداختم رو حوله

! کردم ینم نییرا تع شیدهایو نبا دیداشت، من سرپرستش نبودم، من با يعواقب بدتر شیمهراد برا يخانه 

 کرد  یم دایراهش را پ دیخودش با! و چند سالش شده بود ستیب

 يداد انداختم رو یرا م یشگیهم نیریو ش میعطر مال يمرطوبم را که بو يبه تختخواب، حوله  برگشتم

 ...!ضربان قلبم هنوز هم آرام نشده بود...کرد یزد، کنار چشمم درد م ینور چشمم را م....صورتم

جا  التیدونه از وسا هی! رو اپن يزاریخونه رو هم م يدهایکل: دیچیپ میگوش ها يبلند مهراد باز تو يصدا

 !رونیب زمیریبمونه م یه هرچنمونه ک
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 !آمد یداشته باشم خوابم م يو زار هیبه گر لیاز آنکه تما شتریب

 !منتظرته نیتو ماش نییپا آقاتونم

*** 

 يکه در اصفهان قرار بود برپا شود پافشار یعکس شگاهیرفتنم به نما يبه شدت برا میاز استادها یکیبود  یمدت

 ! کند یسرو صدا به پا م یقرار بدهم حساب دیپرتره ام را اگر در معرض د يداشت کارها دهیکرد، عق یم

از  یلیمان و ل يآمد دم خانه  اوشیبود که مادر س يموضوع را مطرح کرد صبح همان روز نیکه ا يبار نیاول

انستم تو یکه نم یلیدعوتنامه اش با فکر کردن به حضور ل لیمیهمان روز صبح، بعد از خواندن ا! رفت شمانیپ

به دعوتش دادم، اما  يو مودبانه ا یمنفو جواب  ستیکردم که ممکن ن هیبگذارم خودم را توج شیبا مهراد تنها

به  دم،ید یکردن خودم به تهران نم بندیپا يبرا یهیتوج گرید ،یلیماه از رفتن ل کیبه  کیبعد از گذشت نزد

 .شد یم لیشده بود، کم کم به آرزو تبد انشیکه اتاق خودم جهنم ع يسوت و کور يعالوه فرار کردن از خانه 

دست در دست، به اجبار رفتن به دانشگاه  ،یلیو ل اوشیهر روز و هر روز س دنیها عذاب د نیاز تمام ا يجدا

بلند باال اضافه شده بود، ظاهرا خوشحال بودند، ظاهرا بعد از تمام شدن دخالت من و عقب  ستیل نیهم به ا

افتاد که تنها  یجا م نطوریا هیخودم هم قض يروال افتاده بود، کم کم برا يرو يخوب و عاد زیهمه چ دنمیشک

 من، وسط داستانشان بود، لیدل یعامل مشکالتشان حضور ب

 يشده و در جا يدانشگاه هم خانه ا یشهرستان يبا چند نفر از دخترها یلیبا خبر شدم که ل نینوش قیطر از

گفته که به گوش من و مهراد هم  يتشریب دیرا هم با تاک نیکند و ا یم یر و آرام تر زندگراحت ت دشیجد

 !بدون تحمل منت: برسد

مثل  ییجا کی خواست،یمدت م یمسافرت طوالن کیاوضاع و آدم ها وسوسه کننده بود، دلم  نیشدن از ا دور

 اطیصورت پدر، مثل ح يبایز يو چروك ها نیلبخند هر روز و هروز مادر، مثل چ دنیخودمان، مثل د يخانه 

 یمثل خاطرات بچگ.......! نده رودیو سه پل، زا یمثل چهار باغ، س مان،یمیو قد یکلنگ يزنده و رنگارنگ خانه 

 ....ام

تر و پر رنگ تر باشد، مثل لذت برگشتن به  يقو یلیکردم که از عالقه و احساسم به ل یم دایرا پ ییزهایچ دیبا

 ستیکردم که قرار ن یم هینشستن دوباره در کنار پدر و مادرم، مدام خودم را توج ایکش کرده بودم که تر ییجا

 دیبا! میعالقممند شدم بشود مادر بچه ها یشوند تا ابد بمانند و به هر کس یم میکه وارد زندگ ییتمام آدم ها
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که وابسته نشدن،  ندیآ یم نیا يها فقط برا یکردم که بعض یقبول م دیرفتم و با یم شیپ یطبق قانون زندگ

 ! بدهند ادتیکنترل کردن عشق و احساس و فراموش کردن را 

 ....اصفهان شگاهینما يعزم و اراده ام را جمع کردم و رفتم سراغ دعوتنامه  پس

ستاد بسط روز تمام پشت در دفتر ا کی. نگه داشته باشند ییرفتنم جا يبودم هنوز هم برا دواریام کهیحال در

ترم تمام شده بود و شروع  ينشستم و دعا کردم که هنوز هم از رفتنم به اصفهان استقبال کند، امتحان ها

شرط که بتوانم  نیشد و قبول کرد با ا یتوانستم استفاده کنم، باالخره راض یبود که م یفرصت نیتابستان بهتر

 ....بود خودم را آماده کنم مانده یباق شگاهیکه به شروع کار نما يهفته ا کیدر عرض 

از  یکرد که وقت زیبه بدنم سرار يچنان جان تازه ا یمیقد يخانه  يمادر و پدر و حس آشنا يدوباره  دنید

هم از کنارم رد شدند و سالم نکردند هم ذره  يشانه به شانه  اوشیو س یلیآمدم و ل رونیساختمان دانشکده ب

. یلیاوش،لیس ن،یاز دست مهراد، نوش مداشت! که نبود يپا افتاده ا شیحس و حال خوبم کم نکرد، موضوع پ يا

 !شدم یمهم تر از همه خودم خالص م

*** 

 یهستند، فکر م ییهمه آدم فضا هیفقط من هستم، بق نیزم نیا يکردم رو یشش ساله که بودم فکر م پنج

شان  فهیثل ربات فقط وظم هیبق...کشم یکنم که درد م یکنم، که فکر م یکردم فقط من هستم که حس م

 !کنم یدور و اطراف من بچرخند و در خدمت من باشند که زندگ ندیایبوده که ب نیا

کرده بود،  میمورد عالقه ام را قا ياسباب باز نیبار از پدر کتک خوردم، مهراد ماش نیاول يسالم که شد برا ده

پدر و مادر  ياز پنجره ها را شکست، گقت اگر جلو یکی ي شهیکردن با توپ ش يروز موقع فوتبال باز کی

که مال خودم بود کتک  يزیپس گرفتن چ يبه بهانه ....! دهدیرا پس م نمیماش رمیرا گردن بگ شهیشمستن ش

که من چقدر فکرم خوب ! را پس گرفتم با خودم فکر کردم که من چقدر شجاعم میخوردم، و بعد که اسباب باز

 ....کند یکار م

تواند  یم ست،یدر خدمت من ن ست،یکه ربات ن! ستین ییآدم فضا دمیبود که فهم یکس نیحال مهراد اول نیا با

 ....!ضربه هم بخورم یمن محافظش باشم و به خاطرش حت! کند که من در خدمتش باشم يکار

و اساس  هیمهربان و محافظ از پا يربات ها يآمدند، که کم کم مطمئن شدم فلسفه  يگرید يها، آدم ها بعد

 ....اشتباه بود
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 یرا هم سپر خودشان م هیکار بق نیا ياگر الزم باشد برا یهمه محافظ خودشان هستند و حت! اند ینیزم همه

 .....!کنند

 يا روزهیشکل ف لیخانه، کنار حوض مستط اطیبودم وسط ح دهیزنده شد که رس يخاطرات لحظه ا نیا تمام

 ...کردم یاتاق پدر و مادر نگاه م يبودم و به پنجره  ستادهیرنگ ا

زدم، به خودم قول دادم که در  یلبخند م اریاخت یدوشم برداشته شده، ب ياز رو ینیکردم بار سنگ یم حس

 !و هرگز به تهران برنگردم رمیبگ یفرصت به دانشگاه اصفهان انتقال نیاول

نداده  يکردنشان خبر ریغافل گ يراب! شد دایاز پشت سرم پ دیخر يها سهیباز شد و مادر با ک يورود در

 !راه متوجه حضورم نشد، گفتم سالم يها انهیعالم خودش بود که تا م يآنقدر تو....بودم

 !من برگشتم: دمیگرد شده از تعجب نگاهم کرد خند يباز و چشم ها مهیرا باال گرفت، با دهان ن سرش

راه مرا در  نیو در ب دیبلند رفتم سمتش، امان نداد دو يبا قدم ها ن،یاز دستش افتاد زم دیخر يها سهییک

 ....گل پسرم، تاج سرم يخوش اومد: دیخند یکرد م یم هیگر... دیآغوشش کش

 ...میبود دهیرا ند گریماه بود همد کی فقط

 !کند بندیبود که مرا در اصفهان پا یلیدل نیاش محکم تر یشگیهم اسی يبو

*** 

 رمجازیجاده به خاطر سرعت غ يتو سیپل! یتابستان التیتعط! رفته شمال اوشیبا س یلیگفت ل یم نینوش

به  دهیو کارشان کش ينداشتند انتقالشان داده به پاسگاه و کالنتر ینسبت نکهینگهشان داشته بعد هم به خاطر ا

است،  گرید يعصا کش کور يگفتم کور دم،یخند! زنگ زدند به مهراد ندیایب نتانیوالد دیقانون، گفتند زنگ بزن

 !چشم پادشاهه هیگفت تو شهر کورا  نینوش

هنوز هم  ،یمنطق یبه همان ب ،یلیبود مثل ل یکیهم  نیچشم هم نداشت، اما نوش کیکرد مهراد  یم اشتباه

 !ستیخاص و تکرار نشدن کشیدر وجود شر يزیچ کیکرد  یفکر م

 !ام برگشتم یانتقال يکارها گریدو ماه د یکی دیبرگرد، گفتم شا گفت

 !یلیبه خاطر ل گفت

 ....!دمیخند
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 ن،یبه اصرار نوش فیگفتن نداشت، فقط محض رفع تکل يبرا یحرف زدیهم زنگ م یوقت زدیکمتر زنگ م مهراد

را داشته  انیدر جر يو اتفاق ها اوشیو س یلیآنکه قصد صحبت کردن از ل یو ب دیپرس یحال پدر و مادر را م

 ..!.کرد یباشد تماس را قطع م

نداشتم، نه از سمت خودم نه از  یانتظار تماس! قهر کرده ها ستیرا گذاشته بودم در ل لوفریو ن اوشیو س یلیل

شده بود که معلوم نبود کجا  یخوردند تا ابد کنار هم بمانند چنان متالش یکه قسم م یجانب آن ها، گروه دوست

 !گشت شیتکه ها یپ دیبا

بود که در تمام عمرم  یآدم نیتر بیعج! به اصفهان تماس گرفت دنمیاز رس چند روز بعد یلیبرادر ل یرعلیام

داشت که  یلیوگرنه چه دل! شود یم یبد از قبل بهشان وح يمانست که اتفاق ها یم یبودم، مثل کس دهید

گم  ابانیتنها و سرگردان وسط ب یلیل دمیخواب د دیو بگو ردیبالفاصله بعد از آمدن من به اصفهان تماس بگ

 گریدادم که د حیتمام توض هیدروغ گفتن نمانده بود با خونسرد يبرا ییجا! رسد یبه دادش نم یشده و کس

 چیو ه ستیمن ن اریتخت اخت...خواهرش يخواهرش، رفت و آمدها يها میخواهرش، تصم هیخواهرش، زندگ

 !مسائل ندارم نیا يتو یدخالت

کرد،  یاحساس را منتقل م نیا یاش پشت تلفن، به خوب ینمکث طوال! دیبود که ترس نیعکس العملش ا نیاول

 فیرا تعر زهایچ نیزنگ زد ا یلیجواب دادن در رفتم، خواهش و التماس کرد که اگر مادر ل ریخواست از ز لیدل

را  لشیدل نکهیهست، با ا زیچ مهرا راحت کنم که همچنان کنار دخترش هستم و حواسم به ه الشینکنم و خ

 یاعتماد داشتم و م بهیپسر غر نیا تیبه حسن ن گرید یهر کس ایاز مهراد و شتریداستم اما قبول کردم، ب ینم

عشق جنون  نیمهار کردن ا يبرا یلیافتاد دنبال ل یاست که راه م یداستان به بعد او کس ينجایدانستم از ا

 !زشیآم

جمع کردم و وانمود کردم که آب از آب تکان تماس مادرش خاطرش را  نیام را انجام دادم، در اول فهیوظ پس

روز  یکدام خانه و کنار چه کس يدانستم دخترش حاال تو ینم یحت نکهیرو به راه است، با ا زینخورده و همه چ

 !ست؟یاش از ک یشحالخو! ست؟یدردش چ! ست؟یخالفش چ نیکند،بزرگتر یرا شب و شب را روز م

شد، حضور پر جاذبه  یذهنم م يتفاوت بودن را تکرار کرده بودم که کم کم داشت ملکه  یخودم ب يبرا آنقدر

 يها يآرام و گرم، شهر گرد يو پر مشغله، شب ها ییایرو يروزها شگاه،یپدر و مادر، شروع به کار نما ي

داشت  زیهمه چ.....رنگ....نور...آب يوشلوغ، ب يها ابانیرود، باز خ ندهیکنار زا يشام خوردن ها مان،یخانوادگ

 ...! وجود نداشت یلیل يبرا  ییکه در آن جا ییایکرد دن یغرق م گرید ییایدن يمرا تو
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که حق غرق  ندازدیب ادمیآرام را بهم بزندو  يبرکه  نیا خواستیبود که دوباره م ینجات قیغر نیمهراد آخر و

 ...!تا ابد دست و پا بزنم دیشدن ندارم و با

بهانه  م،یکن یو وساطت کن که دوباره آشت ایشده قهر کردم ب مانیدعوا نیبود که با نوش نیبهانه اش ا نیاول

 يمحال بود برا نیاز ا ریبغ! داشت یروابط شناس يمهراد خودش دکترا! زد یذوق م ياز اندازه تو شیبودنش ب

 ایکرد  یاب مرفت و خر یجلو م رشتا آخ ای رد،یکمک بگ یبه قول خودش، از کس ف،یبرخوردش با جنس لط

شد با چند ترفند ساده  یرا هم م نیا! کرد یم حتینشست و همه را هم نص یرفت که بعد م یدرست م يطور

 ....ییایخواهد ب یو نم ستیبا مهراد قهر ن نکهیا د،یکش رونیب نیزبان نوش ریاز ز

نقطه ضعف  يخراب است، دست رو یخانه و حالش حساب يشده افتاده تو ضیبود که مر نیبهانه اش ا نیدوم

تا  نینوش ش،یها دنینقشه کش کیدانست من در تهران با شر یاما نم يگریبعد از د یکیگذاشت  یمن م يها

 ...دهد ینم یمرخصکرده ام اصفهان، صاحب کارم  دایگفتم کار پ.....! و هم کالم شدم یمیچه حد صم

 دیبهتر است، که با یکار و زندگ يتهران، که تهران برا يبرگرد دیو مدرك آوردن که با لیکم افتاد به دل کم

 ...کردم دایکار پ تیبرا نجایسراغ دانشگاهت، ا يو برو ییایب

تنها  يادیخانه ز يامن و امان است، حوضله اش سر رفته، تو زیهمه چ ،ییایخواهد ب یگفت نم یم نینوش

را گوش  شیها یتمام بهانه تراش يبا خونسرد. فتادهتو ا ادیکرده  زیظرف شسته غذا پخته خانه تم يادیمانده، ز

 ...کردم یکردم و با لبخند تماس را قطع م یم

 ! ام را خراب کنم ییایرو التیبود تعط محال

 دادم یاز دست نم ییبها چیماه آرامشم را به ه دو

 يعاد ریغ يهمه پافشار نیبه ا دینکنم، وگرنه با زمشغولیچ چیدادم فکرم را به ه یم حیچند آن روزها ترج هر

 يخبر یرا در ب میممکن زندگ يدو ماهه  نیها بهتر نیتوجه به تمام ا یکردم، در عوض ب یمهراد شک م

 !گذراندم

کنم، از عالم  لیترك تحص خواستیبود، دلم م کیبرگشتن به تهران، عذاب آور و تار يماه روزها وریشهر اواخر

ترك کردن پدر و  يبرا یلیدل گریبهم بزنم و دشمن شوم تا د میهادوست  يو آدم خودم را جدا کنم با همه 

 ....!نداشته باشم يگریمادرم و رفتن به شهر د

موقع  شانیها يقرار یناراحت و ب يرا از نگاه ها نیرغبت نبودند، ا یمساله ب نیو پدر هم چندان به ا مادر

 ...! دمیفهم یم یخداحافظ
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داد دستم و  یرنگ يا روزهیدانه درشت ف حیمادر تسب یبدرقه ام تا فرودگاه آمدند، موقع خداحافظ يدو برا هر

 ....درست کرده میخودش برا يگفت نذر داشته با دست ها

زد در جا  یم ادیمهراد از داخل خانه که فر يصدا دنیکنم، شن دایرا پ دیگذاشتم تا دسته کل نیرا زم چمدانم

 هیتا  یکه هست یهر قبرستون نیبب! شرف؟ ینکبت ب يشد میقا یکدوم سوراخ موشتو  یرفت: خشکم کرد

کنم امروز  یرو تو سرت خرد م قرارامن اون قول و ...اره اره! در مورد قول و قرارامون! مغازه يایم گهیساعت د

 .....االن بدون یکشیم يو که دار ییقدر نفسا

 رییعقب، ظارهش تغ میدیقدم کش کیهر دوشوکه خودمان را ! مدام در آ نهیبه س نهیخانه باز شد، مهراد س در

بود حاال کوتاه و مرتب و ژل زده به عقب شانه شده بود،  ختهیو در هم ر دهیژول شهیکه هم شیکرده بود موها

: کنترل شده گفت ییدست کرد وبا صدا بهرا دست  یچهار خانه اش به تنش نا آشنا بود، گوش يمردانه  راهنیپ

 ...منتظرتم ،يایپس م

گفتم سالم گفت زهرمار، با  دیدستم را دراز کردم سمتش از کنارم رد شد، فکر کردم ند. قطع کرد یخداحافظ یب

 !؟يدیو سالم م یزنیخونه رو م نیباز در ا ياومد ییچه رو

 !شده؟ یچ! چرا؟

 ...!برگرد برو اصفهان بغل مامان بابات بچه ننه ومدهیحرفا به تو ن نیا! یچیه

 !راد؟مه

 . اسانسور يتو دیگره زد و پر تیرا با عصبان رشیج يآسانسور را زد، بند کفش ها يرا نداد با آرنج دکمه  جوابم

 !بود، دوباره به تهران برگشته بودم يمسائل عاد نیا

 

 دهم فصل

 اوشیس

کردم  یرا خاموش م نیماش کهیرا جا به جا کردم و در حال یترمز، گوش يمهراد زدم رو نیماش شگاهینما يجلو

 هی شیپ رمیکه دارم م یدونیم! یکن یسالمت يبرام آرزو يهمه متلک بنداز نیا نکهیا يبه جا یتون یم: گفتم

 !نیمهراد خشمگ

 !رو دمش؟ يزاریاون جا و پا م يریم هیعصبان یدونیم یوقت یواسه چ -

 ..شدنه مینش بهتر از قابه هر حال رفت دونم،ینم لشمیبه خاطر منه، دل تشیخب در واقع عصبان -
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 !شدن بهتره میباشه قا یعصبان یلیاگه خ -

 ؟! ؟!بهتره نمیا! ؟یو برامون نبره پالك کنه چ نیتا سه شنبه ماش نکهیبعد ا...! آها -

بعدا بهت زنگ : قطع کنم عیتماس را سر دیکه با دمیبا چند تک بوق کوتاه فهم...آنطرف خط را پر کرد سکوت

 !دارم یپشت خط!باشه؟ زنمیم

 ! یلیبازم ل: داد یاش م یکه نشان از کالفگ دیکش یقیعم نفس

 رمیگ یدوباره باهات تماس م دیببخش -

 .يکرد کاریباشه مواظب خودت باش خبر بده بهم چ -

 ...فعال نطور،یحتما، تو هم هم -

کجا ! ؟یبه ما زنگ بزن یگرفت میچه عجب شما تصم! سالم: را وصل کردم يو تماس بعد نییرا آوردم پا یگوش

 !از صبح تا حاال؟ يبود

 !؟يزدیحرف م یبا ک! ت؟یاومدم پشت خط -

نصفه روزه ازت خبر  هیطلبکار باشم که چرا  دیدوما که من با! بدم انگار ادتی دیاوال که سالم کردن و با -

 ....!کردم یسوما که داشتم با مامان صحبت م ست،ین

 شدم ادهیپ نیپولم را برداشتم و از ماش فیک د،یلرز یم اریاخت یب میگفتم صدا یوقت دروغ م هر

 بودم  دهیقرص خورده بودم خواب....حالم خوب نبود کمیمن از صبح ....سالم، من دیببخش -

 !که حالت خوب بود؟ دیخر يبر نیصبح که قرار بود با نوش -

  ادیم ابونیخ يصدا ییتو کجا...شدم ينجوریا يا دفعهیآره ...آره -

از پورش  یکی يداده بود به بدنه  هیتک يکوریزدم که  دیبه داخل مغازه انداختم و مهراد را د يا دانهیناام نگاه

 !جنگ رمیدارم م یول یباور نکن دیشا: گفتم زد،یچانه م يو با مشتر زشیوسوسه برانگ يها

 !؟یجنگ با ک! ؟یچ یعنی -

 !با مهراد خان -

 !داره؟ کارتیچ! مهراد؟ -

زنگ زد بهم شروع کرد  شیساعت پ هی! ؟یگفت يزیبه مهراد چ! شده؟ يزیچ! ازت بپرسم خواستمیو م نیهم -

 ..باهات صحبت کنم خوامیم نمتیبب ایکردن که پاشو ب دادیداد و ب

 .جواب نده ستتیبگه اصن ولش کن شمارشو بزن تو بلک ل خوادیم یبزار هر چ اوش،یس ششینرو پ -
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در هم گره  ییراه افتاده و چه معامله ها یور داستان چه بده بستان نیبدهم که ا حیتوض شیتوانستم برا ینم

 .خورده

 ؟ینگفت يزینگران نباش حواسم به خودم هست، پس تو چ -

را در هم  شیاخم ها. من ثابت شد ينگاهش رو يلحظه ا يحرف زدن سرش را برگرداند و برا نیح مهراد

 .کرد یکه هنوز عاقالنه گوش م يسن و سال دار يمشترو برگشت به صحبت کردن با  دیکش

 نه...نه، نگفتم -

 .با هم بعدا میزنیبرم، حرف م دیمن با نیباشه بب -

 !یلیخ ستیحالم خوب ن امیفکر نکنم بتونم ب! ؟یکنسل کن شهیامشب و م يبرنامه  اوشیس -

 فعال خداحافظ...شهین حالت خوب ماون همه، بخواب استراحت ک دهیتدارك د شهیم یبهنام شاک! ؟یچ یعنی -

 ....خداحافظ -

رو به باال  يام را دادم جلو و با سر نهیو محکم جلوه کنم س يپول را با هر دو دستم گرفتم تا جد فیو ک یگوش

 !يداد ینشان م فیضع شیخودت را جلو دیبود، نبا یشناختنش کاف يدو سه ماه برا نیراه افتادم سمت مغازه، ا

دادندو تعارف  یم یتمام شده بود، داشتند دست خداحافظ بایتقر يرا گذاشتم داخل مغازه صحبتش با مشتر میپا

خودش بود، زل زدم به همان بنده  زیکه کنار م یصندل ياجازه رفتم جلوتر و نشستم رو یکردند، ب یتکه پاره م

 یکیگفتم چند درصد امکان دارد که  ودمشد، با خ یصحبت مفصل داشت از مغازه خارج م کیکه بعد از  ییخدا

ناموفق عمل  ياصال تا حاال شده که در جوش دادن معامله ا! زبان چرب و نرم مهراد مقاومت کند؟ يبتواند چلو

 !کرده باشد؟

 نیرا تخم تشیعصبان لینگاه درجه و دل کیکردم با  یسع ز،یمرا دور زد و رفت آن طرف م نیسنگ يقدم ها با

 .بزنم

 ..!بگو..! شنومیخب م: گفت يچانه اش و با خونسرد ریدست زد ز نشست،

 !و بگم؟ یچ -

 !نیدیبه آب م نیکه خودت و مادر نابغه ات دار ییدسته گال -

 ...در مورد مادر من درست صحبت کن: چاندمیدر هم پ تیرا با عصبان انگشتانم

د صحبت کنه و رفتار کنه پس منم خوا یهر جور دلش م یبا هر کس دهیمادرت به خودش اجازه م یوقت -

 در موردش صحبت کنم  کشهیمختارم هر جور عشقم م
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 !شده مگه؟ یچ -

 !؟یستین انیکه تو در جر -

 یاصال خبر خوب نیا د،یمنتظر ماند تا جواب بدهم، ته دلم لرز زشیرا انداخت باال و با نگاه طعنه آم شیابروها

 کرده  یزده که مهراد را انقدر عصبان يترفند ایکرده  ينبود که بشنوم باز مادر دور از چشم من کار

 !؟یزنیحرف م یواقعا خبر ندارم از چ -

جلوشون و  ابونیخ ؟؟وسطيشنویم ابون،یبا هم بودن تو خ نیو نوش یلیل یمادر محترم شما امروز صبح وقت -

دور و  گهیکرده و ترسونده که د دیرو تهد چارهیام دختر ب یگفته کل یلیاز دهنش دراومده به ل یگرفته و هر چ

 ! نتشیور تو نب

 ...!دونستم ینم -

 نیمگه قرار نشد ا کهیمردت! دونستمیزهر مار و نم: را با سر و صدا هل داد آن طرف یبلند شد صندل شیجا از

 ای یگفت! نشه ریگیپ گهیتموم شده که د یلیل گمیبهش م یگفت! ؟یجمعش کن ناتویمامانم نایمامانم ي هیقض

 !؟یگفتن

 هیتموم کردم، از  یلیمن بهش گفتم که با ل! ؟يداغ تر از آش شد يچرا کاسه  دونمیکه نم! مهراد خان يآقا -

 گهید دهیفهم دونمیچه م...دیاز حرف زدنام شا دیشا میاز گوش دیشا دهیفهم ییجا

تا دختر و  ستیمن همزمان ب! ؟یجمع و جورش کن یتونینم تیدختر اومده تو زندگ هیبدبخت، ! ت؟یاز گوش -

 چرخوندم  یبفهمه با هم م یبدون اونکه کس

 !ستمیشما ن يمن به با استعداد دیببخش -

قول و قرار  يسر هیبا هم ! گمیم یچ نیگوش کن بب: انگشت اشاره اش را گرفت سمتم زیم يشد رو خم

واسه اجاره پولم تو  يخوایم نیماش یتو گفت اوش،یس کنمیم اهیروزگارتو س یبزن دونشونی ریکه ز میگذاشت

حامد از  يکنارش باش تا پا ا،یبراه  یلیباش، با ل یلیگفتم با ل! اما شرط گذاشتم! گفتم باشه ستیدست و بالت ن

 !نه؟ ایشرطمون بود  نیشه، ا الیخ یداستانا کنده بشه و ب نیا

! یلیمن و ل يراجع به رابطه  ینصحبت نک مینطوریکنم بهتره ا یشرطمون نزدم، در ضمن فکر م ریمن ز -

 ! شهیحالم بد م
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به من مربوط  گهیاونش د! به جهنم! دختره چشمتو گرفته؟ یبگ يخوایم! ؟يعاشق شد یبگ يخوایم! ؟يجد -

وگرنه  رش،یگیو م شیخواستگار يریم یکنیم یآدم مامانت و راض نیداستان و ع نیا یگرفت ياگه جد ست،ین

 ...یلیدنبال ل فتهیمامانتو بشون سرجاش که پا نشه راه ب

 !شرط و شروطمون زدم؟ ریز! ه؟یواسه چ تتیعصبان! ؟يشد یلیل یوص لیحاال چرا تو وک -

 يکه تو ،يدختره رو انداختم تو باز نیبرادرم ا هینره که من واسه نجات زندگ ادتیجان پسرم،  اوشیس -

بشه  تیاذ اد،یب یلیسر ل ییبال...! اما وجدانم و دود نکردم بره هوا ،يپا داد يباز نیبه ا طتیالمصبم واسه شرا

 ...ينبود بندیپا يزبا نیا يکه ببه قانونا ارمیبشه پدر تو رو درم یوسط، هر چ نیا

 !قانون؟؟ -

من  يقانونا ،يسفته دست من دار يسر هی يو نداد یکه نداشت ینره که در عوض پول ادتی: زد و گفت پوزخند

 !يکنم تا ابد آب خنک بخور یم يکار یو دور بزن

من  يدوست چند ساله  یقبل هر چ یلینره که ل ادتیبهتره تو : ستادمیمحکم ا شیبلند شدم و روبه رو میجا از

مثل تو دلسوز  يا بهیکه آدم غر ستیالزم ن یبکن یتونیبوده و هست که تصورشم نم کیبوده، اونقدر به من نزد

انقدم سفته سفته نکن پولت و تا ...نباش يزیتو نگران چ....! جونم حواسم بهش هست يواسش، خودم تا پابشه 

 ....بهت گردونمیآخر امسال برم

تواسنت داشته باشد  یکه م یحالت نیرا تمام کردم، شانه انداخت باال و با پوچ تر میصحبت ها يورود مشتر با

 .که وارد مغازه شده بودند یپشت کرد به من و رفت سمت کسان

 شتریها را ب يباز نطورهمیا! او نینه قوان یرفت یم شیخودت پ نیطبق قوان دیکردن با مهراد با يباز يبرا

 ...کرد یم نیتحس

مشغول به مغازه اش آمده  يکند، همان قدر که با عجله و فکر ینماندم تا سرش خلوت شود و خداحافظ منتظر

 ! نفس یکردم، تنگ یم یخفگ رفتم، احساس رونیبودم ب

 ش،یپ يکه تا چند هفته  یکس دم،یرس یحس و حال م نیها از حرف زدن و بحث کردن با مهراد به هم یتازگ

نگذاشته  یباق میجز حس عذاب و فرار برا يزیگپ زدن با او بودم، حاال چ يبرا یزمان دنیفقط دنبال رس د،یشا

 ...!بود

 ام زنگ خورد،  یرا نبسته بودم که دوباره گوش نیدر ماش هنوز

 !ه؟یباز چ -
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 بندازم که حامد برگشته  ادتیخواستم  -

 برگرده  خواستیخوبه، تو که دلت م یلیخ نکهیخب ا -

 یعنیکه برگشتنه دوباره اش  یدونیمسائل کمکم کنه، م يسر هیبتونه تو  دیهر چند شا ر،ینه انقدر د یآره ول -

 !؟یچ

 .دونمیبله م: را روشن کردم و دنده عقب گرفتم نیا بستم، ماشر کمربندم

 !؟یچ یعنی -

اخالق مسخره  نیا شهیمهراد م: ترمز يمحکم زدم رو میبکئ يپشت سر نیممکن است به ماش نکهیحس ا با

 ! ؟يرو کنار بزار هیکنترل کردن بق ي

دوستشون  یلیخ نکهیا میکیازشون متنفر باشم  یلیخ نکهیا یکیکنم،  یمن تو دو حالت آدما رو کنترل م -

تو  یکه شانست گفته و هنوز نرفت نهیا شیبه کارت ندارم معن يدومه، اگه کار يحامد جزء دسته ! داشته باشم

 ....که یبهتره حواست و جمع کن...! اول يدسته 

 یب يادعاها دنیتم شنکه حوصله اش را نداش يزیداشبورد، تنها چ يرا خاموش کردم و پرت کردم رو یگوش

 .مهراد بود يانتها

 مادر لغو شد،  يدادهایو از صدقه سر داد و ب یلیل امدنیبهنام، به لطف ن يشب خانه  یمهمان

غروب با چرخ زدن  يها یکیدادم، هر چند تا نزد یم صلهیف شهیهم يرا برا هیقض نیگشتم خانه و ا یبرم دیبا

راه  نیداسنتم که ا یکردم اما ته دلم م یمادر امتناع م دنیها از رفتن به خانه و د ابانیخ يتو لیدل یب يها

 کیافتاد و از  یدنبالم نم ش،ینه مثل گذشته آنطور که در ذاتش بود و جزو خصلت ها دیندارد، شا يا دهیفا چیه

کردن ها و  بیبه تعق کدندهیتوانست همان قدر خودسر و  یشد اما باز هم م یامدنم وحشت زده نم ریساعت د

نبود که خاطر خودم را جمع کنم  انیفقط بحث من و خوش آمد من در م گریادامه بدهد، د شیدخالت کردن ها

مهراد  يحاال پا م،یایکوتاه ب دیبوده و هست و با نیهم شهیهم شیاخالق ها ت،که مادر است، دل نگران اس

 یناراحت م یخندد و ک یشود و م یخوشحال م یک ندیکه بب یلیوسط بود و مهراد چشم دوخته بود به صورت ل

و بتوانم با  نمیمادر بش يجلو شهیهم يبار برا کی نکهیا يفکرها برگشتم خانه، برا نیکند، با ا یم هیشود و گر

 ...من بردارد هیزندگ ياش کنم که دست از کنترل کردن همه  یراض یصحبت منطق کی

را فشار  میگلو یفتارش، همزمان با برخورد مشابه مهراد، مثل دستر نیروحش هم خبر نداشت که ا یحت دیشا

 ! داد یم
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که پشت در جفت شده بود لحظه  یینا آشنا يزنانه  يکفش ها دنیشده بود که برگشتم خانه، با د کیتار هوا

 نکهیدادم زنگ بزنم و ورودم را اعالم کنم، با فکر ا حیدر را باز کنم ترج دیبا کل نکهیا يمکث کردم، به جا يا

 ...بکشم شیپ یلیاز ل یتوانم صحبت ینم میاگر مهمان داشته باش

زد و اشاره کرد بروم داخل، جواب لبخندش  ياش لبخند یشگیهم یو آرام متیدر را باز کرد، با همان مال پدر

دور و اطرافش آنقدر شدت گرفته بود که  يتفاق هاا دنیاش در د یشگیبودن هم یاز خنث تمیرا ندادم، عصبان

 ...!آمد ینم تیمز کیو ساکت بودنش به نظرم  يخونسرد گرید

گرد از  يبرگشتم و با چشم ها لوفر،ین يصدا ذنینکرده بودم که با شن زانیآو یجالباس يژاکتم را رو هنوز

 یاتفاق آنقدر بزرگ بود که حت نیا بود، شوك ستادهیپشت سرم ا نهیتعجب پدر را نگاه کردم که دست به س

که  ییجا ،ییرایرا رساندم به پذ مسرعت خود تیجفت و جور کنم با نها دنیسوال پرس ينتوانستم کلمات را برا

 .مبل ها يبا مادر، هر دو خوشحال و خندان لم داده بودند رو

را در هم قالب کرد و  شیمنحصر به فردش، انگشت ها ي، با رفتار کامال مودبانه ...بلند شد شیاز جا دنمید ای

 کاریچ نجایا: داشت که برآورده اش نکردم یمادر هم انتظار مشابه. تا من سالم کنم ستادیبا تکان سر منتظر ا

 !؟یکن یم

 ...!ایس: تشر زد مادر

  دمیم حینه اشکال نداره، من توض...نه: رو به مادر و دستش را آرود باال برگشت

 !ه؟ییچه طرز خوش امدگو نیا: کرد یهنوز داشت غرولند م مادر

 ...!لطفا دیشما دخالت نکن -

 .نمیبرافروخته اش بب يادبانه ام را در چهره  یجواب ب نیبرنگشتم تا تاثبر ا يلحظه ا یحت

 راستش اومده بودم دعوتتون کنم ...من -

 !شاال؟یا تهیعروس -

 نیکه ا ییاز اونجا...خارج از شهر میرفتیچند روز م يبرا ز،یینرفته باشه ما هر سال اول پا ادتیاگه  ر،ینخ -

و  نجایا امیکه به خانوم دکتر دارن از من خواستن که ب یامسال به ما افتاده، پدر و مادرم به خاطر ارادات یدورهم

 ...يایب یاگه دوست باش تهالب نطوریشما رو هم هم! شما رو دعوت کنم يخانواده 
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فکر  يموضوع تمرکزم را برا نیهم دم،یشن یرا م شیها دنینفس کش يبود صدا ستادهیپشت سرم هنوز ا پدر

بود بهم  دهیخودش را ظالمانه از آن ها کنار کش لوفریمدت افتاده بود و ن نیکه در ا ییکردن به تمام اتفاق ها

 ....دآور یوم مکرد به مغزم هج یم میکه عصب یاز خاطرات یفقط حجم! زد یم

 !هم دعوت شده؟ یلیل: و گفتم دمیکش یقیعم نفس

گرد شده از تعجب  يو تعجب مادر را هم که کنارش با چشم ها یبود که آن همه شگفت يخوردنش به حد جا

 ...زدیکرد، کنار م ینگاهم م

 ...یلیل....دوسنتم که ینم یعنی...ام....من...نه: پدر و مادر در نوسان بود گفت نیکه ب ینگاه سرگردان با

که با  یمدت نیکرد که حتما در ا یم نیخودش سبک سنگ شیاز جانب پدر و مادر بود، داشت پ یحیتوض منتظر

خبر مانده، و  یو او ب میگرفت یماسم ای مینامزد کرد یلیپشت کرده بود، من و ل زیرفتار قهرآلودش به همه چ

 ....کرد یم تدعو یانواده به طور رسمخ نیاز ا ياو را به عنوان عضو دیحاال هم با

 ...!انیب توننیحتما، خانواده هم اگه دوست داشتن م امیم یلیبا ل من

 . به اتاقم رفتم نهیباالخره شکستن سد آن همه ک اقیمادر انداختم و با اشت يزده  خینگاهم را به صورت  نیآخر

پشت سر  یلیکه من و حامد و ل یبیدوباره اش، بعد از آن همه فراز و نش یاظهار دوست لوفر،یبرگشتن ن قتیحق

که در  ییزهایچ يکردم که بعد از پشت کردنش به همه  یتصورش را هم نم یحت. خنده دار بود میگذاشته بود

با لبخند  خانه مان، کنار مادرم و ییرایپذ يمبل ها يرو ندیبش دیایشود، ب شیدایچند ماه اتفاق افتاده بود پ نیا

بود که  یقابل توجه ییرفتار پررو نیا يالزمه ! دعوت کند یخانوادگ یدورهم کی يکه آمده ما را برا دیبگو

منظور دار و کنترل شده بود را به  يتا حد شهیکه رفتارش با من هم نیا! سرغ نداشتم لوفریاز آن در ن شیپ

 يکرد جانش برا یادعا م نکهیا ایاش با حامد  يتنگاتنگ خواهر و برادر ياظهار رابطه  زآوردم اما ا یحساب نم

 یبخشش يکردم جا یقابل هضم بود که فکر م ریقهر کردن و گذاشتن و رفتن آنقدر غ نیرود، ا یحامد در م

 دایپ لوفریبا ن یخون یدشمن م،یکه حاال شده بود نقش اول زندگ یکس ،یلیل نکهیا يبه عالوه . نداشته باشد

 یختم م ییبه مهراد، به سفته ها و به چک ها جهیداستان ها در نت نیا يهمه  يکرده بود و به طرز خنده دار

 .پنهان کرده بود نشیماش شگاهیشد که در گاو صندوق نما

 یربط چیموضوع ه نیدانستم که ا یچهره ام خسته و درب و داغان بود و م ستادم،یاتاقم ا يقد ي نهییآ يجلو

وسط  لوفرین يبه حضور منزجر کننده  یحت ایامروزم با مهراد،  يشهرزاد، به دعوا يخانه  روزید یبه اسباب کش

 !دادم یرا م امدنمانیو خبر ن زدمیبه بهنام زنگ م دیبا رون،یب دمیام کش یپشت بیرا از ج یگوش! خانه مان ندارد
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 یحرف ب نیا چیگذرم ه یکه نم لوفریرفتار زشتت با ناز خجالت : هوا در را باز کرد و آمد وسط اتاق یب مادر

 .....و هم امیم یلیربط و مسخره که با ل

 !؟یشیم ندرالیمادر س هیشب يروشت ادامه بد نیاگه به هم یدونیم: صبرانه قطع کردم یرا ب حرفش

 یب ي کارهیب يواقعا اون دختره ! کنم هر لحظه ممکنه از دست تو سکته کنم یدو ماهه حس م اوش،یس -

چه  نیآخه ا شناسم،یپسر خودم و نم گهیکنم د یحس م! مثل خودش يخودسر هیکرده به  لیخانواده تو رو تبد

 !دعوت کنه وتحفه ر يکه اومده تا دم در خونه ات که تو یکس! بود؟ لوفریطرز برخورد با ن

از اولش به شما اجازه دادم تو  نکهیا! مامان جان؟ هیمن چ یمشکل اصل یدونیم! لوفریحاال مشکل شد ن! آها -

شما هستن، شما  يدوستا نایکنم ا یاالن، حس م نیوقتا مثل هم یبعض د،یمن با دوستام دخالت کن يرابطه 

اصال به شما چه ! د؟یکن ید اظهار نظر میخبر ندار اتیاز جزئ یلیاز خ یچرا وقت د،یرابطه ها هست نیهم وسط ا

شما امروز  ياصال به چه اجازه ا! د؟یکن یدخالت م ستیمسائل که به شما مربوط ن نجوریا يداره که تو یربط

من انتخابم و کردم الزمم باشه به ! دیبش کیبه اون دختر نزد گهید دیحق ندار! ؟؟یلیسراغ ل دیرفت دیبلند شد

 ...سمیمیکه مخالفت کنه وا گهید یهرک وشما  يخاطر انتخابم جلو

 خورد سرم را چرخاند که به صورتم  یمحکم یلیس

 ....میایب رونیتا از بهت و شوك ب دیطول کش هیثان چند

 .بود ستادهیمقابلم ا ه،یگر يسرخ و آماده  ییبا چشمها مادر

بود که بعد از بحث و جدال با مادر از  يبار نیبه سرعت دم در اتاق حاضر شدند، شرمنده نبودم، اول لوفریو ن پدر

 ...!را گفته بودم میشدم، حرف ها یخودم خجالت زده نم

 . گرفتم یجواب خوب: زدم و گفتم يکرد لمس کردم، لبخند یم يندیکف دست گونه ام را که گز گز ناخوشا با

 .برداشتم و راه افتادم سمت در زیم يام را دوباره از رو یگوش

 !؟يریم يکجا دار! کجا؟: فتلرزان گ ییرا قورت داد،نفسش را آزاد کرد و به زحمت و با صدا شیآب گلو مادر

 ...اوشیس: در راهم را سد کرد يجلو لوفرین

 يکرد مثل برق و باد از جلو یو به هر سه مان پشت م دید یو حامد را م یلیدانشگاه من و ل يکه تو ییروزها

 . رد شد میچشمها

 ..!برو کنار گهید یکیتو  -

 رمیتو نرو، بمون من م ،یاز دست من عصبان دونمیم دیببخش ومدمیم دیمشکل منم؟؟ من نبا -
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 ....یلیخ! دختر یخوب یلیتو خ: خنده ریزدم ز رمیخنده ام را بگ يجلو نتوانستم

وقت  نیا دیپرس یپدر مدام م. آمدند یزحمت از کنارش رد شدم و راهم را باز کردم، حاال هر سه دنبالم م به

 یمانیبه خاطر هجوم حس پش شتریزدم که ب یدس مگفت اما ح ینم يزیخواهم بروم، مادر چ یشب کجا م

کرد ژاکتم را که برداشتم دوباره  یاسمم را پشت سر هم صدا م يوار یهم به شکل طوط لوفریاش باشد، ن

 ! ؟یکن یم یخال هیرو سر بق تتیچرا عصبان یاز دست من عصبان: قرار داد میخودش را جلو

 ! لوفر؟ین یانقدر مهم یکن یچرا فکر م -

که  یگفت یچون بهم م: مظلومانه گفت يبه پدر و مادر انداخت و با ظاهر يرا نباخت، نگاه شرمنده ا خودش

 !هستم

  يحتما بهش معتقد!و رفاقت تو یمثل دوست! نه؟ گهیداره د ییانقضا خیبه تار يزیهر چ! گفتم یم -

 ...من حرف بزنم يدیتو اجازه نم -

! و حامد یلیل يحرفات و نگه دار برا: ستادمیصورتش ا يمتر یچند سانت يرا به بردم جلوتر و در فاصله  سرم

 ...دمیحرف شن يادیمن ز

 !اوشیخونه س يگرد یشب برم: با بغض گفت مادر

 ....يدیخونه د نیرنگ من و تو ا گهیاگه د! حتما -

 نییسرعت پا تیداشتم پله ها را با نها یوقت دم،یدر رابا شتاب به هم کوب ندیایآنکه دنبالم ن يبرا رون،یب رفتم

 چیگذاشتن و رفتن ها را ه نینبوده، جرات ا راهیحرف مادر چندان هم ب دیلحظه فکر کردم که شا کیرفتم  یم

 ...کرد ینم ریامکان پذ یلیل يجز وجود تجربه  ز،یچ

 ....ها، از دستور ها، از کنترل شدن ها یکردم، از امر و نه یداشتم فرار م من

 . رفته بود یلیل شیبه سه ماه پ کیرفتم که نزد یرا م یاهر

 ..کردیخودش م هیداشت مرا شب یلیرا درست نکرده بودم، ل یلیل من

*** 

 ...!شب فکرم را به کار انداخت مهین میکوچه، نس يرا که گذاشتم تو میپا

که  زدمیجار م ییعرض اندام و قدرت نما يمهراد و برا يرفتم دم خانه  یافتادم م یگانه بود اگر راه م بچه

رو در رو شدن  يزیتر از هر چ شیحامد برگشته بود و ب نکهیا يبه عالوه ! ستمیمادرم با يباالخره توانستم جلو

 گریمهراد را د يکه حق وارد شدن به خانه  یکس ییکذا يکابوس بود، به هر حال بعد از آن دعوا میبا او برا
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راه ندادن من به خانه اش خورده بود  يکه برا یام مدت تابستان هم به خاطر قسمدر تم! نداشت من بودم

وسط مطمئنا  نیهر چند ا! گرفتند که من هم بتوانم بروم یم نینوش ياگر در کار بود خانه  یدورهم ای یمهمان

 .نبود ریثتا یهم ب یلیل يوساطت ها

خبر  نیا دنیوانستم تک تک حرکاتش را بعد از شنت یدهنده باشد اما م نیتوانست تسک یم دیاو هم شا دنید

کرد که چرا  یو سرزنشم م دیکش یرا در هم م شیکرد اما اخم ها یقند در دلش اب م نکهیکنم، ا ینیب شیپ

 یداد که باور نم یکار از خودش مهارت نشان م نیکرده ام، آنقدر هم در ا یاحترام یام و ب ستادهیمقابل مادرم ا

 !را کنار گذاشت زیبه خانه و خانواده اش پشت کرد و همه چ شیکه چند ماه پ ستیهمان آدم يکرد

هفته  يمثل اکثر روزها يدیهم شهرزاد، اگر مطمئن بودم که جاو دیشا د،یبهنام به ذهنم رس ياز آن خانه  بعد

 ....اندازد یخانه اش ننشسته و چرتکه م يوسط آشپزخانه 

 نیو راهم را سد نکنندماش فتادندیدنبالم راه ن لوفریپدر و مادر با ن نکهیااز هول و اضطراب  ن،یماش يتو نشستم

 !گاز يرا گذاشتم رو میرا روشن کردم و پا

 ...دیرس یبود که به ذهنم م یانتخاب نیو اخر نیاول شهیبهنام هم ي خانه

 ....!وجود نداشت گریرفاقت با حامد بود که د نیگزیاش و خودش، جا خانه

 راهرو شدت گرفت،  يتو کیموز يکر کننده  يرا که باز کرد سر و صدا در

 !کجاست؟ الیع! ؟يشد یباالخره اومدن! ا؟یاحوال آقا س! به -

 يانداختم که خانه را رو ییبه آدم ها یلیم یخانه، نگاه گذرا و ب ياز آنکه دعوتم کند خودم را انداختم تو قبل

سرم !چند ساعت بخوابم؟ هی يبهم بد يدار یاتاق خال هی! ؟یهم کنب یبه لطف شهیم: سرشان گذاشته بودند

 !کنه؟ یدرد م یلیخ

 !باال يبرد به طبقه  یکه راه م ییرا گذاشت پشتم و هلم داد سمت پله ها دستش

 يانتخاب کرد شنیلکسیر يو برا یدنج و آروم يکنم جا یحسن انتخابت افتخار م نیبه ا -

 ومدمیمسخره نکن، مجبور نبودم نم -

 ... خودته يخونه ! داداش؟ هیمسخره چ -

که وسط اتاق  یراحت يکاناپه  نیکترینزد ياتاق خودش را باز کرد و تعارف کرد که بروم داخل، خودم را رو در

 بود رها کردم 

 ارم؟یب يخوریم يزیچ -
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 ...شمیممنون م ياریب -

 دیطول نکش شتریب يا قهیزده بود، چند دق خی یبیخانه بدنم به طرز عج يهوا يگرما يرا بستم، تو میها چشم

 دستش بود یسبز رنگ يتا بهنام برگردد، بطر

از من به تو : پدرانه گفت یمبل ستون کرد و با حالت یپشت يرا رو شیدست ها ،يرا گذاشت کنار بطر وانیل

 !يو نداره که به خاطرش از خانوادت ببر نیوقت ارزش ا چیدختر ه هی حت،ینص

 ...خودمم وسطه يفقط، پا ستیدختر ن هیموضوع  -

 .داشتم ازیکه در آن لحظه ن يزیبرداشتم تنها چ زیم يرا ازرو يانداختم و خود بطر دست

 آمارتو بدم یلیزنگ بزنم به ل شمیانقدر تند نرو وگرنه مجبور م -

 ...بکن يدوست دار يهرکار -

 ...رفت رونیرا باال انداخت و از اتاق ب شیها شانه

*** 

 !چند ساعت گذشته بود، چند روز با چند هفته؟ دانمینم

شوم، سرم را که دوران  زیخ میرا باز کردم، خواستم ن نمیسنگ يچشم ها خوردیکه به در م ییضربه ها يصدا با

 ..کاناپه افتادم يرو فهممیرا  لشیآنکه دل یداشت بلند کردم و دوباره ب يندیخوشا

کرد، دست دراز کردم که  یم یآورده بود دهن کج میکه بهنام برا یخال مهین يبطر چهیقال يطرفتر رو آن

 ...برش دارم

 ...و و بعد پشت سرش بهنام وارد شدند یلیباز شد، اول ل در

 !؟يسرش آورد ییچه بال -

 ...خورده ادیز کمی ستین يزینگران نباش، چ: سرش را تکان داد بهنام

 !؟یش باشکه مواظب يبود کارهیچ نجایپس تو ا! ؟یچ یعنی -

 یعقب و جلو م يو به طرز مسخره ا دیچیپ یشد در هم م یشد کلفت م یکرد نازك م یم رییصداها تغ تن

 ... رفت

! اوش؟یشده س یچ: گفت زدیموج م شانیتو یکه نگران ییرا دو طرف صورتم گذاشت و با چشمها شیها دست

 ...بهم بگو

 ...ادیفکر کنم خوابم م...خسته ام کمیفقط ...یچیه: را برگداندم میرو
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 !گفت بهت؟ یچ! کرده؟ کاریمهراد چ: سماجت صورتم را مقابل خودش نگه داشت با

 ! خان داداش معروف حامد؟! مهراد؟: خنده ریکرد زد ز یرا روشن م گارشیس کهیدر حال بهنام

 !؟يما رو تنها بزار شهیم: وصف نگاهش کرد رقابلیغ یتیبا عصبان یلیل

 !چه خشن...! حتما...حتما! اوه -

 ...برود رونیردش را گرفت تا به کل از اتاق ب شیبا چشمها آنقدر

با : نشسته بود به حال خودش رها کردم نیزم يرا همانطور که دو زانو رو یلیبلند شدم و ل میزحمت از جا به

 .!مادرم دعوا کردم

 !؟یچ يبرا -

 ...بود نیآره فکر کنم هم! ؟...سر تو بود....ادینم ادمی...دونمینم -

 .....دیبشه، گفتم شا ينجوریا خواستمیمن نم! ؟يچرابا مادرت دعوا کرد! سر من؟_

بدم  حیتو رو به اونا ترج دیشا! رون؟یقهر کنم باهاشون و از خونه بزنم ب دیشا! ! دعوام بشه؟ دیشا! ؟یچ دیشا -

 !اتفاقا افتاد نیا يهمه .....خب! و به خاطرت سرشون داد بزنم؟

 ....یبه خاطر من با خانوادت دعوا کن خوامیمن نم اوشیس -

که خودش صالح  خوادیو م يزیمن اون چ يبرا یهر کس! وسط؟ نیا خوامیم یاصال مهمه که من چ -

به من  دیکه با يزیچ یکنه درست تره، تو امروز به چه حق یکه خودش فکر م دهیو م ينظر یهر کس دونه،یم

اصال برات ! دم؟یشن یحرفا رو از اون م نیمهراد، ا يمغازه  رفمیم دیمن با! ؟يو از من پنهان کرد یگفت یم

 یتو اصال به چ! شه؟یاون آدم خرد م يتو داره جلو يرفتارا نیهربار به خاطر ا تمیمهم هست که چقدر شخص

 !هان؟!؟يدیم تیاهم

 ....دمیم تیمن به تو اهم...من -

 ...يبد تیاهم خوامینم: نیرا انداختم زم زیم يپرت کردم و آباژور رو تیبا عصبان را دستم

چقدر سوت و کور و  نییپا يطبقه  دمیدر هم ادغام شد، تاره فهم یلیل ي هیشکستن چراغ و هق هق گر يصدا

 !...شب بود و همه رفته بودند يها مهیتمام شده بود، ن یحتما مهمان...آرام شده است

 ...یترسون یمن و م يدار اوش،یبس کن س -

 یحت تمیخشمم، تنفرم، عصبان.....گرید يوقت ها شه،یاز هم شتریب یلیاحساساتم شدت گرفته بود، خ تمام

 !ام یدرماندگ
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 ندارم االن ویچیاعصاب ه! رونیپاشو برو ب...یلیل -

 ...رمینم: بلند شد شیجا از

 ....یدونیخودت موگرنه ! یلیل يایجلوتر نم گهیقدم د هی -

 ...یمن و بترسون یتونیترسم، نم یحالتم نم نیمن از ا -

 دید یحال و وضع م نیرا در ا یلیبود و ل نجایفکر کردم اگر مهراد ا د،یلرز یاشک بود،، بدنش م سیخ صورتش

 ...زدیم یچه حرف

 اونجا گهیگردم د یموندن، برنم يباشم برا گهید يجا هیاز فردا فکر  دیبا: گفتم

 ....خونه اتون يگردیفردا برم ،يگرد یبرم: گفت یرا مصمم گرفت و با لبخند تلخ میدست ها ستاد،یا میجلو

که بهش مربوط  ییمن سر مادرم داد زدم که چرا تو کارا! ؟یفهم یچرا نم ،یلیمن باهاشون دعوا کردم ل -

 ....و بعد اونزد تو گوشم....و اون! کنه یدخالت م ستین

صورتم، تازه  يزده اش را گذاشت رو خیدست کوچک و  خت،یر یم شیگونه ها يامان رو یب شیها اشک

 ...بادم آمد که دردم گرفته بود! که خورده بودم سوخت یلیس يجا

 يدیکش یهمه سخت نیبه خاطر من ا: 

 ...کردم یو به خودم ثابت م ییزایچ هی دیبه خاطر تو نبوده فقط، من با -

 .....اگه من نبودم -

 يهدف و آزاد دو طرفم افتاده بود رو یرا که ب مینتواستم مقاومت کنم، دست ها ن،ییرا انداخت پا سرش

  یخوبه که تو هست: گذاشتم شیموها

 رها کرد،  میدست ها انیو م دیرا مشتاقانه جلوتر کش خودش

 ....يهر کار....کنم یم يبرات هرکار -

 هیام تک نهیرا تنگ تر کردم و سرش را به س میبازوها يحلقه کنند،  دایراه خودشان را پ میاشک ها گذاشتم

در آغوشم  نکهیکه تا چه اندازه از ا دیفهم یو م دیشن یان اشک ها، ضربان قلبم را م يالبه ال ،ییجا دیبا...دادم

 ....تابم یزده و ب جانیگرفته ه يجا

 !؟یکن یم هیگر يهنوزم دار -

 ....سهیوا شهیهم ياالن برا نیزمان، هم خوادیدلم م -

 ...خوبه یلیخ نیا -
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 !؟يخوایم یتو چ -

 ...هیتو چشمات نگاه کنم و مطمئن شم که حست واقع خوامیمن م -

 ! مطمئنت کنم؟ يچه جور: دیرا بلند کرد، خند سرش

 ....ينجوریا: دمیاش را پوس یشانیخم شدم و پ دم،یخند

درخشش  شیمژه ها ياشک رو يبلند شد، قطره ها شیپنجه ها يرا دور گردنم حلقه کرد و رو شیها دست

 .کنم یپس مطمئنت م: داشت یبیعج

*** 

چند  يکه در فاصله  يدختر دنیکف اتاق چشم باز کردم، از د يها کیسرام يرو یلرزش گوش يصدا با

، به اطراف انداختم یو گنگ جیشدم، نگاه گ زیخ میبود ناباورانه ن دهیدراز کش نیزم يام رو يمتر یسانت

مرورشان  شتریکه هرچه ب آمد یمبهم و تار از شب قبل به خاطرم م ییرهایبالفاصله اتاق بهنام را شناختم، تصو

بود سر دادم و با نوك  نیکه کف زم ینازک يملحفه  يخودم را رو دم،یرس یم جهیکردم کمتر به نت یم

ناموفق را از  يرد تماس را زدم و تماس ها ياسم مهراد دکمه  دنیرا برداشتم، با د یانگشتانم به زحمت گوش

..! بار شهرزاد کیو سه بار مهراد و  لوفریپدر، سه بار ن ارکردم هفده بار مادر، شش ب یبررس عیشب قبل سر

 ..دمیاز جا پر عیآتش گرفته باشم سر نکهیاسمش مثل ا دنیبا د....! شهرزاد

 ..!آوردم یرا به خاطر نم چکدامشانیبود که ه بیعج

انداختم  یلیتنفس منظم و آرام ل ،بهيگشتم نگاه کنترل شده ا یم میکه اطراف اتاق به دنبال لباس ها انطورهم

 .شده بود دهیکش شیرو قیو به ژاکتم که کامال حساب شده و دق...است قیدر خواب عم دادیکه نشان م

م هر لحظه ممکن است از کرد یزد، معده ام در حال آتش گرفتن بود آنقدر که حس م ینبض م میها قهیشق

 یبه شلوغ ن،ییپا يو خودم را رساندم به طبقه  دمیرا پوش میلباس ها هیدرون شعله ور شوم، در عرض چند ثان

 مرتب کردنش از شب قبل تا به حال داوطلب نشده بود، يبرا یکه کس ییرایسرسام آور پذ

که  ياجاره ا يخانه  نیا ي نهیهز یدانستم حت یبودم که م یبهنام نبود، من جزو معدود کسان يجا خانه  نیا

زدم، سکوت  شیوسط خانه و صدا ستادمیشود، ا یرا داشت هم توسط خودش پرداخت نم تشیمالک يبهنام ادعا

کردم مانده ام  یحس م. دیشن رهایچکه کردن آب را از ش يشد صدا یم یبود که به راحت نیخانه آنقدر سنگ

 یتر خودم را م عیسر دیافتادم، با یبه وحشت م شیفتم، از مرور خاطرات شب پر یتر م عیسر دیوسط برزخ، با

 !الو؟: شماره اش را گرفتم بعد از چند بوق کوتاه جواب داد فیبالتکل ستادم،یرساندم به شهرزاد، وسط خانه ا
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 !شهرزاد؟: تر آوردم نییرا پا میصدا

 !ساعت چنده؟ یدونیم -

 راستش هنوز نگاه نکردم به ساعت ..نه -

 !ن؟یشرکت مع يبر میتو مگه قرار نبود امروز ساعت ده و ن! ظهره ازدهیساعت ! خوش به حالت -

 !رفت ادمیاصن ...! آخ: ام یشانیپ يکف دست زدم رو با

 حواست جمع باشه  زارنیبعله، نم -

  رونیزدم ب شبیسر به سرم نزار دختر، با مامان دعوام شد د -

 جونت یلیخوش به حال ل -

 !حسود -

که  دونمیهم خوب م یلیکنم چون خ ینم يحسود یمردن يسوخته  اهیس يمن به اون دختره  نکهیاول از ا -

 ...دوما! يذره هم بهش احساس ندار کیو  یکن یم يباز لمیبه خاطر مهراد ف يفقط دار

از همان آدم  یکیحرف ها از خودم احساس تنفر کنم، پس من  نیا دنیاتفاقات شب قبل باعث شد از شن ادی

کاذب  يها جانیوه يارینفر، فقط به خاطر عدم هوش کیبودم که بدون داشتن احساس به  یپست فطرت يها

 ! دهند یتن م یبه هم خواب

 شهیدود م ،یهمه چ ،یهمه چ ،یهمه چ نیشرکت مع یخودت و نرسون گهیساعت د میدوما شما اگه تا ن -

 ! نیراه انداختم فقط به خاطر قرار امروز تو با مع يباز يدیهفته با جاو کیمن ....هوا رهیم

 !دم؟یکجا خواب شبیکه د یپرس ینم....یراست رم،یباشه باشه االن م -

 یلیسواال رو، شما هم محض اطالع خ نیهست که ازت بپرسه ا یکس! اریمظلوم و در ن يآدما يادا یالک -

که تا االن  يبود یخوب يکنه، در ضمن حتما جا ینفر برات افاقه نم هی هیو دل نگران دنیپرس که یتنوع طلب

  یداشت فیخواب تشر

 شمیآماده م رمیاالن م نیمن هم نیبب: گفتم عیباال انداختم و سر يبه طبقه  ينگاه مردد دمیکش یقیعم نفس

اگه ..داستان ها يسر هیبه خاطر ....جواب مهراد و بدم، به خاطر خوامینم يدو سه روز ن،تایشرکت مع رمیم

 ...!بهت زنگ زد جواب نده انایآورد و اح ریشمارتو گ

 مواظب خودت باش ،یاوک -

 فعال نطوریتو هم هم -
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 ...!خداحافظ -

به چه ! داشته باشد؟ یکند قرار است چه حس یچشم باز م گرینفر د کیکه کنار  یصبح نیکردم آدم در اول فکر

بماند مربوط  یکه قرار بود در ذهنش تا ابد دست نخورده باق يصحنه ا نیتر نیریش دیشا! کند؟ یفکر م يزیچ

و به نفس  دنشید ایبه رو دنش،یاببه خو ده،یکه کنارت خواب یسرو صدا به کس یکه ب ییبشود به ساعت ها

 يتک تک سلول ها جانیو ه یعشق و خودخواه یآن وقت ته دلت غنج بزند و فکر کن...ینگاه کن دنشیکش

 ....کرده ریبدنت را درگ

 ایرا بسته بود و رو شیبرنامه را دارم با لبخند چشم ها نیمن هم نکهیا الیخواست با خ یها را م نیا یلیل دیشا

 یکردم، تصور صحبت کردن از شب قبل به وحشتم م یداستان ها فکر نم نیهم به ا ياما من ذره ا د،ید یم

همان  يتو یلیترك کردن ل يکه برا دش یباعث م نیرفتن به شرکت مع ياز آن عجله ام برا شتریانداخت، ب

 آرام و ساکت بهنام که مثل قبرستان متروکه بود مصمم باشم،  ياتاق، وسط خانه 

 یقدم به راهرو م نیپارچ نیپاورچ کهیتوانستم باز کردم و در حال یکه م یحالت نیسرو صدا تر یرا به ب در

 يهوش و حواس کار یاتاق خواب بهنام، با آن حال و وضع خراب و ب يگذاشتم فکر کردم شب گذشته، تو

 !تاوانش را بپردازم دیروز عمرم با نیکردم که تا آخر

 .شد یم ریبه وجودم سراز یمانیفقط ترس و پش یلیل يادآوریدر کار نبود، با  یجانیو ه اقیاحساس اشت گرید

*** 

لب تاپش  توریو فنجان در دست به مان یصندل يدسته  يلم داده بود رو يکوریانداختم که  یبه منش ینگاه

 !من اومدم؟ دیبگ دیریباهاشون تماس بگ گهیبار د هی شهیخانوم محترم م: زل زده بود، گفتم

: به طرف من پرتاب کرد یحوصلگ یو زحمت از مقابلش کشاند و با ب یرا به سخت زشیشده و ر شیآرا چشمان

 !وقتتون گذشته! دوازده و ربع! االن چنده؟! نیایب میشما قرار بود ساعت ده و ن! زیعز يآقا

آزادروش اومده  دییمن هم خدمتتون عرض کردم شما بهشون بفرما: حوصله تر از او گفتم یکردم و ب یپوف

 ....!کنن یمشکل و حل م نیخودشون ا

تا  دیمنتظر بمون دیپس با! گهید يبه ارباب رجوع ها دنیمرسومه که نوبتتون رو ماصوال  نیاینم یشما وقت -

 !خلوت بشه سییسر ر

 !جلسه دارن؟ دیاالن که فرمود -

 !شه؟ینم! با ارباب رجوع هاشون جلسه دارن -
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 !حیصح -

گفتن و غرغر کردن  شیو نازك ا زیر يحال صدا نیرا برگرداندم با ا میگفتم و رو يدار یرا با لحن معن نیا

کردم که با  یداشتم فکر م دم،یکش یسرم نقشه م يتو نیبرخورد با مع ياز گوشم دور نماند، داشتم برا شیها

محال ! مقدمه بحث را باز کنم؟ یو ب عیسر ایبکشم  شیمدل خاص خود شهرزاد بحث را پ يها استیهمان س

 نیکرده بود که مع رفهممیشهرزاد خوب ش رد،یگرا گردن ب یبزرگ نیبه ا تیمسئول ،يبود بدون خواسته ا

 یم اریهوش يطرف مذاکره کننده  کیدهد، فقط  یرا بالعوض انجام نم يبزرگ، کار يدیپسر جاو ،يدیجاو

کار زبان چرب و  نیا ياش را قلقلک بدهد، الزمه  ییاجوبتواند حس ماجر یکه حساب يمعامله ا کیخواست و 

 سپرد  یرا به من نم یمهم نیبود که شهرزاد حتما در من سراغ داشت، وگرنه کار به ا ینرم

شب گذشته  يرا در سکوت شرکت بستم،بالفاصله تمام صحنه ها میو چشم ها یصندل یرا گذاشتم پشت سرم

 و طلبکارش را از من رهینگاه خ یبا وحشت پلک زدم، منش...درآمد شیبه نما میپشت چشم ها لمیمثل ف

بهنام کشنده بود،  يخانه  يتو یلیزل زد، حس عذاب وجدان تنها گذاشتن ل تورشیبرگرداند و دوباره به مان

دانستم که اگر زنگ بزند جوابش را نخواهم داد، تا تمام شدن  یم! اشتباه بزرگ بعد از اشتباه شب گذشته نیدوم

ناشناخته درونم  یحال حس نیشخص کنم با ارا با خودم م فمیتکل کهیالاقل تا زمان ای ن،یکارم در شرکت مع

 !صفحه اش جا خوش کند يرو یلیل يخندان چهره  ریام زنگ بخورد و تصو یکرد که گوش یالتماس م

 ! دمیکش یقیکردم ذهنم را کنترل کنم نفس عم یبار سع نیرا بستم و ا میچشم ها دوباره

پلک  يتفاوت ال یشد، ب دهیشن يزنانه ا يکفش ها يتق تق پاشنه  الشیباز شدن در شرکت و به دن يصدا

 يساعد دستش انداخته بود و رو يرا رو یکوچک فیبود ک ستادهیا یمنش زیرو به م يرا باز کردم، دختر میها

 رونیکمرش ب کیتا نزد يکرم قهوه ا يشال چهارخانه  ریرنگش از ز یشکالت يداده بود، موها هیپا تک کی

 بود  ختهیر

 !هستش که؟ رم،یبگ نیو از معخونه ر دیاومدم کل -

 ! يدیسالم، سالم خانوم جاو: دیپر شیبرق گرفته از جا کدندهیلجباز و  یمنش

 ....که دیتر صداش کن عیسر شهیسالم من عجله دارم، اگه م کیعل -

 !بعله بعله حتما -

که متعلق بود به  یسمت تک اتاق دیرا دور زد و دو زیو با هول و وال م عیبار به تلفن زدن افاقه نکرد، سر نیا

 !يدیجاو نیمع
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 !ذهنم جرقه خورد يتو عیسر يزیچ

 دیها کل نیا يهمه ....خانواده اش ياعضا...دور و اطرافش يآدم ها ن،یرگ خواب مع! نیمع يضعف ها نقطه

 !بود دتریمف تمیموفق يدانستم برا یم شتریبود، هر چه که ب تیموفق

چرمش  يبوت ها يپاشنه  يرو یرا صاف کردم و منتظر ماندم، دختر به نرم میگلو ییانتها یب يکنجکاو با

باز  مهین یمات و مبهوت و دهان یشدم، با نگاه خکوبیکه به سمتم برگشت ناخوداگاه در جا م شیرو د،یچرخ

 . وراندازش کردم

 ؟! ؟...!آزادروش اوشیس! ؟..اوشیس! ؟.........تو -

 افهیق! دم؟یشما رو کجا د ادینم ادمیکنم  یفکر م یه دارم، هرچمشکل حافظ کمیمن ....من دیببخش -

 !آشناست یلیبرام خ... اتون اما افهیق...اتون

لختش را با دست  يام نشست، موها يکنار یصندل يشده و خرامان خرامان قدم برداشت سمتم، رو حساب

 !یخودت فکر کن دیبا: گفت يا رکانهینوازش کرد و با لحن آرام و ز

 يدانستم برا یکه نم یشد آن هم با کس یبرد محسوب م کیکردن، خودش  يدادم، باز یاز دستش م دینبا

 .دارد یچه حکم نیمع

 !؟...ییراهنما هی: دمیاز خودش خند تیبه تبع پس

خود  دیکه با دمیآمد، بالفاصله فهم رونیب یو پشت سرش پسر قد بلند و درشت اندام یاتاق باز شد، منش در

 ....جوان تر یبزرگ بود، کم يدیجاو يچهره اش همان چهره باشد،  نیمع

توجه  یرا ب شیخم کردم، رو یسالم کم يبه من انداخت و من دستپاچه خودم را به نشانه  یمشکوک نگاه

 !خونه نبود؟ چکسیه: بود ستادهیکه کنار دستم بلند شده بود و خبردار ا يبرگرداند به سمت دختر

 کردن نداشتند  به سالم ياعتقاد یخانوادگ

 !؟يبد یو لطف کن دیکل شهینه، حاال م -

 ...کارا دارم باهات يسر هیتو اتاق  ایبهت، فقط قبلش ب دمیآره م -

 اتاق  يگذشت و رفت تو نیو مع یبلند از کنار منش يو با قدم ها دیکش یقینفس عم دختر

 !د؟یدار کاریجا چ نیشما ا -

 من ..زمیچ...من....من: حواسش متوجه من شده بود تازه

 !؟یشما چ: هوا چرخاند يرا رو انگشتانش
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 ...قرار بود...آزادروش اوشیمن آزادروشم، س: سالش بود يو خرده ا یس دیبود، شا ادیو سالش ز سن

 ....دییتو بفرما نیایاومد ب ادمی....! ها -

داخل رفت و من پشت  نیچشم و ابرو امدم، مع شیه کردم و برانگا یبه منش اریمغرورانه و حرص درب ینگاه با

پدر سفارشتون رو کرده : جالب توجه آمد میبم و دورگه اش برا يسرش، دوباره که شروع کرد به صحبت، صدا

 ! !؟...بود شیدو ساعت پ یکی يما قرارمون برا! ر؟یپس چرا انقدر د! بود

 يسالن ها هیکه شب نیاتاق مع يبه من بود، انتها رهیدر را پشت سرم بستم، دختر هنوز نگاهش خ اطیاحت با

 ....نشسته بود نهیدست به س یصندل يو دراز بود رو لیکنفرانس طو

 ....!اومد نتونستم خودم و به موقع برسونم شیپ یبله شرمنده من برام مشکل...بله -

 ....خبر نیاز ا شهیوقت شناسه، خوشحال نم یلیخچون ! نگم يزیپس بهتره به پدر چ -

 ....!بزرگوارن شونیپدر لطف دارن ا: نمیزد و اشاره کرد بش يبند حرفش لبخند معنادار پشت

 !؟یشناسیتو پدر من و م: دیکش ادیفر بایگرد شده از تعجب تقر يبا چشم ها دختر

 !پدر شما؟ -

 ایحرف بزند  کهیا دیو با ترد انمانیخال م یتک صندل يخودش را جا کرد رو د،یرا در هم کش شیاخم ها نیمع

 ! ماندانا خواهر منه: نه گفت

و رو  ریاشنا خاطرات را ز یآشنا به دنبال اسم يچهره ا يجستجو يرا قورت دادم، حاال مغزم به جا میگلو اب

 !؟يدیماندانا جاو! ؟يدیماندانا جاو: کرد یم

 ....!آزادروش يآقا تونیم کالسه: به کمکم آمد خودش

چانه اش و  ریشدم، دستش را زد ز رهیو متفکرانه به چهره اش خ قیبود، چند لحظه عم زیشک برانگ پوزخندش

 ....کخواهیاستاد ن! اینییکالس ترم پا: گفت

! دادم قیآن روز تطب يچهره اش را با خاطرات مسخره  عیبر سرم آوار شده، سر اینشستم، حس کردم دن صاف

سبز شد، راهم را سر کالس سد کرد و خواست سوال بپرسد، همراه  میکه جلو يدر کار نبود، دختر ییخطا

 ! توانستم داشتم یرا که م يبرخورد نیدوستش بود، بدتر

 .کردم بر خودم مسلط باشم یسع دمیکه کش یقینفس عم با

 ....خوشبختم یلیبه جا آوردم، خ...بله

 !نیبه همچن: تکان داد زیتمسخر آم شخندیرا با همان ر سرش
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 ستیبا یدرست م ،يدیجاو نیافتاده بود، خواهر مع میپا يجلو یبزرگ یچه بدشانس! يتصادف مسخره ا چه

اسفناك مالقاتش کرده بودم و بعد با چند جواب  تیسر کالس با آن وضع شیبود که چند ماه پ یم یهمان کس

 ..شد یآورد فاجعه م یم زباناز آن اتفاق ها را به  ياگر کلمه ادار از سر بازش کرده بودم،  هیو کنا شین

خب جناب : گفت یو با خستگ شیموها ينگاه ما، دست کرد ال يحوصله و کالفه از بده بستان ها یب نیمع

 ...من در خدمتم دییآزادروش، بفرما

 !بگم؟! االن؟...یعنی!...نجا؟یا

 ..نداشت يقصد نیکند، اما چن رونیبود که با زبان خوش خواهرش را ب نیا منظورم

 ...دیراحت باش اد،ینم شیپ یمشکل! مانداناست؟ منظورتون

که  شهیم یسه ماه قتایحق..من....تا چه حد براتون در مورد من گفتن يدیجاو ياقا دونمینم....به هر صورت بله،

 یم يآشنا شدم، در هر مورد ایاز ضوابط و روابط قضا یلیسه ماه هم به خ نیکنم، تو ا یکار م یخادم يبا آقا

  !دیبه من اعتماد کن دیتون

  

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

 

 !؟يتو هر مورد: اغواگرانه گفت یانداخت با پلک زدن گرشید يپا يرا رو شیپا ماندانا

  رونیپاشو برو ب: به خواهرش تشر زد نیمع

 ..!راحتم

 ....رونیناراحتم، گفتم برو ب من

 نیبلند شد آخر شیاز جا يبا دلخور ختهیشده و نقشه اش به هم ر ریتحق یکرد حساب یکه حس م ماندانا

 .رفت رونیبلند ب يدار و گزنده بود به سمتم انداخت و با قدم ها ینگاهش را که معن

وقت  دیرا از سر گرفتم نبا میراحت تر شده بود دوباره صحبت ها المیمن هم که خ د،یکش ینفس راحت نیمع

 .حوصله اش سر برود کردم هر آن ممکن بود یم یکش

 يکه منطقه  شیسفارش داده بودن از امارات، قرار بود از ک نیماش يمحموله  هی یخادم يآقا شیوقت پ چند

 ....خورد و یمتاسفانه به مشکالت گمرک...بازم...آزاده وارد کنن اما خب
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 ایکه من تو گمرك برو ب يدیور و اونور شن نیرو رفتم، شما هم از ا هیتا آخر قض..خب...خب: زد یکج لبخند

 ..باال بزنم و بعد نیکه براتون است دیدارم اومد

 !ور اونور نینه از ا دم،یاز پدرتون شن: و عجوالنه گفتم دمیحرفش پر وسط

 !د؟یو نگفت نیداره، چرا به بابا ا ادیکه خودش آدم و دوست و اشنا ز یخادم

نداشتم که  یداد و دسترس یشهرزاد جوالن م يخانه  يتمام تو يهفته  کیبزرگ  يدیجاو میبگو خواستم

وگرنه از  دنیبه بن بست رس یخادم يمورد آقا نیکنم تو ا یفکر م: بشود صحبت کنم اما خودم را کنترل کردم

 ...میریخواستن که از شما کمک بگ یما نم

 ! !د؟یخور یم يزیچ

 !بله؟: خوردم متعجب گفتم جا

 !؟..نسکافه يقهوه، چا! د؟یدار لیم يزیچ

 ...نه نه ممنون..آها

 ...ارنینعناع ب يچا هی دیخانوم بگ: دستگاه تلفنش را فشار داد يرو ي دکمه

 !معامله اس درسته؟ هی نیا: زشیآهسته برگشت پشت م يشد و با قدم ها بلند

 ...شهیباشه پرداخت م ازیکار ن نیا يچقدر پول برا هر

 !؟یکن یتو پرداخت م: تمسخر گفت با

 یتقبل م یخود جناب خادم ر،ینخ: ستیادا و قهر مناسب ن يدانستم وقت برا یلحنش دلخور شدم اما م از

 ...کنن

  خورهیبه دردم نم یلیکنم پول خ یخب فکر م...! اوه

بزرگ مثل  يدیتک پسر جاو ،يدیجاو نیکردم، شهرزاد از قبل ملتفتم کرده بود که مع یرا م شینجایا فکر

کردم پس  یخونسرد جلوه م دیبا...است زیانگ جانینامتعارف و ه يکردن و معامله ها يخودش عاشق باز

اومدم  نیهم يبرا...شما هستم يخواسته ها يرایمن پذ: گفتم یساختگ یزدم و با آرامش يلبخند

 .دییکنم بفرما یخواهش م...نجایا

 ....میدر مورد شهرزاد صحبت کن دیبا: پهن شد لبخندش

*** 
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 یو به ساختمان پنج طبقه نگاه نیفرمان ماش يو دوستانش توقف کردم، خم شدم رو یلیل ي در خانه يجلو

به طرز  نیماش ،یزدم به صندل هیبوق فشار دادم و دوباره برگشتم عقب تک يانداختم دستم را دو بار کوتاه رو

پنجره ها را ! دانست؟ یاگر م یحت! ؟داشت یداند، چه تفاوت ینم یلیداد، فکر کردم ل یم گاریس يبو یوحشتناک

فکر  یکردم کم یرا بستم و سع میبعد چشم ها. فضا زدم يداشبورد داشتم تو يکه تو يدادم و از عطر نییپا

 ینم دایرا پ نیبود که ماش ختهیآمدم اعصابم آنقدر به هم ر رونیکه ب يدیرا جفت و جور کنم از دفتر جاو میها

پارك کرده بودم، شهرزاد مدام  گریطرف د کیرا  نیکه ماش دمیعد فهمو ب ابانیخ ررفتم تا س ادهیپ کباریکردم 

در  دیدانستم با ینم! ده؟یبه کجا رس نیمن با مع يها یرابزن ي هیبپرسد قض رد،یخبر بگ خواستیم زد،یزنگ م

موضوع  نیبه ا ستمبار از صبح اس ام اس فرستاد، نتوان نیاول يبرا یلیآن وسط ل...! نه ایمورد حرف بزنم  نیا

 میبروم دنبالش و بعد با هم برو دیداده بود که با حیکوتاه توض يتفاوت باشم و خواندم، فقط در چند جمله  یب

 .....نتمانیخواهد بب یمهراد م ن،ینوش يخانه 

شده بود که سر نخ را  یخورده بود و چنن کالف سردرگم يکور يآرامم در عرض چند ماه چنان گره  یزندگ

خسته و درب و داغانم نگاه کردم، چشمانم هنوز از  يبه چهره  نهییآ يکردم، تو ینم دایردن پباز ک يهم برا

که ! جانیپر ه یزندگ هی! یخواستیو م نیهم: زدم بیاتفاقات شب قبل پف کرده بود به خودم نه يصدقه سر

! گهید یبدون کمک کس ،یخودتم حلشون کن ياریخودت مشکل به وجود ب! یوقت سر خاروندنم نداشته باش

 .....حاال حلش کن

برگشتم سمتش و نگاهش کردم، از  يسوار شد، چند لحظه ا یلیرا باز کردم، ل میچشم ها نیدر ماش يصدا با

 یمیمال شیآرا شهیمن هم يکه طبق خواسته  ریحال تر بود، صورتش برخالف چند ماه اخ یمن خسته تر و ب

بود  دهیپوش یکوتاه یمشک يصورتش افتاده بود، مانتو يرو يکوریلتو حا یب شیداشت، صاف و ساده بود موها

 میکرد، سالم ن یرا کامل پنهان م شیآمد و دست ها یانگشتانش م نییتا پا شیها نیکه آست ش،یرو یو ژاکت

 نیکرد، با ا یساختگ ينشان بدهد از عمد نبوده سرفه  نکهیا يبعد هم برا دمیداد که به زحمت شن يخورده ا

 يبرا! شب قبل؟ يبرا! حرف راه افتادم، از دستم ناراحت بود؟ یبار هم نگاهم نکرد، جوابش را دادم و ب کیحال 

 زیخواست همه چ یم! من بگذارد و قبول کرده بود؟ اریخواسته بودم خودش را در اخت نکهیا يبرا ای! ام؟ یمست

 !؟....خواست من در موردش صحبت کنم یم! م؟یرا تمام کن

شد  یم نمیسوار ماش یلیبرخالف دفعات قبل که ل...خوردند یکرد، داشتند مغزم را م یها داشت کالفه ام م فکر

 يسر خواننده و سبک مورد عالقه مان و بعد با مسخره باز میبا هم جر و بحث نکرد ینذاشتم، حت یآهنگ چیه
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 یلیل م،یافکار خودمان غوطه ور بود يتو دمهرا يبه خانه  دنیهر کداممان تا رس م،یدینخند یو کل میقهر نکرد

 کردم  یمقابلم نگاه م يها ابانیسمت خودش، من هم فقط به خ ي شهیبرگشته بود و زل زده بود به ش

 !؟یکشیم گاریس یاز ک: کرد گفت یکمربندش را باز م کهیدر حال م،یدیخانه شان که رس يجلو

 ...ایتازگ...ستیوقت ن یلیخ: گفتم یحواس پرت با

 ...شد و من هم پشت سرش راه افتادم ادهیتفاوت پ یب ينزد، با چهره ا يگرید حرف

راه  يکه ما را شناخته باشد و برا میچند ماه آنقدر رفت و آمد کرده بود نیباز کرد، در ا مانیبرج در را برا نگهبان

 ...نکند يریدادنمان به داخل سخت گ

خودش را  یلیدر ان جا قرار داشت را فشار دادم، ل نیرا که واحد نوش يطبقه ا يداخل آسانسور و دکمه  میرفت

 یاما همراه دمیفهم یرا نم شیرفتارها یمعن نکهیآنطرف آسانسور، با ا ي وارهیعقب و معذب چسباند به د دیکش

 نیکردم، در آسانسور که باز شد نوش رتبرا م میو موها يا نهییآ يوارهایرا گرفتم سمت د میاش کردم، رو

 یلیها چقدر با ل یدانستم تازگ یم....داخل میبا لبخند خوشامد گفت و دعوت کرد برو...ظاهر شد مانیجلو

دانستم که از همان بغل کردن کوتاه دوستش  یرا هم م نیکنند، ا یهم درد و دل م يشده و چقدر برا یمیصم

 ...هر جفتمان افتاده يبرا یاتفاق کیو  ستین يعاد زیچ چیکه ه دیبه سرعت فهم

شد  زیخ مین دنمانیولو شده بود، با د ییرایپذ يمبل ها يرو یرنگ يشرت خاکستر یبا شلوار گرمکن و ت مهراد

مبل دو نفره نشستم و  يمن رو! مینیتعارف که نه، دستور داد که بش نیخشمگ يو تا حدود يو با سالم سرسر

 !مبل تک نفره يآنطرف تر رو یلیل

 .اوردیشربت ب مانیاش را جمع کند، رفت به اشپزخانه تا برا رهیرد نگاه خک یسع نینوش

 کیمثل  یلیل ند،یب یکرد فوتبال م یحکم فرما شد، مهراد وانمود م نمانیب ینیسکوت سنگ يلحظه ا چند

 ...دهم رییمسخره را تغ شینما نیکردم ا یم یشده بود و من سع رهیخ شیپا ریبه ز یخیسرد و  يمجسمه 

 !چه خبر؟ -

 .....شما یسالمت: و گفت دیپوست لبش را جو مهراد

 نجایا میایب يکار دار یگفت -

 ...کار داشتم، با تو نداشتم یلیبا ل -

 ....رمیهر جا الزم باشه م یلیمن با ل -
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مثل  ییسمتمان، لبخندش به چشم دخترها جذاب و به چشم پسرها دیرا با کنترل خاموش کرد چرخ ونیزیتلو

 .بود لهیر از حمن پ

 ...یچه زوج خوشبخت و عاشق -

 .سرفه زد ینامعلوم لیبه دل یلیل

 !؟يکجا بود شبید -

حرف نزده  يبا هم کلمه ا یاز اتفاقات شب قبل، حت یلیمن و ل م،یو صاف نشست میدو سرمان را باال گرفت هر

را مثل  هیقض نیمرا راحت بگذارد و ا خواستیم دیشا.....یلیل....یلیهم وحشت داشتم و ل شیاداوریمن از  م،یبود

 بابت ممنونش بودم، نیسرم نکوبد چقدر هم از ا يچماق تو

 ! !؟يکجا بود شبید دمیپرس! ! ؟يدینشن -

 ! گهیحتما خونش بوده د: گفتم معترضانه

 پرسم یحتما نبوده که دارم م -

 ؟؟؟یدون یزده گفتم از کجا م بهت

 بودم رونیب: کرد دایاز دست رفته اش را پ يقوا یلیل

 کجا؟؟؟ رون؟؟؟؟یب: رفت باال شیرویتاب ا بک

خواست از زبان خودمان  یرو کردن دستمان بود؟؟؟ م يسوال ها برا نیا! میهم بود شیدانست که پ یم مهراد

 ! رد؟یبشنود؟؟؟ اعتراف بگ

 !بودم اوشیس شیپ: گفت تیصاف کرد و با قاطع یرا مصلحت شیگلو یلیل

و  بیعج هیقض نیا يکجا دمیفهم ینم! را رد کرده يداد که حس کردم سکته ا رییچنان حالتش را تغ مهراد

خواست  یمختار و حق به جانبم اما دلم نم هیقض نیکردم در ا یفکر م نکهیبا ا! شیقابل درك است برا ریغ

رابطه  نیبود، به هر حال او از ا عمانبه نف شتریب دیفهم یکمتر م یلیمن و ل يمهراد هر چه از رابطه ! گفته شود

 ....کرد یبه عنوان صالح استفاده م

 !دورگه بود شیحرف که آمد صدا به

 ! !ن؟یتو بغل هم ولو بود ن،یداشت یو بر نم زدمیکه من بهتون زنگ م شبیچه جالب، پس که د -

 !به تو مربوط بشه ایقضا نیکنم ا یفکر نم: را باال بردم میصدا اریاخت یب کدفعهی

 ...!یحرفا بزن نیاز ا يکه تو حق ندار یدونیکردم، م یگفت قبول م یم یلیباز اگه ل! ؟يجد -
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 !ه؟یمنظورش چ! ؟یچ یعنی: برگشت به سمت من یلیل

 ...!فهمم یدونم، نم ینم: قلبم به شدت باال رفته بود با خشم گفتم ضربان

 یبه بار م یافتضاح اوردیرازها را به زبان ب ي دهان باز کند و همه ،یلیمن با ل دنیخواست از خشم خواب یم اگر

در چهره ام خوانده بود  یدانست، ترس را به خوب یرا م نیخودش هم ا.. نبود یدرست کردن گریآمد که د

که به خاطر فروکش  یهست يفکر یب يکه تو از اون دسته دخترا نهیمنظورم ا: گفت یلیزد و به ل يپوزخند

براش فرق نکرده چون  يزیتا حاال چ شبیکه از د اوشیس! کنن یم یتیشبشون هر خر هیکردن احساسات 

! مثل من....یبکنه، با هر کس تونهیم يکنه، هر کار یبراش فرق نم يزیبه بعدشم چ نیپسره، از ا هیاون 

 .....اما تو! که؟ یمتوجه

 ! یکن یتر مدراز  متیاز گل يپاتو دار: بلند شدم مینتوانستم تحمل کنم از جا گرید

 ...ينکرد يکه قرار بود ببر یکه تو به خاطر لذت يکار! کنم یمن دارم اون و متوجه حماقتش م -

 ...دهنت و ببند: قدم رفتم به سمتش و داد زدم کی د،یلرز یم یلیل

تازه دهنم : کرد و گفت زیرا ر شیسر و گردن از من بلند تر بود، چشم ها کیبلند شد،  شیاز من از جا تیتبع به

 !قراره باز بشه

 یرا پشت آن مخف شیداشت لرزش صدا یکه سع یپشت سرم بلند شد و با تحکم یلیبزنم که ل یحرف خواستم

 یشه، ول مونیروز پش هیمتوجه نبود، اون ممکنه  اوشیکار کردم، اتفاقا س یمن کامال متوجه ام چ: کند گفت

 شم ینم مونیپش چوقتیمن ه

 !متوجه نبود؟ یچ یعنی: دیو گنگ پرس جیوبت مهراد بود که تعجب کند، گن نباریا

تونست رو پاش  یمست بود، اونقدرم مست بود که نم اوشیس شیمن وقت رفتم پ نکهیا یعنی...! نکهیا یعنی -

 ....موندم ششیدونستم و متوجه بودم و پ یرو م نایا يمن همه ! بند بشه

قدم عقب رفت و دوباره خودش را  کیافتاده تر شد  یکم شیداد، شانه ها رونینفسش را به زحمت ب مهراد

 مهم نبود، میعکس العملش برا. مبل يانداخت رو

باشه من و  ادتیاگه ! افتاده یاتفاق م نیهم نبوده که ا یمحض اطالعت بار اول: گفت یانیپا یب یتلخ با

 ...!میبارها مسافرت رفت اوشیس

 !؟یگیهمونا رو م! د؟یاون سه بارم تنها نبود که! سه بار؟ یعنیبارها  -

 نگاه کردم، یلیسرم را چرخاندم عقب و به ل!کرد یصحبت م يزیشک برانگ نانیهم با اطم باز
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 ..!شهیمربوط نم چیموضع هم به تو ه نیاول نبود، ا يواضح گفتم بهت، دفعه : بغض گفت با

سه بار با هم  یلیمن و ل! اول بود؟ يچرا نگفت که دفعه ! د؟یرا بگو قتیچرا نخواست حق! حرف را زد؟ نیا چرا

 نیمن نبود و ب کیدر طول روز هم نزد یلیل یکه حت میرفته بود یاما هر سه بار با گروه میسفر رفته بود

 ...وداتاق دخترها گذرانده ب يشب را هم تو یحت د،یچرخ یم گرید يدخترها

بغضش  کدفعهی.خواند، چهره ام غرق تعجب بود یهنم مذ يپر از اشک بود، سوال ها را تو شیها چشم

 دونمیم! شبیاز د ادینم ادتی یچیتو ه دونمیمن م....حرف بزنم ازش، من خواستمیمن نم: گفت عیسر. شکست

 ....که

من ....من: دیصورتش کش يکف دستش را رو یعصب خت،یر یم شیگونه ها ياشک مثل باران رو يها قطره

 یچون م....سو استفاده کردم اوشیس یاز مست..به خاطر خودم...خاطر خودم از يمن برا...من....باعثش شدم

 ....کنه یوقت قبول نم چیباشه ه اریدونستم اگه هوش

را به  زیچ چیکه مصرف کرده بودم ه یکرد به خاطر شدت الکل یفکر م یلیل نکهیبا وجود ا! بود ادمیمن  یول

 ....داشتم ادیرا به  شیاز لحظه ها یلیخودم هم، اما خ يبود، برا بیعج...آورم یمخطر ن

مثل  یلیل نم،یصورتش بب يرا تو یلیل يحرف ها نینخواستم نگاهش کنم تا اثر ا یگفت، حت ینم يزیچ مهراد

 .........!ها خودم هستم یتلخ نیکردم مسبب تمام ا یو من حس م ختیر یاشک م میابر بهار جلو

 ....من.... اوشیس: دیلرز یاش م چانه

عذاب وجدان داشت ...کنم شیکه کرده دعوا يکنم، قرار است به خاطر کار خشیکرد قرار است توب یم فکر

با .....ام نهیس يسرش را گذاشتم رو دم،یبغلم کش يرا تو یلیتوجه به حضور مهراد، ل یب.لرزاند یتمام بدنش را م

 .....اوشیس: گفت يزار

 ....نگو یچیه.....سیه: شیموها يرو دمیا نرم کشر دستم

 ....من -

 ....فقط آروم باش..یبگ يزیچ خوامینم...آروم باش! یلیل -

 .دیلرز یم شیقلبم، هنوزهم شانه ها يرا جمع کرد رو شیها دست

شب گذشته  نکهیا قت،یاتاق، من تبرئه شدم، فقط با نگفتن حق يمهراد رفته تو دمیدر که بلند شد فهم يصدا

شد مهراد به  یکه اگر گفته م یقتیحق....ستمیبا یلیل يکار نداشتم جلو نیبه ا یلیبودم که اگر تما اریآنقدر هوش
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را محکم تر به خودم فشردم  یلی، ل...گرفت یانتقام م شینکردن دستورها تیشکل ممکن، به خاطر رعا نیبدتر

 !باره نزنم نیدر ا یکه هرگز حرف دمیدهانم کش يرا محکم تو میو لب ها

 فتاده،ین یکردم که اتفاق یاش م یکه داشت راض یتصورات نیکردم، با هم یآرامش م شیفکرها نیبا هم دیبا

و واهمه  میکرد یفرار م انشیهر چند از ب م،یشده بود کیمن خوب بودم، خودش خوب بود، ما به هم نزد

را  شیبازوها ستم،یناراحت و دلخور ن قاتفا نیکه از ا کردمیقانعش م دیبا....! اتفاق افتاده بود نیا یول! میداشت

 ...من و نگاه کن....یلیل: کردم شیگرفتم و از خودم جدا

 ...شد یم ریسراز شیگونه ها يبسته اش رو يپلک ها يرا بسته بود، اشک از ال شیها چشم

 ....چشماتو باز کن ،یلیتوام ل با

من از دستت ناراحت ...من! ؟یکن یم تیچرا خودت و اذ: دستم نگه داشتم يتو دیلرز یاش را که م چانه

 ....من و نیبب....ستمین

 ....خودم خواستم میخودم را باز گرفتم که نگو يجلو و

با خودت مشخص ...با خودت..فتیکه هنوز تکل يگفته بود...که يتو بهم گفته بود: را آرام باز کرد شیها چشم

 ...فتهیاتفاق ب نیا یواستخیتو نم...تو.....ستین

نگاه  ن،یمن و بب...ندارم يحس بد چیمن ه ،یلیل فتادهین یاتفاق چیه: را با پشت دست نوازش کردم صورتش

 ...کن من و

: تکانش دادم شیچشمانش رفت وحشت زده از بازوها یاهیس کدفعهیحرفم تمام شود  نکهیاز ا قبل

 ....یلیل....یلیل

 ...از حال رفت میدست ها يرو هیاز ثان یسست شد و در عرض بدنش

 يسرش آورد ییچه بال: دیمهراد دستپاچه سرم داد کش دند،یپر رونیو مهراد هر دو ب نینوش میادهایفر يصدا با

 !؟یعوض

 نکردم شیکار...غش کرد دفعهی

 ! مارستان؟یب مشیببر

هم  نیسمت در، نوش دیکرد و دودستش بلند  يحرکت رو کیرا با  یلیجوا ب نماند حمله کرد سمتم و ل متظر

برو : بودم تشر زد ستادهیرفت سمت اتاق به من که وسط خانه مثل مجسمه ا یبلند م يبا قدمها کهیدر حال

 ....گهید نییپا
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 ستادهیآسانسور با اضطراب ا يمهراد جلو رون،یامدم، از در خانه زدم ب رونیحرف تازه از شوك ب نیدنبال ا به

 ....گهیلعنت بهت باز شو د.....لعنت بهت: دیکوب یدکمه م يبود و انگشتش را به زحمت، پشت سر هم رو

به  الیخ یب دیخر ي سهیباز شد و هر دو نگاهمان افتاد به حامد که با ک ییاسانسور توقف کرد، در کشو بالخره

بزند  یآنکه حرف ید شده از تعجب بگر ياش را برداشت، با چشمها هیزده بود، تک هیآسانسور تک يه  وارید

که  میمنتظر نماند چکدامیشد، ه دهیکش دافتاده بو هوشیبغل برادرش ب يکه تو یلینگاهش از من به مهراد و ل

 .داخل و در بسته شد میرفت عیبزند سر یحرف

ها از دستش افتاد کف آسانسور،  دیخر ي سهیکه ک دمیمقابل د ي نهییکردم حامد را نگاه نکنم، اما از آ یم یسع

 !شده؟ یچ...یچ....یچ: زبانش بند آمده بود

 نشیسمت ماش دیکه داخل شده بود دو یدر باز شد مهراد به همان سرعت م،یجواب نداد چکدامیه

 !د؟یسرش آورد ییچه بال: دیخواستم دنبالش بروم که حامد دستم را محکم کش ،

عقب  یرا به زحمت صندل یلیل...پشت سرم آمد...کردم شیجواب رها یب یظیرا آزاد کردم و با نگاه پر غ دستم

 يچرا واستاد: زد ادیمهراد باز سرم فر...جلو نشست در را بست یحامد هاج و واج صندل میمهراد گذاشت نیماش

 ...اریب نمیخودت شو، نوش نیبرو سوار ماش! ؟یکن ینگاه م

سمت  دمیدوباره با عذاب تکان خوردم و دو...حس شده یب میآنقدر وحشت زده ام که دست و پا دیفهم ینم

 ....ابانیخ

 شیداده بود به زانو ها هیرا تک شیآن سمت راهرو خم شده بود به جلو، آرنج ها یصندل ينشسته بود رو مهراد

زد  یم نیبه زم شیکه با نوك کفش ها یعیو سر یمتوال يو با دو دست محکم سرش را گرفته بود، ضربه ها

داده بود به  هیاز همه تک دورترکرد، حامد  یآنطرف تر با تلفن صحبت م نینوش خت،یر یبم را به هم ماعصا

را داشتم که هر لحظه ممکن بود  يبودند و من حس گناهکار یهمه عصب...را بسته بود شیو چشم ها وارید

الم به قدر آن ها بد باشد که من هم ممکن است ح دیفهم ینم چکسیچرا ه...اش کنند هیسر وقتش و تنب ندیایب

 ! ! و نگران باشم؟

را بسته بود، به  شیآرام و معصوم چشم ها یلیبار خم کردم و پشت پرده را نگاه کردم، ل نیچندم يرا برا سرم

 . شد به دستش وصل کرده بودند رنگ به چهره اش برگشته بود یم يا قهیدق ستیکه ب یلطف سرم

 ...به سرعت سرم را برگرداندم دمیمهراد را که شن يصدا

 !؟يباالخره اومد -
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 میپاها ریوا رفتم، حس کردم ز کدفعهی دنشیشد، با د یم کیدوان دوان نزد ينگاهش را دنبال کردم، دختر رد

 ...شد یخال

 ! ؟يدیماندانا جاو! ماندانا؟

 !کنه؟ یم ارکیچ نجایا نیا: دمیحق به جانب به مهراد توپ... صبر کنم رفتم سمتشان نتوانستم

 !حالش چطور بود خونه؟! اومد خونه امروز؟ یک: دیرو به ماندانا پرس د،یاما انگار مرا ند مهراد

ظهر بود اومد، همون موقع هم من از  يکاینزد: گفت يبه سمتم انداخت و با دلخور يدینگاه پر از ترد ماندانا

 ...ومدهین رونیاز اتاقش ب گهیگفتن تا عصر د یبچه ها م دمش،یند گهیو د رونیخونه اومدم ب

تو  نیکن یم کاریپس تو و اون دوستات چ! نخورده از صبح؟ یچیه! نهار نخورده؟: هوا سرش داد زد یب مهراد

 !اون خونه؟

 .نگاهمان کرد زیرد شدن سرزنش آم نیح يپرستار

آخرت باشه سر  يه دفع: قدم آمد جلوتر، انگشت اشاره اش را سمت مهراد بلند کرد و محکم گفت کی ماندانا

 !؟يدیفهم! یزنیمن داد م

توام : نییهوا قاپ زد و پرت کرد پا يانگشتش را رو. اش در آمد نهیبه س نهیهم رفت جلوتر آنقدر که س مهراد

 !یشیم کیانقدر نزد یآدم وحش هیاخرت باشه به  يدفعه 

 !ستمیمن کلفتت ن..! ام يدیمن جاو! ! ؟یزنیحرف م یبا ک يکه دار يدیفکر کنم هنوز نفهم -

 !شمیم وونهیچه خبره دارم د نجایبگه ا یکی: کردم شانیو جدا نشانیرفتم ب اریاخت یب

تو کدوم : دیمن را چسب ي قهیتازه به صرافت افتاد که من هم آن جا حضور دارم ماندانا را ول کرد و  مهراد

 !داشته؟ یدوست دخترت کل روز چه حال يدیکه نفهم يبود یقبرستون

 !بغل دست من بودن، شرکت برادرم: جواب داد نهیمن با ک يبه جا ماندانا

گور باباش  یبعدم گفت یکار دختررو ساخت: خوردم و به زور تعادلم را حفظ کردم يهلم داد عقب، سکندر مهراد

 !آره؟! کار خودت؟ یپ یرفت يولش کرد

! حرف نزن یدون ینم یچیه یوقت: گفتم ظیغبه هم فشرده ام با  يدندان ها نیام را صاف کردم و از ب قهی

 ....صبحم که پا شدم دم،یفهم ینم یچیکه گفت بهت من شب قبلش حالم خوب نبود ه یلیل! یستیمجبور ن

 !؟یرفت يولش کرد! ؟يدیند يکور بود! که کنارته شیدید! ؟یچ يصبح که پا شد -

 ....ییجا هیرفتم  یم دیقرار داشتم، با: را قورت دادم میگلو آب
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اش نکنم برگشت رفت سمت  يکفر نیاز ا شتریندهم تا ب یدادم جواب حیاما ترج دمیداد که نشن یلب فحش ریز

! یراست: دیدر هم رفته پرس يآمده باشد رو کرد سمت من و با اخم ها ادشی يزیانگار که چ کدفعهی ن،ینوش

 ! !؟يکه از چشم مامان جونت دور مونده بود دیکجا بود شبید

 ...از دوستام یکی يخونه : را نکرده بودم شینجایا فکر

 !رتیغ یب! رون؟یب ياومد يدوستت ول کرد يبعد دختر مردم و تو خونه  -

بزنم، هر  یحرف چیتوانستم ه یمهراد نم يبزنم، جلو یتوانستم حرف ینم د،یلرز یبدنم م تیشدت عصبان از

 چارهیو ب نیمهراد بدبخت تر يکرد، جلو یستفاده مخودم ا هیآمد بعدا بر عل یم رونیکه از دهانم ب يکلمه ا

 ...!موجود عالم بودم نیتر

! ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا ینگفت: و رفتم طرف ماندانا شرتمییسو بیمشت شده ام را فرو کردم در ج يها دست

! 

 ...!ام یلیل يهم خونه ا: را با عشوه برگرداند شیرو

 !تو؟ -

 !من...بله: به چهره ام انداخت ینگاه یچشم ریز

 ....پس! ؟ینگفت یچیپس چرا تا حاال ه...پس -

  يکرد یاومدم سر صحبت و باز کنم فرار م یتا م! ازم يکرد يدور شهیهم! که بگم يدینپرس -

 !برادرت؟! ! مامان بابات؟ شیپ! ؟يمگه خونه ندار...مگه -

  ییبرم تو خونه دانشجو کنم اونا هم موافقت کردن یخواستم مستقل زندگ یم -

 !دونه؟یمهراد از کجا م: شد یم ریها به ذهنم سراز سوال

 .....خودش ازم خواست که برم تو اون خونه -

دچار  یلیل تیرفت کم مانده بود که منم به وضع یم جیرا گفت شانه باال انداخت و از کنارم رد شد، سرم گ نیا

اطرافم را خودش  يتمام اتفاق ها کهیچرخانده بود، در حال يبازشب  مهیشوم، مهراد ماه ها مرا مثل عروسک خ

که حامد با  دمیبرادرش و بعد د ي شانه ينگاهش کردم که رفت سمت حامد، دستش را گذاشت رو...زد یرقم م

چرا با ! ! ، فکر کردم حامد چرا قهر کرده؟....دستش را پس زد و رفت چند قدم آنطرف تر یقابل وصف ریغ يتند

 !دهینفهم يزیاو که هنوز از اتفاقات شب قبل چ! کند؟ یمهراد انقدر خشن برخورد م
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 ازدهمی فصل

 یلیل

 ...داخل و چراغ ها را روشن کرد دیهل داد، حامد پر شیدر را با پا مهراد

 ...!برو تو ينجوریخواد هم ینم...خواد ینم: گفت اوشیرا درآورم که س میفش هاخم شوم ک خواستم

 يآقا يحاال واسه ما شد! ه؟یچ: گرفت یدوباره حالت تدافع اوشیاداخت، س یبرگشت و نگاه چپ مهراد

 !بهداشت؟

 ....!ایتازگ يزبون درآورد يادیز: سمتمان دیکامل چرخ مهراد

 ....ایچشمت باز شده تازگ يادیهمون که بودم هستم تو ز -

 یکالفه م گه،ید دیبس کن: گفت تیبا عصبان نیبدهد،نوش یکه جواب دندان شکن دیکش یقینفس عم مهراد

 !به هم دیپر یم یآدم و از صبح تا شب مثل خروس جنگ دیکن

 ...........!رونیب: اوشیچند قدم رفت جلوتر و دوباره برگشت سمت س مهراد

 !؟یچ -

 ...رونیبرو ب! خونه نیتو ا يت و بزارپا يحق ندار -

 ...داخل امیپس منم نم: اوشیکردم به س هیبرداشتم و تک نینوش يام را از رو ینیسنگ

بود، نه مثل قبل ها  يا شهیش شیمات بود، چشم ها شیبار برگشت و نگاهمان کرد، چشم ها نیاول يبرا حامد

 ...!نه غم و غصه اش را دیشد فهم یاش را م یخوشحال

 ....تو مهراد انیبزار ب -

 ...رونیب زننیحرف و م هیبار  هی -

 ستادهیدر ا يدر آستانه  فیکه بالتکل نیکرد سمت نوش تمیآورد و هدا نییدستم را از دور گردنش پا اوشیس

 یمهراد بود به زبان نم اقتیچرا هر چه که ل زد،یرفت، چرا حرف نم رونیرا برگرداند و ب شیرو ظیبا غ...بود

 يانقدر خودخور! مهراد انقدر آرام نباشد يبکشم که جلو ادیخواست تکانش بدهم و سرش فر یدلم م! د؟آور

 ....خداحافظ رم،یمنم م: با بغض گفتم شیاما نتوانستم به جا! نکند

در را  د،یدر، دستم را گرفت و کش يقدم برنداشته بودم که مهراد با سرعت خودش را رساند به جلو کی هنوز

 .نخوردم نیو زم ستادمیسرپا ا نیبا کمک نوش....به هم و قفل کرد دیبمحکم کو

 .....نجایاز ا رونیبرم ب خوامیم! برم خوامیم! ! ؟یروان یکنیم ينجوریچرا ا -
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راه باز جاده : زد و گفت یکج شخندیبعد ن دیهوا قاپ يدر برداشت و پرت کرد سمت حامد که رو يرا از رو دیکل

 ...به سالمت....دراز

 ....در و باز کن -

حمله ور شدم  اریاخت یب....باال انداخت و قدم زنان رفت سمت آشپزخانه زیتمسخر آم یرا با حالت شیها شانه

من دخالت  یزندگ يداره که تو همه  یبه تو چه ربط: خودم يگرفتم و چرخاندمش رو به رو شیسمتش، از بازو

 یلیدل گهیبهت نم یچیاگه ه اوشیس! ! ؟یکن یکه من و تو خونه ات حبس م يدار یتو چه حق! ؟یکن یم

 ....تونمیم...يریبم نجایانقدر بزنمت که هم تونمیم! منم نگم شهینم

 !؟یتون یم یمطمئن: انگشت هلم داد عقب يبا اشاره  مهراد

دست از سر من بردار، : اش نهیبه س دمیگره خورده کوب يسمتش با مشت ها دمیقدم رفتم عقب و دوباره پر چند

 ...دست از سرمون بردار....! بردار اوشیدست از سر س

 یحالت نیمهراد با خوسنردتر! ام که حنجره ام هر لحظه ممکن است پاره شود دهیکش غیکردم آنقدر ج یم حس

هلم داد  یه کمآورد دوبار یخم به ابرو نم میضربه ها يجلو یبود حت ستادهیتوانست داشته باشد مقابلم ا یکه م

 ....يکرد یکه خواست یغلطدست از سرت برداشتم که تا االن هر : خوردم نیبار زم نیعقب که ا

 !ها؟ م؟؟یکنم با زندگ یم کاریکه من چ يدار یبه تو چه ربط! به تو چه؟ -

االن : لب گفت ریو شروع کرد شماره گرفتن، ز رونیب دیاش کش یپشت بیاش را از ج یگوش ،یحرف چیه یب

 !داره یکنم به من چه ربط یم تیحال

 !؟یزنیم یزنگ یبه ک: دمیکش غیخش دارم ج يهمان صدا با

 !مهراد؟ یزنیم یزنگ یبه ک: پشت سرم سوال کرد حامد

برادر ..بعله...بله..! مهرادم! ؟یسالم آقا خوب: شد به سقف رهیرا گذاشت کنار گوشش و خ ینداد، گوش جواب

نه ....خواهرتو جمع کن ببر نیلطف کن ا ایاگه ممکنه ب..! دارم برات یزحمت هی! ؟یخوب قربانت...حامد

 ...اره.... شهیم دهیکم کم داره گند کش گهید میشینم فشیآره ما حر....نه بابا...نه...داداش

 ...قطع کن! مهراد؟ یکن یم يدار کاریچ: حامد رفت سمتش....هیگر ریزدم ز دیترک بغضم

ما رو  هیببرش تا زندگ ایب...خودش و دهیبه گند که کش...حرفا گذشته نیکار از ا گهینه د....بعله! ! ه؟یدروغم چ -

هر  يدختره  نیمن و چه به ا ي چارهیداداش ب! نه قربونت برم! حامد؟...! آره....آره....دهیهم به لجن نکش

 ....ییجا
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 !هنت ود ندیبب: دیبزنم حامد سرش داد کش یاز آنکه بخواهم حرف قبل

مهم هستم،  شیهنوز هم برا ستد،یا یشدم که هنوز حامد پشتم م دواریشد، ام ریوجودم سراز يآرامش تو حس

 ...ستیدهد ن یکه نشان م یبودن خیو  یتفاوت یبه آن ب

که گفتم، برادر من دور و ور  نیهم: خانه اما تماسش را قطع نکرد گریپشت کرد به حامد و رفت سمت د مهراد

تا صبح تو بغلش  شبمیداره که د گهیدوست پسر د هیخواهر شما  نیا...چرخهینم ییآدما نیهمچ

 ...یکه بعدا به برادر من نچسبون گمیرو م نایا....بعله....دهیخواب

خودم را  عیو برنده بود که سر زیبخورد سرش را چرخاند و نگاهم کرد، نگاهش آنقدر ت یبدون آنکه تکان حامد

 .رفته بود ادمیکردن هم  هیکه گر دمیآنقدر از نگاهش ترس.... عقب دمیکش نیزم يجمع کردم و رو

 !؟یچ -

 دهیشدنش را ند یچون تا به حال عصبان دیشا! دمیترسیبود که از خشمش م یشده بودم، حامد تنها کس الل

خواستم باور کنم که  یچون نم دیشا..بود دهیرا به رخم کش متشیچون تا به حال فقط محبت و مال دیبودم، شا

 ...ردیرا بگ بانمیهم دارد که ممکن است گر يگرید يحامد رو

راحت، مال  التینه خ..! فردا صبح پس....باشه! جان یرعلیآره ام: کرد یرحمانه با تلفن صحبت م یهنوز ب مهراد

 خدانگهدار ..قربانت...حتما...گهیعقب د دمیخودته، من کش

 !بود ستادهیوجه برادرش شد که مثل مجسمه وسط خانه ارا که قطع کرد تازه مت تماسش

 !؟يکجا بود شبید: دیپرس دیلرز یم یناراحت ایکه از شدت خشم  ییبا صدا حامد

 ....من....شبید...من -

 !؟یبگ یکشیکه خجالت م ییایانقدر با ح: با تمسخر گفت مهراد

بسه : به دو برادر تشر زد ظیجمع کرد، به زحمت سر پا شدم، با غ نیزم يرا از رو کرمیبا حرص آمد و پ نینوش

 ....مثال از درمانگاه اومده ها! چقدر حالش بده خودش؟ دیبن ینم....گهید

 ....حرف هلم داد سمت اتاق مهراد نیبا ا و

 .......!مهراد حرف بزن مهراد! کجا بوده مهراد؟ شبید نیمهراد ا -

 ....اوشیتو بغل آقا س وش،ایدوست آقا س يخونه  شبید -

در  یزنیحرف م ينجوریکه ا يا کارهیخودت چ...ساکت شو...گهیمهراد بس کن د: دوباره اعتراض کرد نینوش

 !مورد مردم؟



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فالح لدای  – ردیگ یانتقام م

wWw.98iA.Com ٢٢٦ 

 خودم بند نبودم دوباره راه انداخت به سمت اتاق  يپا يمن را که رو يشتریب تیحرف با جد نیبا ا و

سرم را برگرداندم و ...کردم یجدا شدم، وزنم را انگار حس نم نیدم از زمکه حس کر میهنوز چند قدم نرفته بود..

 د،یاتاق، در را پشت سرش کوب يکشد پرت شدم تو یرا محکم گرفته و م میقبل از آنکه متوجه شوم حامد بازو

 ...قفل کرد

خواست آرام باشد،  یآمد، از حامد م یمهراد هم م يبه در، صدا دیکوب یکرد م یزد التماس م یم غیج نینوش

 ....گفت یم راهیبد و ب نیفرستاد به نوش یبه من لعنت م

کرد، فکر  یدرد م يکه حامد انگشتانش را فشار داده بود به طرز مرگ آور ییجا م،یکرد، بازو یبدنم درد م تمام

 ...شکسته باشد میبازو ياستخوان ها دیکردم شا

سرخش را برگرداند به سمت  يچشم ها ختم،یر یاشک م اریاخت یب ه،یگر ریکه کردم دوباره زدم ز نگاهش

 یکند م یصحبت م یو انگار که با موجود نامرئ واریرا گرفت سمت د شیشده بود انگار، رو وانهید ،يگرید

 !نه؟ ای يدیفهم يدیپرسم ازت درست جواب م یسوال م: دیپرس

 .ندیبود بب دیبع یتکان دادم ول دییتا يشدت ترس سرم را با شتاب به نشانه  از

 !؟يبود یک يخونه  شبید -

 ...گفتم بهنام اریاخت یب

 ادمیکاش ! را دارد یحامد حکم دشمن خون يآمد که بهنام برا ادمیاش تازه  يسرعت برگشت سمتم، از ناباور با

 .شده بود رید گریآمد که د ادمی یوقت.....بود

 !؟يکرد یم کاریاون جا چ -

خوب نبود ...خوب اوشیس...حالش بد بود...اوشیس.....ایس: ردیکه آرام بگداشتم  دیهق زدم، ام لیدل یب

 ....ششیرفتم پ.....رفتم

 !بعدش؟ -

کردم، حمله ور شد سمتم دو  هیگر يشتریجوابش را بدهم صورتم را با دستم پوشاندم و با شدت ب نتوانستم

 ! !گم بعدش؟ یبهت م: پشتم را لرزاند ادشیفر وار،ید يدستش را گذاشت دو طرفم رو

 يو برا دیفهم یرا م هیکرد، حامد قض یم يریگ جهیاز دست بدهم، ذهنم نت شهیهم يبود حامد را برا قرار

 حامد تمام شده بود .....انداخت یرا دور م اوشیهم من و هم س شه،یهم

 ....من....مست بود اوشیس...اوشیس......بعدش....بعدش -
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 فاصله نداشت،  شتریمتر ب یکه با صورتم چند سانت ییجا ،وارید يرو دیمشت شده اش را کوب دست

 !المصب؟ یتو چ! ! ؟یتو چ -

کشد همان حامد شوخ و  یم ادیو فر ستادهیا میکه در آن لحظه جلو یکردم که کس یباور نم! حامد بود؟ نیا

از  دیفهمد و من با یزود م ای ریبودم، اما فکر کردم د دهیترس....باشد که زبانزد خاص و عام بود ییخوشرو

 دفاع کنم اوشیکه کرده ام و مهم تر از همه س يعشقم، احساساتم، کار

 ....شدم کیمن بهش نزد...من: شد گفتم یم دهیکه به زحمت شن ییصدا با

را  شیدست ها...رفت، عضالت صورتش که منقبض شده بود رها شد نیاز ب هیاز ثان يدر کسر تشیعصبان تمام

که داشت تمام وجودم را به آتش  یآنکه از صورتم نگاهش را بردارد رفت عقب، حال یب...از دو طرفم برداشت

 ..دانستم یخواست آرامش کنم، اما راهش را نم یدلم م...دیکش یم

 ....و اوشیحامد، من س نیبب...نیحامد، بب: گفتم ملتمسانه

 کرد،  ینگاهم م دیلرز یاشک م يناباور که پشت پرده ها ییبا چشم ها میتوجه به حرف ها یب

 ....ابوالفضل ای: اش یشانیپ يدستش را گذاشت رو کف

 ...فرود آمد شیگونه ها يوار رو حیتسب شیها اشک

  يتو امانت بود.....تو...يتو امانت بود -

*** 

 یرا نشان م میساعت که شش و ن يعقربه ها دنیروشن بود، به ساعت نگاه کردم، با د مهیکه شدم هوا ن داریب

 !عصر؟ ایصبح  میداد، فکر کردم شش و ن

که نشسته  دمیو روشن اتاق، مهراد را د کیدر تار! ام حبس شد نهینفس در س کدفعهیتخت قلت زدم،  يرو

 ...مانده به من رهیدستش گرفته و خ یوانیکار حامد، ل زیم یصندل يرو

 اریش کی يم به زحمت، از الکرده بود هیاز بس گر میرا جمع و جور کردم و صاف نشستم، چشم ها خودم

: دیپرس فیضع یینزدم که خودش عاقبت با صدا یآنقدر نگاهش کردم و حرف... دید یاطراف را م کیبار

 !؟يبهتر

 ..خوبم یعنیکردم و سرم را تکان دادم که  سیرا با زبانم خ میها لب

 ! حامد کجاست؟: حامد افتادم ادیبالفاصله  بعد

 ....ستین خونه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فالح لدای  – ردیگ یانتقام م

wWw.98iA.Com ٢٢٨ 

 !کجاست؟

 ابونایدونم، احتماال داره تو خ ینم: را باال انداخت شیشانه ها ز،یم يو گذاشت رو دینفس سرکش کیرا  وانیل

 ...چرخه یم

 !؟یکن داشیپ شهیم: بغض گفتم با

 ...کنه ینم ينگران نباش کار! ستیعقل ن یب اوشیمثل تو و س حامد

 دنبالت  ادیداره م یعل ریپاشو آماده شو کم کم، ام: کرد و گفت یدست شیبزنم که پ یحرف خواستم

 ! !؟یرعلیام: زده تکرار کردم وحشت

 ..!برادرت

 ..!برادر ندارم من

 یرعلیام شیپ! يپدر مادر که دار: تخت بلند شدم، پشت سرم بلند شد يتمام گفتم و از رو تیرا با قاطع نیا

 ...مجبورم به پدرت زنگ بزنم ،ينر

 !دنبالم ادیتما مح اونم

 !ادیشده واسه کشتنت م اد،یمطمئن باش م يدست خودت داد يچه کار بشنوه

 نیکشتنت و از رو زم یتا االن هزار بار م دیپس تو رو با: برگشتم سمتش و با نفرت نگاهش کردم اریاخت یب

به خاطر عشق رفتم ! و از رو هوس انجام بدم نکاریکه ا ستمیمن الاقل مثل تو انقدر پست ن! کردن یحذفت م

 !سمتش

 ....!عشق: گفت یرا در حدقه چرخاند و با مسخرگ شیها چشم

ام  یدست فیهال به دنبال ک يبلند از اتاق خارج شدم، تو ياز آن تحملش کنم، با قدم ها شتریتوانستم ب ینم

را در  میکردم، از شب قبل هنوز مانتو شیدایآشپزخانه پ يها نتیکاب يو رو کردم، عاقبت رو ریهمه جا را ز

مهراد و حامد حالم را بد  يدوباره به خانه  نمبل برداشتم و رفتم سمت در، برگشت يبودم، شالم را از رو اودرهین

غم بغل گرفته بودم و کنج خانه نشسته  يخبر از همه و همه جا، زانو یافتادم که ب یم ییروزها ادیکرد،  یم

در چرخاندم، در  ي رهیدستگ يبودم، دستم را چند بار رو دهیکه از مهراد چش ییه و رفتارهاعذاب طعن ادیبودم، 

بود و دست در  ستادهیاتاق ا يدر آستانه  یدادم، برگشتم، مهراد با لبخند پهن رونیبا حرص ب راباز نشد، نفسم 

 .کرد ینگاهم م بیج

  رونیخوام برم ب یو باز کن م در
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 !رونیب يخونوادت بر ياز اعضا یکیکه تو با  شهیباز م یدر فقط وقت نیا

 ! ! زندانبان؟ يشد حاال

 !اتفاقا ادیم بهم

 !رونیبرم ب خوامیدر و باز کن م گفتم

 دیبا ایکند،  یمشخص بود که در را باز نم...اتاقش يدهد رفت تو یجواب انکهیرا باال انداخت و ب شیها شانه

آزادم  یخواهش و منت چیه یو ب دیایب یرعلیماندم تا ام یمنتظر م ای کردم یافتادم و التماسش م یدنبالش راه م

 !به تن مهراد باشد رس خواستمیکه نم یمن يکند، فکر کردم راه دوم بهتر است، برا

 ،یرعلیکردم تا آمدن ام یرا بغل گرفتم و سع میاز کاناپه ها، زانوها یکی يخودم را انداختم رو نهیبغض و ک با

 ....رفتم یبا نقشه و حساب شده جلو م دیبود که با یاو هم معضل...خودم را آرام کنم یکم

 ..شروع شده بود زنگ خانه به صدا در آمد يکه روز کار یساعات نیساعت بعد، درست در اول سه

حامد باشد، پس  دیفکر از سرم گذشت که شا نیلحظه ا کیبلند شوم و بدوم سمت در، که  میاز جا خواستم

 ...میوباره نشستم سر جاد

 الیسه ساعت را با خ نیآمد، مشخص بود که تمام ا رونیزنگ دوم مهراد لخ لخ کنان و خواب آلود از اتاقش ب با

 ...ریصبحت بخ: رفت با پوزخند گفت یبه سمت در م کهیسرش را کج کرد و در حال ده،یراحت خواب

 دیکل د،یا یم یچه کس يبعد از باز کردن در صدا نمیود که ببشده ب زیت میرا با نفرت برگزداندم، اما گوشها میرو

 يبا قدم ها ر،یبرگشتم و نگاه کردم، حامد سر به ز اورمیدر آورد و در را باز کرد، نتوانستم طاقت ب بشیرا از ج

 از کنار مهراد رد شد و آمد داخل  یتند و عصب

 ....عرض شد سالم

متوجه حضور من  یچشم ریز دیداد اما باز هم سرش را بلند نکرد، به وسط هال که رس يا مهینصفه ن سالم

  ستادیآهسته شد و ا شیقدم ها....شد

رو در رو  میبزن یگفتم اگر قرار باشد حرف ستادم،یمکث کرد، بلند شدم و سرپا ا يکه به من افتاد لحظه ا نگاهش

و از  ستمین مانیکه پش دندیفهم یم دیضع ضعف صحبت کنم، بامثل شب قبل، زار و نزار از مو دیبهتر است، نبا

 !کنم یکه کردم دفاع م يکار

را  يبرخورد نیرا برگداند و رفت سمت اتاق خوابش، من که انتظار چن شیرو ستادمیتمام قد ا نکهیمحض ا به

 نداشتم وا رفتم
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 !حامد حالت خوبه؟: بلند گفت يبا صدا مهراد

 !حالت خوبه؟ دمیپرس: حواله ام کرد و دوباره داد زد يزینگاه مواخذه گر و سرزنش آم امد،ین یجواب

 دانشگاه، عجله دارم رمیدارم م: شد دهیشن یربط یاز داخل اتاق جواب ب نباریا

گرفته باشد، آن هم  یمیتصم نیشد که چن یعوض کردن بحث زده، باورم نم يحرف را برا نیکردم ا فکر

دست خودش  يممکن است کار تیکردند از شدت فکر و خال و عصبان یهمه فکر م که یدرست، صبح شب

 ...بدهد

اعالم  عیگفت و مهراد سر يزیچ یکس ،یبود، از نگهبان نییپا ياز طبقه  نباریزنگ خانه به صدا در آمد، ا دوباره

 ...داخل دشونیبله، حتما، بفرست: کرد تیرضا

 کینزد ییبغلم و رفتم جا ریام را محکم زدم ز یدست فیک دمیجلو کشآمده بود، شالم را سفت و سخت  یرعلیام

بود که از دست مهراد  نیاش باشد، مهم ا يکه منتظر حکم آزاد یمثل زندان ستادم،یا يمهراد کنار در ورود

فکر  ست،ین يثابت کرده بود که آدم سمج و مستبد شیبا رفتارها یرعلیکرد، ام ینم یخالص شوم، بعدش فرق

 شیچند ماه اجاره کرده بودم، پ نیکه در ا يگردم به خانه ا یکنم و بعد برم یاش م یراض یکردم به راحت

 نیا يهستند که برا یمدت ثابت کرده بودند، که تنها کسان نیکه در ا ییها يماندانا و الهه و سارا، هم خانه ا

 ....داشتم اجیبه بودنشان احت يگریزمان د از هر شتریو حاال، ب...شوند یاعالم استقاللم ارزش قائل م

با اخم  ش،یو صاف زل زد به روبرو میبرسد باز کرد، بعد هم مستق یرعلیام نکهیدر را چند لحظه زودتر از ا مهراد

را احضار کرده  يدانش آموز نیرا داشت که والد یناظم لی، شکل و شما....زیر يگره کرده و چشم ها يها

 !باشد

آشنا بود،  يآمد، چهر اش به طرز آزار دهنده ا رونیقد بلند و چهار شانه ب يدر آسانسور باز شد و پسر عاقبت

 دیداد، نگاه ترد یو عبوس جلو آمد، اما خونسرد و آرام نشان م يخود مهراد جد يلبخند نداشت، به اندازه 

زدند  یست دادند، به هم لبخند تصنعمهراد تمرکز کرد، با هم د يو دوباره رو دیمن لغز يرو يلحظه ا زشیآم

 یم حیترج شتریرفت، ب یبار نم ریوجه ز چیبه ه یرعلینه تعارف کردند، ام ایداخل خانه  ندیایب نکهیو بعد سر ا

 ياخم ها دیبحث به قسمت مورد عالقه اش رس یو وقت. تر همراه خودش ببرد عیو سر ردیداد دست مرا بگ

 .چهره اش بازتر شد

 ...شما میتقد: دستش را گذاشت پشت کتفم و گفت کی مهراد
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. کرد یکه موشکافانه نگاهم م یرعلیحرف راه افتادم سمت ام یرا با خشونت از دستش دور کردم و ب خودم

 !حالت بهتره؟ دیپرس

 ....اعالم کرم که خوبم يدرمانگاه شب قبل با خبر است، کوتاه و تک جمله ا ي هیکه از قض دمیفهم عیسر

کار باعث شدم، که او که تا آن لحظه آرام و خونسرد سر جابش  نیتفاوت رفتم داخل آسانسور و با ا یب هم بعد

قبل از بسته شدن در خودش  يلحظه  نیکرد و در آخر یبا مهراد خداحافظ يسرسر فتد،یبود به تکاپو ب ستادهیا

 ....آسانسور يرا انداخت تو

 !نشده باشم يگریتار زندان و زندان بان دزندان گرف کیبودم که با نجات از  دواریام

*** 

بلند  ياما بعد با صدا ست،یخانه ن یدستش پر بود در را با پا هل داد و باز کرد، اول فکر کردم کس نکهیا يبرا

از  دیخر يها سهیبا ک ستادم،یداخل خانه و منتظر ا دمیراحت تر شد، خودم را مردد کش المیمامان گفتنش خ

 ...تو ایب! ! ؟يچرا واستاد: کنارم گذشت و رفت سمت آشپزخانه

خم . چند روز تحملشان کرده بودم نیرا نداشت که در ا یکسان یو تلخ يدوستانه نبود، اما باز هم تند لحنش

درك  عیسر یلیخ یجا کفش يتو گریجفت شده و مرتب د يکفش ها دنیرا در آوردم، با د میشدم و کفش ها

 يحامد و مهراد و نه مثل خانه  يخودم، نه مثل خانه  يمجرد يآمده ام که نه مثل خانه  يبه خانه اکردم که 

حرف  ییمادر فداکار و با حوصله و نمونه و بچه ها کیکرد، حتما  یم یجا خانواده زندگ نیا.....! بهنام است

دختر  نیو صبورتر نیتر ریسر به زکه من  ییآن وقت ها...مادرم يخودمان، مثل خانه  يمثل خانه ....گوش کن

کردم دو سه  یباور نم نکهیا يتنگ شد، برا شیدلم برا کدفعهی! این همسر دنیبودم و مادر محافظه کارتر ایدن

و دل  یهمان مادر قبل گریسراغم را نگرفته، انگار د ینخواستم که با او صحبت کنم و او هم، حت یماه تمام، حت

 دیشا ایگرفت،  یمزد و سراغ  یآمدم هزار بار زنگ م یبه خانه م رترینبود که تا چند ساعت از دانشگاه د ینگران

از حاج آقا در کار نبود و آب از سر همه مان  یترس گریهم تمام آن رفتارها از ترس حاج آقا بود و حاال که د

پشت کردنم به  نیگذاشتن و رفتنم، ا نیکه ابودم  دهینداشت، الاقل فهم ییمعنا شیکارها برا نیگذاشته بود ا

 يآن خانه  دنیبا د ،یحال دلتنگ نیبا ا....عوض کرده ینداده، مادر را هم به حد کاف رییآن خانه فقط خودم را تغ

اما به احساساتم مجال ... شده بود ریبه وجودم سراز کدفعهیچند ماه  نیمادر بعد از ا يواژه  دنیروشن و شن

 مثل! شهیکردم، مثل هم یم هیو به حال خودم زار زار گر نینشستم کف زم یم دیبرود وگرنه با شیندادم که پ
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که فقط  یمثل کس! انیپا یب يجنازه  عییتش کیام شده بود مثل  یکردن بودم، زندگ هیکه در حال گر شهیهم

 ...زدیر یکند و اشک م ینگاه م زشیو به از دست دادن همه چ ستادهیا

 ....یرعلیام -

خانه  يآهسته از داالن ورود يدادم و با قدم ها یبه خودم تکان. نامعلوم آمد ییاز جا انسالیم یزن يبار صدا نیا

از حاج آقا  ییرد پا نجا،یداد که ا ینشان م یقرآن و چشم نظر به خوب يها هیو آ کادیوان  يجلو رفتم، تابلوها

نبود که بخواهم بمانم،  ییجا نجا،یرا تندتر کردم، ا میبا نفرت خودم را جمع کردم و قدم ها اریاخت یهم هست ب

 ....رونیزدم ب یچند ساعت، فقط چند ساعت بعد هم م يفقط برا

را  ییرایو پذ منینش يرنگ محدوده  یبلوط يمبل ها دمانیسالن بزرگ که با چ کیشد به  یم یمنته راهرو

که نشان از  مهین يپنجره  کی وارهید يقرار داشت و رو يگریسالن در د ياز هم جدا کرده بودند، انتها

شک اتاق ها را گرد  یب هکوتاه تر ک يراهرو کیطرف سالن هم  نیداد، از ا یم یمحفوظ مهین يآشپزخانه 

 هم جمع کرده بود، 

 ....بله اومدم! جانم مامان جان؟ -

 ...نیبش ایب...ایب: رفت گفت یسمت اتاق ها م به کهیکرد و در حال میبه سر تا پا یآمد، نگاه رونیآشپزخانه ب از

خانه  يتو اورندیرا ب شیشده که دختر هوو یاصال چطور راض! داند که آمده ام؟ یکردم مادرش نم فکر

 !داند یهم اصال نم دیشا! ! شده؟ مانیپش! ؟!عذاب وجدان گرفته!اش؟

خورد،  یادبانه سر م یخانه شان ب واریدر و د يو آرام نشستم، نگاه کنجکاوم رو یمبل رسم نیکترینزد يرو

که با چه ! که کجاست؟! ست؟یکه چه شکل میکرد یم یابافیعمر تمام با مادر رو کیبود که  يخانه ا نیا

ساعت ها ! روند؟ یچطور م ندیآ یچطور م! پوشند؟ یم ییداخلش چه لباس ها يآدم ها! شده؟ نیتزئ یلیوسا

اصال  ای دیآ یما م يبه خانه  رتریخانه افتاده که حاج آقا شب را د نیدر ا یکه چه اتفاق میزد یحدس و گمان م

 .....دیآ یچند روز را نم

کردم که نشسته ام وسط خانه شان و از  یم فیمادر با آب و تاب تعر يگشتم به آن وقت ها و برا یبرم کاش

 ...کنم فیتعر قیدق تیها را حفظ کردم تا برا يرنگ مبل تا شکالت خور

 ادمیاز تعجب گرد شد و بعد  میلحظه چشم ها کی دم،یمبل چرخ يرو یرعلیخشک ام يسرفه ها يصدا با

 بلند شوم،  میاز جا دیافتاد که با

 ....آمد یمسن را گرفته بود که با واکر قدم به قدم جلو م یبغل زن ریز یرعلیام
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 یصندل نیکترینزد ينفس زنان رو و چاق، نیداد، سنگ ییو پر اضطراب سالم دادم، جوابم را با خوشرو دستپاچه

 یهم به زن یشباهت نیکوچکتر یحت! ست؟یک گرید نیرا بست، فکر کردم ا شیخودش را رها کرد و چشم ها

 در خانه مان يروز آمده بود جلو کی شیسال پ نیکه چند

هر چند ان اتفاق .......نداشت میبکش رونیاش ب یرا از زندگ مانیکرده بود که با زبان خوش پا دمانیتهد و

 .بود شیچهارده سال پ زدهیمتعلق س

 .خانوم که برات گفته بودم یلیل نمیمامان جان، ا....خب: و گفت دیرا بهم کش شیکف دست ها یرعلیام

 ...نداشت ادیزد، آرامش از دست رفته ام دوباره برگشت، پس قصد دعوا و داد و فر یلبخند لرزان انسالیم زن

 ...گهیچند ساعت د هیشم،  یمزاحمتون نم ادیالبته ز: دادم يا دهیلبخندش را با جواب نسنج جواب

رو  يبرات اتاق آخر! چند ساعت؟: حرفم را قطع کرد يرا باال انداخت و با پوزخند معنادار شیابروها یرعلیام

 میدار یو از هر جا که هست بر م لتیوسا میریبعد که برگشتم م رون،یبرم ب دیاالن کار دارم با م،یکرد یخال

 ....خونه نیتو ا میاریم

 ..من...نه: گفتم تیبه سرم خورد اما خودم را نباختم با جد یمحکم يبر سرم آوار شد، حس کردم ضربه  ایدن

 !؟یتو چ -

درست  دهد،یدخالت م يبه خودش اجازه  امدهین! ست؟یچه جور آدم گرید نیفکر کردم ا دم،یکش یقیعم نفس

 ستیمن قرار ن: شدم، با حرص گفتم یموضوع عصبان نیا ياداوریبا . فرق ندارد ياخالقش ذره ا! پدرش مثل

 !جا بمونم نیا

 !؟يجد: باالتر رفت شیابروها

 نزد  یبلند کرد اما حرف یرعلیمن و ام نیصلح ب يدستش را به نشانه  مادرش

 !ه؟یحرف حسابش چ نمیبزار بب..! نه -

 ...رمیبگ میتصم میخودمم بلدم واسه زندگ دم،یرس یمن به سن قانون -

 یهر چ گهید هیکاف د،یبه گوشم رس اشیسر هی شبید دم،یاره د: و تمسخر حرف را قطع کرد ظیبا غ دوباره

 ....یگرفت تیعاقالنه واسه زندگ میتصم

 ...به خودم مربوطه -

 ....!ياتاق آخر: بلند گفت يرفت سمت در با صدا یم کهیتوجه، در حال یب
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برخورد کند در  نطوریداد با من ا یبه خودش اجازه م دیرس یاز راه م یهر کس نکهیاز ا دم،یرا فهم منظورش

 دیحکم تهد شهیهم ایبود که تمام عمر حسرتش را خورده بودم  یجزء کسان ،یعل ریام نکهیو ا! حال انفجار بودم

 .کرد یعذاب را دو چندان م نیداشته ا مانیرا برا

 یساکت و صامت نشسته بود و نگاهم م میکه جلو یرفته، به زن رونیکه ب دمیشدن در فهم دهیکوب يصدا با

 یچرا عکس العمل! زند؟یچرا اصال حرف نم! ! شدم، فکر کردم هوش و حواسش به جاست؟ رهیکرد مشکوکانه خ

 ! دهد؟ ینشان نم

از  دیبا ترس و ترد کهیرا گرفتم در حال ممیکند، پس تصم یکه مثل مهراد در خانه را قفل نم یرعلیکردم ام فکر

 ...رفع زحمت کنم خوامیمن م: شدم گفتم یبلند م میجا

دنبالم  شینزد، انگار تمام صورتش لمس بود، فقط با حرکت چشم ها یرا محکم در دستم فشردم، حرف فمیک

 ....در مورد من چه گفته شیپ ي قهینمانده که پسرش چند دق ادشیاصال  دیدارد، شا مریآلزا دیکرد، شا یم

به سمت در رفتم، هنوز هم نگاهم را از صورتش برنداشته  نیعقب عقب و پاورچ يشتریاعتماد به نفس ب با

 ...مزاحم شدم، با اجازه دیببخش: بودم

 دمیبرداشتم و پر نیزم يرا از رو میمعطل نکردم، کفش ها گریرا دستم دادند، د ایسکوتش انگار دن دنید با

 . .رونیب

گرفتم و  ینیسر نرسد، ماش یرعلیوقت ام کیکه  دمیدو یاصل ابانیتا سر خ دمیراهرو پوش يرا تو میها کفش

حاج آقا در آمده  نید ریتازه از ز! محال بود استقاللم را از دست بدهم....مانیمجرد يبرگشتم به خانه  کراستی

 ! ؟...کردم یم ادبه پسرش اعتم دیگرفته بودم چرا با ادیرا  دنیبودم تازه نفس کش

دادم در  حیمکث کردم ترج يواحدمان لحظه ا يباال رفتم، جلو یکیدر و پله ها را دو تا  يرا انداختم تو دیکل

اش  ییصورتش جا خوش کرد نشان از خوش آمدگو يکه رو یبزنم، بالفاصله ماندانا در را باز کرد، لبخند پهن

 .داشت

 ...دیمنور کرد! نهبه خو دیبرگششت! چه عجب -

 فیبرات تعر دیچند روز، با نیافتاد تو ا ییچه اتفاقا یماندانا اگه بدون: حال هلش دادم کنار و رفتم تو یلبخند ب با

 !؟يبر يخوا یم ییجا نمیبب...کنم

گفتم ! دیکرد لیکه ترك تحص ستمیمن مثل شما ن! بعله: صاف کرد و گفت يقد ي نهییآ ياش را جلو مغنعه

 ...یحذف ياین گهید يجلسه  هیاگه  میبهت بگم استاد کارگاه اخطار داده بهت خبر بد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فالح لدای  – ردیگ یانتقام م

wWw.98iA.Com ٢٣٥ 

 ! حذف؟ -

چهار تا در  ای يایحواست هست که چند وقته کالساتو نم! خانوم خوشحال: به سمتم دیپاشنه اش چرخ يرو

 ...استادا در اومده يهمه  يصدا! ؟يایم ونیم

 يریدرگ ي، نه برا...را رفته بودم یجلسه از هر کالس کی دیو من فقط شا گفت اواخر مهر شده بود یم راست

 یشب انجام م يها مهیگرفتم و تا ن یکه از بهنام م یگاهیگاه و ب يکارها يکرده بودم نه برا دایکه پ ییها

رفتن از دست داده بودم،  يرا برا اقمیترفت و من هم تمام اش یدانشگاه نم اوشیس نکهیبه اطر ا شتریدادم، ب

توانم  یبود، حاال که م مانیها يو موش و گربه باز اوشیدانشگاه رفتن به حضور س جانیکردم تمام ه یفکر م

 ...داشته باشم اقیدانشگاه رفتن اشت يبرا دیچرا با نمشیدردسر هر جا که اراده کنم بب یراحت و ب

زنگ  اوشمیبه س م،یگن، پاشو آماده شو با هم بر ینم يزیچ گهید ياینکن، اگه از االن ب الیانقدر فکر و خ -

 ....فتهیترم تو دردسر م نیوگرنه اونم ا ادیبزن بگو کالساش و ب

ام  وانهیموضوع د نیا يفشارم باال رفت، حسادت رو شهیاز دهان ماندانا باز هم مثل هم اوشیاسم س دنیشن با

 یزد م یدست و پا م اوشیجلب توجه س يچقدر برا شیدانستم که ماندانا تا چند وقت پ یاگر نم دیکرد، شا یم

 ..!دش ینه، نم گریاما حاال د...! فکر کنم یمنطق هیقض نیتوانستم به ا

 تاسف تکان داد و آمد کنارم نشست  يدر همم، سرش را به نشانه  ياخم ها دنید از

 !؟...مکن یفکر نم گهید اوشیکه من به س یدونیم -

 !دوارمیام -

 !فکر نکنم؟ گهیکه د! ؟یکه چ يدواریام -

 شمیترم پ یحت! که يدید! با خودش معلومه فشیتکل اوشیس ست،یمهم ن یاگرم فکر کن: تمام گفتم یبدجنس با

 گهیچه برسه به االن که د زد،یدخترا رو پس م يبه من نداشت همه  يکه با من دوست نشده بود هنوز و تعهد

 جهینت یچون آخرش ب يایحست کنار ب نیبا ا يخودت نگرانم، به نظرم بهتره اگه دوسش دار يبرا...تعهدم داره

 ....مونه یم

و بهت  یجیدلسوزانه گرفت و در مقابل گ یزدم، دستم را با حالت یرا گفتم و به شرارات خودم لبخند پنهان نیا

دونستم چطور ممکنه  یاما نم! یلیفا رو بهت بزنم لحر نیهم قایدق خواستمیمنم م: گونه گفت حتیمن نص

 ....یبرخورد کن

 !؟یچ یعنی!؟یبگ یچ -
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 !هم رابطه داره گهید یبا کس اوشیکنم س یمن فکر م..من -

 !کند يکار نیمحال بود چن اوشیگرد شد،امکان نداشت، س میچشم ها اریاخت یب

باور نکن ! یرسیبعدا به حرف من م یحاال مسخره کن ول...خب: بلند شد شیاز جا یخنده که عصب ریزدم ز بعد

 ستیمهم ن

 !باور کنم؟ دیبا یرو چه حساب -

من  يبرا يکار کاشیو پ کیج دنیحساب که عشق شما با برادر من همکاره، فهم نیرو ا: خشم نگاهم کرد با

 ...نداره

 !؟يچه کار! همکار؟ -

 !اره؟یپول درم یداره از چه راه یدونینم یبگ يخوایم: بار نوبت او بود که تعجب کند نیا

خودرو  يوارد کننده ها يگفت برا یم اوشیس میموضوع صحبت کرده بود نیدانستم، ما بارها در مورد ا یم

 اوشیکنجکاو نشده بودم، س نیاز ا شیب چوقتیه...! شتریحد نه ب نیدهد ف در هم یانجام م یابیبازار يکارها

 .بودم رفتهیحرف پذ یدارد و من ب یگفت حقوق خوب یم

 !کارس؟یبرادرت مگه چ دمیآمدم، پرس رونیشوك ب از

 یفکر نم یداره، ول ادیبرادر من کار ز: گفت دیپوش یرا م شیکفش ها کهیرا باال انداخت و در حال شیها شانه

 ! شده باشه یمثبت کارهاش دور و ورش آفتاب يبه خاطر جنبه  اوشیکنم س

 ! !رابطه داره؟...رابطه گهید یبا کس...گهید یبا کس يدیو از کجا فهم -

 !سخت بود میگفتنش هم برا یحت

 یکه م يهست فکر کنم دختره هم همکارشونه، هر کار یهر چ دم،یشن ییزایچ هیحرفاشون  ياز ال به ال -

 ! کنن

گفتم که حواست و ! قصد دخالت ندارم: رفتن از در گفت رونیب نیکوله اش را پشتش انداخت و ح ستادیا صاف

 ....فعال...ایکالساتم ب...یجمع کن

 !فرو رفت يمن در بهت و سکوت ناباور يبسته شدن در، خانه به اندازه  يصدا با

 

 دوازدهم فصل
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نشستم، هر از تخت ها  یکی يکرد، با انزجار جلوتر رفتم و رو یها برخورد م شهیشالق وار به سقف و ش باران

و  سیخ يبا آن لباس ها دیکه نبا دمیاش فهم رهینگفت اما از نگاه دلخور و خ يزیصاحب کافه چ رمردیچند پ

کنم، باران آنقدر  دایرا پ اوشیس ابلند شدم و رفتم سمت پنجره ت عیپس سر نم،یبش شیتخت ها يآبچکان رو

هم مثل  میموها دم،ید ینم نیجز خودم و برخورد محکم قطره ها با زم يزیها چ شهیبود که پشت ش دیشد

 ...را باز کنم میکردم و کش موها یام و سع يروسر ریشده بود، دست بردم ز سیخ سیخ میلباس ها

 !خانوم؟ ومدنیآقا مهراد ن: از پشت آشپزخانه اش گفت رمردیپ

 اومده  اوشیفقط س...نه! مهراد؟: برگشتم و نگاهش کردم یجیگ با

 !د؟یکرد یم کاریچ نجایوقت شب ا نینگران شدم، گفتم شما دختر جوون ا! اومده اوشیخب پس آقا س..آها

: دستم خشک کنم، که دوباره گفت يرا با تکان ها میکردم موها یرا برگرداندم، سع میرفتم و رو يخره ا چشم

 !کجان؟ اوشیحاال آقا س

از صبح که برگشتم خانه، بعد از  دم،یپرس یو زمان م نیسوال را از زم نیافتادم که ا شیچند ساعت پ باد

ها را درباره ات  نیگفتم ا یم دیزدم با یحرف م اوشیبا س دیآرام نگرفتم، با گریصحبت کردن با ماندانا د

 شیداید، پدا یاما جوابم را نم! زدم یم ادد شیرو يها تو نیتمام ا دیبا...یاز خودت دفاع کن دیو حاال با دمیشن

خورد، چند بار تا مرز  یبوق اشغال م ای ریگ غامیپ يرفت رو یم ایگرفتم  یکردم، هر چقدر شماره اش را م ینم

نشد، نه به من زنگ زد  شیدایپ گریکرده بود د رونشیرفتم و برگشتم، از شب قبل که مهراد از خانه ب یوانگید

شده بود به  لیو دلشوره بود بعد از صحبت با ماندانا تبد یداد، اگر تا صبح فقط نگران وابرا ج مینه تماس ها

گرم است که سراغم را  یسرش با کس! دهد یسرش گرم است که جواب نم ییحتما جا نکهیا! ینیشک و بدبب

و رفته برود  دهمهراد رها کر يخانه  يمن را با آن حال و روز تو یپست باشد که وقت دیچقدر با رد،یگ ینم

از  یکیگرفته و تلخ، گفت  يغروب جواب داد، با صدا يها کیآنقدر زنگ زدم تا باالخره نزد گر،ید یسراغ کس

حال  نینه، با ا ایباور کنم  دیدانستم با یبوده، نم مارستانیتصادف کرده و از صبح ب شیمیصم يدوست ها

 میچون و چرا قبول کرد و ن یب! مینیرا بب گریهمدخواستم که هر چه زودتر  یدرك و ابراز تاسف چیبدون ه

را هم  چکسیو ه زیچ چیه يخانه بود، سوار که شدم هنوز چهره اش گرفته بود، حوصله  يساعت نشده جلو

باشم، باالجبار  نیریدلم افتاده بود ش يکه تو يکننده ا چارهیکردم با وجود شک ب یم یمن که سع ینداشت حت

به باغ در  دنیتا رس ریروش کرد و تمام مس گاریراب تر، ستر شد و اعصابش خ تلخ دم،یحال دوستش را پرس

همه  نیاما از ا...! بکشم شیپ یبزنم با بحث یجرات نکرد حرف یکه من حت يطور د،یکش گاریس نیسکوت ماش
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 بعد شبیمهم نباشد د شیشد که برا یگشتم،چطور م یرفتم و برم یاش تا حد مرگ م یتفاوت یو ب یتوجه یب

دانست که  ینم یحت! دم؟یشن يزیزدم و چه چ ییچه حرف ها! من و حامد و مهراد چه گذشته؟ نیاز رفتنش ب

 یدادم که حرف حیمن هم ترج د،یپرس یدانست و نم یآمده و مرا به زود به خانه شان برده، نم یرعلیام

شد آنقدر که  یتر م دیکرد، لحظه به لحظه شد دنیشروع به بار کدفعهیبران  میدیباغ که رس کینزد....نزنم

 نکهیاما از ترس ا میآمده بود نیباغ را بارها با مهراد و نوش نیهر چند ا د،یشد د یچند متر جلوتر را هم نم گرید

خواست بروم داخل  اوشیس م،یعمو نادر توقف کرد يکنار کافه  میپر آب گرفتار شو يکم و چال ها دید يتو

 ....دیایرا پارك کند و ب نیتا خودش ماش

 !من برم دنبالش دخترم؟ يخوایم: دیباز پرس رمردیپ

 یو پارك م نیداره ماش: اما مطمئن گفتم دمیند يزیچ نکهیبه پشت پنجره انداختم و با ا يتر قیدق نگاه

 ادیم....کنه

 !برن اونجا پارك کنن؟ دیبگ دیخوایداره م نگمیپسرمه، پارک يتر خونه  نییپا لومتریدو ک یکی

وارد شد، نگاه  اوشیو س دیپاشنه چرخ يرو يناهنجار يبا صدا یکاف یبودم که در چوب جوابش را نداده هنوز

 يبوت ها میبود و ن دهیبه تنش چسب سیخ شیکرد، هر چند لباس ها یرا چند بار ط شیمشتاقم از سر تا پا

بود آنقدر  دهیچسب اش یشانیبه پ سیمجعدش که حاال خ یمشک يو کثبف شده بود اما موها یگل رشیج

 یزدم، به عمو نادر سالم ياراده ا یبرد، ناخوداگاه لبخند ب نیجذابش کرده بود که تمام احساسات بدم را از ب

 ...بلند آمد طرفم يداد و بعد با قدم ها یکرد دست

توانستم  یفقط م! نداشتم يا دهیا چیکردم ه دایپ يا افهیآن سر و وضع، چه شکل و ق يتو نکهیمورد ا در

 ....شده بود مسخره و مضحک نشده باشم یکه انقدر جذاب و خواستن اوشیس يباشم که جلو دواریام

که  یبرگ گاریس يشروع به صحبت کرد بو یکه وقت کیآنقدر نزد ستاد،یام ا يمتر یچند سانت يفاصله  در

 ...میریکه بارون آروم تر شه م کمیتر پارك کردم،  نییپا کمیو  نیماش: صورتم خورد يبود تو دهیکش

 !؟يعجله دار: دمیپروا پرس یب

 شیپ مارستان،یبرگردم ب دیبا: و تکان داد تا خشکشان کند شیموها يزد، دستش را فرو برد تو یلبخندکج

 دوستم 

 !خودش مگه خانواده نداره؟ -

 !چقدر بدجنس: فتبه صورتم انداخت و گ یهیو دلخور شد، از باال نگاه عاقل اندر سف رهیت نگاهش
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کدوم ! ه؟یدوستت ک نیا...اوشیس: اما من به دل گرفتم دیبگو يرا با لحن بامزه ا نیکرده بود ا یچند سع هر

 ! شناسم؟یکه من نم تهیمیدوست صم

 !یشناسینم گروید یتو جز بهنام کس! ؟یشناسیمن و م هیمیصم يدوستا يمگه شما همه  -

 !پسر؟ ایدختره : کردم یم یرا خال دانیم دیگفت، اما نبا یحرفش فکر کردم، راست م به

 !؟یپرس ي یچ يبرا: گرد از تعجب نگام کرد يقدم عقب تر رفت و با چشم ها کیخورد  جا

 !پس دختره: تر شد يقو شکم

ه ک دیآنقدر هم شد دم،یلرز یبود م میبودن لباس ها سیاز خ یکه ناش ییرا با قهر برگرداندم، از سرما  میرو و

کار را  نیچرا ا ندازد،یب میشانه ها يو رو اوردیکتش را درب دیفکر کردم با د،یفهم یو م دید یم اوشیمطمئنن س

 .کرد ینم

 !دختره...آره: از تخت ها و گفت یکیافتاد سمت  راه

خواهد بحث را شروع کند و  یکرد، نکند م یمورد صحبت م نیشده، چقدر راحت در ا یخال میپا ریکردم ز حس

 يرا تمام کند، با قدم ها زیبکشد و همه چ شیخواهد حرف دختره را پ ینکند م! کند؟ یم ینیدارد مقدمه چ

 !؟يدارباهاش رابطه ...باهاش: تخت نشستم و مضطرب گفتم يلرزان رفتم سمتش، لبه 

: یزد به پشت هیتخت نشست تک ينتهاباال تر، رفت و ا دیکه تمام شد خودش را کش شیکردن بند کفش ها باز

 ...اریداغ ب ییعمو نادر، دو تا چا

 ...اوشیرو چشمم آقا س -

 ...اوشیس: کنان گفتم زمزمه

 یکه از چشم من دور نم دیکش یشعله م يزیچ شیچشمها يزد، باالخره نگاهم کرد، تو یدهانم م يتو قلبم

 من تا االن فقط با تو رابطه داشتم: ماند

که باالخره راجع به آن اتفاق رك و  نیرساند، از ا یآن منظور حرف من را نم نیهر چند ا دمیرا فهم منظورش

 ...من منظورم اون نبود...من...نه: انداختم نییو سرم را پا دمیتعارف صحبت کرده بود خجالت کش یب

 .دمیمنظورت و فهم -

مدت تحمل کرده بود، به خودم  نیه در اک یروح يفشارها يو سرد شده بود، گذاشتم به پا نیسنگ لحنش

 نیاعصابش را از ا میبا رفتارها دیبوده نبا مارستانیب يدوستش از صبح تو ست،یزدم که االن وقتش ن بینه

 ...دارد اجیمن احت يخرد تر کنم، حاال به آرامش و سنگ صبور
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آنکه از حالت دست  یب. رش نشستمو کنا دمیتخت باالتر کش يرا در آوردم و خودم را رو میفکر کفش ها نیا با

سرما : کردم لحنم مهربان تر باشد یدادم به شانه اش و سع هیکم کند نگاهم کرد، تک یو خشکش کم نهیبه س

 !؟ينخور

 !سردته؟: دیهم کش يتو یرا کم شیها اخم

 ....کم هی -

را بلند کرد و دستش را دور شانه ام حلقه کرد اما هنوز  شیاوزهایاز  یکیشکست،  شیقفل دست ها باالخره

 ....کنه ادیرو ز ياالن بخار گمیم - - : صورتش اخم داشت

 !اوش؟یس -

 !هوم؟ -

 !؟یاز دستم ناراحت! کردم؟ يمن کار -

 ..!نه! ! تو؟ -

 !؟ينجوریپس چرا ا_

 !فکرم مشغوله کمیفقط  -

 !؟یبه چ! فکرت؟ -

 ...سیموهات خ....الیخ یب -

 ...سهیتوام خ يموها: بود، گفتم دهیرا از برخورد چانه اش با سرم فهم نیرا بلند کردم و نگاهش کردم، ا سرم

 ...یشیخوشگل م شهیم سیتو موهات خ: را چند برابر کرد تشیزد که جذاب یکج لبخند

دستش را تنگ  يکه حلقه  دیرا فهم نیرفته بود، او هم ا نیبدنم از ب يرنگ گرفت، تمام حس سرما میها گونه

 ...تر کرد

 ..!ترسمیمن م...من: شانه اش گذاشتم يرا رو سرم

 !؟یاز چ -

 ...از دستت بدم يروز هی نکهیاز ا -

 ....خورد یبود که از صبح مغزم را م يبه زبان آوردم در واقع فکر اریاخت یرا ب نیا

 ترسم یمنم م: دیکش یقیعم نفس

 !؟یتو از چ -
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 !يمدت کوتاه اتقدر وابسته شد نیتو ا نکهیاز ا -

 !؟يتو نشد -

 ...چرا فکر کنم منم وابسته شدم..چرا...دونمینم -

 ینیبه عمو نادر که دوال دوال با س! دیحس کردم، دلم لرز یرا به خوب نیبود و من ا دیحرف پر از شک و ترد نیا

 دیشک و ترد نیتوانست باعث ا یم گرینفر د کیجز حضور  یلیچه دل..شدم رهیآمد خ یبه سمتمان م يچا

 یکردم و م یم داینفر را پ کیهر طور شده آن  دیبا دم،یفهم یم دیبا! در مورد احساستش باشد؟ اوشیس

 !دانستم چطور؟ یکردم، اما نم یرا که عاشقش بودم حفظ م یکس دیشناختم، با

 !میبر دیبا! اد؟یبند م یبارون ک نیا یدونینم...دستت درد نکنه عمو -

 يبزارم رو بخار دیو بد ستونیخ يلباسا دیخوا یم ست،یمعلوم ن چیه...بگم واال یچ گه،ید هیزییپا يآقا بارونا -

 ..ارمیخوش بشه، براتون پتو ب

 یکن یآره، لطف م -

 ...رمردیرا از من جدا کرد، کتش را از تنش در آورد و گرفت سمت پ خودش

را به  نیو فاصله گرفتم، ا دمیخودم را عقب کش اریاخت یعمد نبود اما من ب يفاصله گرفتنش از رو نیچند ا هر

دور بدنم حلقه  يشتریب تیمیبار با صم نیدستش را ا د،یرا هم فهم میچشم ها يتو یناراحت یحت د،یفهم یخوب

 !دمیکجا خواب شبید يدینپرس یحت ممن با مامان قهر کرد یدونیتو م: آورد و گفت کیکرد، سرش را نزد

 دیمن با میمورد که شب قبل را چطور گذرانده ا نیکردم در ا یجمله را نداشتم، فکر م نیا دنیانتظار شن اصال

 ! حق به جانب باشم نه او

 !گذشت؟ یشد و چ یمهراد چ يتو خونه  شبید يدیتوام از من نپرس -

 !يکرد یماه توش زندگ کیکه قبلش  يبود يتو خونه ا! یلیل يکه نبود ابونیتو خ -

 ...شبید طیاما نه با شرا -

 یلیخ....ارمیدارم کم م.....خسته ام یلیل: فرو برد سمیخ يرا با حرص آزاد کرد، صورتش را تو موها نفسش

  شمیدارم خرد م اره،یداره بهم فشار م یهمه چ ه،یبد تیوضع

 !شده؟ یچ -

 ...من -
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کردم آنقدر شوکه شده  یباور نم دمید یرا که م يزیچ م،یباز شدن در هر دو سرمان را باال گرفت بیمه يصدا با

کرد،  یاطراف را نگاه م تیآب، با عصبان سیخ یرعلیام...جدا کنم اوشینتوانستم خودم را از س یبودم که حت

 !شده آقا؟ یچ: دیو بهت زده پرس رانیعمو نادر ح

سالم خواهر : میدیلرز اوشیمن و س کرد مودبانه باشد آنقدر بلند بود که یم یسع نکهیا نیدر ع یرعلیام يصدا

 ! نجاست؟یمن ا

 !خواهر شما؟ -

 نجاستیبهم گفتن ا....! خواهر من -

 ! گفته آقا؟ یک -

 !د؟یشناسیمهراد گفته، مهراد و م -

 يرا چنگ زدم نه برا اوشیس راهنیدرمانده پ م،یکه ما نشسته بود یبه سمت دیاراده سرش چرخ یب رمردیپ

را گرفت و  رمردیرد نگاه پ یرعلیجرات کند ما را از هم جدا کند، ام یخواستم کس ینم نکهیترس، به خاطر ا

 .بلند به سمتمان آمد يکرد و بعد با قدم ها ی، مکث کوتاه....به ما دیرس

 ....نیبعد با ا یکن یمن فرار م ياز خونه  -

خونه  ایبهتره  نجایا! نجا؟یا ینیشیم يایم نیبا ا: تکان داد اوشیس يبه سراپا يزیرا به شکل تحقبر آم دستش

 !من؟ ي

با اعتماد به . زد ینم یحرف يهنوز هم از شوك و بهت و ناباور اوشیتخت، س يبود جلو دهیرس بایتقر حاال

 !نجایا: گفتم یساختگ ینفس

 ...!دستت و از روشونش بردار: انداخت اوشیبه س یرا گرد کرد و دوباره با نفرت نگاه شیخورد، چشم ها جا

 !ه؟یک نیا: نخورد کنار گوشم زمزمه کنان پرسد یباز هم تکان اوشیس

اسمش را  یآمد که حت ادمیصحبت نکرده بودم، تازه  اوشیبا س یرعلیدر مورد ام چوقتیافتاد که ه ادمی تازه

 نیکرد کوچکتر یم فیتکل نییبود و تع ستادهیا مانیکه جلو يپسر نیاز ا اوشیبودم، س اوردهیهم به زبان ن

رود، اما  یم نیشود و از ب یکردم اگر در موردش حرف نزنم کم کم محو م یم الیدانست، خ ینم يزیچ

 ...رمیاش بگ دهیتوانستم ناد یبود که نم یبزرگ قتیحق یرعلیام

 ...گوشات مشکل داره! ؟يشنو ینم! گفتم دستت و بردار -
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 یرعلیچشم ام يمشت پا کیاز جا بپرد و  زیخ کیبا  اوشیاالن است که س نیکردم هم یچند فکر م هر

 ...دیبود که دستش را آرام از دور بدنم باز کرد و خودش را عقب تر کش نیکه کرد ا يبگذارد، اما تنها کار

 ....یپست یلیخ -

 ! !؟....یرعلیکرد ام یو متعجب نگاهش کردم، واقعا فکر م برگشتم

 !میریم میکفشاتو بپوش دار عیبلند شو، سر -

 !ا؟کج -

 !خونه -

 به تو ندارم يازین رم،یاس خودمم م گهید يخونه ام جا! ستیتو و مادر تو و پدر تو ن يمن خونه ام، خونه  -

 ...میبهت گفتم بلند شو بر -

 !شمیبلند نم -

 ...اریمن و باال ن ياون رو...! یلیل -

نداره  یاشکال! بابات؟ نیع یشیم شه؟؟یم یچ ادیاون روت باال ب: داد ینشان نم یعکس العمل چیه اوشیس چرا

 !کنم کاریمن با اون روتم بلدم چ

 !باباتم؟ هیمن شب یکن یچرا فکر م -

 !یهیشب یاز اون چه فکر کن شتریب...خودت يبابا! من نه يبابا -

 يپات و از خونه بزار یبستمت به تخت تا نتون یم! کردم باهات؟ یرفتار م يچه جور یدونیبودم م هیاگه شب -

 ...گهید ونریب

 !؟....که يا کارهیتو چ -

 يسمت خودش، رو دیتخت دستم را گرفت و کش ياز ان که حرفم تمام شود طاقتش تمام شد، خم شد رو قبل

 ! ؟یکن یم يدار کاریچ: آمد رونیباالخره از شوك ب اوشیآمدم، س نییو هوا از تخت پا نیزم

 ....یکن يباز شیبا زندگ ینتون زیهمه چ یب يکردم تا تو یاز اول م دیو که با يکار -

 ...حرف دهنت و بفهم: دمیکش غیج سرش

 !کفشت و بپوش: شانه ام فشار داد و دوباره نشستم يتخت بلند شوم که دستش را رو ياز لبه  خواستم

وجودش جمع کرده بود  يهمه سال تو نیرا که ا يبرادرانه ا رتیاحساس و غ خواستینبود، م ایکوتاه ب یرعلیام

از در  دیرود، فکر کردم با یو نم ستیها دست بردار ن یراحت نیدانستم که به ا یام کند، م یارزان فعهکدی
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رغبت و  یندارد، ب یخوب انیپا اوشیس يبرا قلحدا ندازمیداد و دعوا راه ب ایآرامش و صلح وارد شوم، اگر بمانم 

کشاند از  یکه مچم را رگفته بود و دنبال خودش م یعل ریبعد با فشار دست ام....دمیرا پوش میکفش ها یعصبان

 !؟یهست یدست نزن بهش، اصال تو ک: هم بلند شد دنبالمان اوشیس: جا بلند شدم

: گفت یو مطمئن يداد با لحن قو یهل م یهمانطور که مرا به سمت در خروج یرعلیرا قورت دادم، ام بغضم

 !به بعد با هم نیاز ا میشیآشنا م! برادر بزرگترشم

 !دیایدنبالمان ن گریشود و د خکوبیسر جا م اوشیتا س ستیجمله کاف نیدانستم هم یم

بار  کیکردم، فکر کردم کاش بتوانم  یاحساس حقارت م دمیدو یخطاکار دنبالش م يبچه  کیمثل  نکهیا از

 ...حذف کنم میرا از زندگ یرعلیام شهیهم يبرا

 نیکرده بودند، ب یکیو اسمان را  نیانگار زم د،یبار یباران هنوز به شدت م میگذاشت رونیرا که از کافه ب مانیپا

 يآن صدا يرا با حرص از صورتم کنار زدم، تو میشدم، موها یم دهیکش یباغ به طرف نامعلوم يگل و شل ها

 ! !م؟یریکجا م میدار: که بشنود دمیکش ادیفر بایرگبار تقر

 !يکه ازش فرار کرد ییهمونجا

مادر  يهر چند دلم برا! مادرم شیپدرش برگرداند، پ يخواهد من را به خانه  یلحظه از ذهنم گذشت که م کی

 نیبروم، اما هم دنشید يهم برا گریشهر د کیتا  ادهیپ يتوانستم پا یتنگ شده بود، آنقدر تنگ شده بود که م

 یلیتما چیه دنمید يداد که برا یگرفت نشان م ینم يخبر ایگرفت  یزد، سراغم را نم یکه اصال زنگ نم

 ! ندارد

 ...!امیخوام ب یمن نم: ستادمیا میلحظه سر جا کی

 يباهات تند خوامینم! ایراه ب! یلیل: گفت یاش گرفت و عصب یشانیپ يبرگشت سمتم، دستش را رو یکالفگ با

 ...کنم

 !خودم يبرم خونه  خوامیمن م -

 ..میزن یبا هم حرف م میسوار ش میبر ایب! باشه -

 بیش نییپشت سرش راه افتادم پا يشتریبار با رغبت ب نیآرام تر شده بود، خوشحال شدم ا یکم نکهیا از

از  دیرا پارك کرده بود، اول از همه در سمت من را باز کرد شا نشیماش دیرس یکه به باغ م یراه فرع کینزد

 یسرم م يتو يگرید يشتم، فکر هاقصد را ندا نیکه تا خودش سوار شود فرار کنم، اما ا دیترس یم نیا

 ....دیچرخ
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 !توئه ریسرما بخورم تقص: را روشن کرد، برف پاك کن ها را زد يبخار عیکه سوار شد سر خودش

 ...!مجبورت نکرده یکس! ياین یخواست یم -

 ....چرا اتفاقا مجبورم کرده -

 !؟یک -

 !رتمیغ -

! رت؟یغ: کردم نفرت بود یکه احساس م يزیکلمه تنها چ نیا دنیمدت ها بود از شن! خنده ریزدم ز اریاخت یب

 !مثل بابات؟

و بفهم،  نیا! ستمیمن مثل اون ن! بابات بابات یه! گهید بس کن د: نیفرمان ماش يرو دیکف دست کوب با

 !بفهم

منطق  یهمونقدر زورگو و ب یتوام مثل همون! فتمیدنبالت راه ب يکرد یاالن مجبورم نم ،ياگه مثل اون نبود -

 ....!و حق به جانب

کلمه هم حرف نزد، سکوتش  کی یاصل يبه جاده  دنیگاز فشار داد و تا رس يرو شتریرا ب شیپا د،یرا گز لبش

! نه! ! ؟يدیتو تا حاال من و د! یشناسیتو اصال من و نم: طاقت گفتم یکرد، ب یم میاز حرف زدنش عصبان شتریب

 دیچرا با! برادرانه اش فوران کرده؟ احساساتشده  دایتازه پ ي بهیباور کنم که به پسر غر دیپس چرا با! يدیند

 !؟...بهت اعتماد کنم

ضبط  يرو دمیبا مشت کوب د،یچیپ نیماش يتو یزن خارج يخواننده  يتفاوت ضبطش را روشن کرد، صدا یب

 !زنمیدارم با تو حرف م: و خاموشش کردم

  یکن یو متهم م یکش یاد متو فقط د! یزنیتو حرف نم -

 یچون متهم_

 !آدمه؟ نیفقط چوون بابام ا! ! ؟!چرا! چرا متهمم؟ -

  لیدل نیبه هم قایدق!آره..آره -

 ....جان یلیل: دیکش یقیعم نفس

 ..حق و داره نیا اوشیفقط س! جان یلیل یبه من بگ يحق ندار! جان یلیبه من نگو ل -

 ....کنم یم یدگیبه اون آقا زاده من بعدا رس: را خم کرد سمت پنجره سرش

 !يکرد دیبابات تهد نیع يباز همونجور! ؟يدید! ؟يدید -
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 ...کنم یم یدگیبه بابامم اتفاقا رس -

حاج اقا  يشده بود که جلو داینفر پ کی. فروکش کرد کدفعهیجمله حس کردم تمام خشمم  نیا دنیشن با

 !اش؟ کدانهی یکیآن هم پسر ! بزند؟ یکه جرات کند جز اطاعت حرف نفر کی! ستد؟یبا

 .....ام یزدم به صندل هیآرام گرفتم، نفسم را رها کردم و تک اریاخت یب

 !کنه؟ یکار آرومت م نیا! ؟يخوایو م نیهم: نگاهم کرد یرچشمیز

 !خوامیو م نیهم -

آنقدر آرام کننده که ...من يحداقل برا يبود،آتش بس خشنود کننده ا نمانیجدال ب يدهنده  انیجمله پا نیا

من را  یدرخواست و حرف چیه یب نکهیاز بابت ا ینزدم حت یحرف یرعلیام يپدر يبه خانه  دنیتا رس گرید

 نکردم، یکرد هم اعتراض ادهیخودشان و پ يدر خانه  يبرد جلو کراستی

بار واردش شده بودم همانقدر سوت و کور و  نیاول يکه برا يقبل، مثل چند ساعت گذشته ا يمثل دفعه  خانه

خاموش  ياز مهمان مرا وارد خانه شان کرد، از چراغ ها ییرایپذ فاتیآداب و تشر تیبا رعا یرعلیآرام بود، ام

، خواست که شب را نظر گرفته بود رد میخواب است، اتاق خواهرش را برا ای ستیمادرش ن ایحدس زدم که 

و نم دار داخل اتاق شدم،  سیخ يرمق، با لباس ها یخسته و ب! لمیسراغ وسا میهمانجا بخوابم تا فردا برو

تفاوتش با اتاق  نیبارزتر دیکه وسط اتاق گذاشته شده بود شا ینور بزرگ زیاتاق خودم بود، م يبه اندازه  بایتقر

به مال خودم  هیکوچک شب ي نهییو آ زیم کیاتاق خودم بود،  يارهاوید یرگیبه همان ت وارهایمن بود، وگرنه د

 ....اتاق ییانتها وارید يدر راستا ض،یعر یتخت چوب کیو  يکنار در ورود

نقشه  يپر از لوله ها یسطل ،ییو مقوا یچوب يپر شده بود از ماکت ها ،یچوب يها يقفسه بند وار،ید کنج

 ...کشف بزرگ کرده بودم، خواهر بزرگترم معمار بود کی دم،یلب خند ریز....جمع شده يها یو پوست یکش

داخل، اول سرش  دیایدعوتش کردم ب الیخیب... بودم اوردهیرا در ن میبه در زد، هنوز لباس ها يتقه ا یرعلیام

 .دیبدنش را داخل کش یآمد و بعد با مکث کوتاه

 ! استیاتاق مح نجایا: مد با لبخند گفتانگار خوشش آ وارهایو د لیو گنگم به وسا رهینگاه خ از

 دایپ یرا به عنوان خواهر ناتن بهیدختر غر کیو چند سال  نیبعد از چند نکهیاز ا دیکرد، چرا با ینم یفرق میبرا

 شدم؟؟  یکرده بودم ذوق زده م

 !اد؟ینم! ست؟یخودش ن: باال انداختم و گفتم شانه

 !ش؟ینیبب يدوست دار: گفت طنتیش با
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 ...ناراحت نشه نهیمن و تو اتاقش بب ادیوقت ب هیکنه گفتم  ینم یفرق: روح و مرده نگاهش کردم یب

 خونه،یشهرستان درس م ایمح! ادینه، نم: دیرا در هم کش شیذوقش خورده بود اخم ها يتو یکه حساب یرعلیام

 ...راحت باش...بعدشم اجازه گرفتم ازش

چند بار دهانش را باز و بسته کرد و ...دیبگو يزیقدم رفت سمت در و دوباره برگشت انگار که بخواهد چ کی

 ...رفت رونیگفت و ب يریشب بخ فیعاقبت بالتکل

تخت  يخواب آلود و کرخت خودم را از رو خورد،یام زنگ م یشدم، گوش داریب رترید شهیروز بعد از هم صبح

انگار خواب از سرم  اوشیاسم س دنیبا د. دمیکش رونیب فمیک ییجلو بیزحمت از ج ام را به یبلند کردم و گوش

 .تخت نشستم يبلند شدم و صاف رو د،یپر

 !الو؟ -

 !؟یخوب. الو سالم -

عادتت : خش دار کرد و گفت ياو، سرفه ا ایمن گرفته تر است  يکردم که صدا یم یذهنم بررس يتو داشتم

 !؟یچینه ه يد یم ينه خبر یزنیم یزنه و بعدم نه زنگ یم بتیدفعه غ هیشده 

 ! یچینه ه يریگ یم ینه سراغ یشیتوام نه نگران م: گفتم

 !؟يریگیانتقام م -

 ...یکن یم فیو برام تعر یحاال زنگ زدم که بشنوم، همه چ: گفت یدم،عصبانیحوصله خند یب

درد و دل  شیکه خواستم برا کباری یمن نداشت، حت يبه شناخت خانواده  يعالقه ا چیتا آن لحظه ه اوشیس

 دنیدانستم که از د یحال م نیبحث را عوض کرده بود، با ا یحوصلگ یکنم و سر صحبت را باز کنم با ب

تر از ماجرا  عیخواهد هر چه سر یاحساس خطر کرده که دلش م دیآنقدر متعجب شده و شا یرعلیام يا کدفعهی

 !اوردیسر در ب

 ینم یکنم، ول یم فیباشه تعر: شده بود رید یکاف يدانست، تا همانجا هم به اندازه  یم دیهر حال که با به

 ...یترکم کن یاگه خواست...يریبگ یمیچه تصم ایکنه  يدونم بعدش ممکنه چه فکر

نه  !گشتم یقانع کننده تر م لیدل هیترکت کنم مطمئن باش دنبال  خواستمیمن اگه م: را قطع کرد حرفم

 حاال بگو! نداره یتیاهم چیخانواده که واسه من ه

 ...شهیمن م یبرادر ناتن ،یرعلیاون اسمش ام... يدید روزیکه د ياون پسر -
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 دهیباره سوال نپرس نیوقت از من در ا چیه اوشیکه چرا س دیآن طرف خط را پر کرد، تازه به فکرم رس سکوت

 !مادراتون؟ ای! ن؟یکیپدراتون : گفت یبود، بعد از مکث طوالن

  چکدومیه: نبود، به پنجره و آفتاب ظهر نگاه کردم و گفتم یسوال کاف نینظرم ا به

 فهمم یمنظورت و نم! کدوم؟ چیه یچ یعنی -

 ...بوده گهید یکس میمن، پدر واقع یپدر ناتن شهیم ،یرعلیام یپدر واقع -

 !؟یک -

 االن ستیفکر کنم زنده ن شناسمش،ینم یلیخودمم خ اد،ینم ادمی -

من خط و نشون  يکرد و برا یم یتو امر و نه ياونجور برا روزیکه د يپسر نیپس ا...پس: را آزاد کرد نفسش

 ..و دنبال خودش بکشونه رهیبگ ينداره که بخواد دست تو رو اونجور یکاره است، نسبت چیه دیکش یم

 ! سم؟یجلوش وا دیبا یبگ يخوایم -

 دیبا گهیپس هر جور که عقلت بهت م ،یباش دهیو فهم نیا دیبا گهیاون با من مشکل داره خودت تا االن د -

 ...سر تو گهینفر د هیمهراد برام بزرگ هست که حاال بخوام با  يمسئله  یبه اندازه کاف ،یرفتار کن

 ..البهج یلیخ تاشونیاحساس مسئول نیا ،یرعلیدر واقع مهراد من و سپرده دست ام -

تو که دوست دارم مستقل باشم دوست  يحرفا نیا نمیبیکنم م یفکر م شتریاالن که ب! ؟یلیل هیچ یدونیم -

 ...يدوست دار یلیبودن و خ یتو تحت تملک کس! فقط شعاره رمیبگ میدارم ازاد باشم خودم واسه خودم تصم

 !؟یچ -

که به  بهیپسر غر هی يتو خونه  ینشست یگرفت تیکه االن با رضا نمیاون از حامد و مهراد ا. هینجوریآره هم -

 !ها؟! یسنگر داشته باش هیمن  يجلو يخوایکنه، تو فقط م تیاسم برادر قراره ازت حما

من و از  نکهیا يبرا يگردیکنم تو دنبال بهانه م یفکر م! ه؟یچ یدونینه م: کردم آرام و خونسرد باشم یسع

 !مارستانهیب يکه تو يهمون دختر سراغ يو بر یسرت باز کن

 یزنیحرف و م نیا یبه چه جرات: دندان غروچه اش را از خشم بشنوم يتواستم صدا یم

 دونم  یاون دختر م يجرات که من درباره  نیبه ا -

 ...خبر نداره هیقض نیتو روحتم از ا -

 ...نکهیا یکن یفکر م! ؟يجد -
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. ادغام شد یرعلیگفتن ام یلیل انیکردن دستپاچه ام م یکاره رها کردم، خداحافظ مهیدر اتاق حرفم را ن يصدا با

 را کنار انداختم و صاف نشستم  یگوش

 ...تو ایب -

 ...در را باز کرد نهیآرام و با طمان یعل ریام

 !ساعت خواب؟: کرد یهم داشت به آرام و خونسرد بودن تظاهر م دیشب قبل، لبخند به لب داشت، شا برخالف

را  شیکردم ابروها یو منگ نگاهش م جیآنقدر آشفته بودم که تا چند لحظه گ اوشیخاطر جر و بحث با س به

 !؟یخوب دیباال انداخت و پرس

بار کوتاه  نیاول يفقط برا! فقط بحث کردم! نه! نه! بهم زدم؟ اوشیمن با س! ! افتاد؟ یکردم دقبقا چه اتفاق فکر

 ....شوند یکوچک که آدم ها از هم جدا نم يبحث و دعوا کیحرفم را زدم، به خاطر  امدم،ین

اول از ....میکار دار یامروز کل...خب یلیخ: تکان دادم، دوباره لبخند به صورتش برگشت دییتا يرا به نشانه  سرم

جمع  لتویه ات وساخون میریم یشیبعد آماده م ،يخوریآشپزخونه صبحانه ات و م يتو ینیشیم يایهمه شما م

 ...!دیبا هم برم خر دیبعدم با ،یکن یم

 ! !؟یچ يبرا دیخر! ! د؟یخر -

 ...میدار یپارت: خنده دار گفت یرا در حدقه چرخاند و با حالت شیها چشم

 !؟یچ -

به خاطر ...یول میکه بعد از برگشتن من قرار بود داشته باش یخانوادگ یدورهم هی م،یدار یمهون هی! یمهمون -

 مامان نشد  یضیمر

 !از کجا؟! برگشتن تو؟ -

 ...کردم یم یآلمان زندگ یمدت هیمورد برات بگم،  نیرفته بود در ا ادمیمن .! ها -

و تار شدن رابطه ام  رهیبود که عذاب ت زیانگ جانیآنقدر ه هیقض نیشدم، ا یآشنا م دمیجد يکم با خانواده  کم

 .را کم تر کند اوشیبا س

 !د؟یخر امیب دیبا یچ يخب من برا: بلند شدم میرا کنار انداختم و از جا پتو

 ...امیب تونمینم نمیبا ا ستن،یکدوم از خواهرام ن چیمن که ه....من که -

 ...ينظر بد يایب دیپس تو با: را که به تن داشت نشان داد یکوتاه نیرنگ آست یشرت طوس یبا انگشتانش ت و
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 چیرا تجربه کردم اما به ه يندیو خوشا بیحس و حال عج شنهادشیپ نیتعجب نگاهش کردم، هر چند از ا با

 امیم..باشه: چهره ام نمودار شود يتو تیرضا نیوجه اجازه ندادم ا

 رو لباس تو نظر بدم  خوادیمنم دلم م: نگاهم کرد و گفت يکوری

 ندارم دنیبه لباس خر یاجیمن احت -

بهتره از االن : فرو برد شیموها يخم شد و دستش را ال به ال ایکوچک مح ي نهییا يفم جلوتوجه به حر یب

و  نیا هیو حان ایکوتاه و تنگ بپوشن، مح يخواهرام لباسا ادیبگم که با هم دعوامون نشه، اصال خوشم نم

 !دیخر میپس بهتره با هم بر...پس...گفتم که به توام بگم دونن،یم

من نظر بدهد، فقط  يلباس ها يحق دارد رو اوشیفقط س د،یروم خر یم اوشیفقط با س میبگو خواستمیم

بحث و جدل چند  ياداوریاعتراض ها با  نیبپرسد اما تمام ا شیحق دارد نظر مرا راجع به لباس ها اوشیس

قبل،  يدفعه مادرش مثل  تم،رف رونیتفاوت شانه باال انداختم و از اتاق ب یب...رفت نیقبلمان از ب ي قهیدق

و با  لیم یب... از مبل ها نشسته بود، واکرش هم درست مقابل صورتش قرار داشت یکی يحال رو یو ب نیسنگ

زده اش که دور تا  خیسرد و  ينگاه ها ریرفتم آشپزخانه ز کراستیدادم و  يا مهیتمام سالم نصفه ن یبدجنس

 ...زیو نشستم پشت م ختمیر يخودم چا يکرد برا یدور خانه اش دنبالم م

اش را  یرونیب يکه لباس ها دیرس یبعد آمد، لباسش را عوض کرده بود و به نظر م ي قهیهم چند دق یرعلیام

 دیاپن شان د ياز آشپزخانه  یکه به خوب ییو برگشت به هال، جا ختیر يمادرش چا يباشد، برا دهیپوش

 !؟يندار يتو کار: دمیسپر ییکردم و با کمرو کیرا به دهانم نزد وانیداشت، ل

 !؟يچه کار! کار؟: را دست مادرش داد و برگشت با تعجب نگاهم کرد وانیل

 !يرینه سر کار م ،یخونیکه نه درس م نهیا منظورم

سال تا شروع دکترا،  هیو گرفتم، فعال خواستم به خودم استراحت بدم  سانسمیفوق ل یعنیدرسم تموم شده،  من

 ...گردم آلمان یسال دوباره برم هی نیبعد ا

کند،  یاز طرف من، او را حق به جانب تر م یزدم هر سوال ینپرسم چرا که حدس م يزیچ گریدادم د حیترج

 ...بلند شدم زیو از پشت م دمینفس سر کش کیرا  يچا یمابق

*** 

وار شد، به نظر خوشحال س يصندوق عقب جا داد و بعد با لبخند مرموز يرا هم تو دیپاکت خر نیآخر یرعلیام

به هم بود و به  کینزد مانیها قهیمن سل يوقت انتخاب لباس برا نکهیبه خاطر ا دیشا د،یرس یم یو راض
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دست  دیشلوارش از من نظر پرس و راهنیدر مورد ست کردن پ یوقت نکهیبه خاطر ا دیشا ای م،یبرنخورد یمشکل

اعتراف کنم که من هم نه  دیحال با نیخودش بود، با ا يرنگ مورد عالقه  یاتفاق یلیگذاشتم که خ یرنگ يرو

قرار  ریتحت تاث زیآم تیموفق دیخر نیرفت از ا یکه از حال و وضعم انتظار م ياو، اما در همان حد يبه اندازه 

ودم که چطور گرفته ب ادیبود که من به مرور زمان از حامد  نیدر ا یرعلیام وگرفته بودم، اما فرق بزرگ من 

 ....نگرفته بود ادیرا  نیتفاوتم پنهان کنم و او هنوز ا یب ياحساساتم را پشت چهره 

پسر بچه  کیگرفت، مثل  یسنت یبستن مانیهردو ينگه داشت و برا یفروش یبستن کی يراه برگشتن جلو سر

که دست  یرفتن با کس دیخر ای! ! اش؟ بهیکردن خواهر غر دایپ! دست لباس؟ کی دیبه خاطر خر! ذوق زده بود

بود، که اگر هم جسارت  یرعلیام تیمبهم شخص يتنها نکته  نیا! ! مشابه خودش را داشت؟ ي قهیبر قضا سل

 ...شد یبرطرف م هیاوردم در عرض چند ثان یکردم و به زبان م یم

بود که مادرش  داده حیتوض میچند ساعت سربسته برا نیهم يغروب بود، تو يها یکینزد میخانه که برگشت به

پرستار گرفتند که تا ساعت پنج، شش بعد از ظهر  شیبرا نیکرده و به خاطر هم يمغز يسکته  شیچند ماه پ

را برساند خانه که مادرش  ودشخ دیبا یاز آن هر کجا هم که باشد تحت هر شرابط عدیماند، اما  یکنارش م

 جهیتمام عنوان شد نت تیحرف ها که با اقتدار و جد نیلحظه هم بعد از رفتن پرستارش تنها نماند، از ا کی

بود که بفهمم در خانواده شان حساب پدر و مادر از هم جداست و  میرمستقیجور اتمام حجت غ کیگرفتم که 

 ....حق ندارم تر و خشک را با هم بسوزانم

رفت و  یکه به زحمت با کمک واکرش راه م يآزار یو ب انسالیزد، زن م یحرف ها را نم نیچند اگر هم ا هر

 ...رساند هدف من نبود ینم يگریازار د یمتوال يجز نگاه کردن ها

هنوز کفش  یرعلیبود، ام دیخر يدست هر کداممان پر از پاکت ها م،یخانه را که باز کرد به زحمت وارد شد در

 !مامان؟: از پشت سرم داد زد اوردهیرا در ن شیها

 !گوشِ ها: رفتم يره او چشم خ برگشتم

 ..زجانیعز دیببخش: زد یمهربان لبخند

قدم رفتم عقب و  کیدرآمد، آنقدر جا خوردم که  میجلو يدختر کدفعهیرا برگرداندم،  میرو يقهر و دلخور با

 بود  ستادهیکه محکم ا یرعلیخوردم به ام

 ! ؟يدیرس یک..! ایسالم مح: من او ذوق زده شد برخالف
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دور بود که  میآورد، آن قدر برا میرو شیپ لمیآن شب دردناك را مثل ف اناتیدختر، تمام جر يآشنا ي چهره

عمر  کی يچند ماه به اندازه  نیفقط چند ماه گذشته بود و در ا! قرن از آن شب گذشته کیکردم  یحس م

 !اتفاق افتاده بود یزندگ

 یساعت هی دمیتازه رس: رو کرد به برادرشاز من گرفت و  یاش را با سالم تصنع رهیبه زحمت نگاه خ ایمح

 ؟يتو کجا بود شه،یم

هلم  متیبا مال یرعلیکه دستمان بود، ام يدیخر يها سهیمن و ک يرو دیحرف نگاهش دوباره چرخ نیبا ا و

 ...میکن دیخواهر کوچولو خر يبرا میرفته بود: داد جلو و خودش هم پشت سرم آمد

بهتر  يرفتن از آن خانه، چه بهانه ا يگشتم برا ینگاه کردم، دنبال بهانه م ایمح يبرگشتم و به چهره  مشتاقانه

 !صاحب خانه یاز اخم و تخم دختر واقع

طرز حرف زدن برادرش  نیکمک به من جلو آورد، انگار که از ا يزد و دستش را برا یلبخند کمرنگ ایمح اما

 یم ینیب شیرا از قبل پ شیشناخت و رفتارها یرا م ایدانست، مح یرا م نیهم ا یرعلیام! خوشحال شده باشد

نقشه  کیمثل  زیهمه چ. زد یم رفلحن ح نیمن با ا يدرباره  شیخاطر بود که جلو نیهم به هم قایکرد و دق

 !شده بود نییاز قبل تع قیدق ي

هستند  یچه کسان شیدانستم مهمان ها یکه نم یهمان هفته برگزار شود، مهمان يقرار بود پنجشنبه  یمهمان

بودم  دهیخر یرعلیام ي قهیکه با سل یرنگ یتونیز راهنیکرد، جز آن که پ یچندان هم فرق نم میو برا

کرد،  یم فیکرد و از لباسم تعر ینشست و نگاهم م یم اقیبا شور و اشت ایکردم و مح یتنم م يگهگدار

 يزیهمان چ قایدق عشیسه ر نیآمد و آست یم میزانوها نییکه کامال حساب شده و خوش دوخت تا پا یراهنیپ

 ....کرد یم نشیتزئ انهیهم از م فیظر یکمربند مشک کیخواستم،  یبود که خودم م

 دهیرفته بودم و لباس مورد عالقه ام را خر دیخر قهیهمراه خوش سل کیاز مدت ها با  عدیکه  نیاز ا يجدا

مهربان بود، آنقدر  يزیطرز اغراق آم به. زد یو حس خوب دامن م جانیه نیهم به ا ایمح يها نیبودم، تحس

 ! را به او بدهند الس گریباز نیلقب بهتر دیباشد با شیکردم اگر تمامش نما یفکر م یکه گاه

من  يبا وجود اصرارها یحت! ختیر یم میچشمداشت محبتش را به سراپا یکه خانه بود ب يمدت سه روز تمام

انداخت و  یتخت م نییرا پا شیو او جا دمیخواب یتخت م يتختش بخوابد، من رو ينشد که شب ها رو یراض

و خوابگاه  بیشهر غر در نکهیکرد، از ا یصحبت م میشود و خوابش ببرد برا نیسنگ شیکه چشم ها یتا وقت

است و حاال آخر هفته ها که  نیریش شیسخت بودن چقدر برا نیکشد، رشته اش در ع یم ییها یچه سخت
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دست حرف ها که به  نیاز ا ایکند،  یو ارامش م یدر خانه چقد ر احساس خوشبخت یرعلیام دنیگردد از د یبرم

 !کرد یم یشانه خال شدر مورد پدر و مادر یاضاف حاتیتوض ریاز ز یفیطرز ظر

دو نفر  نیا یحت! و آماده هیحاش یبود، همانقدر ب یرعلیدرك کردن ام یهم به سادگ ایمح تیشخص شناختن

درشت و گردشان، مژه  يمدل چشم ها! داشتند يباور رقابلیغ يظاهر يفارغ از قد و قواره شان شباهت ها

 ....بود شانهردو نفر يبارز چهره  اتیو مجعد از خصوص یمشک يموها ایبلند و فرخورده  يها

 نیوم و به دانشگاه برگردم، امن مجبور شدم صبح زود از خواب بلند ش یرعلیبه دستور ام ایروز دوم حضور مح از

بود که  يگوشم زنگ هشدار يماندانا هم تو يسخت و حوصله سر بر بود اما حرف ها میموضوع هر چند برا

 !دهم یبرنگردم، ترمم را از دست م میاگر سر کالس ها دیایب ادمی

و نه غرور شکسته شده ام  زدینداشتم، نه او زنگ م يخبر اوشیشد که از س یم يدو روز نکهیا يعالوه ا به

 نیمن را از سرش باز کند و من با شروع ا خواستیکردم دلش م یفکر م رم،یداد که سراغش را بگ یاجازه م

کردم  یفکر م دیشا م،ینیرا بب گریدو هم دیایبودم که دانشگاه ب دواریبحث و جدل ها بهانه را دستش دادم، ام

کردم، دانشگاه هم  یاما اشتباه م.....باشد زیآم هیکنا يپسغام ها غامیو پ یتلفن يراه بهتر از حرف زدن ها نیا

 یمتوجه حضورش نم یکرد که گاه یوار و دور از من حرکت م هیآمد و حامد آنقدر سا ینم اوشینبود، س يخبر

چشم  یکرد که حت یرا انقدر سفت و سخت کنترل م شیکرد و نگاه ها یراهش را کج م دید یشدم، تا من را م

 !میهم نشو گریچشم همد يتو

و  يدور يو عذاب آور یپشت سرم بود به تلخ یحام کیمثل  شهیدرد، درد از دست دادن حامد که هم نیا و

 .... زد یهم دامن م اوشیقهرم با س

 التیتعط يرفت و باز بعد از گذشت چهار روز برا ایکه بود گذشت، مح یبه هر سخت ریتلخ و دلگ يهفته  آن

 ....برگشت شیآخر هفته ا

کشف  يبود، به عالوه  ایو مح یرعلینشدم مادر ام کیاز آن خانه که نزد يهفته، به تنها عضو کیآن  در

 یم یساله اش در آلمان زندگ کیبه همراه شوهر و پسر ه،یحان ،یرعلیکه کردم، که خواهر بزرگتر ام يگرید

 یخبر دست گل دنیاما با شن دیایب رانیاو هم به ا یرعلیکند و هر چند که قصد داشته دو ماه بعد از برگشت ام

وسط از  نیبود که ا مانیپش یرعلیام! گردد یخودش قهر کرده و گفته برنم الیکه پدرش به آب داده به خ

 یبرگشتنش م يبرا يموضوع بهانه ا نیا دیگفت که شا ینزده، با افسوس م یحرف هیمادرش به حان يسکته 

 ....!شد
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شد ه ! من ياز مهمانان نشاناخته برا ییرایپذ يکرد، خانه مرتب و آماده  رییتغ زیشنبه، همه چروز پنج دنیرس با

 یم یچند وقت نکهیسر کرد و من با ا يآخر روسر يلحظه ها ایمح م،یو آماده بود دهیبود، هر سه مان لباس پوش

 .....انداختمسرم  یمورد را کنار گذاشته بودم ناخوداگاه شال کی نیشد ا

مبل  يمرتب و حاضر و آماده شده بود آورد و رو ایمح يمادرش را هم که به لطف پرستار و دخالت ها یرعلیام

 ....هال نشاند انیم

که زنگ در بلند شد، تا آن لحظه آنقدر  میو حاضر بود دهیشب بود، همه لباس پوش میبه هفت و ن کینزد ساعت

مهمان ها  نیکنم و سوال کنم که ا يوال نشد که کنجکاوهم س کباری میبرا یخودم غرق بودم که حت يایدر دن

که  يزیموضوع به هر کس و هر چ نیکه ا دمیرس جهینت نیهمان لحظه به ا! دهند؟ یم لیتشک یرا چه کسان

و  انیشده اش را با افتخار به اطراف دایداشت خواهر تازه پ میتصم یرعلیاست، چرا که ام ندیمربوط شود خوشا

 ....نشان بدهد شیها لیفام

  ستادمیمنتظر ا يبلند شدم و کنار ورود میاز جا ایاز مح تیدر را باز کرد، به تبع خودش

 لیاول در مورد فام ي هیداد که فرض یراهرو نشان م ياز تو یرعلیام یرسم يها یسالم و احوالپرس يصدا

 ....رد شده است کیدرجه  يها

 !هاتونن؟ لیاز فام: دمیطاقت پرس یکرد، ب یرا نگاه م رونیدر ب يبود و از ال دهیقد کش شیپنجه ها يرو ایمح

 ...نه: را باال انداخت سرش

 یزده بود نگاه رونیب يروسر ریفر بلندش که از ز يکردم به موها یم نیرا سبک و سنگ میکه فکرها همانطور

 !دوست هاتون؟: انداختم و گفتم

 جواب بدهد که در باز شد  خواست

 زد  یدلم شور م ستادم،یا صاف

 ....مهراد و پشت سرش حامد که وارد شد وا رفتم دنیبا د کدفعهی

مغرور و  يبا چهره ها ،يو خشک و جد یرا داشتم به جز آن دو نفر، که آنطور رسم یهر کس دنید انتظار

 !متکبرشان وارد شدند

حال لبخند زدم، دستم را  حس و یمهراد باعث شد حامد هم سرش را به سمتم برگرداند، ب نینگاه سنگ مین

 يمانده بودم با دست خشک شده ام رو ا،یداد و رفت طرف مح ییصدا یتوجه، سالم ب یسمتش دراز کردم، ب

 ...يخانوم فرار یلیل المس! به به: تمام دستم را رگفت و تکان داد يهوا چکار کنم که مهراد با خونسرد
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به به، آقا مهراد : کردن نفرت و خشمم فشار دادم یقصد خالکه در بدنم مانده بود دستش را به  یتمام جان با

 !نگهبان

که  یرعلیرا باال انداخت و گذشت، برگشتم طرف ام شیزد و ابروها ينشد، پوزخند یتصورم عصبان برخالف

: گوشش گفتم ریکردم و ز کشیبست خودم را نزد یگرفته بود، داشت در را م یفهم رقابلیچهره اش به طرز غ

 !رمیجا م نیامشب از ا نیکارت هم نیمطمئن باش با ا

باش بعد هر جا  نجایامشب و تا آخر ا نیهم: زد، به خاطر قد بلندش، از باال نگاهم کرد و گفت یتلخ لبخند

 !برو یدوست داشت

که حامد  ییجا خانه، ییرایبلند رفتم سمت پذ يمشت شده و قدم ها يرا برگرداندم و با دست ها میحرص رو با

از مبل ها و  یکی يکردند، خودم را انداختم رو یم یسالم و احوالپرس یرعلیو مهراد خم شده بودند و با مادر ام

 جانیه يچه مهمان ها! یباشکوه یمهمانفکر کردم عجب ...! گره کرده نشستم يو با اخم ها نهیدست به س

را  ایکار دن نیمعناتر یبا دعوت کردن حامد و مهراد ب یرعلیکردم که ام یفکر م نیآن وقت فقط به ا! يزیانگ

 !انجام داده

که مخاطبش من باشم، خودش  زدیم یامد نه حرف ینه طرفم م نیهم يبرا د،یفهم یحالم را خوب م ایمح

نگاهش را که  یبه سخت یرعلیام. از حامد و مهراد را داد و بعد مظلوم و ارام کنارم نشست ییرایپذ بیترت عیسر

 ییرایگفت که از خودشان پذ ادثابت شده بود برداشت و به حامد و مهر یمن با نگران يرو یاز اول مهمان

 ....کنند

با لبخند  یتالف یدور نماند، مهراد در پ چکسیحرکت آنقدر واضح بود که از چشم ه نیپوزخند زدم، ا اریاخت یب

 ...هیخال یلیجاشون خ! ! ن؟ستیخان دعوت ن اوشیس: صورتش گفت يرو يگشاد

 نیتو ا اوشیس يفعال جا! امروز نه: مجال حرف زدن نداد یرعلیرا با نفرت سمتش پرتاب کردم، ام نگاهم

 !ستین ایمهمون

تو  ادیجاشه که ب یک دییبفرما شهیپس م! د؟یکن یم نییو شما تع نیا! ! واقعا؟: یرعلیبار برگشتم سمت ام نیا

 ! !مسخره؟ يایمهمون نیا

 !دیبا هم داشته باش یکه شما نسبت یوقت -

 !؟یچ -

 ....میکن یموضوع صحبت م نیبعدا در مورد ا -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فالح لدای  – ردیگ یانتقام م

wWw.98iA.Com ٢٥٦ 

 نیا يطنتایکه ش ستیجا ن نیام ا یکس! ستین يا بهیکه غر نجایجان، نه آقا، ا یرعلینه ام: دخالت کرد مهراد

 ....کنم یخانوم دامنشو نگرفته باشه، البته جز خواهر شما، که جسارت نم

 ....مهراد، حواست به حرفات باشه: تذکر داد یرعلیام

ساکت و آرام نشان  يادیز ایخواستم، مح یمهراد م يبود که جلو يزیهمان چ قایدق ،یرعلیام تیحس حما نیا

تفاوت بود، چهره  یو ب الیخ یب یو مظلوم ف حامد هم به طرز باورنکردن یخودم خجالت يمثل آنوقت ها داد،یم

حالش بلند  نیداشت که با ا یلیشده، اصال چه دل داریب قیخواب عم کیمانست که تازه از  یم یکس هیاش شب

را  شیبود که استکان چا نیکه باعث شد فکر کنم به هوش و زنده است ا یتنها حرکت....! یمهمان دیایشود و ب

 ...!برداشت زیم ياز رو

نشستم که همه  یتو جمع ینداره، وقت تیبرام اهم چکدومتونینظر ه: و گفتم دمیجلوتر کش تیرا با عصبان شالم

 ! فقط از روز اول باهام مخالفت کردن

 تتیو اونا حما يکرد يتو لجباز! نکردن یمخالفت کردن اما پشتت و خال: نگاهم کرد هیعاقل اندر سف یرعلیام

 کردن 

 بکنم خواستمیو کردم که م ينکردم، کار يلجباز -

 !یو بکن يخوا یکه م يهر کار یتونینم گهیبه بعد د ییجا هیاز  -

 ....اقتدار داداش بزرگام نیمن عاشق ا: را گرفت یرعلیحرف ام يدنباله  يبا خونسرد مهراد

 !دمیاقتدار و من نشون همتون م! واقعا؟: بلند شدم میجا از

 !یلیل نیسر جات بش ریبگ: تشر زد تیبا عصبان یرعلیام

با هم  میاالن مثال چون رفت يفکر کرد! ها؟! ؟یکن یم یامر و نه ينجوریکه به من ا یهست یک يفکر کرد -

واسم رفته  گاهتیجا یلیخ يبد یبیبرم دانشگاه و بهم پول توج يمامانا مجبورم کرد نیهفته ع هیو  دیخر

 ....يکرد يفکر نیاگه همچ ياشتباه کرد! باال؟

 اوشیدر مورد س ستاینکردم وا يفکر نیمن همچ: حرف راه افتادم سمت اتاقم که پشت سرم بلند گفت نیا با

 ندارم باهاش  ینظرمو بگم، من مخالفت

 یرار داد که ب رمیآنقدر تخت تاث! داشتم یرا از زبان کس دنشیشن يارزو شهیبود که هم يزیحرف همان چ نیا

 .و نگاهش کردم ستادمیاراده ا

 ...شرط داره هیاما  -
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 !؟یچ -

 ....جلو ادیکنه و با خانوادش ب يازت خواستگار يو جد یکه رسم رمشیپذ یم یفقط وقت -

: چند بار پشتش زد یمهراد با نگران ن،ییبلند و خش دار کرد و خم شد سمت پا يسرفه، چند سرفه  ریزد ز حامد

 !؟یخوب

قهر کردن  يشدم، به وضوح معلوم بود که از ماجرا رهیخ یرعلیو بهت زده نگاهم را از حامد گرفتم و به ام جیگ

 ....با خانوده اش خبر ندارد شاویس

 ...آخه -

 ...بار در آن شب زنگ خانه به صدا در آمد نیدوم يبرا

راهرو،  يقبل نه تو يرا زد و بر خالف دفعه  فونیآ يبلند شد، دکمه  شیو از جا دیکش یقینفس عم یرعلیام

 ...ستادیمنتظر ا يبلکه کنار در ورود

آنقدر سرفه کرده بود که چشم ! آروده بود باال آرود شیبرا ایکه مح یخیلطف آب  هیباالخره سرش را  حامد

 ....به اشک نشسته بود شیها

صورت  کیفقط در  اوشیس! کند؟ یمادرش را راض خواستیچطور م! گفتم یم عتریهر چه سر اوشیبه س دیبا

 ....کند آن هم پشت کردن تمام و کمال به مادرش بود يو خواستگار دیایتواسنت جلو ب یم

از  يزیاز گل وارد شد، سبد آنقدر بزرگ بود که چ یبا سبد بزرگ یکنار رفت، کس یرعلیام د،یپاشنه چرخ يرو در

را دور سرم چرخاند، حاج آقا  ایشوك بزرگ آن شب، دن نیتر آرود، دوم نییسبد را پا یصورتش معلوم نبود، وقت

 !تک پسرش فدا کند يشده بود به رو لنبارش ترا که در جان یخواست با لبخندش تمام عشق و محبت یانگار م

 

 زدهمیس فصل

 حامد

و مرد  یلیو ل یرعلیام نینگاهم ب فتاده،ین یدر خانم حاکم شد احساس کردم که اتفاق خوب کدفعهیکه  یسکوت از

شد تعجبش را حس  یم یآنقدر بهت زده بود که به خوب یلیل يناشناس تازه وارد در نوسان بود، هر چند چهره 

تامل سبد گل را از دست مرد سن و سال دار  اداد، ب یاش خونسرد نشان م افهیق دیترد نیدر ع یرعلیکرد اما ام

 یلیقدم برنداشته بود که چشمش به ل کیهنوز ....ندیداخل و کنار ما بش دیایدعوتش کرد که ب یگرفت و به آرام

 !کنه؟ یم کاریچ جانیا نیا...یرعلیام: ستادیافتاد و دوباره ا
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 شونیا: برگشت سمت مرد و با تحکم گفت ستاد،یبرد ا یهمانطور که سبد گل را به سمت اشپزخانه م یرعلیام

 !ست؟یکه ن یالزم به معرف! اسم دارن بابا جان

بار  هیو  یلیبار به ل هی بیمطمئن شم برگشتم و به ترت نکهیا يبرا دم،یبابا رو اشتباه شن يکردم کلمه  فکر

 ...بودند که انتظار داشتم یتر از اون یاما هر دو ته....نگاه کردم ایبه مح گهید

! خونه؟ نیپاش و بزاره تو ا یگفت یچ يبرا! جا؟ نیا ادیب یگفت یچ يبرا: گفت يشتریب تیبار با عصبان نیا مرد

 ....رو نجایمن ا ست،یهرزه ها ن يخونه جا نیا! خونه حرمت داره نیا

 !ستیکارم ن انتیخ يآدما يخونه جا نیا: حرف پدرش و قطع کرد يبلند تر يصدابا  یرعلیام

 !حمله، محافظتش کنه هیخواد از  یگارد گرفته بود که انگار م یلیل يجلو يبود وسط هال، جور دهیرس حاال

قصد داشت، قرار دادن پدرش، پدر  کیآن شب فقط  یاز مهمان یرعلیبردم، ام یم انیبه جر یداشتم پ تازه

از  تیاون و که حما تیمدت مسئول نیکه تو ا یجمع يجلو تیمسئول یآدم ب هیجمع ما، قرار دادن  يجلو ،یلیل

 ...کار شرمنده کردن پدرش بوده نیاکرد که قصدش از  يریگ جهینت عیبود به عهده گرفته بودند، مغزم سر یلیل

 ! !؟یکن یم رونیخودم ب يمن و از خونه  -

پسرش را  ينقشه  بیداد که فر یظاهرش نشان م د،یپر یم تیحرف را که زد پلکش از شدت عصبان نیا

 دام افتاده  يجا و حاال تو نیآمده ا يگرید الیخورده و با خ

خونه  نینرفته باشه سه دنگ ا ادتونیهر چند اگه  نجا،یا نیایگفتم ب یکنم که نم رونتونیخواستم ب یاگه م -

 مامانه  مال

 يدکمه ها يرو ییاش به جا رهیخ ياش نشسته بود نگاهش، چشم ها یصندل يفرتوت و غم زده رو رزنیپ

 ...کرد یچهره اش را هم نگاه نم یهمسرش مانده بود، حت راهنیپ

 ! ؟يکرد دایو از کجا پ نیتو ا -

 !يکه شما ولش کرد ییاز همونجا -

و خوددار بود، در اصل  تیاز اندازه با شخص شیب نم،یبب یرعلیروزاز ام کیطرزحرف زدن را  نیشد ا ینم باورم

 !یرعلیرفت تا ام یاز مهراد انتظار م شتریب يبرخورد نیچن

باز هم  یرعلیآمد و راه افتاد سمت اتاق خواب ها، فکر کردم ام رونیب شیباالخره از حالت مجسمه ا یلیل

تظاهر گونه تعارف کرد که  یا نکرد در عوض به پدرش با احترامکار ر نیدارد اما ا یشود و نگهش م یمانعش م

 ....دیجلوتر و بشن دیایب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فالح لدای  – ردیگ یانتقام م

wWw.98iA.Com ٢٥٩ 

آدم  نیکه از ا یغلبه بر نفرت و خشم يخودم را جمع و جور کردم، نه از ترس، نه از احترام، فقط برا اریاخت یب

بود  ادیتنفر آنقدر ز نیجم انداشتم، ح یلیاز ل یچند ماه در وجودم جمع شده بود، من هم دست کم نیدر تمام ا

 !رفتم یشدم و م یبلند م میاز جا یلیکه اگر حامد نبودم من هم مثل ل

 نیکترینزد يباال انداخته اش جلوتر آمد و خودش را رو يبا صورت تلخ و ابروها ن،یشکاك و بدب ينگاه ها با

 پهن کرد  یصندل

 ایکنار مح يدو نفره  يکاناپه  يرو ند،یکرد که بتواند بش دایباالخره آنقدر احساس آرامش پ یرعلیام

 !چه خبرا؟! ! خب؟: انداخت گرشید يپا يرا رو شیپا...نشست

 .جود یرا م شیها لیکه از شدت حرص سب دمیفهم یم دم،ید یرخ پدرش را م میمن هم که ن یحت

 ... بزن پسر تویحرف اصل: دورگه اش گفت يصدا با

 !د؟یبا دوستام آشنا بش دیخواینم: دستش را به سمت ما دراز کرد یرعلیام

 !؟یراه انداخت يچه باز: میدیشن یبه راحت میاش هرچند آرام بود اما من و مهراد که کنارش بود زمزمه

به گردن دخترتون حق دارن،  شتریدو نفر از شما ب نیا...مهراد، حامد: گفت ییو با خوشرو الیخ یب یرعلیام

 !کنم حاج آقا شونیقائلم گفتم بهتون معرف یاحترام و ارزش خاص براشون

بار  نیحرفش را تکرار کرد اما ا یتاب یانداخت و باز با ب مانیبه هردو يآقا برگشت و نگاه تند و گزنده ا حاج

 !من؟ يواسه  یراه انداخت يچه باز: بلندتر

 د،یراه انداخته بود يهمه سال واسه ما باز نیاشما تو  د،یکنم اشتباه گفت یفکر م! شما؟ يواسه ! ؟...من -

 يخونه  دیرفت یشهرستان، و در اصل م دیر یو فروش م دیفرش و خر يمعامله  يبرا دیگفت یکه م ییشبا

 ..... زنتون یکیاون 

 !نمیهمه سال اومدم پسرم و بب نیفکرکردم بعد از ا! حرفا؟ نیواسه هم نجایا يمن و کشوند -

بهتره : آمد یخوشم م تشیدور نماند، کم کم داشت از شخص چکداممانیاز نگاه ه یرعلیام زیتمسخر ام شخندیر

همه سال پسرت، تنها پسرت،  نیتا بعد ا یجا نشست نیا يشما االن اومد م،یمطرح کن گهیجور د هیرو  هیقض

 !بخواد يزیبار ازت چ نیاول يبرا

 !؟يخوایم یچ -

 ...!برگرده خونش یبحث و جدل چیه یب یلیخوام ل یم -

 ...دیکش یم شیزانو يکه رو دمیمهراد را د يمشت شده  يخنده، دست ها ریآقا زد ز حاج
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 ...من حرمت يخونه ! کجا برگرده؟! برگرده؟ -

 ...حرمت نگاه دارن هیبق يکه انتظار دار یو نگه داشت یشما خودت حرمت چ: اراده گفتم یب

همه خشم و حرص  نیدانستم از ا یبارد، م یآتش م میچشم هادانستم از  یسمتم، م دیو سخت چرخ نیسنگ

 !شما؟: کند، با تمسخر گفت یچهره ام حتما تعجب م

 !میدخترتون یوص لیآقا پسرتون گفتن که، وک: قبل من جواب داد مهراد

من  کرد، اما خکوبشیمهراد خوشحالم نکرد، هر چند حاج آقا را سر جا م تیحما نیرفت ا یطور که انتظار م آن

 یلیل يمهراد رو لیدل یجا و ب یب يها تیحساس دنیآن لحظه هم، مثل تمام چند ماه گذشته از د یحت

خوشش آمده  یلیاز ل هراداکتفا کنم و فرض کنم که م اتمیتوانستم به حدس یم! نداشتم يندیاحساس خوشا

متنفر شدن از  يبرا یبزرگ لیدل نیبه نظرم ا! موضوع را هم نداشتم نیتوان فکر کردن به ا یباشد، اما حت

 !برادرم بود

که اگه  م،یجا که دعوا کن نیا میومدیما ن: کرد یانیبار دستش گرفت و پادرم نیدوم يجمع را برا یرعلیام

 ییشما و کارا يها ياز مامان گرفته تا پنهان کار! میدار ادیز یلیو بهانه هم اتفاقا خ لیدل میو کن نکاریا میبخوا

 ....و...و...و یلیو ل دیو کرد دیکرد ینم دیکه با

عمر  هیکه  یبابات، کس يجلو يخوایتو مثل برادرت نم! ! ؟یتو چرا ساکت! ؟یچ ایمح: آقا با تمسخر گفت حاج

 یالابال ي بهیدو تا غر يبابات و جلو يخوایتو نم! ؟یلقمه از دهن خودش گرفته و دهن تو گذاشته بد بگ

 !؟یسرزنش کن

به من و  ینگاه یچشم ریکرده باشد، ز دارشیب قیعم یاز خواب کدفعهی ینگار که کسخورد، ا یتکان سخت ایمح

که،  ارمیب ادتونیجا نشستم تا  نیمن فقط ا: زد، گفت یکه در چهره اش داد م یمهراد کرد و با عذاب وجدان

 !نه؟ دیممکنه با من هم بکن دیکه با اون کرد يمثل من دخترتون بوده، هرکار یلیل

 !دیکرد یمن و متهم م شیپ قهیچند دق نیشما که تا هم! ؟یلیطرفدار ل دیحاال شد -

گفت از ازدواج شما با  یخودش م! داره؟ یچه گناه یلیل! میکن یهنوزم متهم م: جوش آورد اریاخت یب یرعلیام

مقصر ! شد یطور در به در نم نیوگرنه ا ستیاالنم ن! نبوده یراض...یحاال هر چ ای غهیص ای...با عقد...مادرش

 !هیلیمقصر مادر ل ست،ین یلیل

 يعقال! د؟یمردم که دور هم جمع شد یاز زندگ دیدونیم یآخه شما چهار تا بچه چ ست،یمادرشم مقصر ن -

 !رو هم؟ دیختیناقصتونم مثال ر
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شما که ! خب یلیخ: کردم، گفتم یحمله بود آرام م يمهراد را هم که کنارم آماده  دیکردم آرام باشم، با یسع

 ....دیو دانا به ما بگ دیعاقل

من  يپاشو گم شو از خونه ....بهت جواب پس بدم دیکه من با یهست یتو ک: برگشت سمتم و داد زد کدفعهی

 ...رونیب

با  یرعلیهم بلند شدند، ام ایو مح یرعلیمرد را گرفت، ام ي قهیو  دیقبل از آن که بلند شوم بلند شد، پر مهراد

 ....!ها خورهیمن نم يمهراد دستت به بابا: گفتبلند  يصدا

و نفرت  نهیآن همه ک دیچرا نبا! مینگاه کرد ،یرعلیو به ام میمن و هم مهراد هر دو مبهوت و شوکه برگشت هم

 ....کرد یدفاع م یرعلیاحترام بود که ام قیآدم ال نیا يکجا! م؟یکرد یم یو حشم را خال

را  یلیل دنینبود، نه د یدنید زیاز آن خانه خارج شوم، چ خواستمیافتد، فقط م یم یمهم نبود که چه اتفاق میبرا

ناگفته با هم  یاش که با محبت یپدر و برادر ناتن دنیفرار کرده بود، نه د يبه گوشه ا شهیتر از هم فیکه ضع

 ....!شده بود قهیغرورش دست به  يته مانده  يمهراد که برا یبودند نه حت ریدرگ

 !انفجار بود يآستانه  در میایدن

*** 

توانسته بودم به  یگذشت، به تازگ یم یلیپدر ل دنیو د یرعلیام يخانه  انیاز جر شتریهم ب دیشا ایماه  کی

آن  يمشغول به کار شوم، سنم کم بود و تجربه  یورزش ياز مجله ها یکی يبرا يعکاس خبر کیعنوان 

تر از انتظار قبولم  عیسر یلیخکه داشتم  يقو یقیو تحق یدرس يهم نداشتم اما به خاطر رزومه و کارها یچنان

 يصبح زود دانشگاه، نهار يکالس ها ز،ییکوتاه پا يروزها دند،یکش یها خودشان را به رخ م یکردند، روزمرگ

و  ایب نیکه در ب ییشام ها و خواب ها...دفتر مجله ایبه سمت چاپخانه  دنیشد و دو یکه اکثر اوقات فراموش م

داشت به آرامش کسالت آور  زیهمه چ يبه طرز رقت بار. بود ختهیخانه در هم ر یمهراد و شلوغ دیجد يوهابر

 یدلشوره نداشت، کس اوشیرابطه اش با س يبرا ینبود، کس یلینگران ل یکس گرید...گشت یقبل باز م يروزها

 شتنددا دهیچرا که همه عق....! گفت ینم راهیانداخت، بدو ب یخورد، داد و دعوا راه نم یبابت حرص نم نیاز ا

با  یرعلی، هر چند که ام..رندینگران بودن را به عهده بگ ي فهیکرده که بلدند وظ دایپ يخانواده ا یلیحاال ل

مادرش برگردد  شیخودش، پ يبه خانه  یلیکند که ل یبارز تک پسر بودنش توانست حاج آقا را راض تیخصوص

کرده بود  دایکه پ يدیبرادر جد تیپناه حما درآمد که  یبه نظر م... اش برنگشت يلجباز يدنده  يرو یلیاما ل

 !اش را دوست داشته باشد یزندگ
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که به  یلیو ل اوشیس يبه رابطه  یخودم را آن قدر گرم کرده بودم که وقت فکر کردن نداشته باشم، حت سر

که همه  گریکدی يبرا شانیاخم و قهر کردن ها آمد، به چشم و ابرو آمدن و یو تار م رهیو ت دهینظر از هم پاش

که دوباره دلشان را  ییبه دخترها دم،یشن یکه پشت سرشان م ییدر دانشگاه متوجهش شده بودند، به پچ پچ ها

 يخبر از همه جا در باره  یاز من ب میمستق ریو غ میزدند و مستق یصابون م اوشیشدن به س کینزد يبرا

 ! دندیپرس یم یلیسرانجام رابطه اش با ل

که ممکن بود از  ییبه عوض شدن گرفته بودم، دور شدن تا جا میبودم که تصم یوسط من همان کس نیا و

از  شان،یدادند، فکرم را از تمامشان، از خاطره ها یناخواسته آزارم م ایمدت خواسته  نیکه در تمام ا یکسان

به زحمت نگاه  یگذشتم و حت یاز کنارشان م بهیغر کی یتفاوت یبه ب....کردم یم یخال شانیدوست داشتن ها

و  نهیخوب نه از آن ک ينه از آن حس ها فتد،یبادم ن يزیکردم که دست بر اتفاق هم چ یرا کنترل م میها

 ....تنفرها

همه ! از حد معقول دوست دارم؟ شیرا ب یلیرا انکار کند که ل قتیحق نیام ا یتوانست در زندگ یم یکس چه

که افتاده بود، اما کم کم به خودم فهماندم  ییبعد از تمام اتفاق ها ی، حت....از همه شتریودم هم بدانستند، خ یم

نفر  يهم ندارد که بخواهد پا یلیدل چیکند و ه یفکر م اوشیفقط به عشق س یطیتحت هر شرا یلیکه ل

 ....باز کند هیقض نیرا به ا یسوم

دانستم نه به عشق و  یم گریکردم که د یم دایفراموش کردنش پ يرا برا یراه دیکردم، با یفراموشش م دیبا

 ....تمیدارد نه با حضور برادرش به حما یاجیعالقه ام احت

به خودم وقت الزم داشتم،  ایقضا نیاثبات تمام ا يفقط چند هفته برا انمیخودم و اطراف يدر کمال ناباور و

 ختیر یکرد و اشک م یم هیگر یلیل یکه وقت یکسباشم، همان  خواستیکه دلم م يعاقبت شدم همان حامد

دانست اگر  یکه م یهمان کس! سمتش دیدو یبست و نم یله شده اش نم يغرورها يهمه  يچشمش را رو

 ....و سخت سنگ باشد و آب در دلش تکان نخورد يتواند به سرد یبخواهد م

و باور کردند، همه قبول کردند که  دندیرا در وجودم د نیهم ا یلیخود ل یو حت لوفرین ،یرعلیام اوش،یس مهراد،

سوزاند نه  یکدامشان نه دل م چیه يبرا گریبه وجود آمده که د گرید يآن شب حامد ییکذا یاز بعد مهمان

 ....شود یقائل م یتیاهم

 دید یرا م میها یتفاوت یو ب یمحل یب شتریهر چه ب یلیکرد، ل یم کشانیتحر شیاز پ شتریرفتار ب نیانگار ا و

لج و  يمصادف شده بود با روزها قایرفتارم دق نیا نکهیا يداد، به عالوه  یخودش را سر راهم قرار م شتریب
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و هرگز فکرش  ردیو طرفش را بگ شدرا داشته با شیهوا یخواست کس یکه دلش م اوشیبا س شیها يلجباز

سرد و  يبار با چهره ا نیاش امر کند ا یلیلمنتظر بود تا  نهیدست به س شهیکه هم يکرد که حامد یرا هم نم

 ....تفادوت از کنارش رد شود یب

 ....بدهم رییدانستم احساسم را چقدر توانسته ام تغ یاما هنوز هم نم...بودم، از پسش برآمده بودم توانسته

 ...لدایبه شب  کیماه آذر بود، نزد يروزها نیآخر

فاصله مان به عمد  شهیاما مثل هم....هم بود یلیل م،ینقد عکس نشسته بود لیروزها سر کالس تحل یکی ظهر

 يهر چند روزها.....میبده صیرا هم تشخ گریهمد يچهره ها یحت میتوانست یبود که نم ادیاز هم آن قدر ز

 ...روزها به عمد من نیبود و ا یلیگذشته به عمد ل

خواند و  ینفرها را دو به دو م.... کند يکالس را گروه بند يپروژه بچه ها يارئه  يگرفته بود برا میتصم استاد

 نیآخر یلیمن و ل...همه رفته بودند بایتقر...توانست کالس را ترك کند یشد م یکه اسمش خوانده م یهر کس

 مینشسته بود ندیناخوشا یبا اضطراب مانیکه هنوز هم سر جاها میبود یینفرها

 ....دیگروه هست کیتو  یروشن يشما و آقا -

 یبزند با حالت یحرف یلیباال آوردم که حس کردم گردنم رگ به رگ شده، قبل از انکه ل عیرا چنان سر سرم

 !من تک نفره کار کنم؟ شهیاستاد، م: گفتم یعصب

 ...شهیآقا جان نم رینخ -

 ...که جبران کنم ارمیاستاد من کار دو برابر م -

به  قایدق: به هر دومان انداخت و گفت یهیگاه عاقل اندرسفن ز،یم يحرف استاد قلمش را گذاشت رو نیا با

 یتک یول نیاز کار سنگ شتریبازدهش ب یاما گروه کیکوچ یلیکار خ کی! دیبا هم کار کن دیخاطر با نیهم

با هم  ثیو حرف و حد هیحاش ازو به دور  دیداشته باش یکار گروه ي هیروح دیستیشما ها هنوز بلد ن! هستش

 نیاالن بهتر! و تجربه نیمگر با تکرار و تمر ادیجوره بدست نم چیموهبت هم ه نیا! دیکار سالم انجام بد

 ...!تهیموقع

: جا خورده خودش را از تک و تا ننداخت یگره خورده و رفتارم حساب يکه مشخص بود از اخم ها یلیل

 ...راحت تر باشه برام ياون طور فکر کنم! د؟یاز دخترا بنداز یکیمن و با  شهیم....استاد

 ! خانوم دیمورد ناراحت باش نیتو ا خوامیاتفاقا من م: دفترش را جمع کرد یحوصلگ یب با
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 یو صندل زیبا مشت و لگد تمام م خواستیرا برگرداندم، از شدت حرص دلم م میپوزخند زدم و رو اریاخت یب

 ییفهرست عکسا: کرد ياداوریاز کالس  رونیر حال ببغلش زد و د ریرا ز لشیکالس را واژگون کنم، وسا يها

 ...به دست من برسه دیتا سه شنبه با دیکن لیتحل دیخوا یکه م

که  ییمثل تمام وقت ها ،یصندل يبالفاصله خودش را انداخت رو یلیشد، ل دیرا گفت و در خم راهرو ناپد نیا

ام را  یسرفه کردم، دست آخر گوش لیدل یهوا تاب داد، چند بار ب يرا با سرعت رو شیشد پا یم یعصبان

زحمت حرف زدن هم به  یحت م،را از رو بست رمیکردن شدم، کامال مشخص بود که شمش يدرآورد و مشغول باز

 .میعکسارو انتخاب کن دیبا! که؟ يدیشن: گفت یبا کالفگ یلیداد، ل یخودم نم

 ....میانتخاب کن: گفتم اورمیآنکه سرم را باال ب یب

 !م؟یانتخاب کن يجور چه

 ...!دونمینم: تفاوت شانه باال انداختم یب

  یو بگ یبدون دیبا م،پسیانجام بد یقراره کار گروه دونم،یکه نم یچ یعنی

 میام درآوردم، چشم ها یباال رفته بود، جمله اش که تمام شد با تعلل سرم را از گوش شیصدا تیشدت عصبان از

 ...یکن یمن بلند م يباشه که صدات و رو يآخر يدفعه : وار گفتم دیتهد یکرد و با حالت زیرا ر

توانست دنبالم راه افتاد،  یکه م یسرعت تیزدم، با نها رونیو از کالس ب دمیقاپ زیم يرا از رو فمیرا گفتم، ک نیا

 ....نییپا يطبقه  يراهرو يبودم به وسط ها دهیرس

 ....یروشن يآقا: دیکه با یکرد، آن هم با لفظ مینرده ها خم شد و صدا يباال رو از

 تیدانستم دست بردار نس یکردند، م یجلب توجه کرده بود، همه داشتند نگاهم م یکاف يهم به اندازه  نیهم

 دیبا د،یدویبه خاطرم م دیبا یلیل خواستم،یرا م نیدود، هم یو دنبالم م دیآ یم نییدانستم حاال از پله ها پا یم

  دید یم یمحل یب دیافتاد با یمدنبالم راه 

من با  ،یلیل یدانشگاه از زندگ يداشت همه  یلیچه دل ستم،یگرفتم که با میتصم یکرد ناگهان میکه صدا دوباره

 يحراف ها يها ثینقل حرف و حد ایخرد نشود  هیبق يجلو یلیمهم بود که ل میبرا! اورند؟یسر در ب اوشیس

و برگشتم  دمیپاشنه چرخ يرو و ستادمیهم مهم بود، ان قدر مهم که به خاطرش ا یلیدانشگاه نشود، خ

 ...سمتش

 ...آمد نییپله ها را پا تیرا آزاد کرد با رضا نفسش

 ...دیبار یم میاز سر و رو یحوصلگ یب...را نگه داشتم فمیبند ک گریدستم را به کمرم زدم و با دست د کی
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 یحاال م...نگاهش نکرده بودم یکینزد نیبه ا يشد که از فاصله ا یم یماه چند... زنان مقابلم متوقف شد نفس

 رونیب الیاز فکر و خ شیگشتم که با صدا یم لشیدنبال دل! ! زند، چرا؟ یبرق نم گرید شیکه چشم ها دمید

 آمدم 

 !حامد؟ یکن یباهام رفتار م ينطوریکردم که ا کاریمن چ -

 !یروشن يآقا -

 !کردم؟ کاریمن چ! یروشن يآقا! خب یلیخ -

شد  یاش به من مربوط م جهیکه نت مییکه به خودت مربوطه، اونا يکرد ییکارا يسر هی یعنی ،ينکرد يکار -

 ...یباش مینخوام تو زندگ گهیکه د رمیبگ میباعث شد تصم

 کینگاه مات و مبهوتش را در عرض  ش،یگرد شده از تعجب و ناباور يرا که باز مانده بود، چشم ها دهانش

 ؟...یکن یو تموم م مونیدوست يدار: جمع و جور کرد و من من کنان گفت قهیدق

 یدون یو خوب م نیطرفه بود خودت ا هیاگرم بود  ،یلیدر کار نبود ل یدوست -

 ...من دوستت داشتم حامد -

 ...یخرج کن اوشیس يو پا يبه نظر من که بهتره تمام دوست داشتن و نگه دار -

 !بهش؟ یکن یم يحسود -

فرو کردم که از نگاهش دور بماند، چقدر خوشحال بودم که در حفظ  بمیج يمشت شده ام را تو يها دست

 یبهش حسادت م ایدن نیا يکه تو یآدم نیآخر اوشیمطمئن باش س: شد یدستم بلند نم يرو یظاهر کس

 ....کنم

 ..میانجام بد قیبا هم تحق دیباما .....پس: داد رییتابانه بحث را تغ یب

 !ستین يمساله ا مید یانجام م: آمد گفتم یرفتم و او دنبالم م یم کهیرا باال انداختم و در حال میها شانه

 !دوننیهمه م! خراب شده؟ اوشیمن و س يرابطه  یدونیتو م -

 !زن و شوهر دعوا کنند ابلهان باور کنند -

 !میستیما زن و شوهر ن -

 ....انداخت، برنده شدم، اما حس درد و عذاب قلبم را فشرد نییو سرش را پا اوردیانداختم که طاقت ن یکج نگاه

 ! باهام؟ ينجوریهم يایب يخوایم! شم نیبرم سوار ماش خوامیم -

 ....من...نه -
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 .....يدنبال من راه افتاد یواسه چ گه،یبرگرد برو سرکارت د -

 !؟یگرفت نیماش -

 ...مهراده نیماش -

 ....مبارکه -

 !ست؟ین يا گهیامر د...یسالمت باش -

 ...مطمئنم...یکن یکارارو م نیا يتو از حرصت دار -

 ..شهیبد م نتتیب یبا من م یکی...برو زم،یبرو عز....! یلیل: زدم پوزخند

و که اون  يا گهید يدخترا نمیبب دیچطور من با! بگن! بگن؟ اوشیبه س خوانیم...بد بشه یچ يبرا! شهیبد نم -

 ...شهیمن بد نم يپس نترس، برا....طرف بکشه نیاز ا کممی.....و زنهیباهاشون هست و حرف م

 ...شه یمن بد م يتو نه، برا يجان، برا یلیل يدیاشتباه فهم -

قدم عقب رفت، بغضش را  کی...کرده باشند یسرش خال يرا رو خیبود که پارچ آب  یرفت، حالتش مثل کس وا

 ...از رو حسادته ستین یحرفات واقع نیحامد، ا یکن یحسادت م يدار: فرو داد و گفت

 ...ستیحسادت ن هیواقع نایداشتم، ا ادیوقت واسه حسادت ز -

سمت  دیعقب گرد کرد و دو يگریحرف د چیه یهم فشرد، نگاهش را با تعلل گرفت و ب يرا رو شیها لب

 ....دانشگاه

حسادت  ،یکنم لعنت یکنم، حسادت م یحسادت م: دلم گفتم يمهراد، تو نیخودم، سمت ماش ریبه مس شتمبرگ

 ....کنم یحسادت م تیزندگ يآدما يبه مهراد به همه  ،یرعلیبه ام اوش،یکنم، به س یم

 ...آمد نییسر خورد و پا میگونه ها يرو اشک

*** 

که  يا نهییا يتو....بخار کرد شه،یآمد، نفسم را دادم به ش یبرف م رونیرا با نوك انگشتانم کنار زدم، ب پرده

بود، وحشت زده برگشتم  ستادهیپشت سرم ا ،يمتر یچند سانت يکه به فاصله  دمیدرست شده بود شهرزاد را د

 !ترسوندمت؟: دیو نگاهش کردم، خند

 خوامیم...سایوا: ت و نگهم داشتاز کنارش رد شدم آرنجم را گرف یمحل یهم و با ب يتو دمیرا کش میها اخم

 ...باهات صحبت کنم

 ...خونه، تو و امثال توام که ماشاال آداب معاشرتتون خوبه نیا يهمه آدم تو نیا -
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دلت  يچه جور: نگاهم کرد زدیدرشتش برق م يچشم ها يکه تو یربط یب تیرا خم کرد و با مظلوم سرش

 !حامد؟ یکن یکی هیمن و با بق ادیم

 یکنم و از خونه مون پرتت نم یکه دارم تحملت م یلیتنها دل! نیبب: از دستش درآوردم تیعصبان را با دستم

 ...کنار همون مهراد نیپس برو بش! نیهم! يکه مهمون مهراد نهیبه خاطر ا رونیکنم ب

 یچرا از جمع فرار م....کنار حامد نیو بهم گفت، گفت برو بش نیاتفاقا مهراد هم هم: زد ياغواگرانه ا لبخند

 ...سر به راهت کنم امیمهراد از من خواسته که ب! ؟یکن

دو نفر انقدر ذوق  نیشدن ب يکه از پاسکار يخودت قائل بود يبرا تیشخص کمیکاش : نفرت نگاهش کردم با

 ....يکرد ینم

 ...خب من -

 ...هیبق شیپ ییرایشو برو تو پذ بلند ياوردیمن و باال ن يتا اون رو! گفتم بهت يکامال جد -

 !بهیعج یلیخ: بخورد گفت یآنکه تکان یب

 !به؟یعج یلیخ یچ -

 ...ادیجور دخترا خوشت م نیکردم تو از ا یفکر م -

کنم سمت در  تشیو هدا رمیبار نوبت من بود که دستش را بگ نیا رم،یام را بگ یعصب يخنده  يجلو نتوانستم

 .....يکامال اشتباه فکر کرد: اتاق

 !اد؟یخوشت م یلیپس چطور از ل: بلند گفت يخواستم در را ببندم که با صدا رون،یدادم ب هلش

 !؟یشناس یرو از کجا م یلیتو ل: در را باز کردم اریاخت یب خت،یدر دلم فرو ر يزیچ

بستم  را با پشت دست تاب داد و دوباره خرامان خرامان برگشت داخل، در را محکم شیموها دیکش یقیعم نفس

 ....دیایداخل ن یپشتش که کس ستادمیو ا

 ...رو یلیتو ل گمیبهت م -

 ...جا نیا زنیریهمه االن م! ؟یزنیچه خبرته داد م! سیه: اش ینیب يرا گذاشت رو دستش

 یمیصم ياز دوستا یکیمن : اتاق گرینگاهش را گرفت و انداخت سمت د يتخت، با دلخور يلبه  نشست

 ....اوشمیس

 دایو پ اوشیاز کجا س! يدیچرخ یمهراد م يایتو مهمون شهیهم ادمهیکه  ییتا جا! تو؟! اوش؟یس -

 ...اوشیکه تو و س دونهیمهراد م!؟...يکرد
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 ...یبهش بگ دیتوام نبا! دونهینه نم! نه -

 !چرا؟ -

بهتر  يدیفهم یکه م نیا دونمینم...ينبود انشیافتاده که تو اصال در جر ییاتفاقا يسر هیمدت  نیا...نیبب -

 ، ..يخبر یو ب یدونیاالن که نم طیشرا نیا ایبود 

 !؟یزنیحرف م يدار یاز چ: دمیشن یضربان قلبم را م يصدا

 ....مهراد خان با معرفت یبه سالمت: هال داد زد ياز تو یکس

 ....کاش سالمت بمونه امشب: لب گفت ریزد و ز يپوزخند مسخره ا ده،یکه مشخص بود مثل من شن شهرزاد

 ...حرفت و بزن! مزه نپرون: سرش داد زدم يشتریب تیعصبان اب

حرفا رو  نیا یکن یفراموش م نکهیاونم ا ،يبهم بد یقول هی دیکنم با فیبرات ماجرا رو تعر نکهیقبل از ا نیبب -

مورد باهات صحبت  نیکه من در ا یگینم یلینه ل اوشینه به مهراد نه س یطیشرا چیمن بهت زدم و تحت ه

 ..کردم

 خب بگو یلیخ -

 کنم،  ینیمقدمه چ کمیبزار قبلش  -

 ...بگو ست،یالزم ن ینیمقدمه چ -

 نیبش ایب -

 .شدم یم وانهیکرد داشتم د یکه م یاز وقت کش. تخت نشستم يدادم و لبه  رونیرا با حرص ب نفسم

 تیکه به تو اهم يانقدر یدونیداشته باشم، م میدگبرادر بزرگتر مثل مهراد تو زن هیآرزوم بوده که  شهیمن هم -

 ..شه ادم بهت حسادت کنه یباعث م کشهیکنه و نقشه م یم يزیبرنامه ر شتیآسا يکه برا يانقدر ده،یم

 !دهیم تیاز من اهم شتریدوست دختراش ب یکتون يگرفته، مهراد به بندا تیشوخ: زدم پوزخند

پس روحتم خبر نداره که به خاطر تو، : را باال انداخت، چند لحظه با دقت نگاهم کرد و بعد گفت شیابروها

 ...!چرخونه یچند نفر و داره رو انگشتش م یزندگ

 !ه؟یمنظورت چ -

است  گهینفر د هیکه چشمش دنبال  نیکرد ه یفکر م ومد،یاز اولشم خوشش نم اد،یخوشش نم یلیمهراد از ل -

انقدر  ،يخونه اتون فکر کرد تو دوستش دار شیبعدش که تو آورد...و نداره اقتتیو ل خورهیو نمبه درد ت یعنی

 یلیبه ل دمیشا ایفرصت بده،  هتمدت ب هیخواست  ،یکه به خاطرش خودت و تو دردسر انداخت يدوستش دار
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 میدوباره تصم دیمدت که فهم هیبعد از ....در چه حده اوشیفرصت بده، اون موقع خبر نداشت که رابطه اش با س

که  یباور کن ،یقبول کن یلیل یو تو زندگ اوشیکنه که تو حضور س يکه شده کار يهر جور ،يجور هیگرفت 

بود،  نیها هم فقط به خاطر هم یاون اومدن و رفتن ها، دورهم....یفراموشش کن دیشده و با اوشیس يبرا یلیل

و تو خونه اش  اوشیس گهیاون روز که قسم خورد د زنه،یم ریبا ت االنشم نیو هم اوشیس ي هیوگرنه مهراد سا

 .....قلب قسم خورد میاز صم دهیراه نم

 ! !؟یدونیرو از کجا م نایتو ا: دمیتابانه پرس یب

 ...خودم بمونه آخرش یبزار قسمت معرف -

رو دوست  یلیداد ل یکرد و نشون م یکه وانمود م ياون طور اوشیس..: بلند شد و رفت سمت پنجره شیجا از

سرش  یلیل نکهیمهراد به خاطر ا ستم،یداستان و کامال مطمئن ن يجا نیا! داشت دمیشا دونمینم....اینداشت، 

رو از  یلیو سخت هست و فکر ل تسف اوشیکه س ینیتو بب ایدرصدم به تو فکر نکنه،  هی گهیگرم باشه و د

و  یو قانون یبانک يمعمامله ها يسر هیسر جاش، نگه داشت، با  دیو با زور و تهد اوشیس یکن رونیسرت ب

 اوشیس...بمونه ادیچه ن ادیخوشش ب یلیچه از ل! پا پس نکشه یلیوادارش کرد که از بودن با ل یرقانونیغ

بود که  يضربه ا نیبدتر يتو اون و از خودت روند نکهیمن ا ربه نظ! چند ماه نیداشت ا يبد یلیخ تیوضع

و بدون  یآدم واقع هیباور کن از دست دادن تو، به عنوان  یکنه، ول ی اون به خاطر غرورش قبول نمخورد، حاال

 !بود که پشت سرش خراب شد یپل نیکلک و نقشه آخر

 ! !؟یگیم يدار یچ: صدا گفتم یب...کرد یآمد، مغزم پر بود، درد م یسخت باال م نفسم

 ش،یمنگنه، نه راه پس داره نه پ يوسط مونده ال نیا اوشیس...خبر نداره یچیهم مثل تو روحش از ه یلیل -

با خانوادش  اوشمیجلو، س ادیبا خانوادش ن اوشیدو نفر با هم رابطه داشته باشن، تا س نیا زارهینم گهید یرعلیام

کشتش، از  یم شیبره خواستگار نکهیاز ا قبلمتنفره که مطمئن باش  یلیقطع رابطه کرده، مادرش انقدر از ل

مونده  فیبالتکل یلیل جهیو در نت ادیو جلو نم دهیپا پس کش اوشیخان داداش شما به خاطر س...اون طرف مهراد

 ....مدت نیو تمام ا...! کنه یو نابود م اوشیس یشه داره زندگ کیو ممکنه باز به تو نزد

کلمه هم در تمام طول عمرش  کیاز آن  شیدفعه چنان ساکت شد که انگار پ کیاتاق باز شد، شهرزاد  در

: نگاه مشکوکش را از من به شهرزاد و دوباره از شهرزاد به من انداخت...حرف نزده، مهراد سرش را داخل آورد

 !شام؟ دیارینم فیتشر! دایخوب خلوت کرد

 ..!گهید ي قهیچند دق م،یایم...میایم: را به زحمت فرو دادم میگلو آب
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 !حالت خوبه؟ -

 ! آره چطور؟ -

 ...دهیرنگت پر -

چند لحظه تنهامون بزار اگه  هیخوبم خوبم، : تکان دادم عیبه شهرزاد انداخت، سرم را سر ینگاه پر از سوال دوباره

 ...!شهیم

 ...رفت رونیرا باال انداخت و با تعلل ب شیها شانه

 !ادامه بده: برگشتم سمت شهرزاد دوباره

 !وقت شب؟ نیکجا ا! آقا حامد؟: بلند شد شیز جارا باز کردم، نگهبان ا نگیدر پارک موتیر با

 هی رمیدارم م: کنده شد شیبا شتاب از جا نیماش دیکش غیج یکف سنگ يرو نیماش کیعقب گرفتم، الست دنده

 !ارمیاز دوستام و از فرودگاه ب یکیبگو رفتم  دیکار دارم، اگه مهراد ازت پرس ییجا

 ...!آقا باشه

نشسته بود،  نیزم يرو یبرف زمستان ي هیال نیگاز، اول يگذاشتم رو اریاخت یرا ب میپا ابان،یخ يتو دمیچیپ

 ....پوش شده بود دیسف کدستیها،  ابانیها، در خت ها، خ نیماش

خودش را آن قدر رفته باشد که از حفظ  يخانه  ریکه مس یمثل کس رفتم،یرا ناخوداگاه م یرعلیام يخانه  ریمس

تمام مدت راه، ! کردم یذهنم مرور م يرا هم تو شیهزار بار کوچه پس کوچه ها يزانگار که رو...! شده باشد

 دم،ید یرا م یلیل دیبا....دارند ازیکمکم ن هب اوشیو س یلیکردم که گفته بود ل یفقط به حرف آخر شهرزاد فکر م

کردم  یخورده بود، مثل من، مثل من که تمام مدت فکر م يباز! دیفهم یگفتم و م یرا م زیهمه چ دیبا

 ...شده داریب یقیماندم که از خواب عم یم یمثل کس...دهیرا خر یلیل یو زندگ ستادهیدلباخته و عاشق ا اوشیس

و  دمیکه از درون خرد شدم، عذاب کش ییتمام روزها يخواستم به اندازه ! اول از همه بروم سراغ مهراد خواستم

اما فکر ...و حرف نزند چدیکردم مشت و لگد حواله اش کنم، خواستم مثل من درد بکشد، به خودش بپتحمل 

صاف و ساده که رك و  يآدم ها دمفکر کر! نباشم؟ استیها مثل خودش با س نیتمام ا يکردم که چرا به جا

تو دار و زرنگ که  يطرف را عذاب بدهند که آدم ها يآن قدر توانندینم چوقتیزنند ه یپرده حرفشان را م یب

 ...! زنندیم هیکشند و طعنه کنا ینقشه م

شام درست بغل دست  زیرفتم، سرم رونیحرف از اتاق ب یو ب الیخ یشهرزاد که تمام شد، ب يحرف ها پس

رفتن  نییپا يبرا یراه نمیبغض سنگ نیکه از ب دمیجو یم زیلقمه ها را آن قدر ر دم،یمهراد نشستم، شام کش
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زدم،  رونیاز خانه ب یو پنهان کتکردنشان نشستم و بعد که رفتند سراغ بساطشان، سا يورق باز يکنند، پا دایپ

پا انداخته لبخند  يمبل و پا رو يام نشسته بود رو يرازدار نیجز شهرزاد که خوشحال از ا دیکس نفهم چیه

 .....زد یم

 !دیجوش یبودم که از درون م یآتشفشان

جواب نداد، چند بار  ،یرعلیبه دوازده شب بود، زنگ زدم به ام کیکه ساعت نزد دمیخانه شان رس دم

همه داستان چه  نیحجم ا دنیکردم که از شن یتصور م...را گرفتم یلیل يطاقت شماره  ینشد، ب يخبر...گرفتم

 يمنافع خودش نقش باز اطرخ مدت به نیدوستش نداشته تمام ا اوشیکه بفهمد س نیکند، از ا یم دایپ یحال

 ! میرا هضم کن قتیهمه حق نیچطور ا میکرد یکنار هم و فکر م مینشست یم دیبا د،یفهم یم دیبا.....کرده یم

 ..سالم...الو -

 !میبا هم حرف بزن دیمن دم درتونم با نییپا ایب...یلیسالم ل -

 یلیخواهر ل ام،یمح ستم،یین یلیمن ل..سالم آقا حامد -

 ! !؟یلیخواهر ل -

 ..ایبله، مح -

 !خودش کجاست؟..بله...آها -

 ...ومدنیبردتش درمانگاه هنوز ن یرعلیفکر کنم مسموم شده بود، ام.... سر شب حالش بد شد،...آقا حامد -

 !؟؟ پس چرا به من خبر ندادن؟! ؟!چرا -

 ....دونمینم -

 ! !کدوم درمانگاه؟_

 

 چهاردهم  فصل

 ...خوادیدختره شهرزاد شمارتو م نیزد بچه؟ ا بتیغ کجا

 ! !بدم شمارتو بهش؟...شه ها الیخ یحرفاس که ب نیتر از ا سمج

 ! !؟يدار یتو برنم یگوش چرا

 .ابونیسر بزاره کوه و ب يجور نیتو ورق ا ییرسوا هیو  یحاکم کت هینداره آدم واسه  تیخوب

 ؟ییکجا
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 .ومدمیمنم م یگفت یفرودگاه؟ خب م یرفت

 کمک ایپاشو زودتر ب یهر جا هست ،یکنه، فقط گفتم خجالت بکش یواستاده داره خونه رو جمع م نینوش

 !چرا؟ يدینم جواب

 ....پاسخ یام اس ها را بستم، دوازه تماس ب اس

 ...بود ستادهیا میجلو يچا وانیبا ل ایرا که باال آوردم مح سرم

 ...يدیخانوم،زحمت کش یمرس -

 ...فتمیراه ب دیبا گهیاگه بخوام برم االن د...یعنیبرم دانشگاه،  دیآقا حامد، من امروز با -

 !شش صبحه! االن؟ -

 ...منم بمونم نرم یلیمراقبت از ل ياگه الزم باشه برا نمیبب خواستمیشهرستانم، م يآخه دانشجو -

 ..دمیفهم یحرف ها را نم لیو منگ بودم که منظور و دل جیبودم،آن قدر گ دهیمنظورش را فهم تازه

 ..ممنون از لطفتون...هم هست یرعلیمن هستم تازه ام ستین يازینه، نه ن...آها -

 رهیها باز کنن م شگاهیکه آزما گهیدو ساعت د یکیتا  گهیم یرعلیام: زد یحال یرا خم کرد و لبخند ب سرش

 ....رهیگ یو م شیآزما ي جهینت

 ...بنده خدابود  دهیخواب نیرو زم ،یلیدستش درد نکنه، کنار تخت ل -

 .کنه یکار و م نیمنم هم يبرا...گهیخب برادرشه د -

 و راه افتاد سمت آشپزخانه  دیحرفش خند نیبند ا پشت

 تیاهم یلیمن به ل يبشه که به اندازه  داینفر پ هی يروز هیکردم  یفکر نم: حرفش فکر کردم، متعجب گفتم به

 ...بده

 د؟یکرد یم يفکر نیچرا همچ -

و  یسع چیکنه، ه ینم يکار چیباشه ه یمحبوب تیدوستش داشته باشن و شخص هیبق نکهیا يبرا یلیچون ل -

 ...کنه ینم یتالش

 ! د؟یدوستش دار يپس شما چه جور -

 ینشون بدن و م خوانیکه واقعا هستن و نم يزیکنم، اون چ یآدما رو نگاه نم يظاهر تیچون من شخص -

دوست  يچره  هیکه بق زارهیاما نم دم،یکه تو تمام عمرم د هیدختر لجباز نیتر یدوست داشتن یلیفهمم، ل

حوصله شو ....کنن ینم یو تالش یسع انشونیدرون اطراف دنید يبرا نن،یب یآدما هم نم نن،یشو بب یداشتن
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 یحت یرو کشف کنن، وقت گهینفر د هی یواقع تیشخص ننیبخوان تازه بش نکهیوقت ا.....ندارن، وقتشو ندارن

 دهیو نفهم دهیند اوشمیس یحت! خودشونم موندن دنیهنوز تو فهم

 چرا؟ دونمیاما نم ست،ین دهیکه نشون م يزیاون چ یلیبه نظر منم ل -

 نیهم از هم یلیل.....یکن یجلوت که بهشون خوب کشنیعالم و آدم صف م یکه خوب ينشون بد یچون وقت -

 ترسه یم

 رمیمن م: آمد رونیرا کمتر کرد و از آشپزخانه ب يکتر ریقانع شده باشد، ز دیرس یرا تکان داد به نظر م سرش

جا  نیا.... دیکن ییرایکنم از خودتون پذ یخواهش م ز،یم يرو دمیگازه صبحانه هم چ يرو يکتر...آماده شم

 ...خودتونه يهم مثل خونه 

 نیا دیبا یلیکردم با خودم گفتم ل یرفتنش را با چشم دنبال م کهیمنظورش لبخند زدم و در حال یمحبت ب به

که االن  ییبه جا دیرس ینم چوقتیهم اگر از اول بودند، ه دیشا...آدم ها را کنارش داشته باشد نیخانواده و ا

 ...بود دهیرس

 ....هم افتاد يرو نمیسنگ ينشده پلک ها قهیدق کیمبل و  یدادم به پشت هیفکرها دوباره سرم را تک نیا با

 کینزد يمبل نشسته بود و از فاصله ا يرو یلیرا باز کردم، ل میکنارم چشم ها یحس کردن حضور کس با

 ....شده بود دهیکش میشدم که رو يسفر يتازه متوجه پتو....کرد ینگاهم م

 !؟..يجا بود نیا شبیتو از د: آرام گفت ییصدا با

 داریب یرعلیام! خوابم برده؟ تیوضع نیمبل خشک شده بود، فکر کردم چند ساعت است که در هم يرو بدنم

 !رد؟یرا بگ یلیل يها شیرفته جواب آزما! شده؟

 !ساعت چنده؟ -

 ...صبح باشه میفکر کنم نه، نه و ن: هدف به اطراف چرخاند یرا ب سرش

 ..برم دیشده با رمید: کنار زدم میو پتو را از رو دمیکش میپلک ها يدستم را چند بار محکم رو کف

 !نه؟...یستیازم متنفر ن یعنی نیا...نیا ،يجا بود نیتو به خاطر من ا -

 ...یکن یم یو توهمات خودت زندگ ایچرا انقدر تو رو: نگاهش کردم میمستق

 ...يانقدر از من متنفر شد یعنی: بلند شدم، به زحمت گفت میجا از

 !کجاست؟ یرعلیام -

 !؟ینگفت...رونیرفته ب...دونمینم -
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 !و نگفتم؟ یچ -

 !جا؟ نیا ياومد یر چاگر به خاطر من نبوده پس به خاط -

 ....امیازم خواست ب یرعلیکه ام نیبه خاطر ا -

 ...تمام کردن بحث خوب بود ياما برا د،یدروغ بزرگ از کجا به ذهنم رس نیا دمینفهم

 ...نه ای دیا یافتادم سمت در، اما تمام حواسم بود که پشت سرم م راه

موجود  نیتر فیو ظر نیتر فیضع هیرفتن نگاهش کردم، شب رونیبلند نشد موقع ب شیکه از جا دمید یوقت

مهراد و نقشه  ادی....تر از او وجود ندارد يبه عالم و آدم ثابت کند که قو خواستیماند، که دلش م یعالم م

 میلحظه پا کی....خورده بود افتادم اوشیکه از س يباز ادی....افتادم یلیخودم و ل یبدبخت ادیافتادم،  شیها

 ...! شدم مانیاما به همان سرعت پش م،یرا بگو زیکه برگردم داخل و همه چ سست شد

 ...نبود یوقت مناسب حاال

رودر  يخودم را برا دیمهراد، با شیگشتم خانه، پ یدوباره برم دیآمدم، با نییپا یکیرا بستم و پله ها را دو تا  در

 ....کردم یکنم آماده م يبه بعد باز نیکه قرار بود از ا یرو شدن با نقش

خانه اول از همه  دمیرس یرفت فکر کردم وقت یم یاهیس میآمدن از پله ها چشم ها نییداشتم موقع پا ضعف

 ...کنم دایخوردن پ يبرا يزیچ

 دمیپارك شده بود، سرك کش نگیدر پارک يرا شناختم که جلو یرعلیام نیکوچه که شدم، بالفاصله ماش وارد

طاقت جلو رفتم و با  یآمد، ب یو به نظر خواب م یصندل یسرش را گذاشته بود پشت ن،یماش ينشسته بود تو

 ختهیاش خسته و بهم ر افهیق....داد نییرا پا شهیرا باز کرد، ش شیچشم ها عیسر....شهیپشت دست زدم به ش

 !حال یآشفته و ب...بود

 !شده؟ یچ -

 باال، ایب -

کرخت شده بود تمام بدنم هشدار  میزار و نزارش دست و پاها ي افهیرا باز کرد، از لحن حرف زدنش از ق در

 ! العالج؟ يماریب! سرطان؟! ش؟یآزما ي جهینت! کرد یوار کار م وانهیمغزم د....داد یرا م ياتفاق بد

 ...یصندل يرا انداختم رو خودم

 !؟یو گرفت شیازما جهینت: زده بود خیسرد و  يبه طرز عذاب آور نیماش يفضا

 آره...: انداخت نییخشکش، سرش را پا يلب ها يرو دیرا کش زبانش
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 یمن هم کنارش م رد،یسرطان باشد و بم تشیفکر کردم نها! داده یهشدار نم لیدل یشدم که وجودم ب مطمئن

 ....رمیم

 ...را نداشتم که بخواهم ادامه بدهد نیا توان

 !میزل زده بود نگیپارک يو نرده نرده ا دیبه در سف مان،یهر دو ساکت به روبرو يا قهیدق پنج

 ....و بده ششیآزما....يبرگه : گفتم عاقبت

به زحمت باز کردم، از باال  د،یلرز یم میدست ها...گرفت میحرف جلو یو ب دیکش رونیب یاورکتش پاکت بیج از

که نظرم را  يزیتنها چ...دمیفهم یشان را نم یکه معن یو تخصص یسیرد کردم، کلمات انگل عیرا سر نشییتا پا

 ...دز یم دییمهر تا جهیبود که به بد بودن نت يتویجلب کرد عالمت پاس

 ...آمد یشده بود، نفسم باال نم قیرا مچاله کردم، هوا رق برگه

کردم  یم داشیاگه زودتر پ! کردم داشیپ ریلعنت به من، لعنت به من که انقدر د: با بغض گفت یرعلیام

 ....فتهیاتفاق ب نیا زاشتمینم

 !ه؟یچ شیضیمر: شد یم ریسراز اریاخت یب میرا بستم، اشک ها يها چشم

 !؟یضیمر: متعجب گفت...باعث شد چشم باز کنم یرعلیام سکوت

 ....ویتیپاس نیا...نیپس ا -

 ....حامله است: اوردیکند تا به زبان ب جان

 !؟یچ: دمیخند.... کردند یسرم خال يداغ را رو ریق يرفتم، حس کردم بشکه  وا

 ....اش کنم کهیت کهیکنم ت دایرذل و پ اوشیاون س دیبا -

 !؟یکن یم یشوخ -

 ...زارمیروز خوش برات نم هی گهید...اوشیآخ س...اوشیس: را فشرد شیسر انگشتانش پلک ها با

 !؟یکن یم یشوخ...با توام -

 یکه شوخ خورهیم ییحال من به کسا! ! ؟یوخچه ش! شینیبیم يدار! دستته: برگه را گرفت و تکان داد سر

 ....آخه تو بچه یدونیچه م...رتشمیغ یمن از تو بدترم، من داغون تر از توام، من برادرشم، برادر ب! ! دارن؟

 ....نیفرمان ماش يرا گذاشت رو سرش

 ....شدم ادهیحس و ربات وار پ یب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فالح لدای  – ردیگ یانتقام م

wWw.98iA.Com ٢٧٦ 

تلوتلو ...افتاد وسط کوچه ام ادمیبوق زنان از کنارم رد شد و  ینیماش...رفت یم جیمرگ داشتم، سرم گ حال

 .. نییراه افتادم سمت پا زانیهدف، افتان و خ یب...رو ادهیپ يخوران خودم را انداختم تو

چند متر آنطرف تر خورد ...اسم مهراد، با تمام توانم پرتابش کردم دنیبا د دمیکش رونیب بمیاز ج دیام لرز یگوش

 ...افتاد نیزم يخانه،وتکه تکه رو کی يآجر ي وارهیبه د

تب  یشانیپ يزده ام را گذاشتم رو خیدست ..دوباره بلند شدم...خوردم نیرو چند بار زم ادهیتند پ یبیسراش يرو

 ....و همه کس را آب کنم زیهمه چ تواسنتمیبودم که م ي، وسط ان همه برف و سرما مثل کوره ا...دارم

مهراد چرا، ...رفتم سر وقت مهراد یم دینه با.....اوشیرفتم سراغ س یاول از همه م دیبا! کردم؟ یچکار م دیبا

 ي نهیگز اوشیبهتر بود، س اوشیس...کردم یم ستیکدامشان را سر به ن دیبا....یلیمادر ل یلیپدر ل..حاج آقا

 ! پدر؟....پدر شده بود اوشیبود، س يبهتر

 يتو يزیچ چیه گریحس کردم د...معده ام و باال آوردم اتیم محتودو ال شدم و تما ن،یزم يزانو افتادم رو دو

 ....شده بودم، هزار تکه شده بودم زیر زیوجودم نمانده، ر

 یآدم برف شیکه چند نفر جلو یبه پارک دمیرس ابانیخ يمتحرك دوباره راه افتادم، انتها يمثل جنازه ا خسته،

 د،ید یتار م میرفتم داخل پارك چشم ها يفکر چیبدون ه..انداختند یکردند و با سر و صدا عکس م یدرست م

 ...دمیدیرا به زحمت م میپاها يجلو

و  دیکش یکه زبانه م ییاز درون آتش گرفته بودم، شعله ها...نشستم نیزم يحوض بزرگ وسط پارك رو کنار

 ....تمام شده بود زیهمه چ...کردم یسوازند حس م میقلبم را 

 يحوض چهره  يآب پر از لجم و خزه  يم دو طرف حوض و سرم را تا شانه فرو بردم تورا گذاشت دستم

 ینگاه م الیخ یمهراد ب د،یخند یم اوشیکرد، س یم هیبسته ام گر يپشت چشم ها یلیمعصوم و مظلوم ل

تمام  ایرفته بودم، دن دستاز دست رفته بود، من از  یلیل. خورد یخوردند فکرشان مغزم را م یمغزم را م.....کرد

 ....شده بود

 میدو زانو يبود باز دلم بهم خورد رو دهیکه به سر و صورتم چسب یلجن ياز بو...آوردم رونیرا از آب ب سرم

 ..از حال رفتم بایپارك تقر يها خیبرف و  يرو هیعقب نشستم و کمتر از چند ثان

*** 

 يبستر هیآب بدن و ذات الر دیام به خاطر کمبود شدآورم، سه روز تم یبعد از آن را به خاطر نم يروزها

برد و کابوس  یکردم، خوابم م یفکر م...زدم یتخت اتاق خودم طاقباز به سقف زل م يهفته، رو کی....بودم
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سرو ته  یب يکابوس ها دم،ید یکردم و دوباره کابوس م یو دوباره فکر م خوردمیبه زحمت غذا م دم،ید یم

 !شدم در ذهنم نمانده بود یم داریب یکه وقت يا

کرد  یکرده اند، مهراد روز سوم که آماده ام م دایو کجا پ ینداشت که بدانم من را ک تیاهم يذره ا میبرا یحت

 دهیرا فهم انیو بعد که جر یرعلیداد که رفته سر وقت ام حیتوض یبه خانه برگردم با اوقات تلخ مارستانیاز ب

 !کرده دایط پارك پوس هوشیاطراف را گشته و من را ب

 یم کمیآورد، هر بار که نزد یبه زبان هم نم یحت! انیگفت آن جر یزد، م ینم یحرف یلیخبر باردار بودن ل از

شدم،  یم یزدم کاش خال یکاش م...! صورتش يبزنم تو یلیخواست س یدلم م دیپرس یشد و حالم را م

 نیا! نداشت یحال درست همکند، اما خودش  یرا مخف نهیهمه حجم درد و ک نیمگردرونم چقدر جا داشت که ا

 یم شیگشتن ها اوشیاز در به در دنبال س دم،یفهم یاش م ینصفه شب يها دنیکش گاریرا از پاکت پاکت س

 یکه به فرد نامعلوم ییفحش و ناسزاها د،یکش یکه م ییعربده ها د،یکوب یم واریکه به د ییمشت ها دم،یفهم

 !ساست و ب اوشیتم مخاطبش سداش نیقیداد و من  یم

کردنش به شهرزاد زنگ زدم،  دایپ يمن هم برا یکرد، حت ینم شیدایپ چکسیه....شده بود بیغ! نبود اوشیس

 گفت خبر ندارد، 

 !نگرفته اوشیاز س يخبر چیاز چند شب قبل تا به حال ه گفت

ام در آن روزها  یزندگ جانیکردنش مشتاق بودم، تنهاا ه دایپ ياز همه من برا شتریفرار کرده بود و ب اوشیس

خبر  نیا دنیباور کنم که بعد از شن خواستمیو اصال هم نم! از خبر پدر شدنش بود اوشیعکس العمل س دنید

 ..!خبرش کرده بود ،یلیحتما ل...خودش را گم و گور کرده

از  ادتیع يبرا ش،یمثل خود واقع ع،یام و مطما، مودب و آر يهفته آمد خانه  کیکه بعد از گذشت  یلیل همان

 ...!زد اجازه گرفت یدو دو م یمانیو پش يهم دلسوز دیاز زور خشم و شا شیکه چشم ها يمن از مهراد

و هلش  دمیپر میها از جا یمثل وحش اریاخت یب کدفعه،ی یحال یو ب یحس یهفته ب کیاتاق، بعد از  يتو آمد

تمام ..! نگاه کنم شیتوانستم به صورتش، به چشم ها ینم گرید...در را بستم....کردم رونشیدادم و از اتاق ب

 !بود بهیغر میکه برا يزیوجودم پر از نفرت شده بود، چ

 هیگر خت،یاتاق نشست، حرف زد، درد و دل کرد اشک ر يپشت در بسته  شتریهم ب دیشا ایساعت  مین ،

 ....زدم که از ترسش بلند شد و رفت يگفتم قاتل، به در بسته لگد... دانداز یقسم خورد که بچه اش را م.... کرد
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خوردم که  یکه م ییقسم ها ادی...با مادرش افتادم میقول و قرارها ادیحاج آقا افتادم،  ادیمادرش افتادم،  ادی بعد

 یفکر م شتریشدم، هر چه ب یم وانهیداشتم د! کردم؟ یچکار م دیبا... کنم یاز دختر کله شق اش مواظبت م

و سخت تر از ... اتفاق قابل جبران نبود نیا دم،ید یرا از دست رفته م زیهمه چ دم،یرس یم جهیکردم کمتر به نت

مهراد است و نقشه  ش،یها یمهراد است و زرنگ یدانستم مقصر اصل یبود که م نیاتفاق ها، ا نیهضم تمام ا

 یم خوردیو تا م وارید خیچسباندمش ب یم دیچرا نبا! ستنزدم به ندان یدانستم و خودم را م یم....شیها دنیکش

 !نبود؟ نیهم شمگر حق! زدمش؟

 یرا هم به زحمت م شیجواب سالم ها گریشدم د یتر و تلخ تر م نیآنکه بخواهم روز به روز سر و سنگ یب

 لشیآنکه دل یطرف و تحمل رفتار خشک و سرد من ب کیبعد از دو هفته از  اوشینکردن س دایپ یدادم، بدبخت

 ....کرد یرا بداند ذره ذره آبش م

 !کرد یبود که دل آشوبم را آرام م يزیتنها چ نیا و

*** 

 ...بچه رو بندازه دینشده با ریتا د! دو ماهشه کیاالن نزد! ؟یصبر کن يخوایم یتا ک -

کردن  دایفقط پ.! ...کردن اون دایحرومزاده واسم مهمه فقط پ اوشیاالن فقط اون س! ستیواسم مهم ن یلیل -

 !نمیوسط و بعد خرد شدنش و به چشم بب نیجا، هم نیکه بکشونمش ا یراه هی

شرف نقشه دارم، من  یب اوشیواسه اون س شتریمن از تو ب! نیبب...من و نیبب ،یرعلیام ستیراهش ن نیا -

پدرت  ایمادرش  نکهیتباه بشه، قبل از ا نیاز ا شتریب دیوسط نبا نیا یلیکردنشم، اما ل دایپ ياز تو تشنه  شتریب

 ...میکن کسرهیاون بچه رو  فیتکل دیبه پا بشه با گهیجنجال د هیبفهمن و 

 ...ندارم اوشیس يجلو یسالح چیه گهیمن د ياونجور! نه -

 ! !اون بچه سالحته؟....که اون بچه رو نهیمنظرت ا....یعنی! ؟یچ یعنی -

جلو  ایبهش گفتم با خانودات ب یوقت! و تا آخر عمرش عذاب بدم مهراد؟ اوشیس ياون بچه نباشه من چجور -

و واسه ازدواج  یلیل یعنی! نه؟! و خرد کرد یلیل ينجوریا! آره؟! عقب دیو کش یهمه چ ریزد ز يخواستگار ایو ب

و واسه ازدواج  یلیکه ل شهیم مجبور! ! شه؟ یم یبچه وسط باشه چ هی يپس حاال که پا! خواست، ها؟ ینم

 ...بکنه، بکنه خوادیو که نم يو کار ادیب! جلو ادیبخواد و ب

بعد چند وقت طالق ! بشه؟ یکه چ: گفت يرا نگاه کرد و بعد با ناباور یرعلیباز ام مهیچند لحظه با دهان ن مهراد

 !بچه هیزن مطلقه با  هی شهیوسط م نیمونه ا یم یلیباز ل! شیزندگ یپ رهیو باز م رهیگ یم
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 ...!ستیمهم ن -

بار بعد از دو  نیاول يبرا.. شناختم ینم یآدم نیرا همچ یرعلیام! مهراد تعجب کردم يبار من هم به اندازه  نیا

دادند وسط  یگرفتند و هلش م یم میتصم شیبرا هیکنار بود و بق شهیچرا هم! سوخت یلیل يهفته، دلم برا

 ! ! رد؟یبگ میاش تصم یخودش و زندگ يجلسه نبود که برا نیا يچرا خودش تو! گود؟

! سنگ که نرفته ریکنم، ز دایهفته برات پ نیو تا آخر هم اوشیبهت س دمینباش، من خودم قول م نیتو فکر ا -

 ...چرخه یشهر داره م نیتو هم ییجا هیخبر مرگش زنده است هنوز، 

 يبه اندازه  دمیفهم ینم ،يگریاش و نگاهش را انداخت سمت د یشانیپ يبان کرد رو هیدستش را سا یرعلیام

من  يکه خوردند به اندازه  ياگر اوج ضربه ا! آورند؟ یرا در م شیفقط ادا ایهستند  ختهیمن آشفته و به هم ر

 ! نداشتند همحرف زدن و بحث کردن  ينا گرید یگرفتند و حت یبود، مثل من آرام م

 !؟یبگ يزیچ يخوا یتو نم: فتبا غصه نگاهم کرد و گ مهراد

 !بگم؟ یچ -

 ...يزیهر چ...يزیچ هی...دونم ینم -

 ییمهراد با صدا. زل زدم يهدف برگرداندم و به در ورود یرا ب میلحن ملتمسانه اش خنده ام گرفت، رو از

 !چطوره؟ یلیحال ل: دیخسته پرس

 ینم گهیبار د نیا. نیکردم که دوباره خورد زم یتازه داشتم بلندش م...ماتم زده....افسرده..داغون! شهیمثل هم -

 ...تونم بلندش کنم

 ...به حالش کمک کنه تونهیفقط اونه که م! کنارش باشه اوشیس دیبا طیشرا نیبه نظر من تو ا -

 ینشون چیه....کنه یکمک م یلیشدن اون به حال منم خ دایپ: داد و با حرص گفت رونینفسش را ب یرعلیام

 !؟....ییآشنا یدوست يخانواده ا! شه؟یممگه ! ست؟یازش ن

 ....نه -

 ....وجودش جمع شده بود گفت يکه تو یرا با تمام حسرت نیا مهراد

 ...شهرزاد افتادم ادی دوباره

 !کند دایرا پ اوشیتوانست س یبود که م یکس تنها

 

 پانزدهم فصل
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  اوشیس

انتظار داشتم هر لحظه  ند،یآ یدانستم هنوز دنبالم م یبودم که تن و بدنم غرق عرق بود، م دهیقدر دو آن

نفر حامد باشد تا  کیدادم آن  یم حیو راهم را سد کند، ترج رونیاز درخت ها بپرد ب یکیاز پشت  شانیکی

 یو ب يا نهیشود باز بهتر از مهراد ک یم شیشود، منطق حال یگفتم اگر حامد باشد حرف سرش م....مهراد

 ....احساس است

راهم  د،یدو یکه با تمام توانش به سمتم م دمیرا د یرعلیام یجنگل يجاده  یشیو گرگ و م یکیدر تار عهکدفی

بود که مثل پلنگ  یرعلیمهراد هم بدتر از ام یشدم حت مانیکه کرده بودم پش يرا عوض کردم، از فکر

از  یکیاز پشت ...کرد یرا کر م میاضربان قلبم آن قدربلند بود که گوشه.....دیدو یدنبالم م یو زخم رخوردهیت

سبز شده بود خودم را  میجلو کبارهیکه  یپرتگاه يبود لبه  یدرخت ها راهم را دوباره کج کردم، به هر بدبخت

بود با همان سرعت بروم و پرتاب شوم ته دره و هزار تکه  کیسر بخورد نزد میبود پا کینزد...نگه داشتم

 ....شوم

با ...برق انتقام داشت شیچشم ها دیخند یبود و با دهان بسته م ستادهیسرم ا پشت یرعلیبرگشتم ام هراسان

را به سمت  شیبود و دست ها دهیدراز کش نیکف زم یلیدره را نگاه کردم ل نییآمد، پا یمصمم جلو م يقدم ها

 ....دمیفهم ینم.....خواست من هم بروم کنارش یم ایکرد  یباال گرفته بود، دعا م

 ....د و شانه ام را گرفتچنگ ز یرعلیام

 !؟یدونستیمثل خودت م. گفت بچه ات پسره يکرد و با خونسرد کیرا به گوشم نزد صورتش

 ...هق هق افتاده بودم به

 ....بچه ات شیپ يبر دیبا -

 .....صدا نداشتم خوردیتکان م میلب ها....حرف بزنم خواستم

 ....درآمد میباالخره صدا....بکشم ادیو اسمان تواسنتم فر نیزم نیلحظه معلق ب کیدر ...هلم داد یرعلیام

 یم نییدو شب از تخت پا نیبود که در ا يبار نیسوم نیرا باز کردم، ا میچشم ها....افتادم چهیقال يرو محکم

 ....نداشتم يتجربه ا نیو چند سال گذشته همچ ستیب کهیافتادم، سه بار در عرض دو شب، در حال

 ...شده بود به زحمت باز کردم دهیچیپ میرا که دور دست و پا ي، ملحفه اعرق بود سیخ بدنم
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 ینور را م يدرخت ها و باز يرنگ حرکت برگ ها یکلفت نارنج يپرده ها يروشن شده بود، از ال به ال هوا

 شیام دو شب پ یساعت مچ اورد،یب يواریساعت د میگفتم برا یساعت چند بود؟ کاش به شهرزاد م...دمید

 ...شکسته بود

جمع نکرده  نیزم يبه من که هنوز خودم را از رو یبه شدت باز شدت و شهرزاد داخل آمد، نگاه مشکوک در

 !؟يتازه اومد ر،یصبح به خ: کردم لبخند بزنم یسع. بودم انداخت و سرش را با تاسف تکان داد

 !ساعت دوازده ظهره! صبح؟ -

 ...شکست شیدو روز پ! يدیپرده لحاف زدن ساعتمم که د يجامن از کجا بفهمم، پشت پنجره هاشون که  -

 !نصب کنن ریحر يحواسشون نبود واسه شازده پرده  دیببخش: ستادیا میجلو نهیبه س دست

از  یافتاده، به سخت یدانستم که باز اتفاق یحوصله است، م یو ب ختهیکه به هم ر دمیطرز حرف زدنش فهم از

 !حالش چطوره؟ یلیل: تخت يبلند شدم و نشستم لبه  نیزم

 !مهراد صبح زنگ زده بود بهم: دیکش یقیرا خم کرد عقب و نفس عم سرش

 ؟! دونه؟یمن و تو رو م ي هیمگه قض! به تو؟ -

 دونست  یحامد که م -

 ...نزنه یکه حرف یازش خواست یتو گفت! حامد محاله انقدر دهن لق باشه که بره به مهراد بگه! ؟یخب که چ -

 ...وسط نباشه یلیکه منافع ل یتا وقت یول! ستین لق ناره ده -

 !شد یبود و لحظه به لحظه بزرگتر م ستادهیکنار اتاق ا کیتار ينقطه  کیمثل  یبدبخت

 !گفت بهت زنگ زده بود؟ یمهراد چ...خب -

درختان  يتازه و بو يهوا...جلو آمد و پرده ها را کنار زد، پنجره را پشت بندش باز کرد دهیکش يقدم ها با

 ...شد به داخل اتاق ریسراز يزیتبر

 !گفته؟ شیهم تو زندگ يا گهید زیچ دیمهراد جز تهد -

 !؟يدیچه تهد دمیپرس يدانستم باز با زار یم نکهیا با

 ....داشته باشد یو مال یقانون يها انیاز جر يزور کمتر دشیبودم که تهد دواریام و

 ....برگشت زدنشون... چک و سفته ها -

تصور کردم که ! صورتم و تصور کردم که مرده باشم يرو دمیرا کش دیسف يتخت، ملحفه  يرو دمیکش دراز

 !روز بدون ترس و دلهره بگذرد کیآرامش بچرخد  يرو میایروز دن کی
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 !؟يبا پدرت امروز صحبت کرد: تخت احساس کردم يرا لبه  نشستنش

مدت که با خودم کنار  هینباشن و دنبالم نگردن  از دوستامم هنوز نگران یکی شیحرف زدم، گفتم پ شبید -

 ...امیب

با خودت کنار  يادیز! کتاتورتیبه آغوش خانواده، مخصوصا مامان جان د يوقتشه برگرد: تمسخر گفت با

 ...!گهید ياومد

 !یازشون بخوام سخت در اشتباه یو بهشون بگم و کمک مال انیکه برگردم وجر نهیاگه منظورت ا -

 نیا یوقت خودم و قاط چیپشتم بودن ه يخانواده  نیهمچ هیمن اگه ! پسر بچه؟ یچرا تو انقدر کله شق -

 ! توش يریم شتریب یزنیدست و پا م یمونه و هر چ یکردم که مثل باتالق م ینم نایا فیکث يها يباز

 نظر نده یالک یدونینم يزیچ یوقت -

اثبات کنن  نکهیکه واسه ا يا دهیتازه به دوران رس يدارا هیبچه ماتو از اون ...دونمیخوب م یلیو خ يزیچ هی -

 ! پرن تو کثافت یبزرگ شدن جفت پا م

 !حالش چطوره؟ یلیل ینگفت -

 !بچه؟ ای ينگران مادر -

 خودش: گفتم یلرزان يرا به زحمت فرو دادم و با صدا میوجودم جا به جا شد، آب گلو يتو يزیچ

 !؟یحال بچه ات و بپرس يخواینم...بد، افتضاح -

جا به  الوگیو فقط د دمیتئاتر دراز کش کی يبود که حس کردم وسط صحنه  ادیکلمه آنقدر ز نیاشنا بودن ا نا

 ...میکن یجا م

 !خوامینه نم -

تخت و  يبلند شدنش از لبه  يکه صدا دیهم نکش قهی، چند دق....هم فشردم يرا محکم تر رو میچشم ها و

 !دمینبسته شدن در را ش

 ....و بردار یسالم، شهرزادم، گوش اوشیس -

اخر در باز  يامد دفعه  ینم ادمی ختم،یرا به هم ر میو کالفه با دست موها ستادمیوسط آشپزخانه ا يا لحظه

 یعنی ش،یو چهار ساعته پ ستینهار ب یعنی! روزید نیهم یعنیآخر  ي، هر چند دفعه ....کن را کجا گذاشته بودم

 ....شد یاستثنا به کنسرو ختم م یکه ب ییغذا يوعده ها

 ...فقط به اخبار دست اول گوش کن! برندار يبردار يخوا یخب، نم یلیخ -
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 ...کردم یبا چاقو باز م دینبود با يا چاره

من به حامد اعتماد  یعنی! ؟یچ یعنی یفهم یم! من يپا شدن اومدن دم خونه  يمهراد و حامد امروز دو نفر -

! کرده دایادرس من و پ يدیدالرام و جاو قیمهرادم از طر! و گفتم رفت گذاشت کف دست مهرادکردم و رازمون

 ....کنم یابیدوست دارم درصد هوشت و ارز ،یخوام حدس بزن یم! افتاد؟ یچه اتفاق نجایاومدن ا یکن یفکر م

 ...کردم بازش کنم یکنسرو و سع يرا گذاشتم لبه  چاقو

و مبل ها  زیخونه ام و شکست و م يها شهینصف ش یگم، مهراد وحش یخب، خودم م یلیخ! ؟یزنیحدس نم -

 شگاهشینما يکت بسته جلو گهیو چهار ساعت د ستیکه اگه تا ب وارید خیرو برگردوند و خودمم چسبوند ب

ست و د ریکه من و از ز شمممنون با دیکنه، البته از حامد با یم کسانیبا خاك  ممیزندگ ي هیندم بق لتیتحو

 چیبوده و مهراد ه یشیمسخره و نما دهیمشت تهد هی نایا یفکر کن دیو هارش نجات داد، شا یبرادر وحش يپا

ازت  يداد که تا آخر امشب اگه خبر امیپ رونیاز خونم رفت ب نکهیکنه اما حامد هم دو ساعت بعد از ا ینم يکار

 ...گهیو به مادر پدرت م یاتون و همه چ نهخو يبره جلو یم دارهیرو برم یلینشه ل

 یشرتم را رنگ یخون ت یفرو نرفته بود اما بالفاصله سرخ یلیشکمم، هر چند خ يدر رفت وخورد رو چاقو

 ...آشپزخانه نشستم يسنگ ها يرو ن،یکنسرو و چاقو را پرت کردم و کف زم..کرد

 ....رو نایا دیمن با یدونیم گهیخودت د -

 ....قطع شد ریگ غامیحرفش در بوق دستگاه پ ي هیبق

رها  میو اجازه دادم اشک ها میزانوها يسرم را گذاشتم رو د،یزخم شکمم فشار دادم، بغضم ترک يرا رو دستم

 ...شود

*** 

 یلیمادر به داستان، خ يحس و حال بودم و گرسنه و خون هم از بدنم رفته بود از ترس باز شدن پا یب نکهیا با

به خاطر آرام کردن و حفظت از  یرعلیحامد و مهراد و ام يدر و آن در زدن ها نیمغزم به کار افتاد، تمام ا عیسر

 تیحما شهیتوانستم مثل هم یرفتند، اگر م یم یلیل هراه ها را به خاطر عالقه شان نسبت ب نیتمام ا! بود یلیل

 یهم م یلیکه افتاده کنارش هستم، ل یتفاقاترا داشته باشم و مجابش کنم که هنوز هم با وجود تمام ا یلیل

که دارد مهراد و حامد  یطیرا آرام کند و محافظتم کند، چرا که حاال مطمئن بودم با شرا انشیتوانست اطراف

 ...کنند ینم يکار چینگران کردنش ه وترساندن  يبرا
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بود، برخالف  یسرد و تلخ و عصبان د،یایرا دادم که ب الیاش زنگ زدم و آدرس و یغروب بود که به گوش کینزد

اش،  يباردار ي هیاخم و تخم ها نه به خاطر قض نیتواسنتم حدس بزنم که ا یکردم، اما م یکه فکر م يزیچ

 ....اش شدت گرفته بود ياردارب ي هیقض دنیام داشت و با فهم يبود که به وفادار یبلکه به خاطر شک

 ....از بدنم رفته يادیشدم و خون ز یگفتم زخم دیایاش کنم ب یراض نکهیا يبرا

 یکس چیبه ه نکهیکند و بعد از قول دادن از ا ادداشتیچون و چرا آدرس را  یبود تا ب یجمله کاف کی نیهم

 !تلفن را قطع کند دهدیخبر نم

که  ییشکمم گرفتم و به زحمت از جا يبه صدا درآمد، دستم را رو الیبعد زنگ و میسه ساعت و ن درست

 ....نشسته بودم بلند شدم

به در،  دنیفکر کرده باشم، فقط همان چند قدم تا رس میبگو خواستمیکه م ییاز قبل به حرف ها نکهیا نه

 !کردم نیرا سبک سنگ میها یها و تلخ یها و شرمندگ ادیکردم و حرف ها داد و فر یشرابط را بررس

هم متوقف شد، او از وحشت  يشکم ها يسر خورد و رو نمایرا که باز کردم هر دو، قبل از سالم چشم ها در

 !نمیمبادا بچه آنقدر بزرگ شده باشد که بتوانم بب نکهیلباسم، من از ترس ا يخون رو یسرخ دنید

 !؟يکرد کاریچ: دیوحشت زده پرس دم،یو نگاهم را دزد دمیکه راحت شد خودم را عقب کش المیخ

 ...ستین يزیچ: افتادم سمت پله ها راه

 !ه؟یچرا لباست خون! ؟يکرد کاریچ گمیم! ستین يزیچ یچ یعنی: دیرا گرفت و محکم کش دستم

 !ناتمام یخودکش: و گفتم شیچشم ها يزل زدم تو تیجد با

شرتم را  یمبل، ت يحرف آمد، نشست رو یبه داخل خانه ب دنیراه را تا رس یکرد، مابق میشل شد و رها دستش

 يبابا یناسالمت! ؟يدینامحرم د: متعجب گفتم گر،ینگاهش را چرخان سمت د ز،یم يدرآوردم و پرت کردم رو

 ! ؟یکن یزخمم و بررس يخواینم! بچه اتم

 !یحیوق یلیخ -

 ....مارستانیبرم ب دیپس با -

 !قه؟یچقدر عم: برگشت و نگاهم کرد دیترد با

 ! ؟یچ -

 !گهیزخمت د -

 !راحت شم رمیکه بم ستین ياونقدر -
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 يکاریاز سر ب ،یو رفت يتو ناز و نعمت اومد! يکرد یناراحت زندگ یلینه که تا االن خ! ! ؟یراحت ش يریبم -

 ! !اد؟یانقدر ناراحتت کرده که به چشم من نم یچ ،يو کرد طنتاتیش ادمیز یو خوش

از : گفتم یبا تلخ اورد،یهم دوام ن قهیکه انتظارش را نداشتم چند دق یتیلحن و شخص رییو بهتم از تغ شوك

! که تو يکه به خاطر کار فتنیدر به در دنبال من ب يکرد جیکه بس ییکسا...حامد یعل ریمهراد ام! تو انیرافاط

 !ارنیپدر من و درب يو کرد یخواست! خودت

تو مجبور ! ؟یتو نخواست! فقط من بودم؟ یول! باشه من خواستم! من خواستم؟: و لرزان بود یاش عصب خنده

 !گلوت؟ ریچاقو گذاشته بودن ز! ؟يشد

! کردم فقط با تو طرفم یبهنام، فکر م يهمون موقع، اون روز تو خونه ...نه، مجبور نبودم اما اون موقع که -

 دیاالن من با! چاکتن نهیس يشده و عاشقا دایتازه پ يو برادرا کاریمشت االف و ب هیکردم طرفم  یفکر نم

تا من بتونم  یکن یتمومش م یزنیم حرف يریدتم مخو يبود که خودت شروع کرد يقائله ا نیا! ! کنم؟ کاریچ

 !میبرگردم سر خونه زندگ

 يخوایدر مورد اصل قضبه نم! ماجرا نیو پات باز شده به ا یانگار تازه من و شناخت یزنیحرف م يجور هی -

 !نه؟ ،یاصال صحبت کن

 دایسالنه سالنه رفتم سمت اتاق خواب تا لباس پ نداختم،یخودم را از تک و تا ن دم،یمنظورش را فهم نکهیا با

 .کنم

 !با توام -

 !بود که بهت گفتم یهمون ست،یدر کار ن يا هیاصل قض -

 !بچه است نیا هیاصل قض -

 !ستیدر کار ن يا هیقض چیه رونیب امیآلونک ب نیاز ا تیتا من نتونم با احساس امن -

 ! !؟یچ -

که با  دهینرم باشم، وقتش رس دیداد که با یدرونم هشدار م یکه دنبالم آمد، حس دمیرا شن شیقدم ها يصدا

 توانستم، یبرد اما نم ینم ییمحبت نظرش را جلب کنم، دعوا و کلنجارها راه به جا

 !کردم یتخت خال يکوله ام را سر و ته گرفتم و رو یحوصلگ یب با

زنگ من  هیبا  ؟یکن دیکه من و تهد یهست یگاهیواقعا تو جا يفکر کرد! اوش؟یس یکن یم دیمن و تهد -

 !کنه اون منم نه تو دیو تهد گرید یقرار باشه کس یاگه کس! نجانیاون سه نفر ا
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 ....گهید يجا هی رمیم! جهنم ان،یزنگ بزن ب -

 ....تا آخر عمرت فرار کن پس -

 !سخت بود....م کردنشرفت، دوباره برگرداندنش، آرا یاگر م....را گفت و رفت، ترس برم داشت نیا

همه  نیبه خاطر عشقت به من ا! ! ؟یعاشقم یگفت یم! ؟یکن یم ينجوریچرا با من ا: در نگهش داشتم يجلو

 ...پس ثابت کن االن وقتشه! خب یلیخ! ! ؟يدیکش یسخت

بهنام  يهمون شب تو خونه  ستیکه معلوم ن ییبه تو! ! ثابت کنم؟ یو به ک یچ! ! اوش؟یو ثابت کنم س یچ -

و مدرك  لیهزار تا دل! ! گن؟یکه عالم و آدم دارن پشت سرت بد م ییبه تو! ؟یسر داشت ریو ز گریچند نفر د

 !تن؟یتو زندگ گهیآوردن برام که باور کنم چند تا دختر د

 !یکن یحرف اونا رو باور م یکن يازم طرفدار نکهیا يدادن، جا لتیکه اون مهراد و حامد تحو هییدروغا نایا -

 !به من ياعتماد یانقدر ب

 ! ه؟یک يخونه  نجایا! يخودت باعثش شد -

 !دوستم -

 ! دوست دخترت؟! دوستت؟ -

 !یگیم ونیهذ يدار ستیحالت خوب ن...! یلیبس کن ل -

 ! !م؟یکن کاریچ! کنم؟ کاریچ دیبا هیچ فمیحرف درست بزن، بگو من االن تکل هیتو  گمیم ونیباشه من هذ -

 يرا گذاشتم دو طرف صورتش و با لحن ملتمسانه ا میآنکه خودم بخواهم دست ها یب دم،یکش یقیعم نفس

 ! شه؟یم یها رو چ هیقض نیاگه مادر من بفهمه ا یدونیم: گفتم

 ! شه؟یم یچ -

 ! بود دهیترس شیها چشم

 ....رهیگیتا تو و اون بچه رو نکشه آروم نم -

 !غلط کرده: دیشتاب خودش را عقب کش با

را بهم  شیبود که از خشم دندان ها ستادهیا میجلو يگریانگار آدم د! شناختم ینبود که م يآن دختر گرید ،یلیل

 !فشرد یم
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خب، من  یلیخ...خب یلیخ! ! م؟یازدواج کن! بشه؟ یچ تیدر نها يخوایتو م....راه و بهت نشون بدم یگفت -

 يمادر من اونجور! که بچه امون ساقدوشمونه یجلو، اما نه تو شرابط امیکنم م یم یجلو، من مادرم و راض امیم

 !جلو به نظرت؟ ادیم

 !منظور؟! ؟...خب: را گرد کرد شیها چشم

 ..عاقل باش کمیفکر کن،  کمی....هر دومون میریبگ میدرست تصم میباشه، تا بتون ابدیاون بچه ن -

 !ه بسته شده بودقطع شد، به خودم که آمدم در خان میگوشم خورد حرف ها يکه تو یمحکم یلیس با

*** 

 یرعلیتخت دراز بکشم، به سقف زل بزنم و منتظر باشم که هر لحظه در باز شود، مهراد و ام يمدام رو نکهیا از

قسمت شجاع روحم  يخوردم، ته مانده  یهم تکان نم میو حامد وارد شوند تا مرز جنون رفته بودم، اما از جا

ترس و واهمه به  نیکنند و ا میدایسراغم پ ندیایو آرزو کنم که ب نمیبش میکرد که فرار نکنم که سرجا یوادارم م

 یداده بود که چک و سفته ها را م غامیبار به شهرزاد پ نیآخر يکه شده زودتر تمام شود، مهراد برا یمتیهر ق

 نکهیا کردم، نگران خودم بودم، نگران یفکر نم دهایتهد نیکند، من اما به ا یم اهیکشد وسط و روزگارم را س

چرا  نکهینگران ا! ستادم؟یبچه ام ا یچند قدم يبه ذهنم هم خطور نکرد که در فاصله  دمیرا د یلیل یچرا وقت

 یلیدارد؟ چرا انقدر راحت به ل یکردم پدر شدن چه احساس یچرا باور نم! ! نداشتم؟ یاحساس! خودم يبه بچه 

 ! !گفته بودم بچه اش، بچه ام را بکشد؟

 ! !گرفته باشد؟ ينکند حرفم را جد! نکند بچه را بکشد؟! اتاق ترس برم داشت یکیتار در

کردم و دستپاچه  دایام را پ یکورمال کورمال گوش یکیتخت بلند شدم، در تار يعرق از رو سیو خ هراسان

خواب آلود و  شیکردم که جواب داد، صدا یشده بودم که بر دارد، داشتم قطع م مدیناا.... شماره اش را گرفتم

 ...گرفته بود

 !بله؟

 !؟يداریب! ؟یلیل

 ....شدم داریبودم، ب خواب

 دیببخش

 ؟یداشت کاریچ
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خواد  یم ایکنه  یم يمامان چه فکر ستیمهم ن نیبب..نبود يامروزم جد يحرفا..بگم خواستمیم...گمیم.....یلیل

ولش کن، من ...یعنیسالم بمونه،  خوامیم..برسه یبیبهش آس خوامیمنه، نم ياون بچه  نکهیمهم ا...کنه کاریچ

 !باشه؟... گمیم یدارم چ دمیفهم یظهر درست نم

 !اوش؟یخوبه س حالت

که ظهر گفتم و فراموش  ییفقط اون چرت و پرتا! و خودم درست کنم، باشه؟ یهمه چ دمیمن قول م نیبب یلیل

 ...کن

 ! تو سرته باز؟ يچه نقشه ا: ترشده بود يجد شیصدا

 !یکن یمنم باور نم يحرفا گهیگذاشتن که د ریتو تاث يآدما چقدر مگه رو نیا! ه؟ینقشه چ! نقشه

 ...بچه نیباشه ا دینبا یگفت یظهر م امروز

با ...با پدر تو، با مادر تو زنم،یبا مامانم حرف م رمیم زنم،یبا مهراد و حامد حرف م رمیمن م....من گوش کن به

 چیتو فقط ه...بهت دمیکنم قول م یو درست م یمن همه چ زنم،یکه الزم باشه حرف م یبا هر ک...یرعلیام

 !باشه؟...نکن يکار

من بازم بهت زنگ : در را باز کردم و شتابزده گفتم دم،یشهرزاد را د يریتصو فونیدر به صدا در آمد از آ زنگ

 !که گفتم و بکن باشه؟ يفقط کار..زنمیم

 ! موقع شب؟ نیا شتیاومده پ یک

 ...ام آورده براماز دوستام، ش یکی

 ! !ارم؟یمن ب یبگ یتونست ینم! وقت شب؟ نیا! شام؟

 !و بفهم نیا...تو جاده یفتیتو با اون وضعت راه ب وامینم

 ...و بده دوستت یگوش! فهمم باشه یم

 !؟یچ

 ! ه؟یک نمیبب خوامیم

 !؟یکن یم ينجوریچرا ا!مسخره! یلیل

 ...آمد داخل با سر سالم کردم، نگاهم نکرد ریسرو صدا و سر به ز یشهرزاد ب...خانه باز شد در

به جون ! نه من نه تو گهید ای شنوم،یپسر و م هی يبهش، صدا يدیو م یاالن گوش نیهم ای: دوباره گفت یلیل

 !ارمیاسمت و نم گهیبچه د نیا
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 ....مانده بودم که پشت سر شهرزاد، حامد وارد شد مردد

شوم، دستم را  نیر سست شده بود که ممکن بود هر لحظه نقش زمآنقد میپاها...قدم عقب رفتم کی اریاخت یب

 يو بد یگوش دم،یبهت وقت م هیبا توام، ده ثان اوشیس: هنوز کنار صورتم بود یگوش.... مبل یگرفتم به پشت

 ...کنم یهم واست نازل شه باورت نم هیآ گهیوگرنه د! اون دوستت

 .....سالم: آورد، حامد آمد سمتم یسرش را باال نم یاز شرمندگ شهرزاد

را گرفتم  یبا دست لرزان گوش یحرف چیه یدوستم بود، ب نیتر یمیصم يپسر، روز نیرفته بود که ا ادمی

 ....! صداتو بشنوه، حرف بزن باهاش خوادیم یلیل: سمتش

 ...دمیفهم یداشت که تازه م یکردم حرف بزند، امدنش مصلحت ینگاهم کرد، دعا م متعجب

 ...الو: را از دستم گرفت یگوش مردد

 ...حامدم -

 ؟ییکجا -

باهاش در ! نجاست؟یا اوشیس یدونستیم: تلخ و گزنده شد، پشتش را کرد به من کدفعهیو سردرگمش  جیگ نگاه

 !آره؟ يتماس بود

جواب من و : دیحامد هر دو پشتمان لرز ادیفر يرا برگرداندم، با صدا میرو ظیملتمسانه نگاهم کرد، با غ شهرزاد

 يشد یپا م واریبه در و د میزدیو خودمون و م میزدیکه واسه تو حرص م یتمام اون مدت! نرو هیحاش! بده

 ؟؟؟؟؟! آره؟ یگرفت یقلوه م يداد یدل م نجایا يومدیم

 ...هوا گرفتم يآنکه منتظر جواب بماند تلفن را قطع کرد و پرت کرد سمتم، به زحمت رو یب

 یهر چ ،یرعلیمهراد و ام شیکردم کارات و پ یالپوشون یرفاقت کردم واست، هر چ یر چه! بسه يباز گهید -

باهاش، هر  يکرد يباز تیو واسه سرگرم هیو چ هیعشقم ک یدونستیو، م میبه زندگ يمن و، گند زد يدور زد

ما  نیب یهر چ شهیم تمومو  میکن یو مشخص م یهمه چ فیامشب تکل نیهم....! گهیبسه د يکه کرد يکار

 !سه تا بوده

عشق و واسه  یگیکه تو بهش م یاون کس م،یبزار چهار کلمه با هم اختالط کن نیبش! زمینقدر تند نرو عز -ا

 !منه ياالن مادر بچه  ،ياسباب باز یگیمن م

کرد، تمام حرص و  مانیهنوز تمام نشده بود که حمله کرد سمتم، شهرزاد خودش را وسط انداخت و جدا حرفم

با مامور،  ادیبرو بگو مهراد ب! بکن خوادیدلت م یبرو هر غلط! ؟يدیو شن نیحاال ا: کردم یسرش خالبغضم را 
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من و  یزندگ! مدتم پشتم بوده نیتو تمام ا....که يدید! پشتم باشه پشتمه دیبا کهیبا باباش، اون ادیب یرعلیبگو ام

خواد  یدلت م یحاال برو هر غلط.....يعشقت و خراب کرد یتار مو از سر من کم شه، زندگ هی د،یخراب کن

 ....بکن

کتک  م،ینشده بود زیگالو م،یزدیکاناپه، هر دو نفس نفس م يو نشاند رو دیبه زحمت حامد را عقب کش شهرزاد

 نیتر یمیبه صم میمجبور شده بودم با حرف ها نکهیکرد، از ا یاما بند بند بدنم درد م م،ینکرده بود يکار

 یهم که مطمئن باشم دشمن یدوست یدر کار نبود، حت گریکه د ینیتر یمیزنم، صمب هیدوستم طعنه و کنا

 هیو طعنه کنا ریدروغ و تحق.....برگ برنده بود یلیل! کردم یاز خودم دفاع م دیجنگ بود و با دانیم...نکند

 ....سالحم

نشستم، چرا  نیزم يکنار پنجره رو ال،ینگاهم در نگاهش گره نخورد بلند شدم و رفتم آن طرف و نکهیا يبرا

 ! رفت؟ ینم

من را هم که به حامد  يجا.....پر آب آورد، فکر کردم حتما از حامد خوشش امده وانیل کی شیبرا شهرزاد

 ....فروخته بود

 خیاگه دستتون و از ب: رسد گفتم یدانستم به گوششان م یکه م يگرفته ا يرا صاف کردم و با صدا میگلو

حامد خان، اگه ! کنم یتونم زندگ ینفس بکشم م دیاگه بزار! خودم و جمع و جور کنم تونمیم دیارمن برد يگلو

 زارهیزندان و چک و سفته ها رو م ندازتمیراه ننداخته بود که م دیپشت تهد دیاون داداش پست فطرت تو تهد

 ......حال و روز نبود، من آواره نبودم نیتو ا یلیاالن ل مینبود نجایاجرا االن ا

 .....!بدونم خوامیم....بگو! ه؟یچک و سفته ها چ ي هیقض -

دختره  نیواسه کورس، ا یواسه رال جان،یکرد واسه ه یبودم، سرم درد م نیعاشق سرعت بودم، عشق ماش -

 مشون،یجور کردن واسه ت نیمن و انداخت تو راه ماش نجا،یکه تو را اورد ا یآدم فروش نیکه کنارت واستاده، هم

باج بدم که من و هم راه بدم تو  ينجوریاجاره بده، که ا نیدنبال مهراد، خواهش و التماس که ماش فتمیکه راه ب

 ....مشونیت

و  زدینر رونیو محکم فشار دادم تا بغضم را خفه کنم، تا اشک نشود تا ضعفم ب میگلو يرا گذاشتم رو دستم

 !نندینب
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 یفکر م یگرفت و من ه یبود که ازم م ي، چک و سفته و تعهدنکرد لیدل یمحبت ب یول! مهراد نه نگفت -

! دم؟یفهم یدو هفته چ یکی نیتو ا یدونیم....! کاراش نیا هیواسه چ رهیاز من پول بگ خوادینم نکهیکردم آخه ا

 .....برادر نامرد تو! مهراد واسه من معرفت نذاشت

 رهیبتونه انتقام بگ يروز هیکرد که  یبرادر نامردت مدرك جور م: پاك کردم عیرا با پشت دست سر میها اشک

 ازم 

 !؟یانتقام چ -

چه وب که آنقدر دور از هم نشسته ....شبانه روز زار زده باشد کیحامد هم دورگه و تلخ بود، انگار که  يصدا

 !میدید یکه هم را نم میبود

 ای! رو به تو گفته؟ نایا.... و عشق داداش کوچولوش و بر زده دهیرس بچه از راه هی نکهیانتقام ا! انتقام تو رو -

 ! ! کنن شده داستان؟ هیبچه شون و تنب يهمباز رنیم فتنیمامانا که راه م نیا نیع

  !دانسته یکرد که نم یم دییتا سکوتش

  

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

 

 يایداداش گردن کلفت ب هینامرد، نه با  یگرفت یانتقام م يومدیشد خودت م یمعرفت سرت م یلیتو اگه خ -

 .... سر وقتم

 یمگه همون وقت که م...مگه: داد یجواب نم گرید میبا لباسم، دست ها نباریرا پاك کردم، ا میاشک ها دوباره

مگه اون شب تولدم، مگه تو اون  ،یاول تو اون دانشگاه لعنت يسمتم، مگه همون ترم ها ادیداره م یلیل يدید

! دختر عشق منه نیا قیآقا، رف یبگ يمرد یم! ؟يما، مگه الل بود يب خونه اون ش ،یکوفت يها یدور هم

 یبه مرگ مادرم از پست، پست تر بودم اگه قبول نم! ؟يالل بود...رونیب میپاتو بکش از زندگ خوامش،یو م نیا

بعد که  ،يزدیکلمه حرف نم هی ،يگرفته بود یاللمون.... باشه یتو خواست ق،یگفتم باشه رف یکردم اگه نم

 ....يریافتاد انتقام بگ ادتی هشدم تاز یقاط یلیمن با ل....من

 ...خبر نداشتم از مهراد! من نخواسته بودم -

 ينجوریو ا یبگ یبچه ننه که خودت زبون نداشت ينشستم به خاطر تو اهیبه خاك س! يحاال که خبر دار -

 ....!برادرت اومد سر وقتم
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 ....بکنم دیبا کاریچ -

 ....وزن یسبک شده بودم، رها، ازاد، ب.....و در خودم مچاله شدم میزانوها يذاشتم رورا گ سرم

 ...کند یباالخره تبرئه م يکه خودش را در دادگاه عادالنه ا یمتهم مثل

 ....دونم ینم -

 ...بکنم دیبا کاریچ دونمیخودم م -

 .بسته شدن در، به بحثمان خاتمه داد يبعد صدا يلحظه  چند

 

 شانزدهم فصل

کردنم اتفاق افتاده،  ریغافلگ يبرا يمسخره ا شیکردم نما یآرام گرفت که حس م زیهمه چ يا کدفعهی آنقدر

ها صحبت  وهیم دیجد متیق يخوردم و درباره  یم يآشپزخانه با مادر چا زیدو هفته گذشته بود و من پشت م

 !کرد یم شپخ یبازرگان امیپ ونیزیخواند و تلو یکردم، پدر آنطرفتر روزنامه م یم

در  یرعلیبه اسم ام یبانیبه نام مهراد و پشت یدخالت کردن آدم دیرس یکه مهم به نظر نم يزیتنها چ انیم نیا

و چهار  ستیاز ب شتریحامد ب يکه گرفتارش شده بودم برا يخاتمه دادن به جنجال چند ماهه ا! بود میزندگ

به  یراه انداخته، گرد و خاک ییدعوا انهشب بعد از برگشتن به خ خبر داد که حامد آن یلیساعت وقت نگرفت، ل

را جمع کرده و راه افتاده سمت اصفهان،  لشیبا رو بند يگریخبر و حرف د چیه یب یپا کرده و بعد نصفه شب

 .خانواده اش شیبرگشته پ

 يدانشگاهش نه برا يگردد تهران، نه برا یبرنم گریرفته و د شهیهم يداده بود که برا غامیبه مهراد پ حامد

 ياب شد و رفت تو يقطره  رمیبگ یمیشهرزاد قبل از آنکه من بخواهم تصم ،یزندگ ينه برا یکس دنید

و آن !کردم یم فیتعر شیبرا را زیهمه چ دیکه مقابلم نشسته بود و با يفقط من مانده بودم و مادر....نیزم

که در شکمش  يسه ماهه ا نیجن ي ندهیو آ شیه حاال به خاطر آساک یلیسرکش به اسم ل يطرف تر، دختر

 نیرا که در ا ییزهایتمام چ م،یکرد یرا درست م زیهمه چ دیاش برگردد، با يناپدر يخواست به خانه  یبود م

اش  یحاج آقا تا دختر ناتن يخانه  میرفت یگرفتم و م یرا م ادرمدست پدر و م دیمن با م،یمدت خراب کرده بود

 ...میکن يرا رسما خواستگار

 !سخت تر یلیاز قانع کردن پدر ل یحت دیشا! قسمت ماجرا بود نیکردن با مادر، سخت تر صحبت
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اش سرش به سنگ خورده و  کدانهی یکیتمام شده پسر  شیها الیفکر و خ يکرد همه  یم الیکه خ یوقت

 يبردنش به خواستگار يکه برا دیشن یم دیند، بافکر ک لوفریبه نام ن يبرگشته خانه تا به دختر عیعاقل و مط

کرد آنقدر کنترل  یفکر م شهیهم! و قابل هضم نبود يعاد شیمساله هرگز برا نیا....ختندیبرنامه ر ینام یلیل

آنطرف خودش  یرعلیام ند،یاحساسات فرزاندانش هم برنامه بچ يتواند برا یم یاوضاع را به دست داشته که حت

دانستم  یم....خودش، کنار مادرش يبرگردد سر خانه  یلیکند و ل یتا حاج آقا را راض زدیرا به اب و آتش م

 يآزاد ي جهیکرده و منتظر است تا نت نیکم ییجا زند،ینم یحامد حرف طتمهراد هم اگر ارام گرفته و با وسا

 ....ندیموقت من را بب

 ...دانستم یها را م نیا ي همه

 .به اسم مادر من، از محال هم محال تر بود يبود که گذشتن از سد نیدانستند ا یکه آن ها نم يزیتنها چ و

 زم؟یبر يبازم برات چا -

 ممنون..نه: صورتش نشسته بود نگاه کردم يکه رو یلبخند پهن و مطمئن به

 ....!یساکت یلیخ! کرده؟ ریفکرت و درگ يزیچ -

 ...مامان -

 بله؟ -

 !کن ،ولشیچیه -

 شده باز؟ یچ! اوشیبگو س: هشدار دهنده گفت یتیو با جدرا جمع کرد  لبخندش

 !و اداره کنم؟ یزندگ هیمن، انقدر بزرگ شدم که بتونم  یکن یفکر م.....یکن یفکر م -

 ! ؟یاداره کن یازت خواسته که زندگ یحاال ک -

 که ازدواج کنم نهیمنظورم ا یعنیخودم خواستم،  -

 !ساکت بود و شنونده شهیبه پدر انداخت که مثل هم يعنادارباال رفت، نگاه کنترل شده و م شیابروها

 !پسرمون عاشق شده؟....پس...! ها -

 ! فروخوردم تیبا عصبان میخواستم بگو یرا که م يا نه

 ازدواج کنم  خوامیم...دونمینم...دیشا....خب....ن -

 !دختر خوشبخت؟ نیا هیک -

 را بشنود  لوفریکند که اسم ن یدانستم چقدر دعا دعا م یم
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 ....!یلیل -

 کردم  یاحساس م شتریشدن صورتش را لحظه به لحظه ب دیرا حبس کرد، سف نفسش

 !آره؟ يکرد نیگلچ يدیپسند ؟يدید ،یگشت -

 !داره؟ یچه اشکال -

 !؟یخانواده نبود نشون کن یخونه و ب یب يدختره  نیدر به درتر از ا! یچیه -

 !بابا؟ هیشما نظرتون چ: پدر را هم وارد بحث کردم نیهم يعاقالنه نبود، برا ندازم،یخواستم دعوا راه ب ینم

 !ستیآدم در سطح تو ن نیکنم ا یمن فکر م -

 !هست -

 ! دختر وجود داره که در سطح تو هست؟ نیکماالت ا يتو یچ! ! هست؟: و گفت زیم يخم شد رو مادر

 کیمشکل کوچ هی اد،یمن ازش خوشم م...من از خودش رفتارش متانتش! ادیمامان جان، من ازش خوشم م -

 !شهیداره فقط که اونم حل م یخانوادگ

 یم یدو تا پسر زندگ ياصال چند وقت تو خونه  ستیکه معلوم ن يدختر! ! ؟یخانوادگ کیمشکل کوچ -

 !کنه؟ یم کاریداره چ! ه؟یبا ک! اصال االن کجاست؟ ستیکه معلوم ن يدختر! کرده؟

 !دختر و دوست دارم نیمن ا.....من -

 ....رفت را کنترل کند یرا که بحظه به لحظه باالتر م شیکرد صدا ینگاه ناباورش را از صورتم گرفت، سع مادر

 م،یصحبت کرد یلیما خ ،یبه همه چ میما فکر کرد! شمیباور کن من باهاش خوشبخت م: گفتم عیسر

که  یکنار کس گهیمن خوشبخت بشم، پسرت و تصور کن چند وقت د يتو مگه آرزو ندار م،یشناسیم گرویهمد

 ! ست؟ین یخوشبخت نیا....و بچه ام داره ستادهیدوسش داره ا

 یگیم نیهمچ ،یکن یکه فکر م ستین ییایانقدر رو شهیهم یفرق داره، زندگ ایبا رو تیواقع است،یرو نایا -

 ! بچه انگار بچه تو راهه

 نیتو ا فتهیبحث راه نم نیام ا گهیو د اوش،یبهت س زنمیحرف آحرم و اول م: گفت با سماجت دم،یرا دزد نگاهم

خودت ارزش  يبرا! یاصل و نسب یب يآدما نیبدمت به همچ یدست یکه دست اوردمیمن تو رو از سر راه ن! خونه

 !کمیقائل باش 

 .ییرایپذ يبلند شد و رفت سمت کاناپه ها شیجا از
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شما  يبدون اجازه  دیایباهام راه ن! یلیفقط ل! حرف من و االن بشنو مامان جان يپس توام اخر! خب یلیخ -

 !وااسالم! نیکنم هم یازدواج م رمیم

 .برگشته خونشون یلیل: بود يکوتاه و تک جمله ا خبر

 یم کینزد میکرده بود يزیبرنامه ر شیکه برا یبه هدف میکردم خودم را خوشحال نشان بدهم، داشت یسع

 .میشد

 .چه خوب: زدم یزحمت لبخنند تصنع به

 ..تاسف تکان داد يو به نشانه  گریسرش را برگداند سمت د رون،ینفسش را داد ب یعل ریام

 رو؟ هیقض دنیمادرش و پدرش فهم...مادرش: من کنان گفتم من

 ه؟یکدوم قض -

 ....بچه رو....من و -

 .شد یاز بدنم رد م یبرق انیگفتم جر یم یبچه عادت نکرده بودم هنوز هم وقت يبه گفتن کلمه  هنوز

 ...و نه یلیحامله بودن ل هیاما قض...دونن یتو رو م ي هیقض...کنم یم یدارم الپوشون يجور هی -

 ؟یکن کاریچ يخوا یم -

 ....انگشتانش گرفت و فشرد نیقهوه اش را محکم ب فنجان

خودش را  فیکرده و تکل ریوز مستان گ زییاپ نیکه ب ییاز آن مدل روزها...بود یزمستان ریدلگ ياز روزها یکی

به خانه اش برگشته بود کمتر  یرعلیجورواجور ام ينقشه و برنامه ها یکه با کل ياز روز یلیل....داند ینم

. مینیرا بب گریزنگ زد تا همد یرعلیام کانشچند روز بعد از نقل م...میزد یحرف م یحت ای میدید یرا م گریهمد

 دیداستان به بعد من هم با ينجایاز ا. میببر شیرا چطور پ زیبه بعد همه چ نیکه از ا میگرفت یم میتصم دیبا

 .شدم یوارد م

 ...!ییزایچ نیهمچ هی ای دیبود غهیص دیکه شما دو تا عقد کرده بود میدروغ و دغل سرهم کن دیبا: گفت یتلخ با

 !کنه؟ یمادر پدرش و کم م تیداستان عصبان نیا: دلم روشن شد يتو يدیام نور

 . خسته بود. نبود دوارینگاهش برعکس تصور من ام. نگاهم کرد یچشم ریز

 ...هیکه براش مهمه محرم نامحرم يزیبابا هم تمام چ.....دونم یمادرش و نم! اوشیدونم س ینم -

 !بود دواریام شهیپس م -

 !یبود که چ دواریام -
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 شه درست ن يدردسر یلیل يکه برا.....که -

 !تو يو برا -

 فهمم  یمنظورت و نم -

مادرش و  دیشا یلیل دیخان، شا اوشیمنظورم کامال روشنه س: کرد کتریو خودش را به من نزد زیم يشد رو خم

اما من اون  رهیازدواج صورت بگ نیبرگزار شه و ا یعال يخاستگار نیعالم و آدم دعا کنن که ا دیپدر من، شا

 ...یلیل يخاستگار یرفتیتو بازم م بود فتادهیاتفاق ن نیاگه ا...کنم یخالفش و آرزو م شهیهستم که هم یکس

 .میو دوست دار گریکه ما همد یدونیم

که  ییمثل کارا...دونهینم یلیکه ل ییزایچ! دونمیمهراد م قیرو هم متاسفانه از طر گهید يزایچ دونم،یآره م -

 یکه هنوزم که هنوزه دارن دورو پرت م ییمثل دخترا! یکن یم يو دار يدست مهراد کرد ریاون طرف ز

  يکه به بار آورد ییمثل افتضاحا! پلکن

 با اجازه! شما خبر ندارم یشخص یکه من از زندگ فیح! خان یرعلیام ستیکامل ن یآدم چیه -

 . نمیرا هل دادم عقب که دستم را گرفت و دوباره مجبورم کرد بش یصندل...بلند شدم میرا گفتم و از جا نیا

که  یهر چ يکه کرد يتا االن هر کار اوشیس: بار که شروع کرد به صحبت کردن لحنش آرام تر شده بود نیا

! االن دمیفقط به تمام مقدسات قسم ات م...فقط! بندم اصال یم یچشمم و رو همه چ...کنار زارمیو م يبود

باهاش  ياجبار دار يو از رو يفقط بگو دوستش ندار! االن بکش عقب نیهم يو دوست دار یلیاگه ل !نجایهم

 !کنم یو درست م زیمن خودم همه چ! و برو یکن یازدواج م

بچه ! ؟یکن یو درست م یچ! ؟یمرد حساب یگیم يدار یچ: رونیب دمیدستانش کش نیرا با خشونت از ب دستم

  یدرست کن يخوا یو م یچ! منه ياون بچه ! هیلیمن االن تو شکم ل ي

 !مگه نه؟! ؟يو دوست ندار یلیتو ل! درست حدس زدم؟! پس فقط به خاطر بچه اس؟ -

 !جواب مثبت بود دنیمشخص بود که تمام وجودش مشتاق شن کامال

 ...!تونم خوشبختش کنم یم. اما اعتماد کن به من.. يو دوست دار یلیچقدر ل دونمیم_

 يبهشون برا زننیهفته خانوادت زنگ م نیمن به بابا گفتم تا آخر ا: سرش را تکان داد يو دلخور یلیم یب با

 .يقرار و مدار خواستگار

 ادیکه داره م يهفته ا نی؟؟؟ هم! کدوم هفته؟ یعنیهفته  نیا! هفته؟ نیآخر ا: گرد شد متعجب گفتم میها چشم

 !؟...میکه توش يهفته ا ای
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 یبه خانوادت نگفت اوشیس: شد یلحظه به لحظه پر رنگ تر م شیچشم ها يتو ینیکرد بدب زیرا ر شیها چشم

 !نه؟

 !بگم؟ يچجور یعنی..یلیمادرم خ..یول....هزار بار گفتم...معلومه که گفتم! گفتم -

  ادیخوشش نم یلیمادرت از ل. بزار من بگم، خودت و خسته نکن -

چون من ..ادیمجبوره که خوشش ب یول. ادیوشش نمنه خ: دمیو نگاهم را دزد دمیکش یقیعم نفس

 ..دفعه کار خودم و بکنم نیا خوامیم یول. یرعلیحرفش و گوش کردم ام شهیمن هم..من...خوامیم

 ...خورده اش میاش و زل زد به فنجان ن یشانیپ يدستش را ستون کرد رو دو

جلو  يایم يو فقط به خاطر بچه دار يو دوست ندار یلیاگه ل. گم یباره که دارم بهت م نیآخر يبرا اوشیس -

 ...کار و نکن نیا

 .ستین نطوریکه ا دمیقول م -

 .چون حاج آقا منتظره...کن که زنگ بزنن یپس خانوادت و تا آخر هفته راض -

 ... گذاشت و بلند شد زیم يچند اسکناس رو. دیکش رونیپولش را ب فیحرف ک نیاز گفتن ا بعد

 !؟ياز حامد خبر ندار: دمیپرس آرام

 .شیکردم باهاش چند روز پ تیصح. چرا -

 !حالش چطور بود؟ -

 ...ما ها بود نیب نجایکه ا هیبهتر از وقت. خوبه -

 . یبرادرش بود همه چ ریتقص -

کرد  یکه داشت م يمهراد تنها کار! که به فکر حامد بود که از ما ها ضربه نخوره مهراد بود یتنها کس -

 ...و بفهم نیا. اوشیامثال من و تو بود س يمحافظت از برادرش جلو

همانطور  يچند لحظه ا. زد رونیشاپ ب یاز کاف یبود که گفت بعد هم بدون خداحافظ يجمله ا نیآخر نیا

 یبود که در زندگ یآدم نیتر کیکه نزد ییبه روزها. نشستم و به نبود حامد فکر کردم میمات و مبهوت سر جا

 یخواست برم یچقدر دلم م نکهیبه ا....دیرس یقابل باور به نظر م ریچقدر آن روزها دور و غ نکهیبه ا...اشتمد

که به پا شد همه را با خودش ببرد جز  یو طوفان لیس نیگذاشتم ا یشد و م یعوض م زیگشتم عقب، همه چ

 ....دمیچسب یحامد را م یگشتم عقب دو دست یاگر بر م! حامد

 ..اقا ارمیپولتون و ب ي هیبق دیداجازه ب -
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 . کرد نگاه کردم یرا جمع م زیرو م سیکه سرو یشخدمتیآمدم و به پ رونیب الیفکر و خ از

 باشه من هستم -

 .را گرفتم بعد از چند بوق کوتاه رد تماس شد یلیل يام را درآوردم و شماره  یگوش

صحبت  میهر وقت که خواست میتواسنت ینم گرید. شیپدر يکه برگشته بود خانه  يچند روز نیتمام ا مثل

کردم همزمان با  یعادت م دیبه وضع جد دیبا. مینیرا بب گریهمد میخواه یشد هر وقت که م ینم. میکن

 يصدا دنیبا شن. زد نگهم ز یلیگذاشته بود ل زیم يرو یرعلیکه ام یپول ي هیو گرفتن بق شخدمتیبرگشتن پ

 ...رفت نیو از ب دیترک یام مثل حباب ختهیسر زنده اش تمام افکار در هم ر

 ...اخمالو يحالت چطوره آقا....سالم -

 .داشت يریدلگ یفیهوا هنوز هم بالتکل. زدم رونیشاپ ب یدر کاف از

 ! که من اخمالو ام؟ یدونیتو از کجا م -

 ..االن يکرد یصحبت م یرعلیبا ا یداشت دونمیچون م -

 .ن با مهراد دلچسب ترهاز حرف زد. بد نبود میلینه خ..خب -

 ! اوش؟یس رونیب میامروز بر -

 !م؟یبر يکجا دوست دار..میبر...باشه -

 .گمیبعد بهت م مینیبب ییجا هی گرویبزار اول همد....ام -

 ..فقط یلیل...یلیل...باشه -

 !شده؟ یچ -

 .لباس گرم بپوش. سرده یلیهوا خ -

 بپوشم  ادیلباس ز تونمینم مییمن گرما یدونیم..! اوشیس -

 ...واسه....واسه -

 .گم یواسه بچمون م: را به زحمت فرو دادم میگلو آب

 .دیچیگوشم پ يبعد از مدت ها تو ،یلیپر از ذوق ل يخنده  يصدا

*** 
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را  یلیخودش است مادر و پدر ل شیپ یلیل نکهیا يبه بهانه  یرعلیام. خانه دمیدوازده شب بود که رس ساعت

خاموش کردم و  نگیپارک يرا تو نیماش....میو صحبت کن میبگرد میکرده بود که ما چند ساعت بتوان یراض

 . فرمان يسرم را گذاشتم رو

به  دیکش یدست مرا م یلیل نکهیاز ا. کرد یام فرق م یزندگ گرید يچند ساعت با تمام چند ساعت ها نیا

مراسم سراغ احوال  کیسفارش ک يها، درباره  یفروش ینیریش يتو نکهیاز ا....لباس عروس يسمت مغازه ها

گفت از گل زدن  یم ایارش واز برگشتن الهام  د،یپرس یما م يمدام از تعداد مهمان ها نکهیگرفت از ا یم

اشاره  نیکوچکتر. دید یرا درست شده م زیبود که همه چ نیا يها، نشانه  نیا ياز همه ...شگاهیاز آرا ن،یماش

 یتعلل نم يلحظه ا ياسباب باز ایفروختند  یبچه م يکه لباس ها ییمغازه ها يجلو.....کرد یبه بچه نم يا

مادر سه ماهه منتظر بچه اش  کیکردم  یشد که باور نم یرد م ارشانو سبک بال از کن الیخ یآنقدر ب...کرد

 . باشد

 .میکرد یصحبت م دینبا هیقض نیمورد ا در

 يبرا یالبافیاگر مشغول خ یحت. را به حال خودش رها کنم یلیبهتر بود ل به نظر او. غدغن کرده بود یرعلیام

شکمش را انکار  يتو يخواست وجود بچه  یاگر دلش م یحت. اش باشد یجشن عروس يتعداد مهمان ها

 ...کند

 .بود ایکار دن نیمن سخت تر يبرا نیا و

که لبخد  دمیپدر را د نگیپارک یکیتار مهین يتو. خورد سرم را بلند کردم شهیکه به ش یآرام يضربه  يصدا با

 .را قفل کردم نیشدم و در ماش ادهیپ. کرد یبه لب نگاهم م

 ...یستیباغ ن يتو! چه خبره؟...سالم شازده پسر -

 شما چه خبر؟. ستین يخبر یسالمت: نگاه کردم نشیآرام و مت يچهره  به

 یجواب سالمت نیبه جز هم يزیمن، چ يها دنیچه خبر پرس نیو چند سال از ا ستیب: شد شتریب لبخندش

 ...اوشیبار جواب درست بده س هی. نشده دمیعا

 .میاز پله ها باال رفت باهم

 ...بابا -

 بله؟ -
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و چند  ستیب نیتمام ا يبه قول خودش تو چوقتیه. باشد دینبود که با يمن و پدر آن طور يرابطه  چوقتیه

 خواستیکه دلم م ییاز کارها. باشم صحبت نکرده بودم دیکردم با یکه واقعا حس م يزیاز چ شیسال برا

 .....درد و دل کنم شیبرا هنبود ک یرابطه مان آن سکل چوقتیه...که داشتم ییاز برنامه ها....انجام بدهم

 ....گهیبله بابا جان؟ بگو د: دیدر و دوباره پرس يرا انداخت تو دیکل. میستادیپاگرد ا يتو

 ...میبا هم حرف بزن شهیم: را باز نکند را نگه داشتم تا در دستش

 .نمیبب شیچشم ها يبار تو نیاول يرا برا اقیو اشت جانیتوانستم ه یم. سمتم دیچرخ

 !م؟یصحبت کن رونیب میبر يخوایم...يخوا یم...حتما. حتما بابا جان -

 گمیم نجایهم رونیب ستیباز ن مییجا..وقته رینه بابا د: ساعتم را نگاه کردم کالفه

 ...بگو بابا جان -

 . در مورد ازدواجه -

 .دیترک يصورتش به لحظه ا يتو اقیاشت حباب

 يبرم خواستگار عتریهر طورشده هر چه سر دیبابا من با.. دیمن حرفم و بزنم بعد شما بگ دیبزار: سماجت گفتم با

 ...یلیل

  یاشباعث شده تو انقدر هول ب یچ! عجله؟ نیدختر پسر؟ چرا با ا نیآخه چرا ا -

اون زودتر جلو بره و  خوامینم. شرابطش خوبه میلیکه خ...داره بابا گهیخواستگار د هی یلیل...اخه....بگم يچجور -

 .و از دست بدم یمن همه چ

 .سرعت سر هم کرده بودم خودم جا خوردم نیکه به ا یدروغ از

و چند  ستیکه بچه اش بعد از ب يحال پدر. قابل فهم بود میبرا. دمیفهم یحالش را م. نییرا انداخت پا سرش

 . اش بزند نهیدست رد هم به س خواهدیدرد و دل کند و حاال نم شیگرفته برا میسال تصم

 دیباهاش نبا...هیعمر زندگ هیبحث . ستین یکن یکه تو فکر م يازدواج اونطور: انکه نگاهم کند گفت بدون

 یمن و مادرت الک...یکن نیو خوب سبک سنگ یچهمه  دیبا..یطرفت و بشناس دیبا. یبرخورد کن یانقدر سطح

بعد ...یصبر کن خودت پدر ش..ینیبیکه تو نم مینیبیو م ییزایما چ. خورهیدختر به درد تو نم نیا میگیبهت نم

 یفهمیم

 .رود یم جیکردم سرم گ یم احساس

 ...خودم و گرفتم میمن تصم. شما کمکم کن...خودم بابا دونمیرو م نایا يبابا من همه ...بابا -
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 ...یکمک کنم که خودت و بدبخت کن! اوش؟یبکنم بهت س یآخه چه کمک -

 ...اگه شما... کنم یم کاریدارم چ دونمیمن م. بابا شمیبدبخت نم -

 .خانه باز شد در

 . انداخت و بند ربدوشامبر خوابش را محکم گره زد مانیهردو يبه سرتاپا ینگاه مشکوک مادر

 ! باشم؟ انیدر جر دیمن نبا! ه؟یپدر پسر! تو؟ دیایچرا نم -

به مادر انداختم و از کتارش خودم را  ينگاه ناراحت و دلخور. کمک گرفتن از پدر هم از دست رفت فرصت

 .پدر هم آمد و درپشت سرمان بسته شد. خانه يانداختم تو

 د؟یزد یحرف م یتو راهرو،دور از چشم من در مورد چ رونیساعت شب ب نیا دیبگ دیخوایخب نم -

 میبگ میخواینم! نه: گفتم ییجو نهیو با ک نییرا انداختم پا سرم

 !اوش؟یس بهیمن شدم غر گهیحاال د -

 !بدتره بهیمشکل آدم و وا کنه از صد پشت غر يکه نتونه گره  ییآشنا -

من : بلند آمد يرفتم با قدم ها یه سمت اتاق مخانه برقرار شد و بعد پشت سرم که ب يسکوت تو يا لحظه

 یم تیصح ينجوریاونوقت ا. بخوره يگره ا نیتو کوچتر یو گذاشتم روز و شب تا تزارم زندگ میزندگ يهمه 

 ....یکن

 !ستیتحت کنترل تو ن یهمه چ یفهم ینم نکهیا! خانوم دکتر نهیهم قایمشکل ما دق -

 .اوشیبا مادرت درست صحبت کن س: گفت يآهسته و خسته ا ياز پشت سرمان با صدا بابا

! تحت کنترل من نبوده؟ یچ: دیپرس یپر از اضطراب يبا کنجکاو. اصال مهم نبود شیاما در آن لحظه برا مادر

 ! ؟یکن یصحبت م یکدوم گره؟ از چ

 . تخت يرا درآوردم و انداختم رو اورکتم

 !یلیاز ل -

 .کر کردم اون داستان تموم شدهمن ف! ؟یلیل: خنده ریزد ز یپق

 ای دیآ یکنار م یلیبا ل ایگفتم ! به تو به بابا. واضح گفتم بهت شیپ يمنم حرفم و هفته ! که نشده ینیب یم -

 ! ! ها؟ ؟یکن یهم صادر م يو را یکن یخودت تممومش م يبرا. دینیبیرنگ من و نم گهید

 . تخت نشست يلبه . کردم االن است که از کوره در برود آمد کنارم یتصورم که فکر م برخالف

 ...دل مادر زیعز...اوشمیس -
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خودش را نباخت با همان . دمیدستش کنار کش ریخودم را از مس تیگونه ام که با عصبان يرو دیرا کش دستش

 ...ندارم یمن حرف. و داره اقتتیدختر ل نیتو من و قانع کن که ا: آرامش گفت

 .کرد یصامت نگاهمان م شهیبود و مثل هم ستادهیچارچوب در ا يتو رپد

 ...کنه یقانعت نم نیا. من دوستش دارم! قانعت کنم؟ دیچرا با: بغض گفتم با

 تیاز شخص. بگو گهید يزایبه من از چ. شهیشبه تموم م هیعشق و دوست داشتن . کنه یقانع نم. اوشینه س -

 ...بگو شیاز متانت و درست...بگو اشیاز حجب و ح... و کماالت خودش و خونوادش بگو

 !رو داره نایا يهمه  یلیل -

 !واقعا؟ -

 !واقعا -

بود که  نیهم لشیپس دل! کرد؟ یم یزندگ يدو تا پسر به عنوان دختر فرار يچند ماه تو خونه  نیهم يبرا -

 ! ردونتش خونه؟رفت سراغش جمعش کنه برگ یمادرشم نم یحت

 ....مامان -

 ...که یباش گهینفر د هی هیا غهیخودت زن ص یوقت تونسته،ینم دمیشا -

 ..!مامان -

 نیدر مورد ا: دمیخط و نشان کش شیبرا. حرفش را درز گرفت یعقب و مابق دیخودش را کش ادمیفر يصدا از

 یزندگ خوامیبا خودش م! کنم یزندگ خوامیدر ضمن من با مادر و پدرشم نم! حرفم همونه که گفتم هیقض

 ...کنم

کرده  یم یبه سقف زندگ ریخودش بوده که با دو تا پسر چندماه ز! ؟يشنو ینم! ؟ینیب ینم! ؟يکور اوشیس -

 نه پدر و مادرش

بودم تا اون  ششیپ شتریکل اون چند ماه من ب! داره یچه ربط! کرده یکرده که م یم یزندگ! بوده که بوده -

 ! يخورد یبه سرش قسم م شهیاز اون پسرا حامد بوده که هم یکی! یگ یکه ازشون م يدو تا پسر

 ....کنار هم شیو آت هیپن! عالم ي سهیقد ایحامد بوده  -

 ...رونییبسه مامان، بسه پاشو برو ب -

. شده دایپ دیسف يتار موها شیموها يکه چقدر ال به ال دمیچند وقت د نیتازه بعد از ا. تخت بلند شد يلبه  از

 : هوا تکان داد ياتمام حجت تو يدستش را به نشانه 
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 ...نشنوم گهید. تمومش کن گهید. اوشیس ستین یاون دختر، دختر سالم -

 .کنم یکار خودم و م رمیسرو صدا م یچون من ب. يشنو یآره نم -

 .یکن یم جایتو ب: برداشت سمتم زیخ

پدر و مادرش تو : توانست آرام کند یرا نم شیها ادیو فر داد ياما صدا. و اسمان نگهش داشت نیزم نیب پدر

 یپسر احمق من، نم نیکه ا....امون دونهی یکیپسر  يبرا مشیریبگ میبر دیحاال ما با! دادنش یخونه راه نم

 ...رو نایفهمه ا

همونه که  ممیتصم...دیحرف بزن. دینظر بد دیخوایکه م يهرجور: هر جفتشان زدم يبه رو يحرص درار لبخد

 .رمیگ یکه شده م يرو هرجور یلیمن ل. گقتم

. دیلرز یم شیبود و لب ها دهیرنگش مثل گچ پر. ستادیصاف و صوف ا. خودش را از دست پدر نجات داد مادر

چقدر  دونمیم! نکن دیمن و پدرت و تهد یالک: کرد باال نرود گفت یم یکه سع ییو با صدا دیکش یقینفس عم

 يکه خودت بر یکله شق هست نقدراو. یزاشتیکردن ما وقت نم هیتوج يهمه برا نیوگرنه ا .میمهمه که ما باش

  ادیپدرتم م..امیمن م. باشه....یبکن خوادیدلت م يهرکار

 . من شوکه شده بود يپدر هم به اندازه . شنوم یآن حس کردم اشتباه م کی. زده نگاهش کردم شگفت

 .شرط داره هیفقط . میایاره م -

*** 

 !؟یچه شرط. باشه قبوله... باشه -

 يخونه اشون برا يتو رمیبعد م...بعد...نمیمن اون برگه رو بب! رهیسالمت بگ يبرگه . بره دکتر یگیبهش م -

 .يخواستگار

 ! ؟یچ -

خنده ام گرفته ...زده به پدر نگاه کردم خیبا دهان باز و نگاه . رفت رونیو از اتاق ب دیچرخ شیپا يپاشنه  يرو

من را  ای ردیکند و پشت او را بگ دییدانست حرف همسرش را تا یگرد نم یپدر معلل و درمانده نگاهم م. .بود

 ..بدهد يدلدار

کند خودم  یکه از ارتفاع سقوط م يدر اتاق که بسته شد مثل چتر باز. رفت رونیرا با تاسف تکان داد و ب سرش

 ...تخت يرا رها کردم رو

 ...خواب رفته بود میپاها. مات مانده بود به سقف نگاهم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فالح لدای  – ردیگ یانتقام م

wWw.98iA.Com ٣٠٤ 

هم پدر  شیحاال نیگفتم که پسرت هم یم! راه است؟ يگفتم که نوه ات سه ماهه تو یبه مادر م دیبا مثال

 ! شد؟ یخراب تر م ایشد  یدرست م زیگفتم همه چ یاگر م...شده

 ...دیکش یاعصابم سوهان م يبود که رو يزیتنها چ ینامفهموم جر و بحثشان از اتاق بغل يصدا

 ....يکرده ا لیتحص...يمثال شما دکتر خانوم،

 .را گرفتم یعل ریام يو شماره  دمیکش رونیب بمیام را از ج یحس گوش یب يدست ها با

 .خش دار و گرفته بود میکه داد صدا جواب

 کجاست  یلیل! ؟ییکجا. اوشیسالم س -

 بردم رسوندمش -

 !ه؟ینجوریصدات چرا ا! شده؟ یچ! خب -

 . امشب دوباره با مامان بابا صحبت کردم...امشب -

 !خب؟ -

 ..شرط گذاشته..کفش هیپاشو کرده تو ..مامان -

 ؟یچه شرط -

 ...یلیکه ل... که يخواستگار امیم یفقط در صورت گهیم -

 يجونمو به لبم رسوند گهیبگو د -

 رهیسالمت بگ يبرگه . بره دکتر یلیکه ل -

 ! ره؟یبگ یچ -

مانده بودم . داند یحرف را نم نیا یافتاد که معن ادمیتازه . ستین رانیا يبزرگ شده  یرعلیه امافتاد ک ادمی

 بدهم حیچطور توض شیبرا

 .رابطه نداشته یتا حاال با کس. دختره یلیکنه ل دییتا...کنه که دییشه و دکتر تا نهیمعا. بره دکتر...نکهیا یعنی -

 .کرد یرا کر م میبود که گوش ها نیآن طرف خط آنقدر سنگ سکوت

 

 هفدهم فصل

 یلیل

 . دیخند یم نهییسر تا سر صورتم در آ. زدم و به خودم نگاه کردم یچرخ نهییآ يبار جلو نیآخر يبرا
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. فکر بود ياما تمام وجودش تو دیخند یم شیچشم ها. کرد یبود و نگاهم م ستادهیچارچوب در ا يتو مادر

 ...کردم یاحساس م یبه راحت جور فکر تلخ که زهرش را کی

 !قشنگ نشدم؟: را در هم قالب کردم و گفتم میدست ها. را عوض کنم شیکردم حال و هوا یسع

بدوزد را تن  اطیخ ژهیشب و نیهم يبرا میسفارش داده بود شیپ يکه از چند هفته  یرنگ یاسیو دامن  کت

و از دستم  دیایب میکقش ها يدامنش آنقدر بلند باشد که تا رو. حاج آقا هم باشد لیکه باب م یلباس. کرده بودم

دانستم  ینم یکارها فقط به احترام حاج آقا بود وگرنه حت نیالبته که تمام ا... مشخص نباشد يهم ذره ا

 .دهد ینشان م یسر و وضع چه واکنش نیمن در ا دنیبا د اوشیس

و سفت و  دهیرنگ را پوش دیشال سف. خنده کش آمد يبه نشانه  یلبش کمصدا تکان داد و  یسرش را ب مادر

 .فرو بردم رشیرا ز میسرم انداختم و تمام موها يسخت رو

بعد دوباره برگشتم سمت مادر که . را دوست دارد شیگفت چقدر بو یم شهیرا زدم که هم اوشیدلخواه س عطر

 ن؟ییپا میبر. آماده ام: هنوز پر از فکر بود

 .من نگرانم...یلیل: گفت يآهسته ا يبا صدا. ستادیا میاتاق و روبرو يتو دیرا کش خودش

. مواقفت کردند اوشیپدر و مادر س. یعنی شهیداره درست م...درست شده یهمه چ! مامان؟ یچ يبرا نگران

از نو وحاج آقا دخترتون و  ادیداره م! ؟ینیریبا دست گل و ش! ما؟ يخونه  ادیمادرش داره م شهیباورت م

 !شه؟یم نمیبهتر از ا! کنه يخواستگار

 میمادرش همون وقت. ترسمیم: دستم را گرفت. کرد یام را خراب م یکه تمام خوش يجور. دلسوزانه بود نگاهش

گفت راجع  یکه م ییزایتمام چ. بود هیتمام حرفاش با طعنه و کنا. یلینداشت ل یکه به من زنگ زد برخورد خوب

 .يبود که خونه نبود یبه اون چند وقت

 مامان گهیاون گذشت د: میرا دزد نگاهم

 ...میو ببخش گریهمد میتون یمن و تو گذشته، من و تو م يبرا

 ...یشیحاال خودت باهاش آشنا م. داره هیکنا نطوریتمام حرفاش هم. هینجوریهم مادرش

 ....یلیل

... يفهمم که چقدر دوستش دار یم. من مادرم: پر از غم بود شیچشم ها. دیرا دور تا دور صورتم کش دستش

 تتیاذ...ستیدلش با تو ن. ستین یاما مادرش به تو راض. یکن دایخونه نجات پ نیاز ا يچقدر آرزو دار دونممیم
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پسر و  نیول کن ا. شهیم دایمورد بهتر پ یکل...برات ادیهزار تا خواستگار بهتر م نیبب...ولشون کن. یلیکنه ل یم

 ...افتاده رو لیمادر از دماغ ف

 ...تونم ینم. مامان شهینم: نشسته بود میبود که ته گلو یبغض. را فرو دادم میگلو اب

 .. کنه تتیمبادا مادرش اذ...یلیل

 ...کنه تشیمگه من مردم که بتونه اذ: اتاق گفت رونیاز ب يکلفت تر يصدا

 یداده بود و نگاهمان م هیبه چارچوب در تک نهیکه دست به س دمیرا د یرعلیسر مادر را که نگاه کردم، ام پشت

اتاق باز  رونیراهش را به ب دیو با تعارف و ببخش دیخودش را عقب کش عیمادر سر...صورتم پر از خنده شد. کرد

شنا که تازه با هم ا یوجود پسر نا تن. رفته بودیدر خانواده اش نپذ يرا به عنوان عضو یرعلیهنوز هم ام. کرد

.. از احساس گنااه بود دیشا. هم نگاهش کند يتوانست لحظه ا یبود که نم نیآنقدر سنگ شیشده بودند برا

 ...کرد یهر چه که بود از هم دورشان م... از خجالت بود دیشا

چقدر خوشحالم که تو  یدونینم.. یرعلیام یمرس: که ته وجودم مانده بود نشانش دهم یکردم تمام نهربان یسع

 .یهست

 .بهت بگم دیهست که با يزیچ هی...ام... یلیل...یراست. خوشحالم یتو هست نکهیاز ا منم

 !؟یچ

 ....گذاشته بود که یشرط هیتو  هیخواستگار ادیب. نجایا ادیب نکهیا يبرا...اوشیس مادر

 زیچ همه..ختیقلبم ر. شد یخال میپا ریلحظه انگار ز کی. زنگ در خانه باعث شد حرفش را قطع کند يصدا

 !اومدن؟: دمیزده پرس جانیه. رفت ادمی

 !ن؟ییپا میبر. اومدن دییبله بفرما: را نگاه کرد نیینرده ها پا ياز باال یرعلیام

 . دمیدو نییاز پله ها پا یرعلیدامنم را باال گرفتم و جلوتر از ام يصبرانه گوشه ها یب

هزار بار در  يروز شه،یبود که هم يزیحاج آقا، کنار پدر و مادرش همان چ يخانه  يتو اوشیس دنید تصور

 ..دمید یم میاهایرو

انداخت خودم  یبه سمتم هم نم یبا حس کردن حضورم نگاه یچند وقت حت نیحاج آقا که مثل تمام ا دنید با

 نیخواست تک تک ا یمدلم . دیکوب یوجودم م واریقلبم به در و د...سرو صدا پشت مادر پنهان کردم یرا ب

را در کت و  اوشیس استخو یدلم م. برود شیپ یعال زیهمه چ خواستیدلم م. لحظات را ثبت و ضبظ کنم

در خانه را باز کرد و لبخند پر مهرش را با سخاوت  نهیآرام و با طمان یرعلیام.....نمیشلوار و دسته گل به دست بب
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آمده بود باز هم کنارم  شیکه پ یچه خوب که او با وجود تمام اتفاقات. قلبم آرام تر گرفت. به سمتم نشانه رفت

 ..بود

حامد سوهان روح و اعصابم  یخال يجا. شدم یم وانهیکردم د یرا کنارم حس نم یرعلیبعد از رفتن حامد، ام اگر

 یرفتار م يگریاگر طور د دیشا. شدم رشیمدت منتظرش بودم و خودم باعث تعب نیبود که تمام ا یکابوس....ودب

 ...گرفتم یم يبهتر ماتیاگر تصم دیکردم شا

 ....دیخوش آمد یلیخ دییبفرما. سالم

 يبه سراپا يزیآم رینگاه پرسشگرانه و تحف. داخل آمد اوشیاز سر راه کنار رفت و خانوم دکتر، مادر س یعل ریام

مادر را هم در  يها ییجواب تمام تعارفات و خوش آمدگو. مادر انداخت و با نوك انگشتانش به زحمت دست داد

 .ممنون: کلمه داد کی

جواب مانده بود با  یهوا بلند کرده بودم و ب يدستم را که به احترام رو. رد شد ینگاه میمن با ن يجلو از

به حاج آقا داد و  يا مهینگاهش کردم که سالم نصفه ن یچشم ریز. متوجه نشود یآوردم تا کس نییاضطراب پا

از حد انتظارم در سالم و  شتریب. نیساکت و مت شهیمثل هم. پدرش بود ينفر بعد. ستادیآنطرف تر منتظر ا

 يد و جلوکر یبا احترام احوالپرس یاز من و مادر کوتاه ول. کرد یو تعارفات خوش برخورد جلوه م یاحوالپرس

 ...خوش و بش کردن گذاشت يبرا يشتریحاج آقا زمان ب

ته . بود دهیپوش یخوش رنگ يکت و شلوار نوك مداد. دمیدر د يرا در آستانه  اوشیتابانه برگشتم و س یب

به عقب شانه کرده  سیرا خ شیموها.کرد یگذاشته بود که با آن سر و وضع هزار برابر جذاب ترش م یشیر

شک  یکه ب ندیرا بب میچشم ها يتو اقیخواست برق اشت یمطمئن بودم که م. نگاهم کرد یرعلیام. بود

با مادر و حاج  بیکردم سالم داد و بعد به ترت یزد با سر به من که مات نگاهش م ینیلبخند دلنش اوشیس...دید

 هیو دور از چشم بقخم شد سمتم . از دستش گرفتم یسبد گل را با خوشحال....رفت یآقا همانطور که انتظار م

 حال مامان کوچولو چطوره؟: زمزمه کرد

که وسط  يجمله ا نیاول خواستیدلم نم. ام خراب شد یو خوش جانیتمام ه. هم يرفت تو میاخم ها ناخوداگاه

حرف  یب. حرف خراب کند نیبوده که شبم را با ا نیا تشیحس کردم تمام ن. باشد نیا دیگو یم ییایرو نیچن

. کرد یباال رفته نگاهم م يوهاکه با ابر دمیمادرش را د. ییرایسبد را گرفتم و برگشتم که ببرم سمت پذ

و  ردیبود را بگ دهیکه پش یتا اورکت اوشیپدر س کیهمه را تعارف کرد سمت مبل ها و خودش رفت نزد یرعلیام
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من و هم  يپالتو دیکن یاقا لطف م: ردک شیهنوز چند قدم دور نشده بود که خانوم دکتر صدا. کند زانیآو

 . دیریبگ

 . گفت و لباسش را گرفت يمحترمانه ا يبله  یرعلیام

 .مینشست همه

 يتا رو شیهمرنگ الك ناخن ها یرنگ یدامن زرشک. ثابت مانده بود اوشیمادر س يچند لحظه نگاهم رو تا

بود و دورش رها  دهیزاد و رها سشوار کشروشنش را آ يموها. سه ربع نیهفت آست قهیبود با کت  دهیزانو پوش

و عکس العمل حاج اقا  یابینه از ظاهر او بلکه از ارز. انداختم نیینگاهمان دستپاچه سرم را پا یبا تالف. کرده بود

 . دمیترس یم

 . دیخوش آمد یلیخب خ: گرفته گفت ییکرد و با صدا يخش دار يآقا سرفه  حاج

 .دوباره موقرانه تشکر کرد اوشیس پدر

صحبت  يبرا یکردم که باالخره چه موضوع مشترک یفکر م نیاز چند لحظه سکوت که تمام مدتش به ا بعد

مجلس را در دست گرفت و سر  یرعلیشود ام یم دایپ اوشیمتضاد س يمن و خانواده  يخانواده  نیکردن ب

خانوم  زینگاه ت ریمادر بلند شدم و ز يبا اشاره ...کردکه آمده بود باز  یهوا و برف يصحبت را در مورد سرما

 . زمیبر يدکتر رفتم سمت آشپزخانه تا چا

دلم . کردم یم یاحساس خفگ. بازتر کردم تا گردنم هوا بخورد یشالم را کم. کردم هیآشپزخانه تک وارید پشت

پر  يبود را از چا دهیچ ینیس يکه مادر از قبل تو ییها وانیلرزان ل يبا دست ها. دلم آشوب بود...زد یم چیپ

 . چند بار عقب و جلو رفتم و با وسواس رنگش را چک کردم. کردم

ها را  يو دلشوره تمام چا یاز نگران. بزند یاهیکه به س يجور. پر رنگ باشد دیبا يگفت چا یم شهیآقا هم حاج

 .ختمیپر رنگ ر

مادر  يجلو. دوباره سکوت شده بود. برگشتم ییرایآرام به پذ يقدم هابعد برداشتم و با  ي قهیرا چند دق ینیس

ما امشب  دیدونیبله همونطور که که م: پدرش شروع کرد به صحبت کدفعهیبردارد  يکه خم شدم تا چا اوشیس

 .ریامر خ يبرا نجایا میمزاحم شد

 دمیسرو صدا خز یب. برداشت ینگاهم کند فنجان نکهیغنچه کرد و بدون ا تیرا با عصبان شیدکتر لب ها خانم

 ..هستم انیدر جر. بله: کرد دییحاج آقا تا. و مادر نشستم یرعلیام نیب یصندل يعقب و رو

 ...شکر خدا: با تمسخر گفت عیسر مادرش
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نا آش اوشیرو هم دورادور با آقا س شونیا. قرار دادم ایقضا انیمن پدر رو در جر: حرف را جمع کرد یرعلیام

 .کردم

 يتو میبود یمن و دختر خانومتون هم کالس قتیدر حق..بله: خودش را وارد بحث کند دیصالح د اوشیس

گرفتم پدر و مادر و از قصدم با خبر  میهم که گدشت من تصم یچند وقت. میاونجا با هم اشنا شد. دانشگاه

 .من هستم در خدمتتون دیکه داشته باش یحاال هر سوال...کنم

 یم دیبع یحت. فرد در آن جمع نسبت به سرنوشت من حاج اقا بود نیتفاوت تر یم در آن لحظه بدانست یم

را زودتر از خانه و خانواده  ییآبرو یخواست به قول خودش ب یفقط دلش م.. بپرسد یدانستم رقبت کند سوال

 .شود ریمشتاق بود که آن جلسه ختم به خ اوشیمن و س ياو هم به اندازه . اش پاك کند

آانکه  یانگشتانش چرخاند و ب انیبود م شیها یرنگش را که مخصوص مهمان يریدانه درشت ش حیتسب

 !چطوره پسرم؟ تیوضع درآمد و کار و زندگ....خب شما: دیپرس اوردیباالتر ب یقال ينگاهش را از گل ها

 ! توانست در آن لحظه بپرسد یبود که م یسوال نیبدتر نیا

 يخودش را برا یوقت. مانده بود رهیباز به من خ مهیه کردم که با نگاه متعجب و دهان نرا نگا اوشیس نگران

ترم آخرمه و درسم داره  بایخب تقر...االن که...من...واال: زدیکرد مادرش هنوز پوزخند م دایدوباره حرف زدن پ

کنم  یکار آزاد م يسر هی یعنی..کار هم دارم...کنم یم شیکار هیو  يسرباز...و يسرباز....بعد هم شهیتموم م

 ....زرویبنر و ت یفتوشاپ و طراح يمثل کارا

 يشتریرا با سرعت و شدت ب حیتسب يحاج آقا که دانه ها يبود سمت انگشت ها دهیوسواس گرانه ام چرخ نگاه

 .از خود من بود ينمونه ا اوشیمن نفرت داشت و س يامثال حرف ها ياز امثال من، از حرفها. کرد یرد م

اونم ....کنن یبابا هم کمک م....دارم و يپس انداز هیخودم هم ....ام...از بانک میریگیم یوام هی...خونه رو هم -

 .میکن یم شیکار هی شاالیا

 .میکن یم شیکار هیهمه اش که شد که  -

 .امدین یخنده باشد به لب کس يکه نشانه  ییانحنا نیکوچکتر یحرف را به خنده و تمسخر زد ول نیا

 يجا به جا شد و با صدا یمبل کم يکرد رو ینگاهش هم نم یحاج آقا حت نکهیدرمانده و معذب از ا اوشیس

من مشخص  یزندگ يتا برنامه ..یمدت هیشما  يبا اجازه ...دیاگر اجازه بد....من تو نظرم بود که: گفت یفیضع

 ....که میبخون یتیمحرم ي غهیص هیخانوم  یلیل...بشه من و
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حرف  نیشگفت زده از ا. اوردیاش ساکت مانده بود نتوانست تاب ب یا آن لحظه با بزرگ منشکه ت یرعلیام

 !غه؟یص: دیوسط پر اوشیس

انگار شما تو  گهیپسرم م یول میدون یبد م یلیالبته ما که تو خانوادمون خ: کش آمد شخندشیدکتر ن خانم

 .دیدار یرسم نیخانوادتون همچ

رنگ سفت و سختش رو گرفته  دیچادر سف يکه مظلوم و آرام تو. ادبانه اش به مادرم بود یو ب میمستق ي اشاره

 يچند ماهه  يهر چند تو. عرق شد سیخ میکف دست ها يبه لحظه ا. خونم به جوش آمد.... بود و ناظر بود

کردم  یش احساس مبه سمت میمستق ریغ و میمستق ینیرابطه را با مادر داشتم اما هنوز هم اگر توه نیبدتر ریاخ

 .شوم نهیتواستم غرق نفرت و ک یم

 يدست خانواده  يا هیقض نیچن ياجازه  میکن یالبته که ما فکر م: کرد حیحرف همسرش را تص اوشیس پدر

و هم دوست داشته باشند  گریهمد رسهیدو تا جوون که به نظر م نیبود که ا نیما نظرمون به ا...دختر باشه

 .هم مرتکب نشن یگناه ینکرده از سر جوون یینمونن و به هر حال خدا فیبالتک نیاز ا شتریب

به . نگاه کردم اوشیسرم را باال آوردم و به س. آرام گرفتم یکم اوشیمن و س يپدرش به عالقه  ياز اشاره 

نها اما با ت. زندیشده و لبخند م رهیحواس به من خ یمقدمه و ب یکه او هم ب نمیها، بب لمیمثل ف نکهیا يهوا

 .و مستاصلش به سمت حاج آقا بود یکه مواجه شدم نگاه عصب يزیچ

اما قبل . اگر قرار باشه با هم باشند بهتره هر چه زودتر محرم بشن...که نهیمنم نظرم هم. بعله حق با شماست -

دارن از  ينه خونه ا یوقت. میپسرتون صحبت کن طیدر مورد شرا دیبا میریبگ یمیتصم نیچن نکهیاز ا

 ....ینه اموال...خودشون

. زوده یلیحرف ها خ نیا يکنم برا یمن فکر م: حرف حاج اقا انیم دیپر تیاز عصبان زیر يبا چشم ها مادرش

 ...!کنن بعد قیدر مورد هم تحق. و بشناسن گریاول بهتره انواده ها همد

. حاج خانوم دیشما کم حرف: تنازك کرد سمت مادر و گف یکرد بعد پشت چشم دیتاک قیتحق يکلمه  يرو

 !؟.دیندار ينظر

که هر  شاالیا: گفت یینه چندان رسا يرا سفت تر گرفت و با صدا شیرو. خودش را جمع و جور تر کرد مادر

که  یمیهرتصم..هست شکر خدا زیحاج آقا هم خودشون حواسشون به همه چ. ادیب شیصالحه جمعه پ یچ

 ...ما هم راحته الیخ رنیبگ شونیا
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بودم آدم  دهیتا حاال ند: زد، نگاهش را برگرداند سمت شوهرش و با تمسخر گفت يلبخند کشدار مادرش

 ..گهید یدر مورد بچه اش و بزاره گردن کس يریگ میتصم

 شیمثل پدر واقع یلیل يسال ها برا نیحاج آقا تو تمام ا: گفت فیضع يرنگ به رنگ شد با همان صدا مادر

 ...بوده

و به هر حال بچه  ستیمن ن یدختر واقع یلیحتما که ل دیهست انیالبته در جر: ا وارد بحث کردآقا خودش ر حاج

 .کنم یوجودشون هست از لحاظ اخالق و آداب عرض م يتو شونیاز پدر واقع یها ژن

 .دیدو میجمله اش آنقدر زهر داشت که ناخوداگاه اشک به چشم ها. کردم خورد شدم حس

 یلیاما من تا به حال از ل. شما دییفرما یبله درست م...خب: ردیع را در دست بگکرد جم یدوباره سع اوشیس

 دمیند ایبه جز متانت و حجب و ح يزیخانوم چ

مونده در  یمن باق يبرا ییالبته، فقط شک و شبهه ها: گفت تیبود با جد یفرصت نیکه انگار منظر چن مادرش

 ....یحامد و مهراد زندگ يکه دختر خانومتون خونه  یمورد اون چند ماه

 ....!مامان -

نگاه ها برگشت سمت حاج  يهمه .لرزه به تنم افتاد. حرفش را درز گرفت اوشیس يکنترل نشده  يصدا با

 هیقسم و ا هیقض نیا يسرپوش گذاشتن رو يبار برا نیآخر یرعلیکردم که مادر و ام یفکر م نیو من به ا....آقا

 . گذرانده بودم نشگاهدا يدخترها ییدانشجو يمدت را خانه  نیخورده بودند که من تمام ا ییها

از سمت پدر  يرا در آن لحظه داشتم انتظار هر برخورد زیبه سمتم انتظار همه چ دینگاه همه، سرش چرخ ریز

 .سال ها از حضورش در عذاب بودم نیکه در تمام ا یناتن

تو کاراش  میدخالت....ستیدختر من ن ن،یا! عرض کردم که: برسد گفت هیکه به گوش بق ییصدا با

 ...با خودتونه يریگ میتصم....نداشتم

 .با اجازه: بلند شد شیگفت و از جا ياهللا  ایجمله  نیاز گفتن ا بعد

 سرش آوار شده ایکه دن یکس هیهمه به جز من که شب. باال را دنبال کردند يرفتنش به سمت طبقه  ریمس همه

هر چند که قابل . ام خراب شد یشب زندگ نیبهتر. کردم یاش نگاه م یو بهت و درماندگ اوشیباشد به س

 .بود ینیب شیپ

 ...گردهیحاج آقا هم االن برم. دیکن ییرایاز خودتون پذ...تو رو خدا دییبفرما: دستپاچه گفت مادر

 .رمیمن م نیشما بش: مانعش شد یرعلیهمسرش که ام الیبلند شود و برود دن خواست
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انگار . اگه نباشن االن تو جمع بهتر باشه دیشا: یرعلیبود به جنب و جوش مادر و ام یخالص ریمادرش ت حرف

 .نه یکنم و چ تیصح یدر مورد چ دیبا دونمیمن نم. ستنیامور ن انیتو جر یلیکه خ

 .دیده باشنمونده که شما در موردش صحبت نکر يا گهید زیچ: گفتم ظیغ با

 زد میبه پا يمادر با دستش سقلمه ا. همه جسارت خودم متعجب شدم نیا از

 .سالمت ياون برگه  انیمثال جر...هم مونده يمهم تر يزایچ! البته که مونده -

*** 

بسه انقدر . یلیل گهیبسه د: گفت یرا روشن کرد و با کالفگ نیبرف پاك کن ماش یرعلیام. زدمیهق م اریاخت یب

 !نکن هیگر

 کردم که انقدر ازم نفرت داره کارشیمگه من چ! کنه؟ یم ينجوریچرا ا -

رو حتما در نظر  گهید یبراش کس. ازتم اگه نفرت داره به خاطر عالقه اش به پسرشه ينکرد شیتو کار -

 ...رهیتو رو واسه پسرش بگ خوادینم..ستیحتما دلش با تو ن...داشته

 ..دونمیکه من نم هیاون چ ي هیقض...گفت یم یه هیالمت چس ياون برگه . خدا لعنتشون کنه -

 ...رفتیخودشان را م يخانه  ياشنا ریمس. دینزد لبش را گز یحرف یرعلیام

 بگو بهم ...هیاون چ ي هیقض گمیبهت م: را پاك کردم يپشت دست اشک ها با

 ..فرصت نشد. خواستم بهت بگم یم انمیب نایا اوشیس نکهیمن قبل ا -

 خب االن بگو -

و اونم  اوشیبه س يو بد يریشما شرط اون برگه رو گذاشته بود که تو بگ يخونه  ادیب نکهیمادرش واسه ا -

 ....نشونش بده

 یم اریاخت یب...رمیرا بگ زمیتمسخر آم يخنده ها يتوانستم جلو ینم....بود ستادهیاز حرکت ا قلبم

 ! خوبه؟ حالت: نگاهم کرد یبا نگران یرعلیام...دمیخند

 ! به مادرش بگه که نوه اش هم تو راهه؟ خواستیم اوشیبعد س...بعد -

 ...ما يخونه  ادیکرده که بلند شه و امشب ب شیراض يحاال چجور: گفتم تیام را خوردم و با جد خنده

 ...دونمینم: دیرا آشکارا دزد نگاهش

 !ستم؟ین انشیافتاده که من در جر یبه من؟؟چه اتفاق دیبارم که شده راستشو بگ هی يبرا شهیم -

 !خودشون حل و فصلش کردن....وسط نیا ستمین يگفتم که من کاره ا -
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 ! !ا؟یک یعنیخودشون  -

خودم اعصابم به هم ! نکن چیانقدر من و سوال پ! یلیل: نگاهم کرد نشیخشمگ يبار برگشت و با چشم ها نیا

که  رمیم ییکردن گندا یدارم دنبال ماسمال رانیکه اومدم ا یمدت نیکل ا....تر نکن یاس تو من و عصبان ختهیر

کنه انگار  ینگاه م يجور هیبه من  تمادر.بازخواستم بشم جوابم پس بدم سرزنشم بشم دیخودم نزدم بعد با

کالم صحبت کنه  هیباهام  ادیمن حاال عارش م يلحظه  هیواسه  دادیو م شیبابا که زندگ! شمیدشمن خون

تونم  یم کاریچ نمینشو بزار بب چیاس پس انقدر پاپ ختهیمنم اعصابم قد تو به همر....خودمم خسته ام! یحت

 ...بکنم

گذاشتم به حساب منت گذاشتن و دوباره فرار  یم دمیشن یحرف ها را چند ماه قبل تر از زبانش م نیاگر ا دیشا

بار نه  نیاما ا..گذاشت یبود که منت سرم م یکس شهیهم نکهیدور و اطرافم از ا ياز خودم از آدم ها! کردم یم

هم به من پشت  ایدر کار نبود که دن يبار حامد نیا. که منتظرم باشد ینه کس ییتوانش را داشتم که بروم نه جا

 ...دمیکه بار آخر در برخوردش د یبا نفرت...شهیهم يبرا...حامد رفته بود. باز باشد میکند آغوشش به رو

من هم . شد ادهیپارك کرد و پ نگیپارک يحواس گوشه  یرا ب نیماش. میبه خانه شان حرف نزد دنیتا رس گرید

 اوشیبود که از زبان مادر س یشاتیبرگه و جواب آزما ریتمام ذهنم درگ. پشت سرش عیرام و مط يمثل بره ا

. به من حل کرده بود يکلمه ا یحتتنه بدون گفتن  کیرا  يا هیقض نیچطور چن اوشیس نکهیاز ا. بودم دهیشن

آرام  يحاج آقا باز هم برا يحرف ها در خانه  نیشدن ا انیب هیاز صدقه سر دیمهم نبود که با میو اصال هم برا

 ....دور از خانه باشم یشدن جو تا مدت

 !رفتن ها و نبودن ها عادت کرده بودم نیبه ا من

 ...دخترم ینباش نجایحه که چند وقت ابه صال: گفت یو م دیبوس یرا تند تند م میمادر رو نکهیا به

 ....صالحم در نبودن بود! نباشم! نباشم

 . انداخت و در خانه را باز کرد دیصدا کل یب یرعلیام

 ...برق را زد و رفت سمت آشپزخانه دیکل. و ساکت بود کیجا تار همه

 ...تو ایب -

 ! ست؟ین یکس -

 .دستش ياش را گذاشت رو یشانیستون کرد و پ زخانهیآش نریکانت يرا رو آرنجش

 ...برواونجا يخوایاگه م...هیخال هیاون اتاق آخر. خوابن همه -
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 ..شناختم یاتاق ها را خوب م. هم خانه شان آمده بودم قبال

 ....که اتاق تو هیاتاق آخر -

. ستین یمشکل...خوام یمن رو مبل م: رفت گفت یم یکه رو به خاموش ییآنکه سرش را بلند کند با صدا یب

 ..برو

از  شتریب دیشا ایمثل خودم . خسته و مستاصل بود یبیبه طرز عج یرعلیام..دمیشدن را صالح ند یپا پ شتریب

 ...من

اتاقش ساده و . در اتاق آخر را باز کردم و داخل شدم. را در آوردم و خانه را دور زدم میسرو صدا کفش ها یب

 کی. جورواجور يها یبود و پر از عکس و نقاش اهیس شیوارهایبود نه مثل اتاق من که تمام در و د یمعمول

 کی. اتاق حامد افتادم ادی اریاخت یب. کرد یم نییبود که اتاقش را تز يزیساده تنها چ ریتحر زیتخت و کمد و م

 گرید يمن تختش را رها کند و برود جا یحاضر بود به خاطر راحت ایدن نیکه به جز برادرم در ا گرینفر د

 ....دبخواب

همه دلم  نیها ا یتازگ نکهیاز ا...کردم یسرو صدا خال یام را ب یکوله پشت اتیتختش نشستم و محتو ي لبه

کردم بعد  یحس م نکهیاز ا. بودم یکردم از خودم عصبان یاش فکر م یخال يشد و به جا یحامد تنگ م يبرا

 .کنم که بهتر از خودم مواظبم باشد ینم دایرا مثلش پ یچکسیه گریاز رفتن او د

 ..زدم هیتک واریگذاشتم و به د میپا يو رو دمیکش رونیلب تاپم را از کوله ب...خواب شده بودم یب

که در آن ها  ییعکس ها میگرفته بود شیکه سال پ يعکس ها. را کرده بود انیمیقد يعکس ها يهوا دلم

 میآن عکس ها حال و هوا دنیبا د شهیهم..میدیخند یو م میبودهمه ...لوفرین...اوشیس..من حامد...میهمه بود

 . شد یعوض م

 .شد انیصفحه نما يگوشه  یغامیتاپ را که روشن کردم بالفاصله پ لب

 .لحظه زمان متوقف شد کیشکلک بنفش رنگ مسنجر  يکردن رو لکیکل با

 !از سمت حامد باشد غامیآن پ نکهیرا داشتم به جز ا یهر اسم دنید انتظار

 .رفته باشد شهیهم يکردم برا یکه فکر م يحامد

نفسم . دمیلب تاپ را باالتر کش يصفحه ... دیلرز یم میدست ها غامشیباز کردن پ يشوکه شدم که برا يطور

 .را باز کردم غامشیحبس کردم و پ نهیرا درس

 . سالم -
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 . زود ای شهیم دامیپ رید ای شهیهم

با . شده باشه دامیبار به موقع پ نیا دوارمیام...رمیبگ ادیو  دنیکنم که به موقع رس نیم تمرخواستم با خود یم

دونم هنوزم مثل قبل در موردم  ینم. تهیبهم گفت امروز مجلس خواستگار. روزیکردم د یصحبت م یرعلیام

 يا گهیاگر حرف د ای ته،یکردن حسود انپنه يبرا یگیبگم م کیاگر االن بهت تبر نکهیا...نه ای یکن یفکر م

 .تهیحرص و بدذات ياز رو یگیبزنم م

 .افتاد دیو نبا دیکه با ییو اتفاقا نییهمه باال پا نیبعد از ا. شناختمت گهید. اخالق تو کنار اومدم نیمن با ا خب

اگه مثل  یحت. گمیرو م یبگم و الزمه که بدون دیکنم با یو که فکر م يزیچ. کنم یدوم و انتخاب م مورد

 ییانتقاما نیلغزش من و با بزرگتر نیو کوچکتر ياطرافت ببند يآدما يخطاها يهمه  يچشمت و رو شهیهم

 . یجبران کن يریبگ یتونیکه م

به خواست خود ! من نه. میناخواسته وارد گروهمون کرد ایشروع شد که مهراد و خواسته  نجایاز ا داستان

بود که  ییشروعش از جا...شروع نشد نجاینه از ا ،يشد اوشیشروع شد که تو عاشق س نجایداستان از ا. اوشیس

 ....در مورد عشقت نسبت بهش آگاه شد اوشیس

که  ییپشت پرده اش بود که تو، تو ییزایکه تا امروز رفت جلو و همه مون و با خودش برد چ یداستان نیا و

رو  هیبدم و قض حیبهت توض ینیبتونم با مقدمه چ نکهیا يبرا. يدیدر موردش نفهم یچیه يبود شینقش اصل

 یخودم تکرار م يدارم برا قتهکنم که خودم چند و یشروع م ییاز همونجا. عقب تر رمیم کمیقابل درك کنم 

وجود داره که مهراد ذره  ایدن نیا يتو یکردم ک یفکر م شهیهم. و حرص و بغضم کمتر شه تیکنم تا عصبان

. کرد یخواست م یدلش م يفکر بود که هر کار یادم کله شق و ب هی شیاز بچگ....اشهبراش ارزش قائل ب يا

 یکه م ییبراش مهم بود نه عواقب کارا ییآبرو یبود نه ب همشدن از طرف مامان و بابا م هینه بر اش تنب

منحصر به  یرحم یکه کرده بود با ب ییکه به خاطر تبرئه شدن از خطاها ومدیم شیوقت ها هم پ یلیخ...کرد

به من  يتونه به عنوان برادر ذره ا یباور نکردم که مهراد م چوقتیه. کرد یخودش سد م يفردش من و جلو

به خاطرش تو ...ها هنوز رو پوستم مونده یلیداغ اون س. خاطر برادر بزرگترم صد بار کتک خوردم هب. بده تیاهم

و آرامش کنم از شهر خودم از خونه و آغوش  تیمنتونستم کنار پدر و مادر بمونم و احساس ا یکه م یدوران

 یبه جز تلخ يزیکه واردش شدم چ یکه از روز اول ییبه جا! شما ي بهیپدرمادرم جدا شدم و اومدم به تهران غر

اگه الزمه  یحت.....باشم ایدن نیمواظب تنها برادرم تو ا. مواظب مهراد باشم شهیاومده بودم مثل هم. نشونم نداد

من ..کرد یمجسمه باهام رفتار م هیاما مهراد بدتر از . بخورم یلیجلوش سنگر بشم و به خاطرش س جاها یبعض
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 دناش،یسر جاش بود خوردنا و کش اهاشیسر جاش بود برو و ب اشیبود مهمون ردهنک رییتغ يزیاومده بودم اما چ

بگم چون اونقدر خودش رو  يزیحق نداشتم بهش چ. کاراش سر جاش بود يهمه ...طنتاشیش... اشیدختر باز

کنه  یپرتم م بیخواد و تو شهر غر یبشم عذرم و م یپا پ يدونستم اگه ذره ا یرحم نشون داده بود که م یب

 چوقتیه. ساختم و کنار اومدم زایچ یلیبه خاطرش با خ..دست از پا درازتر برگردم اصفهان دیو بعد با ابونیتو خ

 نیاما ا....مهراد و غلغلک بده و توجهش و جلب کنه يروز هیباشه که من  هیتو زندگ يکردم نکته ا یفکر نم

باهات اشنا  یمهراد وقت. و احساس کرد ضورتونو اون ح نیشد میوارد زندگ اوشیکه تو و س یوقت. اتفاق افتاد

 اوشیبعد که با س. کنم عاشقت شدم یکه دارم بهت م ییشد با خودش حدس زد که من به خاطر کمک ها

اراده کرد که از جاش بلند شه و از برادر . شاخکاش تکون خورد دیو فهم اوشیعشق تو به س انیو جرآشنا شد 

به عشق  يکرد یکه تو فکر م ییدرست همون روزا. محافظت کنه دشخو ي وهیالبته که به ش کترشیکوچ

من اون روزا به عنوان ..مهراد بود ياتفاقا نقشه ها نیتمام ا. يو به دست اورد اوشیو س يدیرس تییایرو

مثل  ای يهم در ارتباطه و تو باور نکرد يا گهید يبهت هشدار دادم که اون با دخترا اوشیس هیمیدوست صم

که دنبال  یمیت هیازشون خبر ندارم با  یلیکه خ یمسائل هیسر  اوشیس! به حساب حسادتم یشتگذا شهیهم

 يکه مجبور شد برا دیرس ییکارش به جا...االن هست نیهم دمیشا. شده بود یبودن قاط نیواردات ماش يکارا

مهراد . شیدوست داشتن يالگو يجلو. مهراد دراز کنه يها و اجاره گرفتنشون دستش و جلو نیجور کردن ماش

کمک  یچشمداشت به کس یب چوقتیکه مهراد ه يمدت متوجه شد نیهم بهش کمک کرد حتما هم تو تمام ا

و تمام اون ...ها چک و سفته ازش گرفت نیرنت کردن ماش يبرا اوشیس يدر قبال اون خواسته ها! کنه ینم

پرداخت نشده  يپول و حساب ها اوندر قبال  اوشیس نکهیاونم ا! خودش نگه داشت شیشرط پ هیها رو به 

نسبت  تمیاحساس مسئولتو و  يکرد با رفتارا یچون فکر م. رهیدور کردن تو رو از من به عهده بگ ي فهیوظ

 دمیو فهم يفرار کرده بود و تو پشت خط بود اوشیکه س یمن اون شب. نمیو ضربه مب شمیبهت سرخورده م

و تو دور از  زننیم شیدارن به آب و آت اوشیکردن س دایپ يخودشون و برا یرعلیکه مهراد و ام یمدت نیتمام ا

همتون خوب به هم جور . نیمن و ندار يها ینگران اقتیل چکدومتونیکه ه دمیفهم یچشم ما باهاش در ارتباط

که داشت اون وسط  یو فقط به خاطر حس یکه نه از سر خودخواه یتنها کس. در و تخته با هم...دیشده بود

 هیکنار . دمیشن الیاون و يو تو اوشیس ياون شب حرفا. به همه کمک کنه من بودم واستخ یدلش م

 نیهمون دختر ا يمدت رو کنارش گذرونده بود و من به واسطه  نیتمام ا اوشیبه اسم شهرزاد که س يدختر

نگه  يو برا اوشیس ينطوریبه من گفت که مهراد سفته ها رو نگه داشته تا ا اوشیس....و متوجه شدم انیجر
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فته ازش دور شدم و چند ه یکار مهراد ناراحت شدم اما وقت نیاز ا دیاون لحظه شا...داشتن تو تحت فشار بزاره

. خواست از من محافظت کنه مهراد بود یکه واقعا م یتنها کس دمیفروکش کرد تازه فهم تمیگذشت و عصبان

 !ستینمن ارزش قائل  يبرا يکردم ذره ا یفکر م شهیکه هم يبرادر

برگردم اصفهان تمام سفته هاش و از  شهیهم يکه خواستم برا یبود که شب نیکردم ا اوشیکه به س یلطف

که شب  نهیکنم ا یبار بهت م نیآخر يهم که برا یو لطف. حسابش کردم یدست مهراد گرفتم و ب

 ینا جسارت میگفتن ا. و برات روراست برمال کردم اوشیدوران عاشقانه تون با س نیداستان ا تیخواستگار

به  يریگ یکه م یمیتصم...يزاریکه اسمش و م يا هگید زیچ چینه حسادت و نه ه. کردم دایخواست که پ

 . خودت يعهده 

 .بزاره ارتیممکنه مهراد در اخت يبخوا هیقض نیهم اگر در مورد ا يشتریب اطالعات

 ...ينجات بد یباش اتیدست دور و اطراف ي چهیباز نکهیهر چه زودتر خودت و از ا یبتون دوارمیام

رو با  شیاحتمال یو ناراحت یخوشحال ایاالن هم وقتش و  نیکه ازش دارم هم یبا شناخت اوش،یس...نکهیا و

 .شهیم میسه گهید يبودن کنار دخترا

 .کنم یها رو ارزو م نیبرات بهتر يریگیکه م یمیتصم هر

 . یباش خوشبخت

 

 هجدهم فصل

 یم اریاخت یتمام بدنم ب. ام سرب داغ در حرکت بود یگوارش يتمام اعضا يانگار تو. تهوع داشتم حس

 يفکر چیه یماندم و ب رهیخ قهیجمله ها چند دق یبه بعض...چند بار برگشتم و از نو جمله ها را خواندم...دیلرز

تابانه  یب میمردمک چشم ها.. امدیمکرده بود و باال ن ریگ میته گلو نینفسم پشت بغض سنگ. فقط نگاه کردم

 ....معامله....چک و سفته...مهراد...نقشه....دختر....چهیباز. شد یم خکوبیکلمات م یبعض يرو

دانستم چند  ینم. دانم چند ساعت همانجا نشسته بودم ینم. که به خودم آمدم لب تاپ را انداختم کنار باالخره

سر پا نگه داشتن خودم دستم را به در و  يکه برا دیلرز یآنقدر م میزانوها....حامد گذشته يقرن از خواند نامه 

 .داختمان رونیرفتم و نا متعادل خودم را از اتاق باتاق گ وارید

فرش گرفت و سقوط  يبه لبه  میخانه پا یکیتار يتو. چند قدم جلوتر رفتم...گشت یم یرعلیام یپ میها چشم

 ...فرش يکردم رو
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 شده؟ یچ! ؟ییتو! یلیل: شد دهیشن کمیاز نزد يمانند سیه يآشنا يصدا

 .بلند شوم میخودش و توانستم از جا ينورش پخش شد رو..کنار مبل را روشن کرد آباژور

 !ه؟یا افهیچه ق نیا! شده؟ یچ: شد زیخ مین دنمید با

 .خوام با مهراد صحبت کنم یم...خوام یم: خورد یم چیو روده ام به هم پ دل

 ! ؟يخواب نما شد  -

 !با مهراد صحبت کنم خوامیگفتم م...گفتم -

 !ساعت دو نصفه شبه! ؟يدار کاریتو با مهراد چ! قت شب؟و نیا -

: را سمتش دراز کردم گرمیکردم و دست لرزان د هیمبل پا ياز سقوط دوباره ام رو يریجلوگ يدستم و برا کی

 ...شمارش و بده به من

 ...کنار زد و کامل بلند شد شیملحفه را از رو. تر شد اریهوش

 .ایب...شنیم داریهمه خوابن ب. یگیم یچ نمیتو اتاق بب میبر ایب -

سرپا نگه داشتن خودم  يهنوز هم برا ستادمیچارچوب ا يتو...به اتاق هزار بار جان دادم و زنده شدم دنیرس تا

که از  یآن نفرت و وحشت يخواست همه  یدلم م... کردم یحس م میگلو يخون را تو يمزه . کردم یتقال م

. حرف اشاره کردم به لب تاپ یب. اورمیباال ب کجایم جمع شده بود را وجود يخوردن تو يبودن و باز چهیباز

اگر  ای. نه ایداستان ها و حرف ها خبر داشته  نیاز ا یرعلیدانستم ام ینم یحت. را نداشتم يشتریب حیتوان توض

که تمام  یاوشینگفته و گذاشته هر لحظه به س يزیمدت به من چ نیکه تمام ا ستیخبر داشته چطور آدم

 ! شوم کتریبوده نزد شیها تهقصدش از بودن کنارم آزاد کردن سف

بعد چشم . تمام متن را خواند يا قهیگرفت و چند دق شیدست ها يهوا تو يرو. لب تاپ را برداشت یرعلیام

 قیماتش که مثل دو گودال عم يچشم ها. تخت يخودش را ول کرد رو. برگشت سمت من اهشیس يها

 .نداشته يها خبر هیقض نیداد که از ا یته بود نشان مصورتش نشس يرو

 . دیلرز یام از شدت بغض م چانه

 .اون پست فطرت و بده بهم يتو رو خدا شماره  -

 .نشستم نیزم يسرخوردم و رو وارید کنار

 ..دیکش رونیب بشیاش را از ج یخودش را جمع و جور کرد و گوش. بازش را بست مهین دهان
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توانست  یرا م يزیچه چ! زدن بود؟ يبرا یچه حرف! خواست حرف بزند؟ یم! خواست زنگ بزند به مهراد؟ یم

 .که با من کرده بود نثارش کند يدر قبال کار

 .شد مانیباز پش...را گرفت يدوباره شماره ا..آورد نییاش را پا یدوباره گوش...را گرفت يا شماره

 ...یلینکن ل هیگر -

 .ام بدتر اوج گرفت هیحرفش گر نیبا ا...دمیاما من شن. آرام گفت يرا با صدا نیا

 !نکن هیگر گمیبهت م: بار سرم داد زد نیا

 لباسات و بپوش : را گرفت و به ضرب بلندم کرد میبازو....تر از من وانهید. شده بود وانهیبلند شد د شیجا از

 !؟يریکجا م -

 ...عیبپوش سر. مهراد يخونه  میریم -

 میپناه تر یو ب نیکردم بدبخت تر یحس م. دیلرز یبدنم م یو خارج یداخل يهنوز تمام اجزا. حالم بد بود هنوز

 .رفت که کنترلش از عهده ام خارج بود یم شیبه سمت نفرت پ زیآنقدر تند و ت اوشیاحساسم به س....آدم عالمم

 شبپو....نکن هیگر یلینکن انقدر ل هیگر: به سمتم پرتاب شد ییمانتو

به  میکه تاب تحمل وزنم را نداشتند لباس را برداشتم و از جا ییرفت و زانوها یم یاهیکه س ییچشم ها با

 .خم شده بلند شدم يزحمت با کمر

را کرد  نکاریهم ا یبا چنان شتاب...خوب اشنا بود ترمز زد یلیخ میکه برا يمجتمع چند ده طبقه ا يجلو یرعلیام

 ....میشد دهیکه هم من هم خودش به جلو کش

 توانمیدانست نم یم. است نییدانست که چقدر حالم بد و فشارم پا یم. شد ادهیپ عیرا خاموش کرد و سر نیماش

کارها  نیا. را دور زد و در سمت من را هم باز کرد نیبلند ماش يبا قدم ها... به سرعت او حرکت کنم و راه بروم

به هزار زور و ....دیکش ریتا ته مغز استخوانم ت شیادآوریا شکمم داشتم؟ ب يکرد که تو یم يبچه ا يرا برا

بلند و شتابزده به  يرا قفل کرد و با همان قدم ها نیدر ماش... شدم ادهیرا گرفتم و پ نیماش يزحمت بدنه 

. با واحد ده کار داشتم: دمیرا شن شیرفتم صدا یکه از پشتش م يچند متر يبا فاصله ...راه افتاد یسمت نگهبان

 ...مهراد يقاآ

 یکند حت یباز او استقبال م يو مهراد با هم انقدر دوستانه بود که شک نداشتم مهراد با رو یرعلیام ي رابطه

 .اگر مهمان نصفه شبش باشد

 ....اومده یرعلیام دیبهش بگ -
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وز وز  يبزرگ و دو لنگه با صدا یدر چوب. پله را باال رفتم نیزانوام گذاشتم و به زحمت آخر يرا رو دستم

دوباره دستش را محکم و مطمئن دور کمرم انداخت و کمک کرد . عقب گرد کرد یرعلیام. از هم باز شد يمانند

 یتوانست مرا همان جا رها م یاگر م کهرودر رو شدن با مهراد آنقدر عجله داشت  يبرا. تر راه بروم عیکه سر

 .دیدویکرد و م

در دستش  یکه با قوط میدیده و باز شدن در، مهراد را د يه طبقه ب دنیو بالفاصله با رس میآسانسور شد سوار

بود با شلوار گرمکن  دهیپوش یرنگ دیسف یرکاب. دیکش یباز خانه اش و انتظار م مهیزده بود به در ن هیتک يکوری

و ! مدت احساس آرامش داشتم نیدر ا دنشیچقدر از ند! بودمش؟ دهیچند وقت بود که ند....يگل و گشاد

 یدلم م. شده بود ریآن نفرت با قدرت چند صد برابر به جسم و روحم سراز يهمه  دنشیبا دوباره د...حاال

 ...ندازمیصورتش تف ب يخواست بروم جلو وتو

 !نجاس؟یا یک نیبب....ااااا....یپسر حاج...سالم! به -

دست هلش داد  يو با اشاره  رونیگام از آسانسور رفت ب کیبا به مهراد نداد  شتریب یفرصت بلبل زبان یرعلیام

 .داخل خانه

 !با هم میحرف دار -

 يخانه  يبدهم که حاال که تو شنهادیپ یرعلیخواستم به ام یم. در را پشت سرم بستم. کفش رفتم داخل با

هنوز هم ...مد افتادمحا ادیبعد  ردیکه بم مشیآنقدر بزن. میکتکش بزن ریدل س کی میآورد رشیخودش تنها گ

آوردند باز  یکه آدم ها سرش م چهتوانست هر  یچطور م! اتفاق ها نیا يبا وجود همه . مهراد را دوست داشت

 ...دمیفهم یچطور روحش انقدر بزرگ بود و من نم...هم دوستشان داشته باشد

 !؟یچه خبرته روان -

 .ستادیسرش ا يخودش هم باال. ندیمهراد را گرفت با فشار دست مجبورش کرد که بش يشانه  یرعلیام

 !دیبه گوشم رس یجالب يزایچ هیامشب  -

 !؟یدر مورد چ: دیچرخ یحدقه م يرنگش تو یعسل يها چشم

 ....يزد يدوباره چه گند! ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا: نگاهش انگار که تازه متوجه من شد بعد

 ...صدات و نشنوم! ببند...ببند دهنت و: مهراد را گرفت و فشار داد يگلو یرعلیام

 یرژه م میچشم ها يحامد جلو..دیرس یمصمم به نظر م یلیخ نکاریا يچهره اش برا.خفه اش کند دمیترس

 .دوست داشت یلیمهراد را خ. رفت
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 ...انداختم نشانیرفتم جلو و خودم را ب لنگان

 ...تو رو خدا ولش کن..یرعلیولش کن ام. بسه -

 یرعلیام يتا در صورت حمله  ستادیدورتر ا یبار با احساس خطر کم نیمهراد ا..زحمت از هم جدا شدند به

رم  ینصفه شب! ! چه خبرتونه؟: زد ینفس نفس م. بود یصورتش برافروخته و عصبان. بتواند از خودش دفاع کند

 ...من يتو خونه  دیختیر ییدوتا دیکرد

 ...حرف دهنت و بفهم: هوا بلند کرد يباز دستش را رو یرعلیام

 .ادیب ینگهبان زنمیباال زنگ م يمن صدات و ببر يتو خونه  گهیبار د هی -

. رمیرا بگ میبودم اما آمده بودم که جواب سوال ها یکردم جو را آرام کنم هر چند خودم تا حد مرگ عصبان یسع

 . مبل سقوط کرد نیتر کینزد يچند قدم عقب رفت و رو.. ندیکردم که بش تیرا هدا یرعلیام

 شده؟ یبفهمم چ دیآدم حرف بزن نیع حاال

 هی انیمن در جر: کردم نلرزد گفتم یم یکه سع یینکند با صدا ادیرا گرفتم که داد و فر یرعلیام يبار جلو نیا

تو  يچجور دمیفهم. دمیشب فهمام نیهم! نداشتم يقرار گرفتم که در موردشون تا امروز خبر ییاتفاقا يسر

امشب ....! يمون و نابود کرد مهه يچجور! يو مجبور کرد اوشیس يچجور! يداد يچند ماهه منو باز نیا

 !هنوز تو وجودت مونده تیچقدر ادم نمیبب..اومدم بپرسم ازت. رو نایاومدم از خودتم بشنوم ا..دمیفهم

 !ه؟یچرت و پرتا چ نیا! ؟يدیشن یچ: و برنده نگاهم کرد زیماند ت یم لهیماتش که مثل ت يچشم ها با

و  اوشیمعامله ات با س هیقض: کنم يریجلوگ یرعلیمجبور شدم با عجله حرف بزنم که از هجوم ام دوباره

 . دمیرو شن نایا يهمه ...دادنات و بهش، شرط گذاشتن واسه دور کردن من از حامد نیماش ي هیقض! دمیشن

کنم منتظر بمانم تا عکس العملش را  یکه به سمتش پرتاب م يخوست هر جمله ا یندادم دلم م ادامه

بهت  یک: را مرتب کرد راهنشیرپیز ي قهی. کرده بود دایاعتماد به نفس از دست رفته اش را دوباره پ..نمیبب

 ! گفته؟

 ...که گفته یهر ک -

 . اسم حامد را ببرم امدین دلم

 !رونیاز حلقت ب دمیزبونت و نکش ومدمیحرف بزن تا ن: را بلند کرد شیبا حرص صدا یرعلیام

 یرعلیانگار ام. حرف بزند نطوریو ا ستدیمهراد با ينفر بتواند جلو کی يروز کیکردم  یفکر نم چوقتیه

 !بود نیزم يمسلم خدا رو يمعجزه 
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 یکردم بازم م يکار از برادرم هر تیاره واسه حما. من عادت ندارم مثل شماها رذل و ترسو باشم -

 !کشم یاحساس کنم در خطره شما ها رو هم دونه به دونه م...کنم

دختر مظلوم و معصوم  نیا ایتو در خطر بود  ياون داداش خرس گنده ! در خطره؟: به هوا رفت یرعلیام ادیفر

  يآبروش کرد یو ب يسرش معامله کرد ينطوریکه پناه آورده بود به خونه ات و ا

من ..خودش از خداش بود به عشقش برسه ه؟یآبرو چ یب! بابا تو رو خدا دیولم کن: زد یاب خرد کناعص پوزخند

به  ییکردن و نکردن دوتا ییرفته و چه کارا شیتا کجا پ نکهیا گهید. راه و از اونطرف براش هموارتر کردم

 ...خودشون مربوطه

 !ز؟یهمه چ یبه خودش مربوطه ب: برداشت سمتش که به زحمت متوقفش کردم زیخ یرعلیام

! بخواب؟ یلیکه برو با ل اوشیسفته گرفتم از س يفکر کرد! به من مربوطه دنیتو بغل هم خواب نکهیا! نه پس -

 یم يرام از ده هزار مت یخودش خواسته وگرنه هر امل. خودش بوده يحماقتا گهید نایا...نه داداش..زمینه عز

 ...ستیحرفا ن نیو ا یمال عشق و عاشق اوشیکه س دیفهم

 !هست؟ یبه جز منم با کس -

 ...بله که هست -

 ! چند وقته با همن؟! ه؟یک: دیلرز یم میلب ها. دلم پاره شد يتو يزیکردم چ احساس

 یشکست عشق نیمن نبود همچ يکنه اگه اصرارا یتره هم واست خرد نم دونمیفقط م گهید دونمیچه م -

 ...کردن یبا کاردك جمعت م دیکه با شیچند ماه پ يخورده بود

 کاش...خوردم یم یشکست عشق کاش

 .بلند گفت يبا صدا یرعلیحرف دلم بود که ام نیا

 امشب دیکرد یخط خط یکاف ياعصابم و به اندازه  دیبر نجایاز ا دیحاال هم پاش -

کرد که  یکرد مادرش و راض یهمه سع نیبلند شد ا یواسه چ دخوایاگه من و نم! ؟يپس چرا اومد خواستگار -

 ؟ دوستم داره که اومده؟...ادیب

 یم...ایب: نشان داد و خنده کنان گفت یرعلیبا دست به ام يزیآم ریمرا با حالت تحق. قهقهه زد دیخند مهراد

 رهیخنگ بودنشم تقص نیا...فهمه پسر فقط واسه بچه اس که اومده خونشون یمنه؟ نم رهیتقص نمیا! ش؟ینیب

مجبور که . حق انتخاب داشت! ؟...منه رهیخودش احمقه تقص نیا! بود؟ يبچه نبود حرف خواستگار! منه؟

 ...قبول نکنه دهیو که محلش نم يپسر نیتوسنت همچ یم....نبود
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 ....چدیپیکردم تمام روده و معده ام در هم م یحس م...دیچرخ یدور سرم م ایدن تمام

 ...زیهمه چ. تمام شده بود زیهمه چ...نمانده بود میبرا یجان

را  یرعلیشدن مهراد و ام زیگالو رفتیآمد و م یکه م ییها یاهیس ریز...دیچرخ یکه دور سرم م یسقف ریز

مشت و  اقتیل یمهراد حت...زدیکرد کاش کتکش نم یدعوا نم یرعلیکاش ام....دمیدیناواضح م یدوباره به شکل

 ...لگد خوردن هم نداشت

دوباره خودم را ....با خشونت هلم داد عقب که دخالت نکنم یرعلیام...کنم شانیدوباره بروم جلو و جدا خواستم

 ...حامد هنوز هم مهراد را دوست داشت. داشت ازیحامد به مهراد ن..انشانیانداختم م

 .بر سرم نشست نیزم ياصابت کند ضربه  نیم به زمو قبل از آنکه تنه ا...به عقب پرت شدم یاصابت دست با

 ! یلیل -

 ..دیبه سمتم دو یرعلیام

 ....کرد یبود و وحشت زده نگاهم م ستادهیآنطرف تر ا یکه با لب خون دمیرا د مهراد

 ..رفت یم یاهیرو به س زیچ همه

 ...شود یمغزم شکافته م ي هیبه ال هیکردم ال یم حس

 ...دمیزمزمه بود اما من شن هیخدا گفتن آرام مهراد گرچه شب ای يصدا

 .دمیان شب را باالخره شکافت و من شن يها یاهیس يبود که دل همه  يزیچ نیاخر

 

 نوزدهم  فصل

 حامد

 ماه بعد  دو

سماق،  ر،یکتاب مورد عالقه اش، سمنو، سبزه، سنجد، س. را چک کردم فمیک اتیبار محتو نیاخر يبرا

عرق کرده ام  یشانیپ يکف دستم را رو... هفتم نیبود،س یهنوز خال زیچ کی يجا. را برداشته بودم همه..سکه

 ...هفتم نیس...هفتم نیس. گذاشتم و فکر کردم

 ..شد یم فیو حافظه ام ضع ختیر یهمه رفتن و امدن مثل بار اول مغزم به هم م نیهم بعد از ا هنوز

 نیراه به س يتو دیبا. گذاشتم فیک ياخر تو يکه مادر داده بود را هم لحظه  یحیکوچک و تسب یبیج قران

 ..کردم یهفتم فکر م
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 ...بزنم رونیدادم که از اتاق ب تیزنگ تلفن باالخره رضا يصدا با

 یشانیپ بانیمبل افتاده بود جا به جا کرد، دستش را که سا يغرولند کنان خودش را که سفت و سخت رو مهراد

 ! نه؟ ایاون المصب و  يدار یبرم: در هم رفته گفت يبود برداشت و با اخم هااش کرده 

 غامیپ ينکردم و باالخره رفت رو شیدایپ ییرایپذ یختگیو به هم ر یهم زنگ خورد که در شلوغ گریبار د چند

 .ریگ

 : دیچیخانه پ يمهراد تو تیبا شخص بیعج يصدا

 ..دیبزار غامیلطفا پ ستیشما ن يپاسخگو یدر حال حاضر کس سالم،

 ! ؟یهست. سالم حامد -

 ..فقط میتف سر باال رو کم داشت نیخدا، هم يا: و هوار مهراد بلند شد داد

 يو کالفه اش از جلو یهپل يشد و بالشتش را برداشت و پاکشان راه افتاد سمت اتاق خوابش، تا ان چهره  بلند

در  یدر حضورش چه عواقب اوشیوز هم حرف زدن با سدانستم هن یم. تماس را نزدم يچشمم دور نشد دکمه 

 . دارد یپ

 . کردم دایبود پ دهیخواب شیپ يکه مهراد تا چند لحظه  ییمبل، جا يرا رو یگوش

  ؟یسالم خوب -

 ،يپس خونه ا: گفت يشتریب يدواریمکث کرد و بعد با ام يشد خانه باشم، چند لحظه ا یکه باورش نم انگار

 .رفتم یکم کم داشتم م گهید -

  ؟يایباهام ب يخوا ینم: دادم صیحال بد و افکار سردرگمش را تشخ یکه به راحت دیکش يکوتاه و پر درد اه

 .تونم ینم -

 .دمیشن یچند بار م يدو ماه هفته ا نیا یکه ط يزیچ. اش بود ینیب شیو قابل پ یشگیهم جواب

کنم، اگه  یکه اصرار نم یدونیم: را نگاه کردم فمیبا وسواس ک صورت و شانه ام گذاشتم و دوباره نیرا ب یگوش

نه من آدم  ،یسخت در اشتباه ،یکن یمن خودت و به اومدن راض شتریاصرار ب کمیکه با  يو زنگ زد یدودل

نه ! یو کمالش و خودت خواسته باش مامکه ت يایب دیبا یموقع...شدن یاصرار و التماس کردنم، نه تو آدم راض

  ينجورینه ا...ذره به زور اون هیذره به اصرار من  هی

 يها يکشد و چشمش به جز گچ بر یم گاریتختش، س يطاقباز افتاده رو شه،یکه مثل هم دمیسکوتش فهم از

 . ندیب یرا نم يگرید يسقف جا
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 ..ازت بپرسم يزیچ هیخواستم  یم...زنگ زدم بگم...ینه، زنگ نزدم اصرار کن -

 .بپرس: شک گفتم با

 ! اسم باران قشنگه؟...نمیخواستم بب یم -

کالفه تر از قبل  دمیکه منظورش را فهم قهیشدم و بعد از چند دق رهیخ میبهت زده و مات به روبرو ي لحظه

به  یکش یم گاریاوال که انقدر که تو مثل دودکش س: کردم ارام باشم یدادم و سع رونیشدم، نفسم را با شدت ب

 ...دوما ،یرسیبچه ات نم ياسم گذاشتن رو

 ...ترسناکه داداش یلیتو خ يابن دوما گفتنا: گناهکارانه اش حرفم را قطع کرد پوزخند

: شد یم ریام انداختم، داشت د یبه ساعت مچ یراه افتادم سمت در، نگاه هول هولک. حرفش خنده ام گرفت از

 . یزنیم شهیکه هم يام، عطرخو یاز عطرت و م کمیبود که بگم من  نیا ينترس، اون دوما برا

 !گرفته؟ تیشوخ! عطر؟: نشسته شیکه بلند شده و سرجا دمینفسش که رفت و دوباره باال امد فهم از

 يبرا! ام يجد میلیخ: را باز کنم شانیبندها یکدستیکردم  یو سع دمیکش رونیب یرا از جا کفش میها کفش

 ...چهارشنبه يبرا یشده ول رممینرسم د دیامروز نه، شا

 !؟يبر يخوا یچهارشنبه ام م! چهارشنبه؟: حرفم را قطع کرد یتاب یبا ب دوباره

اگه من نرم : حرفم را عوض کردم یول...رومیاره، هر وقت، هر روز،هر ساعت که شد م میبگو نانیبا اطم خواستم

 ؟يریتو م! شه؟یم یچ

 .تونم ینم: رفت یو شرمندگ یرو به خاموش شهیمثل هم شیصدا

 .ستین يپس چاره ا گهیخوب د -

 شه؟یناراحت نم ؟یفرنوش چ...فرنوش -

پنهان کند و با  تشیو مظلوم تیرا پشت معصوم زیکرد همه چ یم یدلخور فرنوش که سع يتصور چهره  با

 .از خودم متنفر شدم دیایکنار ب زیبا همه چ شیکنم ها یو درك م یزورک يلبخندها

 .میکن یبرگشتم صحبت م. شده رمیبرم د دیفعال با...اوشیس دونمینم یچیه دونم،ینم -

 .حتما: کرد دییخودش هم تا يمحکم کار محض

 ياتاق با صدا يمهراد از تو..مبل يرا از همان فاصله پرت کردم رو یتماس را قطع کردم و گوش یخداحافظ یب

 .ادیب خوادیفرنوش م يریجا نم چیچهارشنبه ه: بلند و خواب الود گفت

 .دیایقرار است ب دانستم یم
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کرده بود که مبادا  ياداوری میگوشم خوانده بود، هر روز و هر روز برا يقبل مدام تو يهفته  کیاز  مادر

 .را فراموش کند زیتفاوت شده بود همه چ یو ب بیها غر یحامدش که تازگ

 ..هست ادمیهست مامان جان  ادمی: خوردم یم هیقسم و آ دیبا مدام

 برنه یراه بندازه حرف يزیترسم مهراد ابرور یخونه ها، م یمبادا دعوتشون کن. انیپدر و مادرشم همراهش م -

 کنه ینم يکار نینگران نباش همچ -

 .دیا یاز دستش برم يدانستم که هر کار یچند ته دل خودم هم م هر

شکلت بشه مادر، درست برخورد کن با دختر مردم،  يحامد جان، فدا: کرد یدوباره با دلشوره سفارش م مادر

 .دهیدختر تا حاال افتاب مهتاب ند نیحساسه، ا ،یفرنوش جواهره، خانومه، مبادا دلش و بشکن

 رییدختر و افتاب مهتاب تغ يدرباره  ستیمن چند ماه فیدانست که تعر ینم دم،یخند یدلم به حرفش م يتو

 .حواسم هست شکنمیدلش و نم: کردم یرا راحت م الشیکرده اما خ

 ....اریدلش و بدست ب گمیکه فقط دلش و نشکن، م گمینم -

 ؟يندار يکار...برم مامان دیبا: شد یطاقتم تمام م شهیهم میدیرس یصحبت که م ينجایا به

 هکن یو درست م یزمان خودش همه چ....نکن تیببره، خودت و اذ شیو پ یحامد مامان، بزار زمان همه چ -

متوقف شده و  یکی يزمان که برا نیا. کند یکشد، زمان اخر دق مرگم م یزمان اخر مرا م م،یخواستم بگو یم

 .ردیگیعالم و ادم را دارد از من م يزمان که انتقام همه  نیا...گذرد یمن مثل نور م يبرا

 ...نگفتم يزیباز هم چ اما

 .را خراب کنم یکس ینتوانستم دل خوش چوقتیه

 حامد؟ يدیشن: دوباره داد زد مهراد

 .دمیاره شن -

 یرا شروع م شیها يریگیکرد، دوباره پ یم شتریرا ب تشیحساس شترمیشد، مخالفت ب یمخالفت م دیمهراد نبا با

 ..شود يوافر و مخربش فرار يکرد که از ترس عالقه  یکرد و ادم را مجبود م

 .شده ریبرو، د نیبا ماش ن،یافر -

 یتیمالقات ها و امد و رفت ها اهم نیبه ا يکرد که ذره ا یوانمود م یحت ست،یمهم ن شیراکرد که ب یم ادعا

مدت  یطوالن يحبس کردن ها شیندادن ها ینرفتن و مهمان یاما بد اخالق تر شدنش، مهمان. دهد ینم
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داد که  یهمه و همه نشان م گذراند یکه روز و شبش را با آن ها م یخانه، دور شدن ازتمام کسان يخودش تو

 !رو به راه است زیکند که باز همه همه چ یگذرانده و وانمود م یچه برزخ يمدت دو ماه را تو نیا

. کند یصحبت م مارستانیدر ان ب شیزند و با دکتر و اشناه یدانستم که دور از چشم من هر روز زنگ م یم اما

که بعد از دو ماه،  یمبادا من، تنها کس نکهیحفظ است و نگران ابودم زمان مالقات را هم از  دهیو حاال که فهم

 . کند ریبه وقت مالقات د دنیرس يبرا د،یا یرود و م یهنوز، هر روز و هر روز م

کنار در  یمهراد که به جالباس نیماش چییسو ينگاهم رو. به شروع وقت مالقات نمانده بود شتریربع ب کی

 .ردگره خو يبود چند لحظه ا زانیاو

 .دادم حیبرادرم ترج يها نیماش نیرا به لوکس تر یتاکس شهیباز هم مثل هم اما

 . دیساعت طول نکش میاز ن شتریب مارستانیبه ب دنیرس تا

توانستم چشم بسته خودم را به  یم گریآنقدر اشنا شده بود که د میچند وقت برا نیحاال بعد از گذشت ا ریمس

مهراد  يها و اصرار و التماس ها يکه با پافشار یاتاق خصوص...برسانم ژهیو يآخر و بخش مراقبت ها يطبقه 

ها درست وسط اتاق قرار گرفته بود و  اهها و دستگ میتمام س نیکه از ب یتخت. دست و پا شده بود یرعلیو ام

 .دانست یبه جز من را صاحب خودش نم چکسیدو ماه ه نیکه در مدت ا یهمراه یصندل

 رترید شهیامروز از هم. باال رفتم یکیپله ها را دو تا  يمانده  یه ام جا به جا کردم و باقشان يرا رو فیک بند

 .بودم دهیرس

خودش  يکرد برا شیدایدر اتاق کارش پ یشد به سخت یکه تنها م شهیدکتر معالجش که برخالف هم دنید با

 .را به سمتش کج کردم و متوقفش کردم رمیفکر مس یب زدیفدم م

سالم دادم و خم  دهیبر دهیو پله باال رفتن به نفس نفس افتاده بودم بر دنیاز آن همه دو ستادمیکه ا شیجلو

 ..که بتوانم نفس بکشم نییشدم سمت پا

 یم یرعلیبود که مهراد و ام يدکتر نیحاذق تر یدکتر چراغ...دیخند یکه م شهیمثل هم.. دیخند یسرخوش با

 یوزن نیهقتاد و چند ساله و سنگ رمردیپ. دست و پا کنند یلیل يبرا نشایآشناها و رابطه ها فیتوانستند از طر

آورد  یم یکس يرا هم برا یکس ذشتخبر درگ یوقت یبودم که حت دهیبه چشم د. دیخند یکه در همه حال م

 ایاتفاق خوب  کیهم نماد  شهیاو هم يروشن شد که خنده ها میبرا هیقض نیکم کم ا. لبش است يلبخند رو

اش  یهم تاسف قاط یاش که با اغماض کم يکوریکه با لبخند  يدرست مثل همان روز....ستیخبر خوش ن

 . گفت یلیکما رفتن ل يخبر تو از يو با خونسرد ستادیا اوشیمن و س يشده بود جلو
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بود از حال برود که به زحمت توانستم جمع و جورش کنم و خودم و  کیسست شد و نزد شیپاها اوشیس

کردم هر چه  یو فکر م....از او نداشتم یکنار راهرو که خودم هم دست کم يها یرا برسانم به صندلخودش 

دستش را گرفت بودم . شدبا قشیگاه رف هیتواند تک ینباشم که از ضعف خودش نم یتا آن کس نمیبش دیزودتر با

من . هیخوب ينشونه  نیا.. دیخند یدکترش انگار داشت م ؟يدید اوش،یس دیخند یگفتم داشت م یو مدام م

ناراحت  یعنی! خوشحال که نه...خوشحال بود افشیهم بگم که دکترش ق یرعلیبزار زنگ بزنم به ام....دونمیم

 ! مگه نه؟ يدیتوام خنده اش و د...نبود

زل زده  شیروبرو واریکه هزار سال است همانجا نشسته و به د يمثل مجسمه ا اوشیکه س دیا یم ادمی و

 . داد یمن نشان نم يبه حرف ها یعکس العمل نیکوچکتر

توان بلند شدن و رفتن  میبفهمم، نه پاها شتریب یلیل تینشد نتوانستم از وضع شانیدایو مهراد پ یرعلیام تا

هر چهار  نیخبر ب نیخواستم عظمت ا یم..خواستم آن دو نفر هم باشند یم....دنیطاقت شن میداشت نه گوشها

 ...از حد توانم بود شتریب. متواسنت ینم...تنه به دوش نکشم کیشود و من تمامش را  مینفرمان تقس

که  يو مهراد دیبار یکه مثل ابر بهار م یرعلیام يدرست مقابل چشم ها. آنوقت هم خونسرد بود یچراغ دکتر

از . کرد یصحبت م یپزشک دادیرو کیاز  مینبود ایکه به دن یاوشیروح بود و من و س یو ب دیسف واریمثل گچ د

صدمه  چیآنکه ه یب شین پانزده هفته ایکه به سرش وارد آمده به کما رفته و جن يکه به خاطر ضربه ا يمادر

 ...دهد یخودش ادامه م یدر صحت و سالمت به زندگ ندیبب يا

خودمان  يآن حرف ها را برا میباز هم نتوانست...میدیفهم یرا درست نم شیآنقدر بد که حرف ها. بد بود حالمان

عالم و آدم ...دندیهم فهم اوشیمادر و پدر س! ختیبه هم ر ایکه خبر دادند دن یلیبه مادر ل..میکن لیو تحل هیتجز

 ..دندیخواستند پنهان کنند فهم یم یلیو ل اوشیرا که س يا هیقض

د از وجود بچه و سالمتش دانستن ینم... داشته باشد یچه حال دیکدام خبر با يدانست برا ینم چکسیه

 .شوند یو عصبان نیکه برمال شده بود خشمگ ياز راز ایخوشحال باشند 

 مارستانیکه چند روز اول ب اوشیمادر س يادهاینه به داد و فر! نداشت يکار چکداممانیبه کار ه یچراغ دکتر

 هیقض نیا بندیبا نقشه پسرش را پا یلیندارد و ل یدخالت چیه هیقض نیسرش گذاشته بود که پسرش در ا يرا رو

که  یلیو نه به مادر ل میبود دهیجسب مارستانیب يها یکه مبهوت و ساکت به صندل یاوشیکرده، نه به من و س

 .داشت یوا م هیو اشنا را به گر بیضجه کنان غر

 .معجزه بود کی هیشب يزیچ یپزشک ي دهیپد نینظر او، ا از



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فالح لدای  – ردیگ یانتقام م

wWw.98iA.Com ٣٢٩ 

 . گرفت یقرار م نیشد و مورد تحس یپزشک به آن نگاه م کی دیاز د دیکه فقط با یداستان

که تنفس و  ییها و دستگاه ها میتمام س انیاطراف در م يبه محرك ها یواکنش چیدو ماه تمام بدون ه یلیل

 یپزشک میت. بود دهیتخت خواب يبدنش را تحت کنترل داشت رو يها تیفعال يضربان و فشار خون و همه 

و بزرگ شدن  دیایب هوشممکن است به  يکه درصد يمادر. قیعم يگفتند کما یم دادیرو نیزده از ا جانیه

 .نشود داریب قیخواب عم نیآمدن فرزندش هم از ا ایتا زمان به دن یحت ایبچه اش را احساس کند 

تمام  ختمیمهراد، تمام خانه را به هم ر يبرگشتم به خانه  یخبر وقت نیا دنیکه آن شب بعد از شن دیآ یم ادمی

 جانشانیدانستم ه یخاطر که م نیهرچه دم دست بود پرت کردم و شکستم فقط به ا...مبل ها قفسه ها زهایم

 يمغز يها تیاست که مستقل از فعال ینیآوردن جن ایبه دن يبلکه برا یبه زندگ یلیبرگرداندن ل ينه برا

 ...داد یو رشدش ادامه م یخبر به زندگ یمادرش، سالم و ب

 ! گفتند معجزه یم دکترها

 ام باشد  یزندگ يمعجزه  میمعجزه ممکن است تلخ تر نیدانستم که ا یمن م و

زد با دستمال  یرا از چشم برداشت و همانطور که لبخند م نکشیع. دمیکش یقیو نفس عم ستادمیا راست

تون که  یلیل! ه؟یچ يهمه عجله برا نیا! جوون؟ هیچ: شکلش شد يا رهیدا يها شهیکردن ش زیمشغول تم

 ! پسر؟ يانقدر هول و وال دار یچ يبرا گهید...رهینم ییهم جا نجایاز ا دهیآروم خواب

تمام  شیها یبامزگ نیکردم با آن خنده ها و ا یفکر م. آمد یجور در نم میاش اصال با حال و هوا یشوخ

و ازتون بپرسم  یلیل تیخواستم وضع یم: گفتم يبا لحن سرد و دلخور. ردیگ یرا به سخره م مانیدردها

 ...هم داشتم گهیسوال د يسر هی نکهیا يبه عالوه ...دکتر

 ؟یدر مورد چ: دیصورتم را کاو قیو عم زیت نگاهش

 ونیخواستم باهاتون درم یکردم م دایپ یلیتر ل عیواسه درمان و بهبود سر ییراها هیمنم  دیاگه اجازه بد -

 ....بزارم

 .و راحت دیق یب...بلند يبا صدا د،یخند

 .در ان جا قرار داشت یلیکه اتاق ل یکرد سمت بخش تمیرا گذاشت پشتم و هدا دستش

 یاونجا باهم صحبت م. شینیاالن بب يبر دیبا...يکرد یکار خوب! يپس تو هم باالخره دست به کار شد -

 نیا انیتو اطراف ادیکنم به نظر م یم نیو تحس دتیهمه ام نیا نایجدا از. تا وقت مالقات تموم نشده. میکن

 ..ییتو جنگهیداره و م دیکه ام یدختر تنها کس
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شوکه  کمی هیبق...ستین مینطورینه ا: آورش تبرئه کنم تیمسئول فیتعر نیا ریکردم خودم را از ز یسع

 ...داره یخوب یلیخ ياطرافش ادم ها یلیوگرنه ل...ان

 !تر صحبت کرد؟ ینطقم شهیم یدلسوز با ک انیاطراف نیا نیب نمیخب به من بگو بب -

به خون نشسته اش که هفته ها بود جز سالم و  يافتادم با آن صورت اصالح نشده و چشم ها یرعلیام ادی

تختش  يبه دست رو گاریچشم آوردم که تمام مدت را س يرا جلو اوشیس. کرد یصحبت نم یخداحافظ با کس

شوهرش بود که بروند سفر  بهکه مشغول التماس  یلیمادر ل...و آه و ناله انیو هذ شانیگذراند با افکار پر یم

 من و مهراد  میماند یم گریو د....ازینذر و ن يبرا یارتیز

 !بود؟ نطوریواقعا ا اینبوده  چوقتیه یلیدر اطراف ل یکردم آدم منطق یاحساس م من

 دکتر  دیمن حساب کن يرو دیتون یم -

 خوامیم..شهیمحسوب م یعلم پزشک يتو ينادر ي دهیخودش پد يبه خود هیقض نیبهت بگم که ا دیبا -

 ي هیقض هیبه  لیتبد هیفض نیا ایخبرنگار ها شد  ياگر سوژه  نکهیمورد و ا نیداره ا یما چه حکم يبرا یبدون

 .!دیایباهاش کنار ب دیبتون دیبشه با يرسانه ا

 تیرضا هیقض نیبه ا انشیرافاز اط چکدومیکنم ه یفکر نم: گفتم يبا همان دلخور. یلیبودم دم اتاق ل دهیرس

و  یلیل نکهیبچه و ا نیاما وجود خود ا. دیکن یداستان نگاه م نیبه ا یپزشک يشما فقط از جنبه . داشته باشند

من ازتون . خودشون دردسر ساز شده يابر یکاف يعقد هم نکردن به اندازه  یپدر بچه هنوز به صورت رسم

که االن تو  یجو متشتج. شهیبد م یلیخ یلیبفهمه خ یاگر کس. درز نکنه ییداستان جا نیکنم ا یخواهش م

 .دیما رو هم درك کن تیوضع دوارمیام...شهیهر دو طرف هست بدتر م يخانواده 

 نشیفعال برو بب...خب یلیباشه خ: کند ینم يابراز همدرد يرا تکان داد اما مثل روز روشن بود که ذره ا سرش

 .میکن یبعدا باز هم صحبت م تا وقت مالقات تموم نشد

اوردم اشکال نداره تو  نیسفره هفت س لیخواستم بپرسم من وسا یدکتر، م: برود که دستش را گرفتم خواست

 !نم؟یاتاقش بچ

که  ییزهایچ ای ریس ایفقط اگه سرکه ...نه پسرم اشکال نداره: شانه ام يزد دستش را گذاشت رو يمحو لبخند

 ..بهتره ياتاق و آلوده کنند نزار يممکنه فضا ایبو دارن 

 ...حواسم هست زارمینم. نه: هفتم فکر کردم نیس به

 .محکم و مطمئن دور شد يتکان داد و با قدم ها گرید کباریرا  سرش
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 .در داخل کردم هیباز مهین يآنکه در اتاق را تا انتها باز کنم خودم را از ال یشانه ام برداشتم و ب يرا از رو فیک

 شیمثل دو روز پ زیکردم که سرد است؟همه چ یمن احساس م ایسرد بود، سرد بود  شهیاق مثل همات يهوا

 الیخ یو دستگاه محصور شده بود آرام و ب میصداها س نیکه ب یتخت يآرام رو یلیل. بود که سر زده بودم

اش باال و  نهیس يقفسه  دیشک یاش م ینیمتصل به دهان و ب يلوله ها قیکه از طر یبا هر نفس. بود دهیخواب

 .رفت یم نییپا

 .سالم -

 ياز چند نفر. شود یشنود و متوجه حضورم م یدانستم م یدو ماه که م نیمثل تمام ا. سالم دادم شهیهم مثل

و عکس العملشان به  ياریکه در کما هستند سطح هوش يافراد دیبودم همه اتفاق نظر داشتند که شا دهیپرس

 .و حضور افراد را احساس کنند شنوندباشد اما باز هم ممکن است صداها را ب نییازه پااز اند شیاطراف ب طیمح

ما  نیب نیزم ياطراف رو نیام روحش از بدنش جدا شده و هم دهیکه د ییها لمیمثل ف دیکردم شا یفکر م ای

 .کند دایپ نیبرگشتنش به زم يبرا یسفت و محکم يتا بهانه  زندیگشت م

 !امروز حالت چطوره؟: و آرامش را نوازش کردم دیپشت دست صورت سف با

 .رنگ و روتم امروز بهتره...يبهتر: کردم یم ریخودم تعب يرا برا سکوتش

 .تختش گذاشتم نییپا زیم يرا از کنار پنجره برداشتم و جلو یصندل

 ! کردم؟ رییتغ...منم خوبم -

 .کوتاه کردم يادیز کمیموهام و : دمیصدا خند یب

 : خارج کردم زشیم يداخلش را ارام و با حوصله رو اتیباز کردم و محتو را آرام فمیک

 یبابا شما خوش و خرم و ب! به! ؟يخبر ندار. خانوم یلیبا دست پر اومدم ل! اوردم؟ یبرات چ یامروز اگه بدون -

 دیع...بله! بله...دهیع گهیهفته د هی! ستاین یچیخودت حواست به ه يبرا يدیخواب نجایا الیفکر و خ

مجبور شدم سر . ستیفقط کار دست خودم ن...ام آوردم یبرات تخم مرغ رنگ! ؟یالیخ یب يدید! ؟يدید...نوروز

نه ....کنم ینم دایکارا پ نیا يشلوغه فرصت برا کمیروزا سرم  نیا یدونیم. رمیاز دست فروش ها بگ یراه اومدن

 امیتو نم يمن اصال واسه . زارمیمنت م یه فکر کننه ک....ناراحتما رمیو م شتیپ امیم نکهیاز ا یفکر کن نکهیا

 يانگار ده تن وزن رو. نهیهوا انگار سنگ نجایاز ا رونیب. انگار شهیحالم بهتر م نجایا امیم. امیواسه خودم م نجا،یا

 ..قلبمه

 .که مادرم داده بود یحیگاذشتم کنار قرآن و تسب زیرا وسط م سبزه
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رو  نیکه نداشت مهراد و تونست از ا یتو هر چ تیوضع نیا. تحمل کنم دشیجد تیبا اون وضع دیمهراد و با._

کنن باعث حال االنت  یفکر م. یرعلیهم اون هم ام..دونهیمقصر م یلیخودش و خ! ؟یدونیم....به اون رو کنه

. کردن رییهر جفتشون تغ. بخوره نیو سرت به زم یفتیاون شب کدومشون باعث شدن تو ب ادینم ادشونیشدن 

هر روز ...منم پر از عذاب وجدانم...منم دارم. چون عذاب وجدان دارن. کنن یم یجفتشون انگار تو برزخ زندگ هر

و بهت نداده بودم اگر  غامیاگر اون شب اون پ. حال االنت منم یکنم که باعث و بان یفکر م نیو هر لحظه به ا

اگر از اولش باهات ..دمیکش یکنار م هیقض نیخودم و از ا ياگر اصال پا ارمیدرب يخواستم قهرمان باز ینم

 ...کردم یکوتاه م هیقض نیمهراد و از ا ياگر پا. شدم یدوست نم

 .دمیکه از خانه آورده بودم چ ییها یوانیل ریز يو سمنو را هم تو سنجد

 گهیه مکن یمامان هر دفعه که باهاهم صحبت م! بود فتادهیاتفاقا ن نیا چکدومیاالن ه دیاگه ها شا نیبا ا -

 ..نهیخوش به حالش که انقدر خوشب. داستان بوده نیا يتو یحکمت هیحتما 

کف دست . عقب رفتم و خوب نگاهش کردم یکم. دمیرا هر چند کوچک و مختصر اما چ نشیهفت س ي سفره

 ...نیاز هفت س نمیا! بفرما: دمیرا به هم کش میها

خودش هم متوجه شده  دیشا! گفتم؟ یم یلیبه ل دیبا. کم داشت نیس کی. را از نو شمردم شیها نیس دوباره

 .بود

کتابم  هی. الیخ یب. ستیبرات خوب ن ریسرکه وس يبو گهیدکترت م: نشستم و نگاهش کردم یصندل يرو

 ...رهیحوصله ات سر م نجایگفتم ا. برات آوردم امروز

هر ...پرسد یرا م اوشیحال س یلیکه ل دمیشن یذهنم مدام م يتو. رمان قطور و بازش کردم يانداختم ال دست

مقدمه سرم را از کتاب باال گرفتم و  یب. ام نشدم يافکار آزاردهنده و موذ فیزدم حر دنیچه خودم را به نشن

 يگفت برا یامروز م. بهتره یلیراستش خوبم هست از من که خ...ستیبد ن اوشمیس...گمیباشه م! باشه: گفتم

 دیبعدشم از من که نبا.دنیکه هنوز نفهم نایا! اصال از کجا معلوم دختره؟.باران گهیم. بچه تون اسم انتخاب کرده

از باران خوشت ...دیبچتون اسم انتخاب کن يبا هم برا دیبا. از تو بپرسه ادیب دیخواستم بهش بگم با یم. بپرسه

 !؟..ادیم

اصال از بچه خوشت : شکم برآمده اش متوقف شد يد و روزده اش سر خور خیاز صورت آرام و  میها چشم

چرا ! ؟يبچه ات و بنداز يخوایم یگفت دمیمن فهم نکهیبعد از ادتهی...دمیپرس یکاش قبال ازت م! اد؟یم
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 نگهش يخوایم یچ يگفت واسه  یکیگفت نگهش دار  یم یکی..میدیازت نپرس چکدومیه چوقتیه

 ...نه ای شیاریب ایبه دن يکه خودت دوست دار میدیازت نپرس چکدومیه چوقتیه..يدار

 یلیما خ....یکنم ول ینم هیگر دیباشه ببخش: دمیرا با پشت دست پاك کردم و گناهکارانه خند میپلک ها ریز نم

 ...یلیل میبهت بد کرد

 .حمام يهلم داد تو مهراد

حالم داره بد  گهید افتیو ق ختیر نیبعدم اصالح کن از ا ریبرو دوش بگ االی! دم؟یمگه من نظرت و پرس -

 ...شهیم

 .نه انقدر زود! نه امشب! رمیاالن هم نم. رمیم ییهم تنها نمشیاگه بخوام برم بب -

امشب، کت  نیهم...يبر دیاالن هم با. يبدون برادر بزرگترت بر یکن یم جایب: از خانه داد زد ینامعلوم يجا از

 ...نه اشونخو يریم میریگیدسته گل م میپوشیشلوارامون و م

 !؟یکن یمجبورم م! ؟یکن یم کاریچ امین -

 . گفتم نهیحرص و ک يرا از رو نیا

 نیدختر به ا! ؟یچ يفکر کرد: شده نگاهم کرد زیر يدر حمام و با چشمها يبلند برگشت جلو يقدم ها با

خونده  يمعمار! گه؟ید ياریم ریکنه رو کجا گ دشییکه مامان تا یکس گه؟ید یکن یم دایو کجا پ یخوب

 نوریگشتم ا...بوده تا حاال دشخانواده داره بزرگتر داره سرش به کار خو...آدمه! آدمه حامد. هنرمنده مثل خودت

 ! گه؟ید يخوا یم یچ نیقشنگه بهتر از ا میلیکردم خ دایعکسشم پ نترنتیاونور تو ا

 .ه دست به کار شده بودآنکه من بدانم دوبار یب. کردم یرا کف دستم فرو م میناخنها تیشدت عصبان از

 میرسیامشب م. شهر نیمن بزرگترشم تو ا. گفتم من برادر بزرگترشم! زنگ زدم باهاشون قرار گذاشتم -

 .خدمتتون ارمیو م رمیگیالزمم بشه پس گردنش و م! خدمتتون

 دهیام نقشه کش یزندگ يدادند که مهراد دوباره برا یبدنم هشدار م يتمام سلول ها. در حال انفجار بود مغزم

 دیچطور با! کردم؟ یچکار م دیبا...کرده دایگشته و پ یم دیجد یداد که دنبال سرگرم یتمام وجودم اخطار م

. آور و دردسر سازش بردارد عذاب يکردن ها تیکردم که دست از سرم بردارد؟ دست از حما یاش م یحال

 ...کردم یم یاحساس خفگ

 ...شد رید گهید برو د -

 ...آب سرد ریاب را باز کردم و با تمام تنه ام رفتم ز ریش. بستم شیرو يحمام را محکم تو در
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 يکوچه  کیاواسط  يآپارتمان دو طبقه و ساده ا. تهران بود يمرکز ياز محله ها یکیپدربزرگش در  ي خانه

 يآورده بود و برا شگاهیرا از نما یمعمول نیماش دشیتوجه به افکار و عقا یب شهیمهراد بر خالف هم. بن بست

زد و سبد  یچرخ نیدور ماش. شد ادهیاسوده پ الیپارك کرد و با خ يو بدون قفل فرمون گوشه ا الیخ یب نیهم

 . گل را از عقب برداشت

 !؟یکن ینگاه م ينجوریچرا ا! ه؟یچ -

 .رفت سمت در بغلم و غرولندکنان يگل را انداخت تو. را جمع و جور کردم و با تاسف سر تکان دادم خودم

 شیواسش پا پ بیماچم کنه که تو شهر غر رهیبپره گردنم و بگ نکهیعوض ا. دهیسرشم واسه من تکون م -

 !گذاشتم

 .گذاشتن شیپ يمن و نابود نکن من خودم پا دارم برا یدلم گفتم تو زندگ يتو

 .تادسیا يریتصو فونیآ يدوم فشرد و با اعتماد به نفس روبرو يزنگ طبقه  يرا رو دستش

 .دییبفرما -

 . مهراد هستم قربان -

با حامد جان خدمت : اضافه کرد یحیکوچه به من دوخت و با لبخند مل یکیتار ياش را تو یعسل يها چشم

 .میدیرس

 .دوم يطبقه  دییبفرما. دیخوش آمد: بار گرم تر شد نیمردانه ا يصدا

دستش را به سمت داخل  يا انهیو با لبخند موذ دیمهراد خودش را کنار کش. باز شد يزنگ مانند يبا صدا در

 .شده و پر نور شدم يگل کار اطیاز کنارش رد شدم و وارد ح یمحل یو ب ظیدراز کرد که با غ میبرا

آشنا  يطرف برا نیکند و من ا یبا مرگ دست و پنجه نرم م یتخت يآن سر شهر رو یلیشد که ل ینم باورم

 . وطلب شدمگل به دست دا دیجد يشدن با آدم ها

باال رفتم که مجبور نباشم کنارش  یکیشد پله ها را با سرعت و دو تا  یم کیمهراد که نزد يقدم ها يصدا با

 .اورمیب نییظاهر دلسوزش را با مشت پا نیا دیکرد که با یم ياداوریمدام در ذهنم  يزیچ. راه بروم

بود با هم  کیبود، نزد ستادهیپاگرد ا يکه جلو دمیرس يبا سرعت به مرد کدفعهیفکرها بودم که  نیهم در

 .که سر پله ها نگه ام داشت میبرخورد کن

 !د؟یآقا حامد شما هست...سالم: به خنده باز شد لبش

 ! پدر فرنوش. شد رمیدستگ زیاش همه چ یاصفهان ظیغل يلهجه  از
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سبد گل را سر به  شیتعارف هادست دادم و در جواب  یبا شرمندگ. کرد کیاز پشت سرم گرم سالم و عل مهراد

شدن تعارف  شتریهمسرش و ب دنیبا رس. کردم خودم را آرام و خونسرد نشان بدهم یبه سمتش گرفتم و سع ریز

را در آوردم و داخل  میها فشفرستادم ک یخبرش لعنت م یب يها میدر دلم به مهراد و تصم کهیها در حال

 .رفتم

. شده بود نییپدربزرگ مادربزرگ ها تز يو خانه  یمیداشتند که به سبک قد یکوچک و روشن ي خانه

 . آمد تصوراتم پر رنگ تر شد یکه با عصا به سمتم م ییخنده رو رمردیپ دنیبالفاصله با د

کند هنوز تمام نشده بود  یم دایادامه پ يا قهیکه به رسمو معمول چند دق ییها یو سالم و احوالپرس مقدمات

 . شد ییرایهم وارد پذ يکه دختر

که  یکه خبر اتفاق ییو درست همان روزها شیاز حدود دو ماه پ. دمیبار بود که فرنوش را د نیاول يبرا آنجا

 يدختر. نشان کرده بود میبود و برا دهیها د یاز عروس یکی يمادر فرنوش را تو دمیافتاده بود را شن یلیل يبرا

 ياز گفتگوها یقسمت شهیهم نشانیتحس و فیآمدند و تعر یدرم لیما فام يبا خانواده  يکه از طرف پدر

 .داد یم لیرا تشک یخانوادگ

داستان ها بود کامال  نیا انیاز من در جر شتریاما مهراد که ب. میو دست بده دیایمنتظر ماندم که جلو ب لیدل یب

 يه زده بود و با لبخند مرموزانه اچرا که هر دو دستش را را در هم گر. را نداشت یاتفاق نیآگاهانه انتظار چن

 يداد و با قدمها یسالم مانیبه هردو ریو سر به ز هخجالت زد يچند متر ياز فاصله ! کرد یفرنوش را نگاه م

 . کنار پدربزرگش رفت و همانجا نشست یخال یآرام و کوتاه به سمت صندل

را  شیبایز ییخرما يکه چشم ها یپرپشت و خوش حالت يداشت مژه ها ینیبچه گانه و دلنش يچهره  فرنوش

که به تن  یرنگ یگلبه ریحر راهنیو پ یآن شلوار مشک يهم نداشت و تو يقد چندان بلند..قاب گرفته بود

شال . برد یدوساله نم و ستیب يبه دختر یشباهت چیکه ه دیرس یو شکننده به نظر م فیکرده بود آنقدر ظر

تمام . دیکش یسرش عقب و جلو م يبرحسب عادت رو کباری قهیه هر چند دقسرش انداخته بودک يدیسف

. مخاطبش نگاه کند يدر چشم ها قهیدق کیاز  شتریتوانست ب یبه زحمت م. حرکاتش آرام و خجالت زده بود

 ...زد یو لبخند م دیدز یمدام نگاهش را به اطراف م

 يبودم برا امدهیمن آنجا ن. آمده بود شیهمه سوتفاهم پ يبرا. و منظور دار نگاهش نکنم رهیکردم خ یسع

وجودم را ظهر  يروحم هم در آن لحظه در آن جمع همراهم نبود همه  یحت... به عنوان همسر يانتخاب دختر

که  یهمان وقت...بودم رگشتهجا گذاشته بودم و ب مارستانیآن ب يطبقه  نیآخر یاتاق خصوص يهمان روز تو
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. دیآمدن بچه بگو ایاز عواقب به دن میتا برا دیکنار کش یلیل کانینزد نیتر یمرا به عنوان منطق دکتر معالج آمد و

آمدن  ایبا به دن گریبه عبارت د. ببرد نیاز ب یلیرا هم در ل یاتیتوانست همان ذره عالئم ح یم نیعمل سزار

 .رفت یم ایدن نیاز ا دیبا گرید یکی ،یکی

کرده  دایدفاع پنج ماهه پ یب نینسبت به آن جن شیبود که از چند ساعت پ یباعث همان نفرت قایحرف دق نیا

حدقل تا اندازه . گرداند یرا برم یلیل ياریآمدن بچه هوش ایکه قبل از به دن یراه...شد یم دایپ یراه دیبا. بودم

تا چند  دیاکه فقط ب يجسد. دیایحساب ن بهجسم مرده  کیبه عنوان  میآن همه س نیآن تخت و ب يکه رو يا

 میتقد ایخواست به دن یهم آمدنش را نم چکسیکه ه يا بهیشد تا موجود غر یبا دستگاه ها حفظ م گریماه د

تفاوت  یکرد ب یخوش در مورد سفر چند روزه شان به تهران صحبت م يپدر فرنوش را که با رو! کند و برود

مهراد افکارم را دوباره از ظهر گرفت و پرتاب  يسقلمه . کردم یفکر م شیکردم و به چند ساعت پ ینگاه م

 . کرد به زمان حال

 ...پسرم: با متانت لبخند زد پدرش

 .دیبله ببخش: خودم را جمع و جور کردم نشانیسنگ ينگاه ها ریز

 د؟یعرض کردم شما درستون رو تموم کرد -

مربوط به  يکارا يسر هی يه که براگرفته بودم از دانشگا یمرخص یچند وقت هی...واال من: را صاف کردم میگلو

اما اگه ...کردم اونجا یکرده بودن کار م یمعرف دمیکه اسات یعکاس يتو چند تا پروژه . رشته ام برگردم اصفهان

 ..دو ترم مونده تا تموم کنم بایدوباره شروع کنم تقر

 .شده بودم يفرار میدوست ها نیزتریبدهم از دست مهراد و عز حینبود که توض الزم

 نیدرس نخونده هم از هزار تا متخصص ا. زرنگ و با پشتکاره یلیالبته حامد ما خ: پشتم را گرفت عیسر مهراد

 .درآمد داره االن شتریرشته ب

انقدر که . میهر جا که باش میشنویم فیاز مادر و پدر شما تعر شهیما هم. ماشاال پسرم: زد یقیلبخند عم مادرش

 . رهیهم انتظار نم نیبه جز ا ییدسته گل ها يپدر و مادر نیاز چن...دو نفر مهربون و قابل احترام هستن نیا

 . متقابل کرد دیو تمج فیمختص خودش شروع به تعر يها يبا زبان باز مهراد

گره  فرنوش يسرم را برگرداندم و نگاهم با چشمان خجالت زده . عرق شده بود سیو گردنم خ یشانیپ لیدل یب

 . کرد یم نیخودش مرا سبک و سنگ يدخترانه  االتیحتما داشت در خ.دینگاهش را دزد عیخورد که سر
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احساس عذاب . کردم یاحساس گناه م. نگاهش نکردم گریبلند نشد د شیاز جا يآوردن چا يکه برا یموقع تا

 ....نفس بکشم ایگذاشت راحت بخندم حرف بزنم  یکرده بود و نم ریگ میدرست وسط گلو یسفت زیچ! وجدان

 . اطراف نگاه کنم يدغدغه به آدم ها یتواسنتم ب ینم یحت

 یکه به مادرش قول م یچرا زمان...دیرس نجایچرا به ا....افتادم یم یلیل ادی اریاخت یب دمید یرا که م يدختر هر

نتوانسته بودم از پس  یمن که حت! را دارم؟اش  ییکردم توانا یکنم فکر م یدادم که از دخترتان مواظبت م

 ! هم از دست داده بودم اکه به خاطرش شهرو خانواده ام ر یهدف! میایمهراد برب يکارها

 فیشما بودبه خواست مادر و اصرار خود حامد جان هم امشب تشر ارتیقصدمون ز نکهیراستش ما عالوه بر ا -

 یادب یرفتار و حمل به ب نیا دوارمیام. با اجازتون میکه در مورد برادرم و دتر خانوم شما هم صحبت کن میآورد

 یمخف يبرا يزیچ دیهست انیهم در جر تونخود. هینطوریما ا یزندگ طیمتاسفانه شرا دیبه اداب و رسوم نزار

که متعلق به خودتونه تو  نجایدارم ا نیشما شگاهینما هیکنم با اجازتون  یم یمن که تهران زندگ.....ستیکردن ن

درس  نجایخودم ا شیکه آوردم پ شهیم یحامد هم چند سال. بایتقر میو پالك کردنم هست نیکار واردات ماش

 .بخونه و دانشگاه بره

 ! حامد را به تهران آوردم؟! شنوم یو اشتباه م شیکردم فعل ها را پس و پ یم حس

. مینشده که با پدر و مادر خدمتتون برس ایمتاسفانه مح طیخاطر شرا نیبه هم: ادامه داد شیرایگ يهمان صدا با

 .میجلو ببر عتریرو هر چه سر هیقض نیکه ا میاما من و مادر اتفاق نظر داشت

به هر حال دوره زمونه . پسرم میکن یشما رو درك م طیما شرا..بله: گفت ینیارام و دلنش يبا صدا پدربزرگش

من پسرم و عروسم و فرنوش و بعد پنج ماهه که . ایطرف دن هی یهر ک. همه رو دور از هم انداخته. شده نطوریا

 .دنیامروز صبح رس نیهم.. نمیبیدارم م

 .مزاحم شدن يبرا ستین یمن به مهراد گفتم االن موقع مناسب: حرص گفتم با

 .شما یمراحم. پسرم يدار اریاخت: تعارف کرد مادرش

من گفتم به ..گهید ستیاستخاره ن چیحاجت ه ریدر کار خ گنیم: کرد یو خوشمزگ ختیزبان ردوباره  مهراد

 .کنم يتر کار عیسر دیعنوان برادر بزرگتر در حق برادرم با

 .به گوششان برسد ظیخشم و غ ياز رو میشدن دندان ها دهییسا يصدا دمیترس یم

 ...کم سن و ساله یلیاما فرنوش از نظر من و مادرش هنوز خ. حق با شماست مهراد خان: داد حیتوض پدرش
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 نییسرش را پا. بود دهیهم که به رو داشت پر یهمان اندك رنگ. نظرش گرفت ریناخوداگاه برگشت و ز نگاهم

شال فرو برد و  ریش را زو براق یمشک ياز موها يدسته ا. را محکم به هم چسبانده بود شیانداخته بود و زانوها

. که درسش و اول تموم کنه میداشت دهیما عق: کرد یبه سمت پدرش انداخت که صحبت م ینگاه میبه زحمت ن

کنم  یاما فکر م دهیچیگل احترام خانوم همه جا پ يپسرا فیهر چند تعر..دو سال از درسش مونده شما هم که

 ..بهتر باشه دیشما هم اگه درستون و تموم کن

شما رو  شاتیمن قبول دارم تمام فرما: احسنت گفتم مهراد ول کن ماجرا نبود تیو درا میتصم نیدلم به ا يتو

از  دمیم حیخدمتتون توض شتریمن ب. هم داشته باشند یصحبت هیدو نفر با هم  نیا دیحاال شما اجازه بد. قربان

صد  نکهیا يو دارن به عالوه  یزندگ هیردن اداره ک یتمام و کمال آمادگ شونیشرابط برادرم که مجابتون کنم ا

 .شهیمن و پدر هم پشتش هست هم يها تیدر صد حما

 .پسرم یزنده باش: زمزمه کرد فیبالتکل مادرش

سرش را به سمت  یلیم یبا ب. مهراد مردد مانده بود ریشکست ناپذ يزبان چرب و نرم و اراده  يجلو پدرش

با حامد  دیصحبت کن دیخوایاگه م... فرنوش جان بابا. صالحه یر چواال ه دونمینم: دخترش تکان داد و گفت

 . اطیکن ح شونییجان راهنما

 .چشم بابا: دیبه زحمت به گوشم رس فشیضع يصدا

 يها بیج يدستم را تو. کرد یباغچه ذهنم را رها م يرزها و شب بوها يبو د،یشده دم ع يگل کار اطیح

حرف زدن جز در حضور . حرف بزنم خواستیدلم نم. دمیکش یقیشلوارم فرو بردم و چشمم را بستم و نفس عم

 .کار شده بود نیسخت تر میدو ماه برا نیدر ا یلیل

 .خوب شده یلیهوا خ -

کنار باغچه ها نشست و مرا  یچوب يها یصندل يرو. و دخترانه اش باعث شد که چشم باز کنم فیظر يصدا

 .نمیدنبال خودش کشاند که بنش اریاخت یهم ب

 .هوا خوب شده دهیع کهیآره نزد -

 يتوانستم حدس بزنم که برا یم. لباسش شد نیآست يکردن با گوشه  يانداخت و مشغول باز نییرا پا سرش

 .مصرف کرده ياول هم چه انرژ يگفتن همان چند کلمه 

 ! درسته؟ دیخوند یم يمعمار -

 خونمیدانشگاه اصفهان م. ترم چهارمم..بله -
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 نیچه خوب آفر -

 . باغچه سرگردان شد يگل ها يهدف رو یدوباره ب نگاهم

 شونیگذشته چند بار باهاشون صحبت کردم هم با ا يچند هفته  يتو...دمیمن چند بار مادرتون رو هم د -

 ...آقا مهرادکه به من..هم

 ! !؟یمهراد چ: سرم را به سمتش برگرداندم که رگ گردنم گرفت عیسر چنان

 . بود انیمن به مادرم گفتم البته مامان در جر..آقا مهراد به من چند بار زنگ زدن: معذب شد زمینگاه تند و ت از

  زدیخطر م ریاسم مهراد آز دنیسلول به سلول بدنم با شن...داد یوجودم هشدار م تمام

 گفت؟ یم یچ! ؟یزنگ زد که چ: تر کنارش نشستم کینزد یشدم و صندل بلند

 ...گفتن ینم یخاص زیچ: نگاه کند میبه اطرافش انداخت که مجبور نباشد به چشمها ینگاه

 !بهت گفت؟ یچ گمیم! فرنوش خانوم -

گفت  ینم یخاص زیچ: دیشن یبار بود که اسمش را از زبان من م نیاول يبرا نکهیاز ا دینگاهم کرد شا متعجب

 دونستنیآقا مهراد م...حرفا نیاز ا...و دیو چقدر خوب دیزیکه شما چقدر براش عز یشگیهم يحرفا نیهم...به خدا

خواستن رو  یم. میبود دهید لیفام ایها  راسمو دورادور تو م گریهمد یاز بچگ...خب یعنی. شناسمیمن شما رو م

 . به خدا نیهم..اون حساب نظر من و بدونن

 لعنت بهت ....یلعنت...یلعنت: فشار دادم یصندل يرا رو مشتم

 شونیا میلیبه نظر من که خ. کردن ازتون فیفقط تعر د؟برادرتونیشیم یشما چرا عصبان: هول و ترس گفت با

 آخ....یآدم خوب و با محبت

 کیزداصال به مهراد ن: ناخوداگاه گفتم یبا اضطراب.. دیچنان محکم گرفتم که رنگش پر اریاخت یرا ب دستش

کنم اصال اصال اصال در مورد  یازت خواهش م... اومد شیکه پ یکه گفت هر چ یهر چ! وجه چیبه ه! نشو

نه راجع  هیقض نیدر مورد ا رتنه راجع به احساست به من نه راجع به نظ! با مهراد صحبت نکن يمساله ا چیه

 . گهید یچیبه ه

 برد  نییباال و پا میتفه ينشانه  تر و گرد شده از ترس چند بار سرش را به يچشم ها با

 . دیببخش: دستش را رها کردم یمانیبا احساس پش.. تر شدم آرام

 !ه؟یقض نیصحبت کنم در مورد ا یبا ک دیپس با -

 ! ه؟یدر مورد کدوم قض: توانستم مدارا کنم ینم گریمهراد بود د ریهنوز سراسر درگ فکرم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فالح لدای  – ردیگ یانتقام م

wWw.98iA.Com ٣٤٠ 

 .يخواستگار نیدر مورد ا....در مورد شما در مورد خودم -

در آن فرو  شتریب زنمیدست و پا م شتریانداخته اند که هر چه ب یکردم مادر و مهراد مرا در باتالق یم احساس

 .رومیم

عالقه که  یاز جانب ما ب شنهادیپ نیبودم که بفهمم به ا زیآنقدر ت نها،یا ياز همه ...شیاز رفتارها ش،یحرفها از

 دهیاز من ند يزیدر برخورد اول چ تیو عصبان یو تلخ يبود که جز تندگناهش چه . هم دلخوش است یلینه خ

 خوامینم. فرنوش خانوم ستیمعلوم ن یلیخ طمیمن شرا: نگاهش کردم اطیبا احت. تر باشم میکردم مال یسع. بود

 یب ایاومدن و تلفن باز يخواستگار انیجر نیاما تمام ا...يا گهید زیهر چ ایکنم  یاحترام یب ایناراحتت کنم 

 .شده دهیخبر از من برنامه اش چ

 !د؟یرو دوست دار گهید یشما کس...پس: را به وضوح قورت داد شیگلو آب

 !؟یچ یعنی: بود نیدلنش بیبچهگانه اش عج يچهره . زده نگاهش کردم رتیح

و  لمیف نیمثل ا: باال رفت یلبش به زحمت کم يکرد بخندد اما آنقدر ناراحت و دلخور بود که گوشه  یسع

 .گهید یکس يخواستگار رهیم هیرو دوست داره به اصرار بق گهینفر د هی یکی...! زمان ها

 . ستین گهینفر د هی يبحث وسط بودن پا....ستین ينطوریا! نه: دمیحرفش خند به

 ياز دوستا یکی...راستش: داشتم دیگفتن ترد يکنم هنوز هم برا نیرا سبک سنگ میکردم تا حرف ها یمکث

 گهید يزیبه چ تونمیتا اون حالش کامل خوب نشه نم.کمینزد یلیخ ياز دوستا یکی...االن تو کماست میمیصم

  نیهم يبرا..بدمخودم ادامه  يعاد یمن بهش فکر نکنم و به زندگ خوانیمخانوادمم م. فکر کنم

کرد که همه را همزمان  یخودش را کنترل م. دیچرخ یرنگش هزار تا سوال م ییدرشت خرما يچشم ها يتو

 !هست به خوب شدنشون؟ يدیام...االن یعنی. متاسفم یلیخ: نپرسد

مغزم را اشغال کرده بود اما جرات روبرو شدن با  يبود که دو ماه تمام پستوها یحرف. دلم از سوالش پاره شد بند

 .آن را نداشتم

 !هست يدیام -

 !من منتظر بمونم؟..پس -

 ؟یمنتظر بمون يخوایم: نگاهش کردم رهیخ رهیخ. بار نوبت من بود که شوکه شوم نیا

: زد و گفت یلبخند لرزان. من به سمت در رفت يزده  رتیناباور و ح يچشم ها ریز. دیدو شیبه گونه ها رنگ

 .. هوا سرده. گهیباال د میبر
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*** 

خارج از وقت مالقات ! محترم من که عرض کردم خدمتتون يآقا: به ساعتش نگاه کرد یبا کالفگ پرستار

 !ستیامکانش ن

 ياز خودشون هم اجازه  نمیو بب شونیا خوامیم. صحبت کنم یبا دکتر چراغ خوامیم: از او کالفه تر بودم من

 .رمیگ یمالقات و م نیا

 ..بخش مغز و اعصاب نییپا. تو اتاقشون هستن دیخوایهر طور خودتون م!...باشه -

به جز  يهر دکتر نکهیا دنیاز شن. دمیدو نییپا یکیپله ها را چند تا يگریحرف د چیگرد کردم و بدون ه قبع

و  یاو زندگ يشدم اما برا یباشد متعجب م مارستانیب يسال تو لیساعت مانده به تحو میاو آن وقت صبح، ن

 ياز بخش ها یکی يرا تو وا یدر هر حالت یهر ساعت شهیشد هم یم....شد یدر کار خالصه م حاتیتفر

حرف  نیچند تقه به در زدم و با اول. منتظر نبود یپشت در اتاقش کس شهیبرخالف هم. کرد دایپ مارستانیب

شکم بزرگش قفل  يرا رو شیداده بود دست ها هیتک یصندل یبه پشت. در را باز کردم و داخل شدم دشییبفرما

! به به: را کم کرد ویراد يصدا. صورتش غرق خنده شد شهیمهمثل  دنمیبا د. داد یگوش م ویکرده بود و راد

هر ! با من؟ یجنگ بش دونیوارد م يخوایم! ؟یرکورد من و بزن نجایا يپسر جون اومد...! نجاستیا یک نیبب

 !اره؟! مارستان؟یب نیبمونه تو ا شتریب یک

 یلیل شیسال پ لیتحو يلحظه  خوامیدکتر م: و خشک گفتم يجد شیها یتوجه به شوخ یب شهیهم مثل

 ! باشم

 !خب؟ -

 !دنیپرستارا اجازه نم -

 .کننیعمل م نشونیو قوان فیدارن به وظا...کنن یخوب م: تعلل پلک زد با

 .اون لحظه کنارش باشم خوامیم. کنم یدکتر خواهش م -

 لیدال گنیمکه  ستین يلج و لجباز يبرا نیا. ستیدرست ن ماریب میخارج از وقت مالقات وارد شدن به حر -

 .داره يادیز

 اون لحظه اونجا باشم خوامیمن م! بهش دارم ينه کار فهممیو م لتونیمن نه دال -

 یچه فرق! چرا؟! د؟یزاریچرا نم..برم تو اتاقش خوامیم! با شمام: شدم یعصبان شتریب. و صامت نگاهم کرد ساکت

 کنه براتون؟  یم
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 باال انداخت  يرا با خونسرد شیابروها

 ..کنم یصحبت م مارستانیب سییبا ر رمیخب باشه پس من م یلیخ -

 ...پسرجون: کرد میبزنم که صدا رونیاز اتاقش ب خواستم

 . ستادمیدر ا يآستانه  در

 .باهات صحبت کنم خوامیم نیبش -

 برم باال دیبا شهیم رمید -

 شهینم رید نیبش. ساعت مونده میسال ن لیتا تحو -

 . که کنار اتاق بود یمبل مهمان يم روخودم را انداخت یرقبت یب با

تو  يمارهایب يهمراها نیدوارتریاز ام یکیتو : را کنار گذاشت و گفت شیویراد. زیم يرا گذاشت رو شیها آرنج

گفتم حامد و . گفتم دمیکه رس یدو ماه به هر ک نیو تمام مدت ا نیا..دمیکه من تا حاال تو عمرم د یکما هست

 یسرگرم هیکتاب و  هیهر روز با . دهیچ نیو دو سفره هفت س ستیکه تو اتاق دو يهمون پسر! د؟یشناسیم

آدم  نیارتریسر قرار مالقات با هوش رهیانگار که م ادیو م پوشهیم دیلباس جد هی يهر سر...مالقات ادیم دیجد

من مثال . زنیریکنن و اشک م یحرفاتو گوش م سنیمیپشت در وا یواشکی انیهر بار چند تا از پرستارا م...ایدن

ساله که دارم تو  يو خورده ا یس. زدم دترشونیناام يو همراها دیناام يمارایب ي مهه يمدت برا نیتو رو تو ا

 ستمین يآدم معتقد..صبح تا شب عمر گذروندم مارستانایو چند ساله تو ب یکنم س یخودم کار م يرشته 

 دونمیو م. چند بار دمشیش اعتقاد دارم چون به چشم دبه! اعتقاد دارم مثال معجزه زایچ یپسرجون اما به بعض

مهم تر از  زیچ هیاز  خوامیاما م...هینجوریصد البته که ا. داره ریتاث یلیل يمضاعف تو هم رو يدواریام نیکه ا

به آرامش و  ازیکنن و ن یم یسالم ان دارن زندگ! که هنوز سر پان ییاونم از آدما. برات صحبت کنم نیا

 ..یکنار خانوادت باش دیسال با لیتحو يلحظه  نکهیاز ا. کنم یدارم از خودت صحبت م... دارن یدلخوش

 کنه یحضور من و حس م. نجامیمن ا فهمهیم یلیل: و با بغض گفتم دمیحرفش پر انیم

که تو کما بودن  یکه اشخاص دمیبرات هزار تا مثال بزنم که به چشم د تونمیم. کنه یمعلومه که حس م -

! شهینم میو تقو خیمتوجه زمان و تار یلیکه ل نهیمن حرفم ا. نشون دادن بیعج يبه اطرافشون واکنشا عهدفی

 ارنیهوش نوادتخا ياریتو هوش یفهمیاما تو م! ساله لیتحو يلحظه  نیفهمه که ا یاون نم

 !دکتر اصفهانن ستنین نجایمن ا يخانواده  -

 .از خانواده امتناع کردم ياز قبول حضور مهراد به عنوان عضو يطور آشکار به
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 . خورد اما خودش را نباخت جا

 .دوستات بگذرون شیزمان و پ نیپس ا -

 !دوست منه یلیل

 دارن  ازیکه بهت ن ییکسا شیپ -

 !داره ازیبه من ن یلیل

 ...کنن یم یکه به خاطرت زندگ ییکنار کسا -

 ششیبزار پ: دمیچشمم کش يکنم پشت دستم را چند بار محکم رو هیخواستم گر یکردم نم یم هیگر دینبا

 .جون بچه هات...تو رو خدا..سال لیباشم تحو

. هیگر ریبزند ز میاز حالت چهره اش معلوم بود که کم مانده پا به پا. بار خنده از صورتش محو شد نیاول يبرا

 . بلند شد شیو با زحمت از جا نیسنگ

 ...میبر ایباشه ب: گفت یرا پشتم گذاشت و درماندگ دستش

 رونیب يدر را برا یو جلوتر از دکتر چراغ دمیذوق از جا پر ایرسد  یم شیکه به آرزو يچند ساله ا يبچه  مثل

 .رفتن باز کردم

 برخورد کردم  یو سخت یبتن واریانگار به د کدفعهی

 .کردم یباور نم دمید یرا که م يزیچ

: من و دکتر در نوسان بود نیسرخ و پف آلودش ب يچشم ها. بود ستادهیا مانیجلو بیغر يا قهایبا ق اوشیس

 رمیاز شما اجازه بگ دیگفتند با...یلیل شیخواستم برم پ یم

 

  ستمیب فصل

  اوشیس

دانستم که  یم. با او مواجه شوم رومیانتظارش را داشتم که هر وقت و هر روز که م! حامد شوکه نشدم دنید با

 .شهیمثل هم. ماند یفرار کنم باز هم او کنارش م ایبگذارم  شیکنم تنها دیقطع ام یلیاگر من از ل یحت

 . قفل شد شیمات و مبهوت در جا دنمیاو از د اما

چند ! د؟یبر دیخوا ینم: برگرداند نیرا به زم مانیکه در سکوت گذشت دکتر باالخره هر دو یاز مکث طوالن بعد

 .سال نمونده ها لیتا تحو شتریب قهیدق
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حامد ! رد و بدل نشد انمانیم یحرف چیباال ه يبه طبقه  دنیتا رس. میکنار هم راه افتاد يگریحرف د چیه یب

 . رفت یضعف م میافکار خودش غوطه ور بود و من آنقدر اضطراب و دلشوره داشتم که دست و پاها يحتما تو

 دیجمعتون با. شمیمن مزاحمتون نم. شما دیبر: و لبخند زد دیدکتر خودش را عقب کش میدیدر اتاق که رس پشت

 ...باشه دینبا بهیغر...گهیجمع باشه د

باز کرد که من اول وارد  میتشکر تکان داد در را باز کرد و راه را برا يبه نشانه  يلبخند چیه یسرش را ب حامد

 . شوم

 يسرما. قفل شده بود میدست و پا. نظرم گرفت ریامطمئن و بدگمانش زبا نگاه ن دیاز من ند یحرکت چیه یوقت

به  اریاخت یب! دیفهم یچه م...دانست یاز حال من چه م. بدنم قفل شده بود. به جانم هجوم آورده بود یوحشتناک

 دادم  هیتک وارید

 !تو؟ يریچرا نم! شد؟ یچ: گفت نیو سنگ سرد

 يریاز مس نهیبه شانه ام زد و آهسته و با طمان یآنجا حضور داشته باشد دست دیکه احساس کرد نبا یچراغ دکتر

 . که آمده بود قدم زنان برگشت و رفت

 !تو؟ يمگه بر يخوا ینم! ؟یکن یو نگاه م یچ! اوشیبا توام س: کرد میصدا يشتریبار با خشم ب نیا حامد

 .کرده بود ریبدنم را اس يهمه  ییآشنا یتحس کرخ. شد یسوزن سوزن م میپاها. کردم خودم را جمع کنم یسع

 ....حامد

 .عالم بود يآوا نیعاجزانه تر دیکه به گوش خودم رس يزیاما چ. انقدر ملتمسانه به نظر برسد میصدا خواستمینم

 !ه؟یچ: رحمانه نگاهم کرد یب

 .. تونم برم تو حامد ینم: کردم ناله

 .یلیهر طور ما: را باال گرفت سرش

. کند یبدست آوردن اعتماد به نفس از دست رفته ام کمک يالاقل برا. بزند يداشتم حرف دلگرم کننده ا انتظار

داخل  ختمیر یشدم و فرو م یتوجه به من که پشت در ذره به ذره، استخوان به استخوان خرد م یب. اما رفت

 . رفت و در را بست

 يدر تو يباال يا شهیم را کشاندم و از قسمت شصورتم راه گرفته بود خود يکه رو ییتوجه به اشک ها یب

 . اتاق را نگاه کردم
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را جا به  لشیچرخد و وسا یقبلش سر حال و لبخند به لب دور تخت م ي قهیکه برخالف چند دق دمیرا د حامد

 يکه مثل مجسمه ا دمیرا د یلیل فیمتصل به تخت جسم نح يها میس يهمه  انیو آن وسط، م. کند یجا م

 ....بود دهیخشک شده دراز کش

 یچطور قبول م! کردم؟ یدکتر ها را باور م يچطور حرف ها..دنبال بارانم...گشت یدنبال باران م میها چشم

 يرفته موجود پنج ماهه ا ایدن نیجسم خشک و بدون روح که انگار هزار سال است که از ا نیکردم که درون ا

مگر ! ؟...رفته باشد و بچه اش زنده بماند ایاز دن يشود مادر یگر مم! شود؟ یمگر م. کند یم یمشکل زندگ یب

درونش  يموجود یرا نه بشنود نه احساس کند نه بفهمد ول زیچ چینداشته باشد و ه ياریهوش يشود مادر یم

 ....هم بشنود هم احساس کند هم بفهمد

باز  یحافظ وانینشست و د یلیر لکنا یگفت صندل یم يزیداد و تند تند چ یبا لبخند سرش را تکان م حامد

 .کرد

 ! و بخندد؟ دیتوانست صحبت کند؟ بگو یجان م یجسم ب کیبا  چطور

تر نگاه  قیرا دق یلیبار ل نیا. لرزان اشک را کنار بزنم يتا پرده ها دمیکش میچشم ها يرا محکم رو دستم

پس ...دیکش ینفس م یلیل! زنده بود. رفت یم نییباال و پا ینیمع یاش با فواصل زمان نهیس يقفسه ...کردم

 ....دیکش یباران هم نفس م

خواستم حضورم را حس  یم. خواستم کنار دخترم باشم یم...بار بود نیاول! بود که پدر بودم يدیع نیاول

 ! برگشته ام..بداند که آمده ام یلیخواستم ل یم...کند

که در  یجان نیآخر. فشار دادم نییو به سمت پا در گذاشتم ي رهیدستگ يلرزانم را به زحمت رو يها دست

چند قدم  نیو تلخ تر نیکردم تا بتوانم همان چند قدم، همان سخت تر ریسراز میبدنم مانده بود را به پاها

 . ام را بردارم یزندگ

 يآزار دهنده  يسرما کیمحض  يسرما! که از حضور در آن اتاق داشتم سرما بود یاحساس نیاول

به سمتم انداخت و  یچشم رینگاه ز. حامد کامال متوجه حضورم شد. کرد یم خیکه مو بر تنم س ییسرما...دردآور

البته ...من که بهش اعتقاد ندارم. هست رشیو تفس ریکتاب واسه تعب یکل: به حرف زدنش ادامه داد الیخ یب

بره  دیحافظ با! نچ..کنن یم ریکه تفس يورنجیکه چقدر حافظ و شعراش و دوست دارم اما ا یدونیم..دوست دارما

 .یبعد واسه خودت ترجمه کن شیبخون..تو ذهن خودت

 !؟یگیم یچ: در هم رفته به حامد گفتم يشگفت زده با اخم ها. تر رفتم کیجان نزد یب يپاها با



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فالح لدای  – ردیگ یانتقام م

wWw.98iA.Com ٣٤٦ 

 ...صبر کن تا حرفم تموم شه وسط حرف من نپر یحرف بزن يخوایاگه م. زنمیدارم حرف م -

 !بود ایآدم دن نیتر وانهید! دمیحال خند یب

 !حرف بزنم! ؟یزنیحرف م -

شنود و عکس  یرا نم تیصدا یدان ینفر که م کی..نفر که خواب است کیمثال با ! شد حرف زد یم مگر

 ...یش کیمثل تابلو مثل  واریدهد مثل د ینشان نم یالعمل

سالم دادن  کمیهول کرده  دیببخش! اوشیآقا س شونمیبعله ا: صحبت کرد یلیتوجه به من باز با ل یب حامد

 ...رفته ادشی

 !یلیل

حفظ تعادل دستم را گرفتم به  يبرا...زده بود خی میکرد از مغز سر تا نوك انگشتان پا یبه سرعت افت م فشارم

 ...صورتش ينگاهم قفل شد رو..تخت يلبه 

 ....یلیل -

 ینم میگره ها رها. شدند یگره ها باز نم....گره خورده بود هزار تا درد هزار تا گناه میگلو يتا بغض تو هزار

 ...کردند

 نیهم ينباشه برا يو رشد بچه عاد یزندگ طینداره ممکنه شرا یتیفعال یلیچون ل گنیدکترا م: داد حیتوض حامد

 دیبا...شه يساز هیشب زیاش همه چبر دیرد کنه و رشد کنه با یعیدوران و طب نیو ا ادین شیبراش پ یکه مشکل

. بشنوه دیبا یو حت ابونیخ ياصد...کنن یکه با مادرش صحبت م ییکسا يصدا..آدما رو بشنوه يصدا

 یلیل يبرا..ضبط کردم میو رو گوش ابونیخ ياون وسط صدا قهیانقالب نشستم چهل دق ابونیرفتم خ روزید..من

 .که بشنوه. بچه اتون يبرا..يکه نه برا یلیل يبرا. گذاشتم

 دهیبه دوش کش ییبار را دو ماه تمام حامد تنها نیا يمصرف بودم که همه  یو ب یناتوان بودم چقدر خنث چقدر

 ...دود کرده بودم گاریبود و من فقط کنج اتاقم س

 ...اومدن و رفتنا نیهم! ؟یکن یکارارو م نیواسه بچه ام ا..واسه: زور گفتم به

. دوستش داره یلیکه ل دونمیاما م...ام بهش ندارم یحس خوب! شناسمیمن بچه ات و نم! نه :جواب داد صادقانه

که روحش  ارهیب ایخواد اون بچه رو به دن یاونقدر دلش م..جنگهیبه خاطر اونه که هنوز داره م دیاصال شا...اصال

واسه بچه اش بودنش و  یلیل..نخ بسته اس هیبه  شیزندگ گهیدکترش م! نگه داشته نیو به زور و زحمت رو زم

چرا ! زنده اس؟ ینیب ینم...زنده است یلیچون ل...نجایا امیم یلیمن واسه ل! بمونه نیزم ينخ گره زده تا رو هیبه 
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دستگاه ها رو ..نیبب...ننیب یانگار همه کورن نم. کشهیداره نفس م! فهمم یمن نم! کنن مرده؟ یهمه فکر م

 ...زنهینظم مداره نبضش م ضربانقلبش ..نگاه کن

 .رود سمت پنجره یبلند شده و م شیداد که از جا ینشان م یشدن صندل دهیکش يصدا

 .و کوچکش پر از آرامش بود دیسف صورت

را باز  شیچشم ها گرید کباریرا بدهم تا  ایدن يتوانستم همه  یآن لحظه م. کرد یرا باز م شیچشم ها کاش

 .انفجار بود يدر آستانه  یقلبم از زور درد و ناتوان. کند

 .....یلیل -

 . ستین ادمینه  ایبلند گفتم ..از هزار بار نامش را صدا زدم شتریب قهیهمان چند دق يتو

 .دیلرز یمثل تمام بدنم که م دیلرز یم میها لب

 . نمتیبه تمام مقدساتت پاشو بب. پاشو یلیل....بلند شو اوشیمرگ س...یلیل -

 .شکست بغضم

 ...ها باز شد گره

گفت سکوت اتاق کر  ینم یچیحامد ه. دمیاش را بوس یشانیخم شدم و هق هق کنان پ ختیر رونیب دردها

 . را هم بشنوم یلیتوانستم ضربان قلب ل یآنقدر سکوت اتاق بلند بود که م.کننده بود

افتادم به کجا  يبه چه روز نیبب...رمیم یدارم م نیبب...اومدم نیبب: اش بر نداشتم یشانیپ يرا از رو صورتم

 گهید زارمیتنهات نم گهید. یلیپاشو جون دخترمون پاشو ل میو درست کن یپاشو همه چ..پاشو....نیبب...میدیرس

 ؟يچرا عاشق من شد...و خراب کردم یهمه چ مگند زد...رمیم یپاشو دارم م یلیل...کنم ینم یکار اشتباه چیه

نتونستم مواظبت باشم ! ؟یتخت نباش نیا يکه االن رو يبر يردچرا ولم نک..يدید اقتیل یتو من ب یچ

 پاشو  اوشیمرگ س...پاشو یلیل...نتونستم

 شد لیسال تحو...مبارك دتیع -

 دتیع: دمیاش را بوس یشانیدوباره پ. زد یجان یرا پاك کرد و لبخند ب شیحامد اشک ها. را چرخاندم سرم

 ...مبارك مامان کوچولو

 .یلیمبارك ل دتیع: گفت يدتریبلند تر و پر ام يبا صدا حامد

 ...مبارك باران دتیع..بابا زیمبارك عز دتیع: شکم برآمده اش بوسه زدم يرو
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مواظب مامانت ! باران يبد يدیبه من ع دیبا: دیصورت غرق اشکش کش يرا محکم رو شیکف دست ها حامد

 ....یلیخ. باش یلیخ

که درست انگشتان  ییجا دمیوحشت زده خودم را عقب کش. آرنجم احساس کردم ریکه ز یحرکت کوتاه از

 .قرار داشت یلیل

 حامد...حامد....حا...حا: بند آمده بود زبانم

که تو ذهن خودته  يزیاون چ. گوش نکن هیبه حرف بق شهیدرست م یمن مطئنم همه چ. اوشیآروم باش س -

 ...شهیخوب م یلیل...زنده اس یلیل..داشته باش دیبهش ام

: کردم یکه در تمام بدنم احساسش م زدیضربان قلبم آنقدر تند و نامنظرم م. بود دهیصورتم خشک يرو اشک

 ...یلیحامد ل....حامد

شانه ام  يرو يخودش را با چند قدم بلند کنارم رساند و دستش را قو. ام شد يرعادیزود متوجه حرکات غ یلیخ

 . گذاشت

 شده؟ یچ -

 .که رفته باشد دیترس یم. گشت یلیو ضربان ل یاتیعالئم ح یرا پ رهاتویمان هراسان

 ...انگشتش...انگشت -

 ؟یانگشتش چ -

 ...انگشتش و تکون داد -

 ! !؟یچ -

 ..ستادیا یلیسر ل يخودش رفت باال...هل داد کنار مرا

 !؟یمطمئن -

 ! انقدر مطمئنن نبودم زیچ چیتا به حال به ه. بودم مطمئن

 ..دکتر و صدا کنم...دکتر:....به سمت در رفت اریاخت یب میپاها

در جانم  یکه از آن روز برزخ یتوان نیدر را باز کردم و با آخر. بشنوم يزیمنتظر نماندم چ..حامد نماندم منتظر

 .کردم دنیدکتر، طول راهرو را شروع به دو یمانده بود پ

*** 
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معجزه  دنید يزده و مشتاق خودش را برا جانیترك کردم که مهراد ه یساعت بعد در حال کیرا  مارستانیب

 .رسانده بود یلیبه هوش آمدن ل ي

که  ینگاه یاز کنارش گذشتم حت بهیغر کی دنیتفاوت تر از د یو شوق بود که ب جانیآنقدر پر از ه وجودم

را نه  شیبرق ذوق چشم ها. خودش آمده بود يبا پا...و نفرت نداشت نهیاز انتقام و ک یرد و بدل شد رنگ نمانیب

 میتصم کهیدرست زمان.. شد شناخت ینم امهراد ر! دندیبودند د مارستانیکه آن وقت صبح در ب یمن تمام کسان

 .دمیدیم گرید يموجود عالم است رفتار نیوخودخواه تر نیرحم تر یگرفتم که ب یم

دلم ..در روحم یخال يداشتم نه جا یرت از او فرصتنف ينه برا. حال سبک و رها از کنارش گذشتم نیا با

 یم یمثل کس...را برگردانم یلیل یزندگ...خواست خودم را عوض کنم یرا عوض کنم دلم م ایدن خواستیم

مطمئن بودم که  یحت. خواهم چکار کنم یدانستم م یم. اش را کرده باشد یکشف زندگ نیماندم که بزرگتر

 .کنم چقدر درست است یرفتن انتخاب م يکه برا یراه

 ابانیخ..میبا مادر و پدر رفته بود يآن هم شب خواستگار کباریبود که فقط  یلیل يخانه  يناآشنا ریمس رم،یمس

 يصحنه ها ریتمام طول مس.کردم یخلوت تر از آن بود که فکر م دینوروز و سال جد دیع ي هیها در ساعات اول

 یشاتیآزما. شده بودند ریسراز یلیکه به اتاق ل ییدکتر و پرستارها.. آمد یرفت و م یچشمم م يجلو مارستانیب

هم اشک  دیخند یداده بود و همزمان هم م هیتک واریحامد که فقط به د...که دوباره و دوباره انجام داده بودند

خودشان را  ختهیاز کجا خبر شده بودند و آنطور هراسان و به هم ر دمیو خواهرش که نفهم یرعلیام. ختیر یم

در  یلیل ياریگفت سطح هوش یکه م یدکتر چراغ... مییرا بگو تیکردند که واقع یم لتماسرسانده بودند و ا

 نکهیاز دمیترس یم. خواب بود هیشب زیهمه چ! گفت معجزه یم... برگشته يریبه طرز چشمگ هیثان کیعرض 

  !دمید یم ایچشم باز کنم بفهمم تمام مدت رو کدفعهیباور کنم و 

 .گذرانده بودم سر کردم مارستانیب يکه تو ییساعت ها يایرا با رو ریطول مس تمام

 .بودم ستادهیحاج آقا ا يخانه  يبه خودم آمدم که جلو یوقت

 .زنگ فشردم يرا رو دستم

 .آمد فونیحاج آقا از پشت آ يآشنا يصدا

 ! بله؟ -

 ...اوشمیمن س. سالم -

 !اوش؟یس -
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 ...خانوم یلیل..خواستگار دخترتون -

 یکیکند پله ها را دو تا رونمیاز خانه شان ب دیایشود و ب مانیمبادا پش نکهیاز ترس ا. در باز شد یمکث طوالن با

پدر  داریحس عذاب آور د نیپله ها را با ا نیاش ا یچند بار چند صد بار در زندگ یلیباال رفتم و فکر کردم ل

با حاج آقا  داریتر از د نیتر و سنگ نیسهمگ این دنیدر ا زیچ چیه نکهیفکر کردم به ا! اش باال رفته یناتن

 یو حاال من کس! ستین دیا یکردنش به کار م هیتوج يبرا یچه حرف نکهیعذاب آورتر از فکر کردن به ا...ستین

که تازه  ییجا....یلیل يجا! رفتم یپله ها را باال م نیا دارشید يگرفتم و برا یمقابلش قرار م دیبودم که با

 .کردم یرا لمس م یلیل یزندگ

 .خانه حاضر شده بود يزودتر از من جلو. به در زدن نبود ازین

 ..سالم: را تازه کردم نفسم

 .کرده باشد نیماند که درانتظار طعمه اش کم یم یکرده بود و چهره اش به کس زیرا ر شیها چشم

 .را برداشت کرد نیشد ا یم یجواب ندادنش هم به خوب از

 .مبارك دتونیع -

 يمشت دومش رو. خوردم واریعقب رفتم و محکم به د....صورتم فرود آمد يمشت اولش رو هیثان کیاز  کمتر

داد و التماس  یحاج خانوم خودش را وسط انداخته بود قسم م...هوا گرفته شد يمشت سومش رو....سرم نشست

 کرد تا شوهرش را آرام کند یم

 !پست فطرت و نیبزار بکشمـش ا...نوه اتون يبابا گهینم! خواستگار دخترتون گهیم -

 .. حس شده بود یصورتم از شدت درد ب. دمیکنار کش شیمشت و لگد ها ریرا به زحمت از ز خودم

 ...بدم حیتوض دیبزار -

 ..بده دزد ناموس خوادیم حیتوض! بده خوادیم حمیتوض: به سمتم حمله ور شد دوباره

قبول ...باشه: دمیدستش عقب کش ریشد از ز یکه م ییباال بردم و خودم را تا جا میرا به حالت تسل میها دست

 ..میکنیقبوله در موردش صحبت م... دیگیمن همونم که م

 رتیغ یب زارمیزنده ات نم! م؟یصحبت کن: هوا از پشت زنش به سمتم پرتاب کرد يرا رو شیها مشت

 یتمامش م شهیهم يبهتر بود که همان لحظه برا. زود ای رید..شدم یداستان روبرو م نیهر چه زودتر با ا دیبا

پنهان کنم  گرید یخودم را پشت کس ایفرار کنم  نکهیا یبار ب نیاول يبرا. کرد یفکر شجاعترم م نیکردم ا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فالح لدای  – ردیگ یانتقام م

wWw.98iA.Com ٣٥١ 

شده بود اما هنوز هم تنها راه چاره  رید..ستادمیا یم دیبودم که چند ماه قبل با ییجا. بودم ستادهیوسط گود ا

 . بود نیهم

 ..ادیممکنه به هوش ب... عکس العمل نشون داده یلیاومدم خبر بدم ل: را آزاد کردم نفسم

آرام کردن  يبرا ییتقال گریحرکت ماند د یحلج خانوم آنطرف تر ب. از زدن و پرتاب کردن بازماند شیو پا دست

 . همسرش از خود نشان نداد

 !؟یلیل -

 انگشتش و تکون داد نیباور کن....اره اره. را قورت دادم میگلو آب

 !حاج آقا؟ مارستانیب میبر! م؟یبر: به شوهرش نگاه کرد هیگر يو آماده  دوارنهیبرگشت و ام مادرش

 !گرفت یحال و وضع هم از او اجازه م نیدر ا یخنده دار که حت چقدر

خانه  نیحق داشت اگر ان روزها از ا یلیل. خواست یدخترش هم اجازه م يزنده شدن دوباره  دنید يبرا یحت

 !و به حامد پناه برد دیو خانواده بر

 .امیمن نم -

. میبر ایب..کنم یالتماست م..دخترم ممکنه چشم باز کنه...تو رو به خدا: دیحاج خانوم دنبالش دو.. خانه يتو رفت

 ...هدیدلت و صاف کن خدا ثوابش و بهت م. دلت با خدا باشه. شما ببخش

 .برات شما برو رمیگیآژانس م امیمن نم. گفتم که: از دور آمد شیصدا

 !شدم ریو پله را با سرعت سراز دمیکوب میبه پاها تیرا از عصبان میها مشت

*** 

 .برگشته بودند رانیبه ا ایالهام و عرش دیسوم ع روز

 .بود دهیبه گوششان رس ختهیجسته گر ریماه اخ کیکه  يباور رقابلیو غ ضیضد و نق يخبرها با

که هنوز هم بعد از آن  یلیسر ل يباال. بودم مارستانینشست من ب نیزود که پروازشان فرودگاه امام به زم صبح

حامد با چشم  دمیرس مارستانیسحر که ب کینزد. کرده بود چشم باز نکرده بود دوارتریکه همه را ام یواکنش

خواستم که برود خانه و استراحت . پنجره دنشسته بود و زل زده بو یصندل يرو یخوابیو ب يداریقرمز از ب يها

گذاشت و  یلیبود باز کرد کنار بالشت ل دهیچیرا که دور دستش پ یخوشرنگ حیتسب...مقاومت قبول کرد یب. کند

 .بخورد و دوباره برگردد يو نهار ردیاما قول داد که ظهر نشده دوش بگ. دیرا پوش شیرفتن لباس ها يبرا
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مدت چه به  نیکه در ا دمیکرد تازه فهم یخداحافظ یلیاز ل شهیبلند مثل هم يو با صدا ستادیدم در ا یوقت

قد بلندش ..زد یزار م شینشست برا یبه تنش م شهیکه هم یآنقدر الغر شده بود که ژاکت. حالش گذشته

حالش انگار  یالغر و ب صورت انیم اهیمثل دو گودال س شیچمشها.زدیداد م شتریشدنش را هزار برابر ب فیضع

 .دیخند یاش م یدروغ يزد نه با خنده ها ینه برق م گریکه خاموش شده باش، د

 .تکان داد و رفت میبرا یهوا برگشت و دست کوتاه یب

 !دمیحامد چطور گذشته بود که من نفهم يدو ماه برا نیا

 ! شناختمش ینم گریآنقدر عوض شده بود که من د یدوستم ک نیتر یمیصم

*** 

کمک  يراه برا يها انهیاز م ایعرش. هال يها چمدان را کشان کشان آورد تو یدرآوردن سوغات يبرا الهام

 . دیکردن به همسرش از جا پر

  !میهمه دور هم جمع شده بود دوباره

  

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

 

 !داداش خان يبرا نیا: هوا مقابلم گرفت يلباس ها برداشت و رو ياز همان رو يوریپل الهام

پدر زنش چه به روزش  نیبب...اوه اوه: زد يانگار که دوباره متوجه سر و وضعم شده باشد سوت کشدار بعد

 ده؟یرس نجایکارت به ا گهید..چاك نهیعاشق س يا...آورده

خاطرخواه و  یلیل...جاهاشون برعکس بود! ؟یال ادتهی میرفت یم میاون موقع که داشت: خنده ریزد ز ایعرش

 ...چند ماه جاهاشون عوض شد نیدر عرض هم..رو ایکار دن نیدردرکش آق داداشت بود بب

 . دمیدست نوازشگر خواهرم کنار کش ریرا از مس خودم

 !درد داره؟ یلیخ -

 خوبم ..نه -

اون بوکس  سهیحد که بشه ک نیدر هم...نهیهم اقتشیل: که به جانش نشسته بود غر زد یبا تمام آتش مادر

 ...کنه یم دایخودش و پ اقتیل یبراش؟ هر ک سوزهیدخترم چرادلت م اقتشهیل... مردك

 ماند یاعتراض نم يبرا ییجا. عادت کرده بودم شیها هیطعنه و کنا به



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فالح لدای  – ردیگ یانتقام م

wWw.98iA.Com ٣٥٣ 

 ...مهربونن یلیمادربزرگا که خ....مامان دینگ ينجوریا: اعتراض کرد ایعرش

 .و پا کوبان رفت به اتاقش زیم يرو دیکه دستش بود کوب يا وهیشد که بشقاب م يچنان کفر مادر

 ! زدم؟ يحرف بد: نگاهم کرد یبا ناراحت ایعرش

بود از هزاران فحش و  یلیشکم ل يکه تو يصحبت کردن در مورد بچه ا. تکان دادم دییتا يرا به نشانه  سرم

اش را  ییکه شک نداشتم اگر توانا آمد یخونش به جوش م يطور! شد یتر تمام م نیمادر سنگ يبرا راهیبد و ب

 .برد یم نیلحظه از ب کیو بچه را در  یلیداشت ل

 یم يکنه هرکار یقبول نم..کنه یقبول نم: فرو بردم میموها يدستم را تو یبا درماندگ. آرام کنارم نشست الهام

 .ادیجوره کوتاه نم چیکردم ه یبگ يهر کار...ادیکنم کوتاه نم

 ..يبهش حق بد دیتو با اوشیس: شانه ام نشست يرو دستش

کردم  یاول مجبورش م يهمون روزا دیوگرنه با! حق دادم بهش! الهام هینجوریا تمیحق دادم که االن وضع -

 یبا کل...نجایبه ا دیبهش بگم که کار رس دمیترس یانقدر م! ادین شیپ تیوضع نیو ا یلیل يخواستگار میکه بر

رفتارش  یوقت! و خراب کرد يگارتنه تمام شب خواست هی نایا یلیل يخونه  مشیددعوا و نقشه و کلک بر

شد  ینم میمستق یصراط چیموند به ه یخودشون نم يچند وقت خونه  یلیل نکهیسر ا یبود، وقت ينجوریا

 ! باهاش درد و دل کنم؟ امیبود که من بتونم ب يرفتارش جور! که کردم بگم؟ یاز غلط امیوقتش بود که من ب

 یمادر تا ته داستان را م گفتمیمن م.همان خانه بزرگ شده بود يتو. دانست یم یرا به خوب زیهمه چ الهام

: داد یم شنهادیخبر هنوز راهکار پ یاما از همه جا ب اینگاهش مغموم و نگران مانده بود عرش نیهم يبرا.خواند

و دوست دارم اون من و دوست داره ما  ردخت نیا یگفت یم يکرد یم شیو منطق راض لیبا دل یشستیم دیتو با

 ..میکن کاریپامون که چ شیحاال شما کمکون کن راه بزار پ میشد کیو نزد یمیصم یلیبا هم خ

خانوم دکتر عادت نداره به حرف ! دونهیالهام م! کارارو نکردم؟ نیا يفکر کرد: را بلند کردم کالفه گفتم سرم

فکر کنه عادت داره فقط راه  هیبق يشنهادیپ يعادت نداره به راه ها! گوش کنه عادت داره فقط حرف بزنه یکس

! کنه تاوانش و بدم یداره مجبورم م چجور نیراه و رفتم حاال بب نیمن خالف ا. خودش اجرا بشه يو دستورا

 یم کاریچ یکن یفکر م! رهیم نیه از بخودش دار ينوه ...دو ماهه تو کماست! مارستانهیدو ماهه رو تخت ب یلیل

 ...دو ماه نیکرده ا کاریچ یکن یفکر م گهیبگو د! ها؟! منه؟

 من و الهام در حرکت بود  نیمتعجب و مبهوت ب ایعرش ي افهیق

 ! مرگ جفتشون وکرده يهر وقتم که لب باز کرده آرزو یچیه زدیبا من که حرف نم: زدم پوزخند
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از دستشان بر  يداد کار یسکوتشان نشان م..آورد يشتریشانه ام فشار ب يدستش رو. دیکش یآه طوالن الهام

 .کرد یهم آرامم نم یخانوادگ يها يابراز همدرد نیا یحت! هم نداشت دهیفا..دیا ینم

 یلیبا مادرت در مورد عالقه ات به ل ومدیم شیپ ایقضا نیا نکهیقبل تر از ا یلیخ دیتو با: دوباره گفت ایعرش

 یلیداره به ل يمعلومه االن چه حس بد. ایس يکرد یت مصحب

! ؟يو مطرح نکرد يخواستگار ي هیقض نیبود ا ومدهین شیداستان پ نیحامله نبود و ا یلیاون موقع که ل چرا

باال و  کمی. نبود گهیاالنم د تیوضع نیالاقل ا یول! شدایدرست م یو خوش یبه خوب یاون موقع همه چ گمینم

 !؟ینذاشت شینبود پا پ ملهحا یلیچرا اون موقع که ل...شد یم فیو دست انداز داشت اما رد نییپا

 ...!در کار نبود ياون موقع بچه ا! چون اون موقع مجبور نبودم -

 .آن ها متعجب شدم ياز دهانم در رفته بود خودم هم به اندازه  اریاخت یکه ب یحرف از

را که مدت ها بود از زدنش  یحرف... چشمش کنار رفته شیپ شینما ياماندم که باالخره پرده ه یم یکس مثل

وقت  چینبود ه انیدر م يبچه ا ياگر پا. شرم و وحشت داشتم به زبان آورده بودم گرید یهر کس ایبه خودم 

 .شد ینم يجد زیچ چیه

 !بودند دهیرا فهم نیهم حاال ا ایجز من الهام و عرش به

را که پشت گردنم  يشگفت زده و متفکرشان عرق سرد ياز صورت ها شانیکه زدم، پر یاز حرف مانیپش

 . نشسته بود پاك کردم

 !مگه نه؟ يو دوست ندار یلیتو ل...اوشیس: گفت دیبا ترد الهام

 یم یدارم سع: هوا تکان دادم يتو یرا عصب میدست ها. شوم مانیبدهم که پش یخواست جواب یهم دلم نم باز

 !کنم اوضاع رو درست کنم یم یدارم سع! کنم کمکش کنم

 !نکن...! پسر یکن ینم یکار درست! ؟ينطوریا: گفت یبه آرام ایعرش

و  یپشت کردم به همه چ نکهیا! نکنم؟ کاریچ: بلند گفتم يبا صدا. دندیفهم یحرفم را نم. بلند شدم میجا از

بچه ول کنم به امون خدا  هیکه دختره رو با  ستمیشرف ن یب نکهیا! که کردم بده؟ يکار يمثل مرد واستادم پا

خواستم و هر  یکه م يزیو دنبال هرچ ودمرفتم دنبال عشق و حال خ یاگه پست بودم اونقدر که م! کارم بده؟

 دینداختیکه تف م دیشماها نبود نیاونوقت هم! شدم جنتلمن؟ یاونوقت م! که عاشقش بودم خوب بود؟ يدختر

 ! به من، من بفهمم هیخوب چ دیشما بگ! ؟يو ولش کرد يآبرو کرد یدختر و ب هیتو صورتم که 
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و  یبهش نداشت یعشق چیه یوقت نکهیا یول..خوبه نایا یگیدرست م: کرد آرامم کند یشد سع زیخ مین ایعرش

 یزاشتیم دیپس نبا يکه اون بهت داره رو تو بهش ندار یحس. ستیخوب ن نایا...يریکنار نم شیاز زندگ يندار

 !برسه نجایکار به ا

 .زدم پسش

االن ! ه؟یاالن وقت حرف زدن از عشق و عاشق! ولش کنم؟! ه؟یاالن کار دست چ! ده؟یرس ینیبیحاال که م -

 يمادر بچه ! پاش لب مرگه هی! مارستانهیرو تخت ب یلیل! وقت شمع روشن کردن و گل سرخ پر پر کردنه؟

 ! دیپس لطفا دخالت نکن...دیارنه از دل من خبر د دیمن هست يانه ج! دیفهم ینم یچیشماها ه!بچه ام.....منه

 .رونیرا گفتم و با سر و صدا از خانه زدم ب نیا

 

 کمیو  ستیب فصل

 یلیل

را  یسخت. نیبه زم دمیرفتم که رس نییآنقدر پا. آب يپرتابم کرد تو ییتمامم را گرفت و از بلندا یکه دست انگار

به  يا هیاز فرق سرم شروع شد و در عرض ثان يدرد..سخت شد میبرا دنینفس کش..تنم حس کردم ریز

توانستم خودم را برسانم به  یم فقطاگر ..دمید یسرم م ينور را باال...توانستم شنا کنم ینم..دیانگشتانم رس

 ...سطح آب

 ..شنوم یکه هنوز باور داشت که م ییصدا..خواند یآشنا نامم را م ییصدا

 .آب ریآنجا ز یحت

 ؟يداستانا رو باور دار نیو ا زدهیس ینحس...یلیو گره بزنم ل دیع يامروز سبزه  دیاب -

 يزهایهمه چ..شد یآب سفت م. انفجار بود يسرم از شدت درد در استانه . را باور داشتم ایدن يها ینحس تمام

 .فرو رفته بود ریق يتو میآب دست و پاها يحاال به جا...شد یاطرافم سرب م

 و قصه  ییبدون الال يدیخواب -

 درد و غصه یآسوده بخواب ب ریبگ

 ینیبیکابوس زمستون نم گهید

 ینیچیحسرت نم يخواب گال يتو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فالح لدای  – ردیگ یانتقام م

wWw.98iA.Com ٣٥٦ 

 ییبه جا..تا برسم به نور. تمام جانم را جمع کردم تا دست و پا بزنم. را شناختم شیصدا..حامد بود يصدا صدا،

 . آمد یم شیکه صدا

 سوزونه  یچهره ات و نم دیخورش گهید -

 مونه یباد روش نم يها یلیس يجا

 یبا نگرون یشینم داریب گهید

 ...یکه بمون ای يکه بر دیبا ترد ای

 .دیچیشکمم پ يتو يدیدرد جد....انگشت دومم...آب شد رهایق..را تکان دادم انگشتم

 ....سوم انگشت

 زنمیانقدر حرف م نکهیاز. شمیدارم ازش خسته م گهیخودمم د دیببخش خونم؟یآهنگ و م نیچرا انقدر ا -

 ...بهت آرامش بدم کمی. ساکت بمونم کمیبهتر باشه  دیکردم شا یداشتم فکر م. شمیخودمم کالفه م

 ...رفت یم دینبا...ردیتوانست نور را از من بگ ینم! نه

 ..دیرس یبه گوشش نم میاب صدا ریز..ام را پر کرد ینیآب تمام دهان و ب..کنم شیرا باز کردم تا صدا میها لب

 .کردم یرا باز م میچشم ها دیبا...میها چشم

بود  نجایا یوقت یچون چند بار اتفاق. ياز دستش دلخور دونمیم...گمیو م اوشیس. امروز دوباره اومده بود -

 !مگه نه؟ يتوام ازش دلخور. نه با تو زنهیبا دخترش حرف م زنهیم یتمام مدت اگرم حرف دمینگاش کردم د

 .دندیکش یم نییرا گرفته بودند و به پا میها نفر پلک هزاران

دو سه ماه از  نیمهراد هم که کل ا یحت...بدر زدهیهمه رفتن س. یلیدلخورم ل یلیخ...دلخورم امروز یلیمنم خ -

بابا و مامان فرنوش بهم زنگ زدن اصرار کردن امروز برم . رونیبا دوستاش رفته ب ومدینم رونیغارش ب

خودشونم که اول گفتن . ستیمهراد ول کن ن. کنه یاصرار م زنهیمامان مدام زنگ م....باهاشون باشم ششونیپ

 یکنم ول یاشتباه فکر م هیقض نیدر مورد ا دیشا دونمینم...بهونه کرده بودن حاال زارویچ نینه و درس و کار و ا

 .فهمم یو خوب م نیا...داره زده باشم وخطا رفته باشه؟ فرنوش من و دوست یتا حاال حدس ادیم ادتی

 .ستادیدوباره سرب وسفت از حرکت ا میو پاها دست

 ..رمق تر و کم سو تر شد یب نور

 ...دور و دورتر صداها

 . خاموش شد زیآخر در قعر آب دوباره همه چ تا
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*** 

 ..را حس کردم شیصورتم نشست گرما يرو یدست

 .هم باور داشت که هنوز هستم گرینفر د کی. شد دیوجودم پر از ام سراسر

 ...یخوش شانس یلیتو خ -

 . یمیدخترانه نه آشنا بود نه چندان گرم و صم يصدا

با  ياونم دختر! دختر باشه هیحال و روز افتاده  نیکه حامد به خاطرش به ا یکردم کس یفکر نم چوقتیه -

 یلیاما خ....فهمم یحامد و نم خودش بدونه؟ من یمیدوست صم یتونه تو رو حت یم يچجور.... تو طیشرا

 دوستش دارم

 .آوردند یکردند و در م یرا انگار وارد مغزم م زهین هزار

رسوندن حامد  يکه برا دمیبهش حق م یحت. کنه حامد و ازت دور کنه یم یکه انقدر سع دمیبه مهراد حق م -

 یم شهیبا حامد اشنا م يذره ا یهر کس...یلیخ.. یخوش شانس یلیاما تو خ... کنه یبه من انقدر عجله و اصرار م

کنه هر دفعه که زنگ  یاصرار م هممهراد هنوز هم ب! شده زیفهمه که چقدر از عشق و عالقه به تو لبر

که حامد و تو  شیاز چند سال پ شیاز چند وقت پ. ندارم ياون کار يمن به اصرار و حرف ها دونهینم..زنهیم

از همون موقع آرزوم ...و بند و دیق یب يهاش و خنده ها طنتیشاد و ش ي هیبا اون روح...دمید یها م یمهمون

 .خودم يفقط برا. خودم يبرا..مثل حامد و داشته باشم یکس هیروز  هیبود که 

 .آب شناور بمانم و تا ابد گوش کنم ریتوانستم همانجا، هزاران متر ز یم....خواست چشم باز کنم یدلم نم گرید

و  یتمام زندگ...ستیخودشم ن يبرا یحت! ستیمن ن يحامد برا دمیفهم دمتیو د نجایومدم اامروز که ا...اما -

 هیمرد نیحامد مردتر...اما شناسمشینم هیدونم پدر بچه ات ک ینم. تو يو آرزوش و گذاشته برا دیو ام هیروح

 ....یتخت بلند ش نیا ياگه از رو...یخوش شانس یلیتو خ! دمیکه تا حاال د

 !شما؟ دیببخش -

 ! آب زنده بمانند؟ ریتوانند ز یاو هم باور داشت که آدم ها م...دمیرا شن شیصدا... بود بهیبار هم غر نیا صدا

 ....من....من -

 !د؟یشما خبرنگار -

 .دوست آقا حامد هستم...من دوست..نه به خدا..نه -

 !کدوم دوستش؟! تا به حال دمیشما رو ند شناسمیحامد و م يمن دوستا -
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 !د؟یخانوم هست یلیشما نامزد ل..شونیدوست خانوادگ.فرنوش هستم -

همه شان خود . ها نور نبودند بهیغر...جمله ها کش آمدند و تار و محو شدند... دوباره آرا و آرام تر شد صداها

 . نداشتم يا زهیانگ نیکمتر شانیصدا دنیشن يبرا گریبودند د یکیتار

*** 

 را باز کردم  میبود که بعد از سه ماه چشم ها يروز ن،یفرورد هفدهم

کردم  یم الیکه انتظارش را داشتم نه آنقدر آدم که خ دمینه آنقدر نور د. شب بود مهین يسه  ایدو  ساعت

 يچند چراغ مطالعه . یکیبود و تار یکیتار شیکرد تا انتها یکه تا چشم کار م یاتاق بزرگ و ساکت...باشند

تختم قرار داشتند نور و  اطرافهم که  ییها تمام دستگاه ها نیبه جز ا. بودند سرم روشن يکوچک باال

را  زدیم میو صدا دیتاب یم میرا که تمام مدت به چشم ها يتوانست آن نور یداشتند هر چند کم اما م ییروشنا

 نیهفت س يسفره  دمیشده بود شکم برآمده ام را د کیبار اریش کیکه مثل  میپلک ها ياز ال.. کند هیتوج

ملحفه ها  يسرم رو کیکه نزد یحیتسب. دمیبود را د زیم يکه رو ینکتاب حافظ و قرآ..دمیتخت را د نییپا

 یدوباره م. شده بود دهیچ يا شهیش يها هیپا يپنجره تو کیکه آنطرف تر نزد ییدسته گل ها.. نشسته بود

و منتظر بود  زدیم میمدت صدا نیکه تمام ا ينور یپ. گشت یحامد م یپ میچشم ها. نمیرا بب زیتوانستم همه چ

 . ندیرا بب میچشم ها گرید کباریخواهد فقط  یگفت م یکنم و م بازچشم 

هم  يدردناکم را رو يپلک ها...در خودش جمع شده بود يملحفه ا ریز ،یصندل يآن سمت اتاق رو یکس

لحظه آرام و پر از  کینگاهش در ...بود ستادهیسرم ا يپوش باال دیسف يدوباره که باز کردم پرستار...فشردم

 . چهره ام ثابت شد يو رو دیکه دستش بود لغز یاز سرنگ دیترد

 . صدا نگاهش کردم یب

ملحفه در  ریکه ز یمنصرف شد برگشت و به کس دیبگو يزیدهانش را باز کرد که چ. گرد شد شیها چشم

 . بود نگاه کرد دهیخودش مچاله شده بود و خواب

 ...کرد کاش حامد باشد یالتماس م درونم يزیچ

 !خانوم؟...خانوم: را خواند یکس یلرزان يصدا با

ملحفه تکان خورد و خودش را  ریز يتنه ا. کرده باشد الیخ دیترس یانگار که م. برگشت و به من زل زد دوباره

 .دیکش رونیب

 ...حامد باشد کاش
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و  دیرا پوش شیها ییاش را سفت کرد دمپا يروسر يگره . بلند شد یو منگ خواب از صندل جیگ انسالیم یزن

 !بله؟! بله؟: ستادیبه زحمت ا

 ...دخترتون چشم باز کرده...دخترتون -

 ...زهرا يفاطمه  ای -

دخترم دخترم گفتن  يصدا...از سر ذوقش يناله ها يصدا...نیزم يرو شیها ییدمپا دنیکش يصدا

 .را از من گرفت یدلخوش نیآخر... پرستارها دنیدو...شیها

 !بودند یکیها خود تار بهیحامد نبود و غر. را بستم میچشم ها دیام نا

باعث شد دوباره چشم باز  شیدست ها يزبر...دیصورتم کش يرا محکم رو شیدست ها دیام را بوس یشانیپ

چشماشو ...نگاش کن...خدا يا..خدا ای: معجزه نگاهم کرد کی دنیبا لذت د نباریو ا دیخودش را عقب کش... کنم

 ...دل مادر زیعز..نیبب

 . صورتم را غرق بوسه کرد دوباره

از اندازه خندان  شیصورتش ب. ستادیسرم ا يمادر را محترمانه کنار زد و باال. دیاز راه رس یقد کوتاه و چاق دکتر

 ..ینیبیمن و خوب م! ؟يشنویصدامو م. خانوم يخوش اومد: بود

. چرخاند میمردمک چشم ها يرا رو يو نور تند و زننده ا دیکش نییدست پلکم را پا کیا جوابم نماند ب منتظر

 ...نبود نیا...نور

 ...حامد -

 یکابوس نیآمد آخر ادمی..گشت یو برم رفتینفسم راحت م. آمده بود رونیسرم از آب ب. باز شد میصدا باالخره

گذاشت دست و پا  یکه به بدنم بسته شده بود و نم ینیسنگ يوزنه ....دمید یکه قبل از چشم باز کردن م

 .خواستم یاما نم. کنم شیتوانستم از خودم جدا یم...داشت یکه مرا همانجا، قعر آب نگه م يزیچ..بزنم

 یم...فقط خودم برگردم. را باز کنم میفقط چشم ها خواستیکه م دمیشن یاز هزار بار م شیحامد را ب يصدا

  ینیسنگ چیه یب...يوزنه ا چیه یخواهد ب یگفت مرا م

 ..حامد -

 ! حامد کجاست؟: سرش را شتابزده به اطراف چرخاند دکتر

سر شب جاش و با من . رفت دکتر: به اشک نشسته به حرف آمد يبودم با چشم ها دهیکه اول د یانسالیم زن

 !عوض کرد و رفت
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از هممون ..معجزه بود نیسه ماه منتظر هم! رفت یاالن م نیهم دیبا! بودا نجایا شهیهم: اعتراض کرد دکتر

 .ادیبهش ب دیزنگ بزن عیسر..منتظر بود شتریب

 ...میدار یمشکل هی نجایا..یدکتر چراغ -

 .آمد یخورد و باال م یو تاب م چیدلم پ يتو يزیچ. تهوع داشتم احساس

 .تمام بدنم گر گرفت یچشم برهم زدن به

 !شده؟ یچ -

 ..نطوریضربانش هم هم.. کنه یم رییفشارش داره تغ..دکتر -

 .دمیرس یوگرنه به نور نم. کردم یاز خودم جدا م دیرا با وزنه

 ...من و نگاه کن..با من بمون یلیل! یلیل -

 . شد یتار و محو م دکتر

 ...به نور وزنه را از خودم جدا کردم دنیرس يبد، برا ای خوب

 

 و دوم  ستیب فصل

  حامد

. نگاه کردم اوردیو ادا در م زدیمهراد چرخ م يکه جلو نیکشان به نوش ازهیچانه ام کردم و خم ي هیرا پا دستم

 .را بعد از سه ماه به دوست پسر تازه برگشته اش نشان بدهد دشیجد يخواست رنگ مو یم

وره بزنم به تخته چشم نخ: مبل يزد به چوب کناره  گریدست گرفت و با دست د کیدلستر را با  یقوط مهراد

 ..شاالیخانومه ا نیا

مبل،  يافتاد رو يکوریاز دست داده باشد  کدفعهیرا  شیپاها يرو ستادنیحرف توان ا نیانگار که با ا نینوش

 ! اد؟یخوشت م: کنار مهراد

 يزیچ هی گمیم يزیچ هیاصن : عقب دیسرش را کش يرا بست و با لبخند گل و گشاد شیچشم ها مهراد

 ...يشنویم

افتاد تو از  ادمیموهام و بلوند کنم بعد  يهمه  خواستمیاولش م: دادن حیذوق زده شروع کرد به توض نینوش

 ...گفتم فقط ته موهام و روشن کنه شگرهیبه آرا ادیرنگ بلوند بدت م

 ...اصن دادیاون موقع که مهراد محلت نم: دمیپر ششانیع انیحوصله م یب
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 .نزنم یآمد و مهراد اشاره کرد که حرف میبرا ییابروکه پشتش به من بود برگشت چشم و  نینوش

انگار همه تازه ...که به انگشتش داده بود یشده بود، بعد از همان تکان کوچک دایپ یلیکه در حال ل يرییاز تغ بعد

 شتریهزار برابر ب اوشیس. آمده بودند رونیهمه از آن حال و وضع رقت بارشان ب. زنده بودنش را باور کرده بودند

آوردند مهراد دوباره برگشته بود به  یگل م یلیل يبرا دامو خواهرش م یرعلیام. زد یسر م مارستانیاز قبل به ب

 یاعتراض مارستانیمنظم زنش به ب يبه رفت و امدها گریحاج آقا هم د یگذشته اش، حت يها طنتیو ش حیتفر

 . به جز من. بود همه شان محسوس ي هیروح رییتغ. همه سر حال شده بودند...کرد ینم

 ! را از قبل هم باور داشتم یلیکه زنده بودن ل من

 .خوشحال نشدم دیو شا دیانگشتش را تکان داد آنقدر هم که با نکهیبعد از ا یحت

از آن تخت بلند شود دوباره  یلیدانستم که اگر ل یو م دمیشن یرا مدام م اوشیس يها و قول و قرارها التماس

 . چمدانم را ببندم و از خودم، فقط از خودم فرار کنم اصفهان دیبا

 .شدم یکردم وگرنه دوباره به حسادت و حماقت متهم م یکار را م نیا دیبا حتما

به حرکات تند مهراد که طبق  نینوش. میایب رونیب الیمهراد باعث شد دوباره از فکر و خ یزنگ گوش يصدا

 ! ه؟یوقت شب ک نیا: شد رهیم خگشت با اخ یاش م یمعمول دنبال گوش

 ریاش دستش را برد ز یکردن گوش دایپ يسرش را چسباند به فرش و برا نیزم يو منگ زانو زد رو جیگ مهراد

 .مبل

 ...کنار ریکدوم وقت شب؟ پاتو بگ -

 !ادساعت سه شبه مهر! وقت شب نیهم: کند دایاش را پ یرا بلند کرد تا مهراد گوش شیکرد و پاها یپوف نینوش

 .المصب نیکجا افتاده ا نمیساکت باش بب قهیدق هی...دونمیمن چه م -

در هم  يگشت و اخم ها یطرف و آنطرف را م نیمهراد که ا یو به حرکات عصب دمیکش يا ازهیخم دوباره

 یآنقدر کمبود خواب داشتم که ب.. کمبود خواب داشتم. شدم رهینشسته بود خ نهیکه دست به س نینوش يرفته 

بخوابم هم خوابم  توانستم یگشتم خانه و م یهم که برم یچند ساعت یحت.آمد یاشک م میاز چشم ها اریاخت

که مثل امشب مادرش  ییمخصوصا شب ها. مارستانیخواست زودتر آفتاب بزند و برگردم ب یدلم م. برد ینم

 .اعتماد داشتم اوشیکمتر از س یبه او حت. بود ششیپ

 .کردم داشیآها پ -
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تا اسم  دیکش یکه سرك م نیثابت ماند و قبل از آنکه نوش ياش چند لحظه ا یگوش يصفحه  يور نگاهش

 ...االن امیم: بلند شد و رفت سمت اتاق شیموفق شود با سرعت از جا ندیرا بب

 .در را پشت سرش بست و

تا بلکه آتش  دینفس سر کش کیدلستر مهراد را  يته مانده . مبل يدوباره خودش را ول کرد رو نینوش

 ! اعصاب من يرو رهیداره م گهیداداشت د نیا: خشمش فروکش کند

 .نگاهش کنم پوزخند زدم نکهیا یب

 يما بهتر شه فقط بلد يرابطه  یکمککن نکهیعوض ا! ؟يخندیم یبه چ! درد: امدیخونش درنم يزدیم کارد

 گردهیم یحامد با ک نمیبب! ه واسه توسر من صرف منه گذاشت دیکه مهراد با یتمام اون وقت! یمسخره کن ینیبش

 !؟یواسه چ دهیسه ماهه جواب من و نم...!پوشهیم یحامد چ خورهیم یحامد چ نمیبب رهیحامد کجا م نمیبب

و از  یشد دوستش یروز ادعات م هیکه تو  يواسه خاطر همون دختر: گفتم يهم نگاهش نکردم با خونسرد باز

 نیبهش، فکر ا یسر بزن يومدیبارم ن هی.نه ای مونهینبود اصال زنده م التیخ نیع گهید مارستانیرفت ب یوقت

 !یستیذره هم ن هیتو اون  نسانهذره ا هیمهراد . وقت نپره هیکه دوست پسر با وفا و سر به راهت  يبود

چرا ! بزنم؟ نهیسنگش و به س دیچرا با! يکه تو به بار آورد هیهمون افتضاحات ي جهینت تشیاون دختر و وضع -

 یاون موقع که ادعا م. تلف کنم یآدم نیو سر همچ میباشم که صبح و شب و زندگ وانهیمثل تو انقدر د دیبا

 بیس يکه اون پسره ! جاش رس ادیگوشش خوندم که عقلش ب ریکردم دوستشم چند ماه خودم و کشتم ز

 ینم دایپ چوقتیو ه یکس نیهمچ گهید يگفتم حامد و از دست بد..سمت تو ادیبته رو ول کنه ب یو ب ینیزم

. بچه اش يشد بابا اوشیچند وقت بعد شکمش اومد باال و س..آقا حامد یچیه! شد؟ یحرفام چ ي جهینت. یکن

 ..!دهیکار دستش م تشیکنه و انسان یموسط داره حماقت  نیا یک ینیبیم یکم فکر کن هی

 ادیخواستم فر یخواست سرش داد بزنم م یدلم م. کرده بود به زحمت فرو دادم ریگ میگلو يرا که تو يزیچ

وقت  یلیخ. جانش را نداشتم. اما نتوانستم. که بلد بودم را بزنم ییحرف ها نیبدتر. کنم رونشیبکشم و از خانه ب

 یمه را مه يحوصله بودم که حرف ها یآنقدر خسته وب. را نداشتم چکسیجر و بحث کردن با ه يبود که نا

 .کردم یو سکوت م دمیشن

 ! آمد یم یلیبه مهراد خ نینوش

چه به روز خودت  نیآخه بب: ادامه داد يمهربان تر و آرام تر يسکوتم انگار که دلش سوخته باشد با صدا از

 یدست يحامد دار...اتیکردنات بامزگ یشوخ. شد یخونه قطع نم نیلحظه تو ا هیتو  يخنده ها يصدا! ؟يآورد
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 نیتو به من بگو تو ا. خورهیم رصح نیمهراد هم واسه هم. يبریم نیو پوچ خودت و از ب چیبه خاطر ه یدست

دغدغه  یب یچند وعده غذا رو تونست! ؟یراحت بخواب یچند ساعت تونست! ؟يوزن کم کرد لویسه ماه چند ک

همه رفتن و  نیاگه ا ؟یک واسه! ؟یواسه چ..يشد گهیآدم د هی! نه؟ییاصال به خودت تو آ ينگاه کرد! ؟يبخور

و با هم  رهیگیو م اوشیاز جاش بلند شه دست س یلیل نکهیمحض ا هبده ب شاالیبده که ا جهیاومدنات هم نت

بده  ادیبه بچه اش ! ؟یچ شهیاونوقت اوج لطفش به تو م. و بزرگ کردن بچه اشون ییایرو یسراغ زندگ رنیم

 ...که بهت بگه عمو حامد

 .دردناك تر بود میبرا گرید یاز زبان کس دنشیاما شن! ساعت ها و ساعت ها. ها فکر کرده بودم نیتمام ا به

 .نیبس کن نوش -

 یم یسع نیمهرادم به خاطر هم یش تیاذ خوامینم. يزیکه برام چقدر عز یدونیم. من دوستت دارم حامد -

و بالفاصله جواب رد داده  دهیرو د یلیلو  مارستانیفرنوش رفته ب دیشن یوقت یدون ینم. کنه ازت مواظبت کنه

 ...شده بود یشیچقدر آت

 ...گمینم یچیمن ه یه! گهید بس کن د: هوا سرش داد زدم یب

 . مبل یبه پشت دیعقب و چسب دیرا وحشت زده کش خودش

و  دهیاما رنگ پر. نیمن و نوش انیم يخاتمه دادن به قائله  يحدس زدم که آمده باشد برا. اتاق باز شد در

 .بود يگرید زیگواه چ دشیصورت سف

 !شده؟ یچ: کرد یدست شیپ نینوش

 ! ؟یبخواب يبر يخواینم: شده بود خکوبیصورتم م يرو نگاهش

 بود؟ آره؟ مارستانیاز ب: دلم پاره شد بند

خونه  میبر یبخواب يریخلوت کنم اگه نم نیبا نوش کمی خوامیم گمیم...گمیم...نه بابا: را قورت داد شیگلو آب

 ....اگه نینوش

 !گفتن؟ یچ. بودن مارستانیاز ب! لعنت بهت مهراد: بلند شدم میجا از

 .بلند شد میهم همپا نینوش

 .کرد یضربان قلبم گوشم را کر م يصدا

 ...به هوش اومده یلیل: دیکش شیها هیرا با درد به ر هوا

 ....آخ -
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 حیبود و صدها هزار بار تسب ختهیاش اشک ر یلیسر ل يبود که سه ماه باال یاوج ابراز احساست کس نیا

 .گردانده بود

 . ستمیلحظه سر پا با نیکرد تا آخر یم ياری میپاها کاش

 !چند ساعته؟ نیهم! امشب؟: توجه به من با هول گفت یب نینوش

 ...حامد: نگاهم کرد زیت مهراد

آنقدر که  دمیکش یاول سراپا انتظارش را م ياز همان لحظه . هم بدهد يگریخواهد خبر د یدانستم که م یم

 .امدیخبر اول چندان به چشمم ن

 .بچه اش و از دست داده...بچه اش -

نه  ینه خوشحال. نداشتم یاحساس چیه.از فکر شد یمغزم خال. ونگاهش کردم ستادمیا میسر جا يلحظه ا چند

 ....نه درد یناراحت

با ! کرده باشند دارمیب یقیخوردم که انگار از خواب عم یختشانه ام نشست چنان تکان س يکه رو نینوش دست

که به  دمیمهراد را شن يپولم را برداشتم صدا فیژاکت و ک. بلند از کنار مهراد رد شدم و رفتم اتاق يقدم ها

 ..میزنیحرف م ابعد. مارستانیب رمیمن با حامد م. تو برو باال: دستور داد نینوش

 !شناخت؟ یم دید یمرا م یلیاگر ل. انداختم نهییآ يوبه خودم ت یآخر نگاه ي لحظه

 ...منتظرتم نییپا. میریمن م نیبا ماش: مهراد بلند شد يصدا

 .میهمرمان با هم وارد آسانسور شد.. سمت در دمیدو

 !خبر دادن؟ اوشیبه س: نپرسم نتوانستم يزیچه خودم را کنترل کردم که چ هر

 .دونمینم: دیرا دزد نگاهش

 !شهیبفهمه نابود م. رفت یم ومدیاون فقط به عشق بچه اش م -

 ..دل نسوزون جون مادرت گهیواسه اون د: با تمام خشمش چشم غره رفت مهراد

نشست پشت فرمان و . بود بیو غر بیعج میمهراد برا جانیهمه ه نیا. میدیآسانسور که باز شد همزمان دو در

 . باز کرد که سوار شوم میدر را برا

 کیو تراف یاز شلوغ يها خلوت بودند و اثر ابانیتوانست رفت آن وقت شب خ یکه م یسرعت نیرا با آخر ریمس

بهت چند  دیبا: نگاه کرد میچشم ها يتو میو مستق دیکه نگه داشت دستم را گرفت، چرخ مارستانیب يجلو. نبود

 .شینیبب نکهیو بگم قبل از ا زیتا چ
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 .بگو -

انگار حافظه اش هنوز درست و ... به هوش اومده یاز وقت: دیدزد یرا با زبانش تر کرد، اشکارا نگاهش را م لبش

 .برنگشته یحساب

 .تمام عالم بر سرم آوار شد. طاقت نداشتم گریرا د یکی نیا

 ...يوا -

 گهیکترش مبه هر حال د يا گهید زیهر چ دینقشه اش باشه شا دیشا. صبر کن هنوز حرفم تموم نشده -

 یهوشینفر بعد از سه ماه ب هی یوقت. هیعیطب هیقض نیا. که حافظه اش لحظه به لحظه برگرده ادهیاحتمالش ز

 !گرده یاش برم هکه حافظ دوارنیام...یعنی. ازش داشت يانتظار دینبا ادیم رونیمطلق از کما ب

 کردم  یآماده م يبدتر يزهایچ يرا برا خودم

 !؟یچ گهید! بعدش؟...! خب -

! کنه یم يداره باز لمیف: داشت گفت یرا برم چییکرد و سو یرا خاموش م نیماش کهیرا رها کرد و در حال دستم

 ختهیبه هم ر تشیبعدم که وضع.که به هوش اومده اسم تو رو دو بار گفته یاز موقع. ادیم ادشیفقط تو رو  گهیم

 ...و بچه اش سقط شده

بار هم  هیواسه ...حامد: کنم در راباز کردم که دوباره دستم را گرفت هم صبر گرید يلحظه  کیتوانستم  ینم

که به بار آورده  يهمه گند نیدختره بعد ا...هینقشه و باز نایتمام ا! به حرف من گوش کن تیکه شده تو زندگ

 . دهیواسه تو برنامه چ شهیبلند نم اوشیاز س يبخار دهید

که تو و  ییبعد از بال چارهیدختر ب! مهراد؟ یهست یتو چجور آدم: شدم ادهیرا با خشونت پس زدم و پ دستش

داره نقش  یگیاونوقت تو م..بچه اش و از دست داده! چند ساعته که تازه از مرگ برگشته دیسرش آورد یرعلیام

همه  یکن یو آدم که فکر م معال يبرا يدیو نقشه چ يکرد ياونقدر خودت کثافت کار! کنه؟ یم يباز

 !ن؟یرنجویا

کافر همه را به : دمیخند یعصبان.رفتم یباال م یکیرا دو تا  مارستانیب يپله ها. تا به من برسد دیدو دنبالم

 خود پندارد  شیک

مانور  تونهیم شتریسمت تو ب ادیب تونهیم شتریب ستیهم در کار ن يبچه ا گهیاالن که د: میبازو ریانداخت ز دست

 گهیچه برسه حاال که د زدیهمون موقع هم به خودش دو تا دوتا گل م! دستش باز شده گهیکه د اوشمیبده س

 !رو دوش تو ندازهیم زمیهمه چ رهیم کنهیدختره رو ول م...دست و پاشم آزاد شده
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آمد که  ادمی کدفعهی. رساندنم به بخش مغز و اعصاب بود يراه برا نیکتریکه نزد یلیآسانسور طو يتو رفتم

 !به مهراد گفتم کجا بردنش؟ يبرگشتم و به تند. شده يگریمشکل د ریرگد یلیحاال ل

 !؟یکن یمن گوش نم ياصال به حرف ها! با توام: و محکم تکانم داد ستادیا

 هیزندگ! منه هیفقط زندگ! منه هیزندگ نیا! تو به من گوش کن مهراد: دمیدستانش کنار کش نیرا از ب خودم

 یاز ک ای میعاشق ک ادیبدم م یاز ک ادیخوشم م یکنم از ک یم کارینداره من چ یربط چیبه تو ه..مهیشخص

 ..نداره یربط چیبه تو ه. و بفهم نیا! متنفرم

عقب  یدفاع چیه یکه ب دمیاش کوب نهیچند بار با انگشت اشاره محکم به س شتریب میتفه يبرا میحرفها ضمن

 .رفت

شبونه ! یشده بازم دنبالش یگذشته و چ یچ ینیبیدختره مغزت و از کار انداخته نم نیا. حامد يشد یتو روان -

که تو انقدر ازش بد  یاصال با بهنام یچ يبرا! ؟يدیازش نپرس چوقتیکرده که ه یم یبهنام چه غلط يخونه 

با اون  چند بار فقط! ؟يدینپرس زشو ا نیبوده که سر از خونه اش درآورده و تو ا یمیانقدر صم یگفت یم

شد دو ماه با  یم یبود راض یاگه دختر سالم و درست! ؟یبست نایا يرفتن شمال و تو چشمت و رو همه  اوشیس

دخترا روزم و  نیمنم که انقدر به چشم تو کثافتم و ب! حتما نه؟ ستیبرات مهم ن نایا! سقف سر کنه؟ ریمن و تو ز

 دونمیبرم، م یسمت ک دیبا یواسه عشق و عاشق دونمیم میکن یدست به دستشون م قامیکنم و با رف یشب م

هم خرج  يهزار هی اشونیواسه بعض! تا کجا واسشون جلو برم دونمیم! نگاه کنم؟ يبه هر کدومشون چجور دیبا

کاش توام هر  يمدت آرزو کردم که کاش توام مثل من بود نیبار تو ا نیاول يبرا! ه؟یچ یدونیم! کنم ینم

 ..يدیفهمیاونوقت فرق گوشت و آشغال گوشت و از هم م يبود یشد و قد من عوض یدختر سر م هیروزت با 

 ...خفـه شو -

. پرتاب شد مارستانیکف ب يسنگ ها يمتر آنطرف تر رو کیهوا و  يرفت رو..تمام توانم هلش دادم با

 .ستادیاز حرکت ا ایانگار همه چشم و گوش شدند و دن. ساکن و صامت شد ياطرافمان به لحظه ا

 يهمه رو بدبخت کرد...انمیمن و اطراف یعالقه ات و که نکبت زده به زندگ نینه ا خوامیو م تینه برادر بزرگ -

 ...شهیبازم ادعات م يهمه رو نابود کرد

انداخت و پشت  انیبه اطراف ییبلند شد نگاه گذرا شیاز جا نیو سرد و سنگ نیزم يرا گذاشت رو دستش

 .دیلبش کش يدستش را رو
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 رونیمن برو ب یگمشو از زندگ: آرامم کند گریتوانست د ینم چکسیآتشفشان درونم فوران کرده بود ه باالخره

 داتیپ یلیبشنوم دور و ور ل ای نمیفقط اگه بب...راحتم بزار! ؟يشنو یم! گم؟یم یچ یفهم یم..راحتم بزار! مهراد

 ..زارمیزندت نم یکن یم يباز يو دار يدیبه بعد به جون مامان قسم بشنوم باز براش نقشه کش نیشده از

 .سردتر و تلخ تر شده بود شهیسرد و نگاه نافذش از هم چشمان

  رونیگمشو ب میاز زندگ! نمتیبب خوامینم گهید: هوا تکان دادم يتو شیرا برا دستم

کاش . دمیگذاشته بود به سمت راه پله ها دو دنیلرز يتوجه به زانوانم که بنا یو ب دمیپا چرخ يپاشنه  يرو

آشنا  یلیمهراد با ل چوقتیشدم کاش ه یمهراد نگران نم يبرا چوقتیکاش ه. آمدم یبه تهران نم چوقتیه

 .از خانواده ام نبود يکاش برادر بزرگترم نبود، عضو. شد ینم

 .داشتم ازیاز حد تصورم ن شیباال رفتن از پله ها به نرده ها ب يبرا

از مهراد  یاحساس کردم که به حد کاف یوقت. سوم يبود رساندم به طبقه  یو جان کندن یرا به هر بدبخت دمخو

. را دادم یلیلرزان اطالعات ل ییبا صدا. ستادمیا يبخش پرستار يبرداشتم و جلو دنیدور شدم دست از دو

 . بود ستادهیمادرش منتظر ا مانیراهرو بخش زنان و زا يهمان طبقه انتها

 خبر دادن؟ اوشیبه س: بود نیا دیکه به ذهنم رس یسوال نیاول دنشید با

باال انداخت و انگار که از حضور من  ینف يپر از اشک سرش را به نشانه  يآنکه لب باز کند با چشم ها یب

 .وا رفت یصندل نیکترینزد يراحت شده باشد رو الشیخ گرید

 اول؟ دیچرا به مهراد خبر داد. بچه اونه پدر! پس چرا بهش خبر ندادن؟: کن نبودم ول

خودشون . من که خبر ندادم مادر جان: به زحمت گفت دیلرز یکه م يبا چانه ا. صورتش يرو دیرا کش چادرش

. ادینم ادشیمن که مادرشم . هم فقط تو رو صدا کرده یلیل. و ندارم اوشیس يمن که اصال شماره . زنگ زدن

 ...اونوقت تو رو صدا کرده

درونم سر باز کرده بود به  شیپ يکه چند لحظه  يا نهیک يمانده  یبا باق. و با خشم نگاهش کردم برگشتم

زنگ  شیانگار چند ماه پ ادینم ادتونی! سخت کنارش بوده يکه تو روزا ادیم ادشیو  یکس! هیعیطب: گفتم يتند

بود و  یمرگ و زندگ نیدخترتون رو تخت ب هحتما سه ما ادینم ادتونی! به تو سپرمیو م یلیل دیبه من و گفت دیزد

 ينجوریا یواهس چ! دیشد به دخترتون سر بزن یو زحمتتون م دیبود زتونیشما فکر شام و نهار شوهر عز

بخوابه شرف  ابونیخ يآدم گوشه ! رسه؟یکه از اون آدم بهتون م يقرون دو هزار هیواسه سرپناه و ! د؟یکرد

 !؟ ها؟! اد؟یب ادشیو  يمادر نیچن دیانتظار دار. تنها بزاره یوضع نیدخترش و تو همچ نکهیداره به ا
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که از دهان من  يهق هق اش که با هر کلمه ا نطوریهم. خنجر را درست وسط قلبش احساس کردم نشستن

 يحرف ها نکهیا يبرا! شدم نه ناراحت مانیکه زده بودم پش ياما نه از حرف تند.شد یآمد بلند تر م یم رونیب

شد  شیدایراهرو پ ياز انتها يرپرستا. توانستم از او دور شدم یکه م ییو تا جا دمینزنم لبم را گز يشتریب

 !د؟ییشما یلیهمراه ل: گذرا به ما گفت یبا نگاه زدیکه دستش بود را ورق م يهمانطور که پوشه ا

 .شناسمیتفاوت و خونسرد به من گفت شما رو م یتند کردم سمتش ب پا

 !خانوم؟ نیا: شاراه کرد سمت مادرش و

 ...مادرشم: بلند شد شیاز جا بدو

تموم شده منتقلش  شیجراح: گرفت صحبت کند میبه من انداخت و باالخره تصم ینگاه متعجب و گنگ پرستار

 .دیمالقات ندار يثابت نشه اجازه  شیاتیو عالئم ح شیتا حال عموم ژهیو يکردن بخش مراقبت ها

 مگه نه؟! گه؟ید شهیخوب م: دیتند پرس مادرش

که سه ماه به تعداد انگشتان دست به  يمرموز را داشت، مادر يا بهیحس غر یلیهنوزهم به مادر ل پرستار

 !دخترش سر زده

 ...با خداست گهیبه بعدش د نجایاز. خانوم میخودمون و کرد یسع ما

 .که آمده بود دور شد یزد و با همان سرعت يسرسر لبخند

کندند تا از  یعقربه ها جان م. آمدند یساعت ها کش م. دادم هیپشتم تک واریحس و حال به د یب دوباره

 ياش که آن سمت راهرو رو يتوجه به نامادر یب. دیاز راه رس یرعلیساعت بعد ام مین. تکان بخورند شانیجا

 .به سراغ من آمد کراستیو ناالن نشسته بود  انیها گر یصندل

 حالش چطوره؟! چه خبر؟ -

چه خبر باشه؟ بچه  یخواست یم: برود رونیاز جانم ب یبلکه آن رخوت لعنت دمیصورتم کش يرا محکم رو دستم

 .اش و از دست داده

 ! حال خودش چطوره؟! ستیاون مهم ن: نداشت تیاهم يذره ا شیبرا

برات مهم ...وجود داشته! روح داشته! شش ماهش بوده کیاون بچه نزد: تاسف تکان دادم يرا به نشانه  سرم

 گمیخواهر زادت و م! آدم مرده؟ هی ستین

 .فهمم یکنم تو رو نم یم يمن هر کار: و رو کرد ریصورتم را ز يا قهیفروغ و متعجبش چند دق یب يها چشم

 .يبلند برگشت سمت بخش پرستار يجوابم نماند با قدم ها منتظر
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 .خبر نداده بود اوشیبه س یهنوز کس چرا

او هم . زدم ینیسنگ يچه حرف ها دمیفهم یتازه م. ختیر یوقفه اشک م یآنطرف راهرو هنوز ب مادرش

ام را از  هیبه زحمت تک. کنم یاحترام یب نطوریسن و سال ا نیبه ا يحق نداشتم به مادر. نداشت یخوب تیوضع

 ...اورمیآب ب شیبرداشتم تا برا وارید

 !دمیفهم یهم خودم را نم خودم

*** 

 . اذان صبح بود که به هوش آمد کیروز نزد همان

دکتر و پرستارها خودشان را آماده کرده بودند که آرام آرام و با . دیاز راه رس اوشیهمان وقت هم س درست

را صاف کف  زیرحمانه همه چ یتفاوت و ب یب یرعلیاما ام ندیرفتن بچه اش را بگو نیاز ب ي هیقض ینیمقدمه چ

 . دستش گذاشت

 .سقط شده یلیل يزل زد و گفت بچه  شیچشم ها يتوانست تو یکه م یحالت نیخونسرد تر با

که با لکنت  دمیشن. پشتم را کردم بهش. نداشتم دیشن یخبر را م نیکه ا یوقت اوشیس يچهره  دنید طافت

 !باران؟: دیپرس یرعلیزبان از ام

 ..نداد یجواب یرعلیو ام. دکه چند تا بچه داشته باش انگار

 ! گن؟یباران و دارن م نایحامد ا..حامد: آمد و من را که پشت کرده بودم بهش تکان تکان داد خودش

 دنید نکهیبدون ا یحت ،یحرف چیه یب. کرد ریحرفش تعب دییتا يسکوتم را به نشانه . انداختم نییرا پا سرم

 . که آمده بود برگشت يریاز مس زانیافتان و خ يرا بخواهد با قدم ها یلیل

 !؟یمونیم نجایگفتم ا یرعلیبه ام. راه افتادم الشیدن

 .تکان داد دییتا يرا به نشانه  سرش

 . را گرفتم شیبازو ریرفتم کنارش و ز. داشت ازیبه مواظبت ن یلیاز ل شتریآن لحظه ب اوشیس

 .ادامه داد مارستانیخارج شدن از ب يمقاومت به راهش برا یب

 يزیچ خواستیقرار داشتم دلم نم یتیوضع نیدانستم من هم اگر در چن یخوب م. خواستم حرف بزنم ینم

و  میهر دو ساکت بود مارستانیدر ب يتا جلو. اوردیبه زبان ب يام کلمه ا يدلدار يبرا یکس یحت ایبشنوم 

 .رد و بدل نشد انمانیم یحرف
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خودش انگار که فکرم را . ندارم نیماش اوشیبردن س يمهراد آمده بودم و حاال برا نیآمد که با ماش ادمی تازه

 !؟یکن یتو رانندگ شهیم: درآورد و داد دستم بشیرا از ج چشییخوانده باشد سو

 .حتما. آره -

 . نشست یصندل ياش را از من برداشت و رو ینیبا عذاب سنگ. باز کردم و سوارش کردم شیرا برا در

 یکه خودش نم یبهتر بود تا موقع دیشا. نه ایبزنم  یحرف دیدانستم با یکه روشن کردم هنوز نمرا  نیماش

 .کردم یمن هم سکوت م دیبگو يزیخواست چ

 کجا برم؟ -

 .شیو مبهوت زل زده بود به جلو مات

 !کجا برم؟..اوشیس: را آرام تکرار کردم سوالم

 .خونه نرو -

فرار  شهیهم اوشیو س یلیمشترك ل يدانستم نقطه  یم. را نداشتم اما شوکه نشدم یجواب نیچند انتظار چن هر

از عالم و آدم  یوقت دمیرس یبه آخر خط م یوقت شهیشود که من هم یچطور م نکهیفکر کردم به ا. از خانه بود

 ییجا رشانیمس دو نفر آخر نیخانه، و ا مگشت یگرفتم و برم یم طیکردم بل یرا جمع م لمیبار و بند دمیبر یم

 .شدند یم يبود که تازه از خانه فرار

 نیا. با من اتفاق نظر داشت دید یجز طناب دست و پا بند نم يزیچ شهیمهراد هم که خانواده اش را هم یحت

 ! حسه هیخونه  ستیجا ن هیخونه : گفت یکه مدام م دانستندیمعروفش را همه م يجمله 

 .رمیم يهر جا بخوا. باشه -

 .دانستم کجا بروم یواقعا نم و

 يبرا یگفت و من حرف ینم يکلمه ا اوشیس. میدیچرخ یاتوبان ها م يتازه زده بود و ما سرگردان تو دیخورش

 دیکش رونیب بشیحس و حال از ج یب زدیزنگ م کباری قهیاش را که هر چند دق یگوش. دادن نداشتم يدلدار

 .داشبورد يخاموش کرد و انداخت رو

 .برداشت و مشغول باز کردنش شد يگاریاش پاکت س يناردر ک از

 !؟يبخور يزیچ هیجا نگه دارم  هی يخوا یم -

 میرا مستق نیتوانستم ا یحالش را بد کند اما نم دنیکش گاریس یخال يناشتا با معده  نکهیاز دمیترس یم شتریب

 !میبگو
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 !بخورم؟ یچ -

 !م؟یدربند صبحانه بخور میبر يخوایم..يخوایم! رم؟یبگ يچا يخوایم -

 یعروس! دربند؟: بلند يشد به خنده با صدا لیتا تبد. و نگاهم کرد پوزخندش بزرگ و بزرگ تر شد برگشت

 ...تو ذاتت حامد يا..! یگرفت یمن مرد تو عروس يبچه ! ها؟ ؟یخوشحال! ؟یگرفت

االن است که استخوان  نیهم قفل شده بود چنان فشار دادم که حس کردم نیرا که دور فرمان ماش انگشتانم

 .بشکند میها

 .را پر از دود کرد نیماش گاریبه س قشیپک عم نیاول

 يبخار. کردم یسرد نبود لرزش بدنش را احساس م نکهیبا ا. بغلش زد و در خودش جمع شد ریدستش را ز کی

 . زدم شیرا برا

که بچه اش مرده برم از اون  ییتونم به عنوان بابا یم گمیم...گمیم! نبود صبح؟ داشیاون داداش قاتلت پ -

 دیو هل داد؟ شا یلیاون بود که ل! نه؟ گهید شهیقتل عمد حساب م! ها؟! کنم؟ تیداداش پست فطرتت شکا

 !واسش اعدامم ببرن

آن دعوا بلکه سه  يرفته بود که بچه اش را نه تو ادشی..گفت یم انیداشت هذ. دیاز تصورش پشتم لرز یحت

 .از دست داده یلیبعد به خاطر حال خود لماه 

 ! ؟يدار یتو االن چه حس.. حامد گمایم...گمیم -

 !نگرانم قمیواسه رف! نگرانم: را درك کنم طشیکردم شرا یسع. ام را حفظ کنم يکردم خونسرد یسع

خاطره اون شب که ...االن وقتشه. یخوشحال یلیکنم آخه االن خ فیخاطره تعر هیواست  خوامیم! ؟یدونینه م -

  دیخواب شمیپ نکهیا يخاطره . خودش و رسوند بهم یلیکه ل گمیو م یبهنام همون شب يرفته بودم خونه 

  اوشیشو س خفه

خودش ازم خواست باهام : با سماجت ادامه داد اوشیاما س دیچند زمزمه بود و به گوش خودم هم نرس هر

جون باران راست ! که ادیاصال حامد من نخواستم که ب...اصال...که با من باشه نهیا شیگفت ته آرزوها...باشه

 ..جون باران گمیراست م..خودش آماده بود.کرد یم شیپ شیخودش همه کارا رو پ گمیم

  گمیچرت و پرت م! ه؟یباران چ: زد شخندیر

 یدانستم تا کجا مغزم منفجر نم ینم. اورمیدانستم تا کجا طاقت م ینم. رفت یخونم به سرعت باال م فشار

 . کنم یشود و گوش م
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را  شیهر چه زودتر صدا نکهیمحض ا. را باال داده بود نگه داشتم شیکه تازه کرکره ها یشاپ یکاف يجلو

 !ساکت کنم

 .يبرات بخور رمیبگ يزیچ هیشو  ادهیپ -

 ...گل از گلت شکفته! ! چه خبره؟! ه؟یچ! قیاشتهات باز شده رف -

 . از خدا صبر نخواسته بودم میآن لحظه از زندگ يبه اندازه  چوقتیه. شدم رهیخ ابانیبرگرداندم و به خرا  سرم

بهت گفتم اسمش و گذاشتم باران چقدر مسخرم ! ادته؟ی! خورد یمن حالت بهم م يتو از اولشم از بچه  -

توام مثل مامان ....نشده گهیها؟ نه د! ؟یمن سالم کن يبار شد به بچه  هیسه ماه  یلیباال سر ل یرفتیم ؟يکرد

 ..همهاز  شتریتو ب..رهیاون بچه بم یخواستیم نایا يمثل همه  یرعلیمثل ام

حامد  اریمظلوما رو در ن يادا! همه...از...شتریب....تو: را برگردانم طرفش میام را گرفت و باعث شد رو قهیهوا  یب

همتون خوشحال .دیستیشماها آدم ن..بارانم مرده..ام مردهکه بچه  یکن یقند آب م يتو دلت دار دونمیمن م

 ...لعنت بهت....شتریتو از همشون ب...دیتر وونیح وونمیآدم مرده از ح هیکه  دیشد

 . ام را رها کرد قهی

 ...هیگر ریعقب و زد ز دیخودش را کش. شکست بغضش

 ..قلبم فشرده شد. را گرفت به داشبود و سرش را خم کرد شیها دست

 .میبود دهیبود؟ به کجا رس دهیبه کجا رس..که داشتم یقیرف نیتر یمیصم اوش،یس

 ...بچه ام مرد! ؟...کنم کاریچ! کنم؟ کاریحامد چ -

 ....سه باره...دوباره...داشبورد يبه لبه  دیاش را کوب یشانیپ

 ....کنم کاریکنم؟ چ کاریچ -

 ...اشاروم ب. اوشینکن س: سرش و مانعش شدم يرا گرفتم رو دستم

 .کرد هیبلند گر يبغلم انداخت و با صدا يخودش را تو یمقاومت چیه یب

 .رفته بود نیهدفش بچه اش بود که از ب. کرد یرا آرام نم اوشیس يدردها یلیبودن ل زنده

 . آنجا آخر خطش بود ن،یهم يبرا

 

 و سوم  ستیب فصل

 اوشیس
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شش ماهه ام زار  يبغل حامد ماندم و به حال بچه  يچند ساعت چند روز چند سال همانجا تو دیآ ینم ادمی

 یدوباره ب. نمانده بود دنمینفس کش يبرا یجان یحت گریکه د دمیکار کش نیدست از ا یدانم وقت یفقط م. زدم

 .نداشتم رفتیخانه را م كدردنا ریهم به حامد که مس یاعتراض یحت. نیماش یصندل يحال افتادم رو

زخم زبان  يتوانستند جلو یآن ها حتما م. چه خوب و به موقع برگشته بودند. ستنده ایکردم الهام و عرش فکر

 . آمد یاز دستشان برم يحتما کار. مادر سد شوند يها هیو کنا شیها و ن

کردن من  ادهیپ يزنگ خانه را زد و دوباره دوان دوان عرض کوچه را برا. شد ادهیپ نیجلوتر از من از ماش حامد

و . خواست اضافه اش را هم به من ببخشد یگشتم که م یم يهمه انرژ نیا لیوجودش دنبال دل يتو. برگشت

. گرفت یاش تمام وجودم آتش م یشحالخو لیدل ياداوریداشته از  یآمد که به باران چه احساس یم ادمی یوقت

 . مشد ادهیتنه زدم و پ تیاهم یدراز شده بود ب نیآوردنم از ماش رونیب يبه دستش که برا

 .دمیپشت سرم نشن گریرا د شیقدم ها يصدا

 .کرد یبود و رفتنم را نگاه م ستادهیکه پسش زده بودم ا همانجا

 .دندیپر رونیو الهام همزمان از خانه ب مادر

 .اطیح واریرا گرفتم به د دستم

توانست درکم  یهم که در عمرش شده م کباری يبرا. مادر که هراسان و دلواپس ماتش برده بود لبخند زدم به

 .کند

 .بچه ام مرد...مامان -

 .اوشیس: ناله کرد الهام

نشده  يزیچ...جان اوشیس: کرد آرامم کند یدستش را دور کمرم حلقه کرد و سع. دیدو نییها را پا پله

 یلیحال ل گهیم. دنبالت مارستانیرفت ب يومدین دید یوقت ایعرش. سالمه یلیخدا رو شکر ل. نشده يزیچ..یداداش

 . نشده داداش گلم يزیچ...خوبه خدا رو شکر

 ! نشده؟ يزیگفتند چ یم تیوضع نیشد که به ا یم یچطور معن شانیفاجعه برا! آن ها چه بود؟ دیاز د اتفاق

 ستادمیزخم زبانش ا نیمنتظر کوچکتر دمیکنارش که رس. داشت یبود و قدم برنم ستادهیا يورود يآستانه  مادر

 ! رمیتا بلکه با همان بم

 . پر از اشک بود هیتوج یب شیها چشم

 ...من اون حالم! ؟یشیم یچه حال. رمیبم نکهیمثل ا. کلمه نگو هی...مامان -
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دوباره به آغوشش  یمحل یبعد از چند ماه قهر و ب. دور شانه ام گره زد اریاخت یرا ب شیدست ها. دیسمتم پر به

 . تفاق خوشحال بودا نیمثل حامد مثل همه از ا. بود یاو که راض.برگشتم

 یپناه میها یها اما من مثل تمام بچگ نیا يدانستم با همه  یم نکهیبا ا. بود نیهمه هم يخوش رفتار لیدل

 کردم  ینم دایجز او پ

*** 

گرفتم اما مغزم  یم میکردم و تصم یفکر م دیکه لحظه به لحظه اش با یجهنم يهفته ا. هفته گذشته بود کی

مخصوص خودش را  یصندل میشده بود بالکن خانه، پدر برا گاهمیجا. ردیبگ میتوانست فکر کند نه تصم ینه م

حس تلخ وجودم را با مراقبت  نکرد تمام آ یم یمادر سع. شیقفس مرغ عشق ها ریز وار،یگذاشته بود پشت د

چند ماه ابراز  نیدر اانگار هر چه عشق و عالقه . مختلف دستپخت خودش جبران کند يو غذاها یپزشک يها

سرحال  نیا لیدل يادآوریو من باز هم با ...ام کند یارزان کجایخواست  ینکرده بود و در جانش تلنبار شده بود م

منت  یکردند تمام وقتشان را ب یم یهر چند سع ایالهام و عرش.. زدم یاز قبل محبتش را پس م شتریآمدنش ب

 دیبا تیآن وضع يتو. نمانده بود يادیباز هم تا برگشتنشان فرصت ز بگذارند اما میعوض شدن حال و هوا يبرا

و  شتریب یحت نباریا دیشا ایحامد مثل قبل . زدند یهم سر م لیتک تک افراد فام يپس دادن، خانه  دیبازد يبرا

 . رفت یم مارستانیهر روز ب یلیل ادتیع ياز قبل برا دوارتریام

مهم  میکه برا یتنها سوال دنیو پرس. بود یرعلیکه در آن مدت توانستم انجام دهم زنگ زدن به ام يکار تینها

 ! سراغ من را گرفته؟ یلیل: بود

 .بود یمنف جواب

 .گرید چکسینه من نه مادرش نه مهراد نه ه. آمد یم ادشیفقط حامد را  یلیل

 .نداشت يازین گریبه حضور من د پس

*** 

 !اجازه هست؟: سرش را داخل اتاق آورد اطیبا احت پدر

 ...تو بابا ایب: را از گوشم در آوردم و دور گردنم انداختم هدفون

 .میاومدم باهم صحبت کن..اومدم: تخت نشست يرا پشت سرش بست و دستپاچه لبه  در

 .بردمیم یپ هیقض تیشد که نگفته به اهم یم شیدایپ يجد يصحبت ها نیچن يانقدر کم برا پدر

 دمیگوش م: سمتش گشتمبر
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 ...یلیدر مورد ل: را در هم قالب کرد انگشتانش

 .میخوام حرف بزن ینم! نه هیقض نیدر مورد ا: را برگرداندم میرا آزاد کردم و رو نفسم

تا حالت  متیهفته است ده روزه به حال خودت گذاشت هی. اوشیس میحرف بزن دیچه دلت بخواد چه نخواد با -

هممون سکوت  یکاف يبه اندازه . میکه افتاده صحبت کن یاتفاق نیدر مورد ا میرو به راه بشه که بتون ياونقدر

 .میوقتشه که صحبت کن گهیاالن د. میکرد

 .من حالم هنوز اونقدر رو به راه نشده...خب پس: کردم ادیآهنگ را ز يصدا

 !یرو به راه یلیاتفاقا خ: شد و قاطع هدفون را از گوشم کنار انداخت زیخ مین شیگام بلند از جا کی با

 نیتو ا خواستمیآخه اگه م! خودت؟ ای! حامد؟! ؟یلیل! مامان؟! ؟یصحبت کن ياز طرف کدوم جبهه اومد! باشه -

 يزیتجو هیهر کدوم . مردم یدور خودم که م خوردمیم جیمدتم به راه و روش هر کدومتون برم جلو اونقدر گ

 !دیدار

 .غرق فکر نگاهم کرد يرا تکان داد و چند لحظه ا سرش

  مارستانیب يبر ینخواست یهفته ده روز حت هی نیتو ا -

 !کرد یمرا متهم م تیشد که در آن وضع ینم باورم

 یعنی ستمیو رو تخت ن ومدمیچون من مثل اون تازه از کما درن یکن یفکر م. الزمم بابا ارستانیمن خودم ب -

 ! هم برم؟ هیبق ادتیع تونمیم یعنی! رو به راهم؟ یلیخ

که فقط  یکشتیم یخونه من و مادرت و داشت نیتو هم نجایهم شیبندازم تا چند ماه پ ادتی! حاال شد اون؟ -

 !شد پس؟ یچ.گهید یچکسیه ایاون  يخواستگار میریم ای...یلیل میزندگ.یلیعشقم ل. یلیل

 ولم کن . دمیاز درون پوس! بده بابا یلیمن حالم خ: حال نگاهش کردم یو ب آرام

 !نجایا يدیکه رس میتا االن ولت کرد -

 منجالب نیتو ا میرو خرخره ام که افتاد دیپاتون و گذاشت يادیز! نه اتفاقا: بلند شد میصدا اریاخت یب

 ! یکن یم دیآدم و ناام. اوشیس هیدن بقگر يندازیخودت و م يرهایچقدر راحت تقص: را با تاسف تکان داد سرش

 .را ندادم جوابش

 !شده یبوده و حاال چ یبرات چ یلیکنم که ل ياداوریاومدم بهت : داد ادامه

 !ستین ياداوریبه  ازیهست ن ادمی -
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به  یلیکه ل نهیکه مهمه ا يزیاتفاق افتاده االن تنها چ نتونیکه قبال ب یکه شده هر چ یهر چ..اوشیس -

 ...داره اجیحضورت احت

 هست  ششیحامد پ! نداره اجیاحت -

 .يپس ازش خبر دار -

 نگاه کنجکاونه اش معذب شدم  ریز

 رمیگ یخبر م یرعلیاز برادرش ام. اره -

 خب؟ -

 .ادینم ادشیمن که سهلم مادرشم . ادینم ادشیمن و . حافظه اش و از دست داده یلیل -

 ...ایخدا: اش یشانیپ يدستش را گذاشت رو پدر

 !ستیبه حضور من ن يازیپس ن! حامدم که سفت و سخت کنارشه. ادیم ادشیفقط حامد و  -

 .داد قانع شده باشد ینشان م سکوتش

 ..تیوضع نیآدم تو ا یدونیم اوشیس -

 ....بشنوم خوامینم! نکن بابا حتینص: را باال بردم دستم

 .بدم يشنهادیپ هیبهت  خوامیم. کنم ینم حتیباشه نص -

مادر در طول  يذوق و شوق ها ایالهام و عرش یدر گوش يتمام پچ پچ ها و زمزمه ها شنهادیاسم پ دنیشن با

توانسته بود  عیسر یلیخ شیاز آشناها یکیبا کمک  يالهام بعد از رفتنشان به مالز. زنده شد میدو هفته برا نیا

زود جا افتاده بود و  یلیاش به زبان خ یکند و به خاطر تسلط قبل دایآنجا کار پ یواردات ياز شرکت ها یکیدر 

که حاال  کسالهی یشده بود به اقامت لیتبد شانیماه عسل چند هفته ا...دست و پا کرده بود يهم کار ایعرش يبرا

بود  دهیرس شیکه پا ياز روز. هم بشود شتریکرده بودند ب دایکه آنجا پ یخوب زندگ طیقرار بود به خاطرشرا

 شنهادیبود مدام پ دهیافتاده بود را شن کسالی نیمن در طول ا يکه برا ییکه اتفاق ها ياز روز رانیخاك ا يرو

راحت دانشگاه ثبت نام  یلیتوانم خ یگفت م یم.يرها کنم و با آن ها بروم مالز نجایرا ا زیکرد که همه چ یم

شروع  یو داستان و عذاب رهخاط چیه یب یخوب یزندگ.. که دوست داشته باشم از اول بخوانم يهر رشته ا. کنم

 ییراه ها يعشق داشتنش رو شهیکه هم يزیچ..يآزاد يمجرد یتوانم مستقل باشم زندگ یگفت م یم..کنم

نه که از دور بودنم . روشن شده بود يدیام يخبر کورسو نیا دنیمادر با شن يبرا!نقش اول را داشت رفتمیکه م

 یلیدور کردن من از ل يبود که برا دهیرس ییبه جا ارشک! خاطر داشته باشد نه تیهم رضا هیثان کی یحت
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مشتاقانه استقبال  شنهادیپ نیاز ا ایعرش! خودش هم چشم ببندد يها تیو حساس یدلتنگ يشد رو یحاضر م

نستم به توا یاما من نم!سفت و سخت موافق بود دهیا کی يبار رو نیاول يبرا ! کرد و پدر تماما موافق بود یم

 مارستانیبود که من را به آن ب يریهنوز زنج تشیوضع ،یلیل. فکر کنم شنهادیپ نیآن ها به ا یتو راح یالیخ یب

 .که قبال بودم بسته کرده بود يزیچ يمن را به همه  یزندگ نیخاك به ا نیبه ا

  رمیبگ میتصم یجوانب چیدر نظر گرفتن ه یتوانستم مثل آن ها ب یم کاش

 .دونمیرو هم م يبد يخوایکه م يشنهادیپ یحت -

و  متیبهشون فکر کن خوب فکر کن زود تصم. پسرم يفرصت ندار ادیز: کرد و دوباره گفت یکوتاه مکث

 .و به خواهرت بگو ریبگ

 یلیآدم باشم و مدام برم به ل دیباالخره با کهیا! متناقض شما اول از همه يرفتارا نیب. رمیبگ یمیتصم دیاره با -

 ! برم نجایرو ول کنم و از ا زیهمه چ نکهیا ایسر بزنم و حواسم بهش باشه 

 متفکر بود نگاهش

  يندار یلیبه ل يعشق و عالقه ا چیالهام به من و مادرت گفته تو ه. نداره یتناقض چیبا هم ه نایا -

 !تونه چهار روز حرف و تو دهنش نگه داره؟ ینم -

 یتو وقت. حرف ها آروممون کنه نیبا ا خواستیم میما چقدر آشفته ا دید یم یخواهرت و سرزنش نکن وقت -

تو ...ارهیکه اصال تو رو به جا نم یکه االن هم گفت نطوریهم دیهم با هم ندار يا ندهیپس آ يندار یبهش عشق

نره که تو  ادتیو . رهیاشناش م کبه کم یکه از سر انسان دوست یمثل کس یکنارش باش طیشرا نیتو ا دیبا

داره نه کاش و اما  دهیبحث کهنه فا نینه ا...حاال به هر حال! یهست یلیحال و روز ل نیمسبب ا ادیز ایهم کم 

 شتریب يبهش ندار ینداره و تو هم عشق ادیکه تو رو هم به  یوضع نیخوب بشه با چن یلیحال ل یوقت. و اگر

مناسب تر باشه  یلیل يکنم حامد برا یمن فکر م اوشیس نکه،یو ا! ستین رستد گهیداستان د نیادامه دادن ا

 ....القل. پسرم

 ..بابا بزار آروم باشم رونیپاشو برو ب..ترکهیمغزم داره م...بسه! دیگیم رسهیبه ذهنتون م یهر چ! بسه بابا -

که به افسوس  ياز سر دیکش یم نیزم يرو ییها ییافتاده اش از دمپا يکه بلند شد، از شانه ها شیجا از

 دیقطع ام شهیهم يرا دارد که از پسرش، تنها پسرش برا يحال مرد دمیرفت فهم یم رونیداد و ب یتکان م

 .کرده
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ام حواسم برگشت سر  یدر نگاه کردم و بعد با زنگ خوردن گوش ياش را در آستانه  یخال يجا يلحظه ا چند

مدت آتشفشان  نیتوانست بعد از ا یبود که م يزیهمان چ لمیموبا يصفحه  ينام شهرزاد رو دنید.شیجا

 . درونم را باز فوران کند

مثل حال . توانستم آماده کنم ینم چکدامشانیه يافتاد که خودم را برا یها آنقدر پشت سر هم م اتفاق

 یقیبا نفس عم!دهد یند و اثار بدن دردش تا چند روز عذابش م یم یگر کردن ورزش سخت یکه ب يورزشکار

 . نمک میها هیرا وارد ر ژنیحجم اکس توانمیکه م ییجا نیکردم تا آخر یسع دمیکه کش

 !بله؟ -

 ! ؟یشناخت! ؟یخوب. اوشیسالم س -

 !نه -

 !از خودش هم بهتر شناخته بودمش. بودم شناخته

 .شهرازدم -

 .!آدم فروش قهار...! ها -

 .بلند شدم و با پا در اتاق را بستم یصندل يرو از

 ...اومده بود که شیبرام پ یمشکل هیزودتر زنگ بزنم بهت  خواستمیمن م دیببخش اوشیس -

 !و بچه ام و از دست دادم؟ یلیمن ل یبه مشکالت تو؟ وقت دهیم تیاهم یک -

 .آرام شد شیصدا

 اوشیمتاسفم س. زنگ زدم نیهم يبرا. دمیشن -

 برات خوبه. متاسف باش -

 !شه؟یم نمتیبب خواستمیم -

 !م؟یفروخت اریوقت که مثل خ هی! شدم؟ زیعز! شده؟ یچ -

 کردن یم دایزود حامد و مهراد جات و پ ای رید -

 دختراس يعشق همه ...اقبال رو شونشه يخوش به حال حامد پرنده .يآره خب تو کارشون و راحت کرد -

 شهیاگه م نمتیبب خوامیم! اوشیس -

 .هم و مینیباشه بب -

 !؟يایم. ساعت هشت شب. میدیو د گریاول همد يکه دفعه  یهمون رستوران -
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چشم  يجلو دمشیاز ته دل د يو خنده ها طنتیکه در آن رستوران با آن ظاهر ساده و ش يبار نیاول ریتصو

آمد آن  ینم ادمی یحت. عمر از آن روزها گدشته بود کیانگار هزار سال، ..آمد یچقدر به نظرم دور م! آمد میها

کرده  یعمر زندگ کی! پست بود؟ نظرممهراد چقدر در ! حامد کجا بود؟! م؟یبا هم چطور بود یلیوقت من و ل

 . یعمر زندگ کیشده بودم قد  ریدو سال پ. بودم

 .امیم -

که با او شناخته بودم  يدیجد يایدن يها جانیکه از او و ه یخاطرات يادآوریساعت بعدش را با  چند

و دو  میشناخت یسر از پا نم یابانیخ يمان در کورس ها یاپیپ يکه از ذوق بردها ییروزها يادآوریبا ...گذراندم

بلند از دست  يو ساعت ها با صدا همبه  میدیکوب یرا م مانیدست ها.. میگرفت ینفره افتخاراتمان را جشن م

 ...میدیخند یو م میساخت یهم داستان م يبرا مانیفرمان ها

. از مهراد اسم بردم یتعلل چیه یرا مطرح کرد و من ب دیجد يها نیماش ي هیکه قض يروز يآور ادی با

 ! میمهراد را باز کرد به زندگ يشهرازد پا.....مهراد

 یکیرستوران معطل آمدنش شوم داخل شدم و پشت  يآنکه بخواهم طبق روز اول جلو یهشت شب ب ساعت

آمد  یاگرآن شب نم یبودم که حت دهیام بر یبه نام شهرزاد در زندگ يآنقدر از خودم و دختر. نشستم زهایاز م

 شهیمن که هم. شدم ینم حتنبودنش نارا ای دنشیهم از ند يدادم و ذره ا یخودم شام سفارش م يبرا ییتنها

نگاه  بیو غر بیآدم عج کی دیخوردند با د ینشستند و غذا م یرستوران م يزهایکه تنها پشت م ییبه آدم ها

 ییآدم ها یحت..یهر آدم هیباشم شب یهر کس هیتوانستم شب یم...شکسته میکه مرزها دمید یحاال م. کردم یم

 .آمدند یقابل درك م ریغ و بیو غر بیبه چشمم عج شیپ يکه تا دو هفته 

 .شدم نه خوشحال یناراحت م يزینه از چ! حس را داشتم نیبود که ا يدو هفته ا..ها نیاز ا جدا

دانست عوض  یکه م یاوشیبار از ترس س نیو بدقول ا الیخ یشهرزاد ب. هم نگذشته بود که آمد قهیدق پنج

 يتوانست سر قرار یکه م یسرعت نیهم صبر کند خودش را با آخر قهیپنج دق شیبرا گرید ستیشده و حاضر ن

 ،یرنگ يبا لنزها....میبود دهیرا د گریکه در اتوبان همد یروز اول هیشب يا افهیدوباره با ق! حاضر شود رسانده بود

که طبق عادت  يروسر ریکه ز یبراق یزرشک يموها....بود بهیغر میبرا ظشیغل شیکه پشت آرا یصورت

 یکه نشان از ب یکردن و نگاه حواس پرت یدست رانندگ کی يهمان ژست آشنا زد،یاش از پشت گره م شهیهم

 !یمیدوباره همان شهرزاد قد...داد یها و آدم ها م ابانیاش نسبت به خ یتفاوت
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 زیرستوران پشت م يزد تا باالخره من را گوشه  دیاطراف را عجوالنه د يزهایو م دیقد کش شیپاها يرو

اش داشت  ییکه نشان از آشنا يو محافظ کار یلبخند تصنع. کرد دایپ شهیبه ش دهیچسب يکوچک و دو نفره 

 .حساب شده سمتم امد يصورتش نشست و با قدم ها يرو

 . دیرس زیعطرش زودتر از خودش سر م يبو

 .سالم -

 يبو: و صاف نشستم یصندل يرو دمیتفاوت چرخ یانداختم و ب یچشم ریدستش که دراز شده بود نگاه ز به

 .عطر مردونه ات کل رستوران و خفه کرده

 . مقابلم نشست یصندل يحرف و ساکت سر خورد و رو یب

 .شدم یرفتم موفق نم یآشکارا از نگاه کردن به صورتش طفره م نکهیوجود ا با

 !حالت خوبه؟....يکه اومد یمرس: زد و گفت یلرزان لبخند

 ..و تاسفش بود يدلسوز زدیکه چهره اش داد م يزیتنها چ. نگاهش کردم زیت

 آقا؟ دییفرمایسفارشتون و م: کنارمان خم شد گارسون

که در آن  باشد حیتواند وق یکردم که چقدر م یداشتم فکر م.که منتظر سفارشم بود را ندادم يپسر جواب

زل  میچشم ها يتواند تو یاست که هنوز م حیوق یلیکردم که حتما خ یداشتم فکر م! حالم را بپرسد؟ تیوضع

 ! بزند و حالم را بپرسد

آمده بود  شیرسانده بود و آن وضع پ یلیداستان را به حامد لو داده بود و حامد هم به گوش ل يکه همه  یکس

 ! دختر بود نیش دست مهراد را هم گرم گرفته بود همکه به وقت یکس! شهرزاد بود نیهم

 .دیپرس یصورتم و حالم را م يشده بود تو رهیکه حاال با وقاحت تمام خ یکس نیهم

رفت سر  یهم نم یلینگفته بود ل یلیرا به ل زیمهراد را به حامد نگفته بود اگر حامد آن شب همه چ انیجر اگر

 ...رفت ینم نیو دخترم از ب دیدیصدمه نم ییدعوا چیهم وسط ه یلیوقت مهراد پس ل

 ..کرد یرا پردازش م زیبه سرعت همه چ ذهنم

 .آقا دیمخصوص لطف کن يتزایدو تا پ -

 نکهیا الیسمت شهرزاد به خ دیگارسون چرخ. خم شده مانده بود گفت مهیکه متعجب کنارم ن یرا به گارسون نیا

 .من کر و الل باشم

 ! ؟یدنینوش
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 . ها شهرزاد بود یبختبد يهمه  مسبب

 .دیتا دلستر زحمت بکش دو

 .خدمتتون ارمیم. حتما

چه خوب . که چند قدم نرفته برگشت و نگاهمان کرد زیم يرو دمیچنان کوب کدفعهیرفتن گارسون مشتم را  با

 . دادم تا خفه اش کنم یرا همانجا آنقدر فشار م شیتر بود گلو کیبود وگرنه اگر نزد زیکه شهرزاد آن سمت م

 نیچرا همچ! ه؟یچ: آورد نییرا پا شیاطراف صدا يزهایبه م یو با نگاه معذب دیزده خودش را عقب کش وحشت

 !؟یکن یم

تو ام از ! مهراد بده؟ ها؟ یگفت یم. دمیکه تو کل عمرم د یهست یآدم نیپست فطرت تر: را جلو بردم سرم

 یهاش م یبده بعد تو مهمون یلیمهراد خ يوا یگفت یم...شیتو لباس م یگرگ! يهمون دار و دسته ا

هات  ینیخبر چ يدفکر کر يرو دست خورد! قمهیچرا چون رف یدونیم. و بهم گفته زیحامد همه چ..يدیچرخ

! يمدت مسببش تو بود نیتو ا دمیکش یبدبخت یهر چ! اره؟! همه مقل خودتن يکنه فکر کرد یدر نم ییجا

  يبچه ام و از دست دادم هم مسببش تو بود

 !؟يندازیم هیگردن بق شهیرا هم رهایچرا تقص: دیچیگوشم پ يدم ظهر پدر تو حرف

که از  ییبود که روزها يشهرزاد همان شهرازد نیا. راهش را بلد بود. کرد آرام باشد و من را هم آرام کند یسع

 .کرد یامم مبودم من را پناه داده بود و آر يهمه جا فرار

 .و زیبدم همه چ حیاومدم توض. میحرف بزن زایچ نیاومدم در مورد هم -

 يبرا یداشت يداد یم حیتوض دیاون موقع که با. کنم یواسه مزخرفاتت خرد نم گهیتره هم د. ياومد رید -

 !رفته؟ ادتی! يکرد یم ینیحامد خبرچ

 .تر آورد کیاز من سرش را نزد دیهم به تقل او

 .زد یرنگ هم برق م یآب يپشت آن لنزها شیها چشم

 .میمتر با هم فاصله داشت یچند سانت حاال

 !يکردم، تو تا گردن تو باتالق داداش حامد بود یم ینیحامد خبرچ ياون موقع که من داشتم برا. اوشیس -

 ادمید شهرزاد را در مور زیهمه چ. کردن جلو آمده بود و محکم حرف زد جا خوردم ینیعقب نش يبه جا نکهیا از

 !دیترس ینم چکسیو ه زیچ چیبود که از ه ياو دختر نکهیمانده بود جز ا

 .یدادم به صندل هیرا آزاد کردم و دوباره تک نفسم
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 یخودت نگاه م دیمن و از د يفقط کارا. یکن یطرفه قضاوت م هیذهنت  يتو: ماند یباق شیاو سر جا اما

حامد رفت سروقت برادرش و  ادینم ادتی! شد؟ یاش چ جهینت ادینم ادتیهمون که من به حامد گفتم . یکن

بد تو  ياما کارا! دونمیم منمآره بده .رفتنم بده یرآبیز! بده ینیخبر چ! چک و سفته هات و آزاد کرد؟ يهمه 

 ....کردم یاگه من اون کار و نم! يانجام بد یتون یکه م هیکار نیبهتر تایموقع یبعض

 !دخترم االن زنده بود ياگه اون کار و نکرده بود: حمله کردم سمتش دوباره

زندان آب خنک  يمهراد گوشه  تیو شکا یبرگشت ياگه اون کار و نکرده بودم االن تو به خاطر چک ها! نه -

 ! يخورد یم

 .القل بچه ام زنده بود -

که از دست همون  دونمیونه من مند یهر ک. بسه تو رو خدا! اوشیبسه س: تمام جانم را آتش زد پوزخندش

همون روزا  دمیباشه من که شن دهینشن یهر ک! يو به من پناه آورده بود يشده بود يدو سه ماهه فرار نیجن

 !يبنداز دیبچه رو با یگفت یلیچند بار به ل

 ! شدم بعدش خواستم اون بچه باشه مونیبعدش پش! ؟یخب که چ -

 . زدیمغزم ضربان م يتو تیعصبانقلبم از شدت . زد یهم پوزخند م هنوز

 .یلعنت يخند یم یبه چ -

 . شد لیتبد يجمع شد و به اخم جد يا هیاش در عرض ثان خنده

همه مدت  نیبعد ا نکهیبه ا! یبچه باش هی يبابا یکه بتون ياونقدر بزرگ نشد يدیهنوزم نفهم نکهیبه ا -

 شیاریب زاشتنیتو م ي؟ خانواده ! ؟!شهیم یبعدش چ ادیب ایکه خب اگه به دن یبار فکر کن هی ینشست باریهنوزم 

حاضر ! ؟یباهاش ازدواج کن يبود اضرح يکرد یرو از سرت باز م یلیل یتو که تمام وقت داشت! خودش؟ شیپ

 ؟یدرست کن یبچه ات زندگ يبرا يبود

 !يتو نظر بد خوادیبه خودم مربوطه نم نایا -

به تو  یگیبهت حرف راست و بزنه م دنایناز کش يهمه  يجرات داره جدا یکیبارم که  هی! اد؟یچرا بدت م -

 یکه خودش تونسته باشه زندگ ایدن نیتو ا ارهیبچه رو م هی یآدم وقت! به من ربط داره اوشیچرا س! نداره؟ یربط

فقط خودت  يفکر کرد! باشه شدهبا خودش معلوم  فشیکه تکل یوقت! افتضاح خودش و درست کرده باشه

 ینیبیم يکه دار نایا يهمه ...! نگاه کن دور و ورت و! ؟یکه بابا بش ینیفقط خودت عاشق ا ؟يق بچه اعاش

سر  يمن دوست ندارم جا! من دوست ندارم مادر شم؟...! کنن به بعدش یاما فکر م! مثل تو بچه دوست دارن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فالح لدای  – ردیگ یانتقام م

wWw.98iA.Com ٣٨٣ 

 هی نیدست به دست شدن ب و میکردن هر شب سر مرگ و زندگ ارو قم یشهر لعنت نیا يخوردن کف اتوبان ها

 ...نهیوضع خودم ا یوقت یول..چرا دوست دارم! خودم و بچه ام و بزرگ کنم؟ يتو خونه  میمشت آدم پولدار بشن

 . قطع کرد کبارهی دادیو نفس نفس زدن ادامه م جانیرا که با ه شیها صحبت

 .را در هم قالب کرد و ادامه نداد دستش

 . میحرف نزد يکلمه ا چکداممانیغذاها ه دنیرس تا

 .کردم یفکر م شیبه حرف ها داشتم

 .میدست بزن يگرید زیبه چ چکداممانیخنک ه عیبود جز همان ما دیبع. را باز کرد دلسترش

خودم  يکه برا یپول شتریب. دارم که براش پرستار گرفتم ریگ نیمادر زم هی! اوشیو شش سالمه س ستیمن ب -

 يها نیاون ماش. گهید زیو هزار تا چ یدوا درمونش جراح شیپزشک يمراقبت ها...! شهیصرف مادرم م مونهیم

که  يباال شهر کیش هیمجرد ونهخ نیا...شهیم ایو روزگارم س میزندگ فتهیخط روش ب هیرنگ و وارنگ اگه 

 یر مکه براشون کا هییدست کسا ریمن ز هیزندگ يهمه ! ستیمترشم به نام خودم و به پول خودم ن هیتوشم 

 يا گهید میچقدره به ت دونمیکه خودم هم نم یپول يسر من معامله هم کردن و من و با مبلغا نکهیا یحت! کنم

کنن  نیو تام میزندگ ينجوریتا کجا براشون سود داشته باشم و ارزش داشته باشم که ا! نجایتا ا یحت...فروختن

 يخونه جون بده و من کار يو عمل گوشه  زیالیمامانم به خاطرنداشتن پول د نمیبب نمیبش خوامینم! دونهیخدا م

 یفکر م يدارم به اون روز....کنم یفکر م میکنم دارم به زندگ یام فکر م ندهیچون من به آ... ادیاز دستم برن

پدر  يه دارکه تو عالق ياونقدر... اوشیس. و جمع و جور کنم و به مادر شدن فکر کنم میکنم که بتونم زندگ

 میلعنت یحالم از زندگ! خانواده رو دارم لیمادر شدن و تشک يبهت بگه بابا من هزار هزار برابر آرزو یکیو  یبش

وسط اون  ادیبچه ب هیکه اگه  یفکر کن نیبه ا دیخرابه نبا یوقت تیزندگ. ندارم ياما چاره ا. خورهیداره بهم م

اونقدر  تیقراره زندگ! یاون بچه رو درست کن یتو قراره زندگ. ناتوانه! تونه ینم! و درست کنه زیتونه همه چ یم

 !یبزرگ کن یتو آرامش و درست یدرست باشه که اون بچه رو هم بتون

 .صورتم يرا گذاشتم رو میها دست

 !توانست سرم را نگه دارد یکه گردنم نم انگار

که به  یهر افتضاح. خودت و جمع کن....قبلش یول. شاویس یشیهم م ایپدر دن نیبهتر. روز هی یشیتو بابا م -

 ...بزار بچه ات بتونه بهت افتخار کنه.و پاك کن يبار آورد

 .انداختم یراه نم دادیآوردم و داد و ب یشدن جوش نم حتیبود که از نص يبار نیاول
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 .مرا بلد بود شهیهم شهرزاد

 . کنن یبچه دار شدن م و که همه قبل از يکار..کنم یو بکن که من دارم م يکار -

 .و هل داد سمتم وانیل يتو ختیرا ر دلستر

به  ازیچون از اولشم وضعت بد نبود به خاطر ن. یخودت و جمع و جور کن یتونیراحت م یلیخ يتو اگه بخوا -

به  نکهیدرد که واسه ا یمرفه ب هی! مگه نه؟. فقط واسه تجربه بود! يراها افتاد نیکار و ا نیپول نبود که تو ا

 يدید! ؟يحاال تجربه کرد...خب یلیخ! کنه یم نکارارویا ستیمادر و پدرش ن یامر و نه ریخودش ثابت کنه ز

 ...راه درست و برو. حاال برگرد عقب! بود؟ یتهش چ

 میگوشها يتو. دادند یهمه راه درست را نشانم م. خواندند یگوشم م يبود که مدام تو يزیدرست همان چ راه

 .دزدن یم ادشیفر

 !تمام آتش درونم فروکش کرد. دمینفس سرکش کیخنک را  عیما

 .زیم يرا گذاشتم رو وانیل

 .یزندگ دمیشا....واسه درس کار. يباهاش برم مالز گهیخواهرم م -

 !خب؟_

هنوزم : شدند را نگاه کردم یرد م شهیکه با سرعت از پشت ش ییها نیچرخاندم و ماش يگریرا طرف د سرم

به هوش اومده فقط  یاز وقت یلیل. بهتره یلیل يحامد برا گنیم....گنیم. ستیدرست ن یلیبودن من با ل گنیم

 نیا ياز همه . برم نجایاز ا...رانیبا الهام برم از ا گنیم. شناسهیاصن فقط حامد و م...اصن...کنه یحامد و صدا م

 ...دور شم زایچ

 نیو از ا رهیدستم و بگ دفعهی یکیشانس و داشتم که  نیو اکاش من مثل تو بودم . هیبه نظر من فکر خوب -

 .رونیبکشه ب تیوضع

 شه؟یم یچ یلیل -

من حامد و ...یگردونه زندگ یو برش م رهیگیکه دستشو م هیاونم اگه مثل تو شانس داشته باشه، حامد اون -

 الیخودت و با خ یزندگ یحت یتونیهست که م ياونقدر آدم مطمئن و قابل اعتماد دونمیم. شناسمیخوب م

 یخوب یبودنت که تا حاال براش زندگ...نباش یلینگران ل! دوست و هی هیچه برسه زندگ. دستش يراحت بسپر

 و درست کنه شینبودنت زندگ دیشا اوردهین
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را ذره ذره  زشیتند و ت يشدم بلکه برخالف همه حرف ها یهمه صراحت لهجه اش نه تنها ناراحت نم نیا از

 .ردمک یهضم م

با الهام و  يمالز رمیم. رمیم...کنه اگه من برم نامردم یبدونم که فکر نم..حالش خوب باشه یلیاگه ل...اگه -

 ...خودم يرو پا. کنم یاونجا دوباره شروع م. ایعرش

آنطور که . ذهنش سخت مشغول بود. کرد یو آن طرف م نطرفیدست نخورده را ا يتزایپ يچنگالش تکه ها با

 .حرف خوشحال شود هم نبود نیا دنیکردم از شن یفکر م

 ! ازدواج کرده؟ یلیمثال حامد با ل...مثال ینیبب! ؟یچ يوقت برگرد هیاگر  -

 ! بود یاز فکر خال ذهنم

سپارد دست باغبان  یو آن را م دیآ یکند از پس سبز کردن درختش برنم یکه باالخره قبول م یباغبان مثل

 .رودیو م يگرید

 .فقط نگرانش بودم و هستم. نبودم یلیعاشق ل چوقتیمن ه. ودتمخ یدونیم -

 یلیل. پس ول کن و برو. ایس ستیسازنده ن تینگران: بشقاب و سرش را باال آورد يرا ول کرد رو چنگالش

 !دمیکه من د هیدختر نیخوش شانس تر

 

 و چهارم  ستیب فصل

 یلیل

 يها بیج يتو یو خشک يرا با حالت جد شیبه دستگاه ها انداخت دست ها يزیو تمسخر آم يسرسر نگاه

ساده ان  یلیخ نایا..شده یاجاره، فاز و نولت قر و قاط يباال خونه ات و داد گنیم: فرو برده بود نشیشلوار ج

 !مگه نه؟

 .را ندادم جوابش

بودن که  یبه روان يخودت و زد! ؟يدیچ دیجد يباز نقشه ...ساده اس يدادن آدما يتوام کارت باز: داد ادامه

 .یشناسیرو نم هیو بق ادتهیفقط حامد و 

 .صورتم آورد کیهوا برگشت سمتم صورتش را نزد یب

 !من و؟ یحت -

 .داشت يرحمانه ا یب یو برندگ يزیاش ت یعسل يچشم ها. را به زحمت نگه داشتم نفسم
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! من مهرادم.کنم یپس بزار معرف ادینم ادتیاگه : را عقب برد و دوباره اتاق را شروع کرد به قدم زدن سرش

با حامد داشته خوب من و  يبرخورد نیکه کوچکتر یهر کس! ادیم ادتیکه فقط  یبرادر بزرگتر همون کس

 ياونم باز! اده لوحمس ربرعکس براد! خورم ینم يجوره باز چیو ه میچه هفت خط دوننیهمه هم م! ادشهی

من تو ذهنت خوب  يخاطراتت و مرور کن تا جا پا نیکردن بش يباز لمیبه جا ف! مثل تو رو یبدبخت يآدما

 !روشن کنم برات؟ ایروشنه ! یشناسیکه حامد و فقط م یکن ینم ییداستان سرا گهیاونوقت د...محکم بشه

 .گذاشت ینم میچرا تنها. کرد یدرد م سرم

 دیو محبتش را بخواهد به رخ بکش يچهره ام متوقف شد بعد انگار که اوج دلسوز يرو يچند لحظه ا نگاهش

 .غضه نخور. رتتیگ یرسما م ادیکنه م یم فیکاراش و رد اوشیس: گفت

 ..خوش به حال تو -

 !بچه؟ يبنداز کهیت يتو هنوزم جون دار. ينشد یپس انقدرام قروقاط: به سمتم انداخت یچشم ریز نگاه

جون و  نیا دنیو عذاب کش يداریحامد با دو ماه شب ب. قراره امروز مرخص شم. يروزم اومد نیآره تو بهتر -

 !راحت شه التیخ ریاونم بگ يخوایم. بهم برگردونده

 یکه م یکه هر غلط يآورد ریساده گ يبچه  هیکه  یبباف االتینه که باز هوا ورت داره و خ: دیکش یکوتاه اه

و  دهیم تیبهشون اهم انشیاطراف اقتیاز حد ل شیب یلیخ. نوع دوسته یلیحامد برخالف من خ!ادیدنبالت م یکن

 نیکه کار من ا یدونیو م. خوره یقلب مهربونش ضربه م نیهم به خاطر هم شهیهم...کنه یدرحقشون لطف م

 !يحتما تا حاال با راه و روش من آشنا شد! ه؟یوسط چ

 ظت از حامد محاف: فکر و اراده جواب دادم یب

 قایدق! احسنت: دیصدا بهم کوب یو ب دیکش رونیب شیها بیرا از ج شیدست ها. تمام صورتش را پر کرد خنده

تر و حساب شده تر  يبار اگه بخوام عمل کنم حرفه ا نیا! شد به ترور ناکام لیآحر تبد يمتاسفانه دفعه ! نهیهم

 !پس حواست و خوب جمع کن...کنم یکار م

 . یکه تو برادر حامد باش مشهیباورم ن. تو گذاشت ياسم انسان رو شهینم -

 یاز زندگ یوقت. ام آشنات کنم هیروح فیبرگردم عقب با ابعاد لط کممیتند رفتم بزار  یلیخ نکهیخب مثل ا! ها -

 یخواستیهرجور م یوقت. من بود که درش به روت باز بود يدر به در، خونه  يو راه افتاد يدیبا مامان بابات بر

 یوقت. من بود يهم اونجا خونه  يکرد یوقت دوست پسرت و دعوت م یو وقت و ب يداد یاونجا جولون م

 یاجاره کردم و تو مفت و مسلم رفت گهید يخونه  هیهم باز من بودم که برات  یاونجا نباش گهیالزم شد د
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که ولت کرد و رفت بازم من بودم که به آب و  اوشیس! یبه کس يقرون بد هی یحت نکهیبدون ا یتوش نشست

منتها به راه و . حامد و دارم یهمنوع دوست ي هیمنم همون روح ینیبیم! ارمشیکنم برات ب داشیزدم تا پ شیآت

برادر داره  هی. و من برادرشم نطورهیحامد که فعال ا یدر ضمن از خوشبخت! ام برام دلچسبه یلیرسم خودم که خ

 کنه یم کسانیکنن با خاك  یکه ساده فرضش م ییسرش واستاده و کساپشت  ریکه مثل ش

 کنم یمن به برادرت فکر نم. يانقدر حرص و جوش بخور ستین ازین -

 ...!یام فکر کن یتون ینم -

 .اش اول برادرش بعد من را از نظر گذراند ینگاه مشکوك و عصبان. هوا باز شد و حامد تند داخل شد یاتاق ب در

 !نجا؟یچه خبره ا: گه و کلفت شده بوددور شیصدا

اومدم : باال برد میتسل يرا به نشانه  شیرا باال انداخت و دست ها شیشانه ها يمسخره ا يبا خنده  مهراد

 !ادتیع

 !نمت؟یدور و ورا نب نیا گهیمگه بهت نگفتم د: در سد کرد يراهش را جلو حامد

 چیبه تو ه امیو م رمیمن هرجا عشقم بکشه م! ؟يدیو مگه خر مارستانیب: سرو گردن از او باالتر بود کی مهراد

 !نداره یربط

 ینه کس نجایا! واسه جولون دادن تو ادهیجا ز: اتاق رونیرا گرفت و هلش داد به ب شیتند و خشن بازو حامد

 !منتظرته ینه کس خوادیحضورت و م

 دیداداشم ازم قطع ام یگیم یعنی: بود دهیچیراهرو پ يگرفت تو یرا که هنوز همه را به تمسخر م شیصدا

 کرده؟ 

 ...گهید يتو داداش ندار! داداشت مرد: حامد بلند شد ادیفر

 ..آقا دییبفرما...نیو بهم زد مارستانیآرامش ب ون؟یچه خبره آقا -

 ...خودم دستت و بکش رمیم! نهیهم اقتتیل..برو به درك...و ول کن بابا دستم

 یاز وجودم سرسختانه از او م یبخش. هم فشار دادم تا کابوس حضور برادر حامد تمام شود يرا رو میها چشم

 .دیترس

 .کرد داخل شد یرا نگاه م رونیبود و متعجب ب دهیکه چرخ يرا که باز کردم مادر با سر میها چشم

تو چند  نمیبیکنم م یکر مف. برادر نیاز ا کشهیم یچ..طفلک حامد. برهینم زادیاشم به آدم افهیپسره ق نیواال ا -

 ! به خدا لرزهیتنم م يکرد یم یزندگ نیا کیماه نزد
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توانستم راه  یکه با مجوز دکتر م يبعد از دو سه هفته ا. کردم زانیرا از تخت آو میپاها. شدم زیخ میزحمت ن به

هنوز هم مثل همان . وجودم بود يو قدم برداشتن تو ستادنیا نیلمس زم نیریبروم هنوز هم همان احساس ش

کرد قدم اول را که  یدر هم بود نگاهم م لیدل یبکه  ییبغلم را گرفته بود و حامد با اخم ها ریبار اول که مادر ز

حامد هم . بعد از تمام آن مدت باالخره لبخند زدم. کنم یکوبیبزنم و پا ادیخواست فر یبرداشتم از ذوق دلم م

به ذوق و شوق بچه گانه ام لبخند زده  اریاخت یو مغرورش را بشکند اما ب يهر جدخواست آن ظا یهر چند نم

 .باز شده بود شیاخم ها فقط! لبخند نه. بود

که به زور و از سر تعارف به مادر و  یتصنع يبودم مگر همان لبخند ها دهیدر حال خنده ند چوقتیرا ه حامد

 زدیحرف م یبا من هم آنقدر کم و قرض. تر بود نیو تخم سنگ و اخم راهیداد و از هزار بد و ب یم لیدکتر تحو

 ایدن نیدر ا چکسیحامد که انگار با ه نیا. دادمیم حیترج یکه سکوتش را به آن سالم و خداحافظ تلخ و زورک

 !سر من گذرانده بود؟ ياش را باال یدشمن تر از من نبود چرا دو ماه تمام زندگ

من که ننشستم . شیصحبت کرد چند شب پ یلیبرادرت با حاج آقا خ: جفت کرد میپا يها را جلو ییدمپا مادر

. زدیبا حاج آقا حرف م زیکریچند ساعت داشت  یول. حرف بزنن خوانیم يپدر پسر ستیگفتم درست ن ششونیپ

حاج آقا . خونه نیهم دشیاریمرخص شد ب یلیکه موقع رفتن اومد به من گفت ل دیشن یگفت و چ یچ دونمینم

 . ما شیپ ادیمدت م هی

 فیک يها را تند تند تو یکوچک کنار تخت کمپوت و خوراک خچالیتفاوت نگاهش کردم همانطور که از  یب

آه و ناله ام بلند . یرفت اون سمت یجونم م نیافتاد به ا یم شیوقت آت هی: کرد ادامه داد یم یاش خال یدست

بار نشستم غصه خوردم که رفتن  دچن! ادته؟ی...برد مسافرت یرفت تو اون خونه اونا رو م یشد دو روز م یم

 ! ارت؟یز

 .و دور بود بهیغر میچهره اش برا يبه اندازه  شیحرف ها. نبود ادمی

اش هزار سال  هیسا شاالیا. کنم نه که نمک نشناس باشم ينه که ناشکر. حاال خدا شاهده خوشحال شدم -

 .یبا آرامش تو خونه باش یچند وقت یتون یم گمیواسه خاطر تو م..باال سرمون باشه

مثل  دیرس نیبه زم میکف پاها نکهیبه محض ا. بلند شدم میتخت و به زحمت از جا يرا گرفتم لبه  دستم

 ...دیچیسرم پ يتو يدرد و فشار شهیهم

 ! ره؟یحامد کجا م -

 !خودمون؟ يخونه  مشیاریب ينکنه انتظار دار! خودشون يخونه  رهیم! دختر؟ یپرسیچه سواال م! وا -
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حاال ! یلیبهت ل گمیم یچ نیبب: مصمم گفت يانداخت و با چهره ا میبه رو یقینگاه دق. برگشت سمتم کدفعهی

از سر  گذرمیبه خونه اش من دارم م دهیحاج آقا داره راهت م ییآبرو یو ب انیکه بعد اون همه داستان و جر

 !يداریبرنم یقدم اشتباه نیکوچکتر گهیگناهت د

که بگن  ستین ییمرد از اون آدما نیبوده که ا اریواال شانس باهات : دوباره سرش را برگرداند و گرم کار شد بعد

 گهیبار د نیا. انقدر رحم و مروت داره که باز در خونه اش و به روت باز کرده! سرش زده بشه دیبا گهیگناهکار د

 هیبا  زارمیاتاقت نم يکنم به تخت تو رتیغل و زنج هبار شد نیا! کلمه هینشنوم ازت  گهید! ياریاسم پسر نم

 .اگه اون پسر حامد باشه یحت! یپسر هم صحبت ش

. شناختم از من دور کند یرا که م یآدم نیحق نداشت آشناتر چکسیه. دیسرم کوب يبا پتک تو یکس انگار

 .کردم ینم تیآن مادر هم احساس امن شیپ یحت

 !باال رفت اریاخت یب میصدا

 .دیحامد و از من دور کن دیدارحق ن -

: بود يخشک و جد. داد ینم ییمدارا نیحاالتش خبر از کوچکتر. بلند شد شیو از جا دیرا کش فشیک پیز

 یکرد و داد و هوا راه انداخته بود سر من که از زندگ یم دمونیبرادرش چجور تهد يدیند. که گفتم نیهم

 يچشما هیچشماش شب. ستین زادیپسره آدم.یکن کیآبرو و کوچ یانقدر خودت و ب زارمینم. رونیب میبرادرش بر

 .کنم یخودم جمع و جورت م ارهیسرت ب ییاون پسر بال نکهیقبل از ا. اصال ستین زادیآدم

 .دمیشن یرا انگار نم شیها حرف

 !شناسمیمن فقط حامد و م -

 ادتیحامد و . یشناسیهم کم کم مرو  هیبق: میشانه ها يبرداشت و به زور انداخت رو یرا از جالباس ییمانتو

 ...رهیم

شما بزاره و  شیمن و پ شهینم یحامد راض: را گرفت میبغض گلو. از دست دادن حامد جانم را گرفته بود ترس

 .نتمیبب ادین گهید

پسرا رو از  نیا...پسر و فراموش کن نیمادر ا زیعز: دیام را بوس یشانیپ. مانتو فرو برد نیآست يرا تو دستم

به نبودن و  یچطور تونست. پسر اصال وجود نداشته نیفکر کن ا..ینیکن بزار رنگ آرامش و بب رونیب تیزندگ

 . مثل اون نمیا! ؟یعادت کن اوشیس نیدیند

 ...حامد: بودند ختنیر يآماده  میها اشک
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 اسمش و هم نگو...نگو یچیه. سیه: را بست میدکمه ها. دیلرز یام م چانه

 .توانستم از دستش فرار کنم و بروم دنبال حامد یم. قدم عقب برداشتم کیزده  وحشت

حضورت ابالفضل  ينذر سفره . شده رید. میواستا دکمه هات و ببندم زودتر بر ایب: هم رفت يتو شیها اخم

 ...ایب. خونه ادیفردا قراره به خاطر برگشتنت مهمون ب...کردم کاراش همه مونده

 .ادیبگو حامد ب: ختیر یصورتم م يرو میها اشک

 نجایا ایب. اریکفر منم درن. انقدر حامد حامد نکن -

 ....حامد: تا بروم سمت در دمیزدم چرخ وحشت

. آرام گرفت زیهمه چ دنشیسرم را که باال آوردم با د. خوردم که تازه وارد اتاق شده بود یکس ي نهیبه س محکم

 .را گرفت تا تعادلم به هم نخورد میبازوها. بود يآنقدر اخمو و جد شهیمثل هم یوقت یحت

 !کنه؟ یم هیآنکه مخاطبش من باشم به مادر گفت چرا گر یاش بودم ب یآنکه در چند وجب با

 .دید یکه مرا نم انگار

 ...بگم واال یچ -

 حیضتو شیخواست برا یدلم م! ده؟یدور کردن من از حامد چقدر نقشه کش يگفت برا یچرا نم! گفت؟ ینم چرا

خواستند مرا  یم. اورمینه اسمت را ب نمینه تو را بب گریکنند که د یخانه زندان يخواهند من را تو یبدهم که م

 .تا تو را فراموش کنم بهیغر يجا کیببرند 

 !همه را فراموش کرده بودم جز او؟ یشد وقت یم مگر

 ....حامد نرو: فضا معلق ماند يدرد و دل ها ناله شد و تو ي همه

 ...منتظرتونم نیتو ماش: مرا از خودش جدا کرد متیبا مال. هم مهربان تر نشد يسردش ذره ا هنگا

 .میریگ ینه پسرم ما آژانس م -

  دیتا هرجا که بخوا رسونمتونیم.دارم نیماش. ستیبه آژانس ن يازین -

 . رفت رونیصدا ب یرا گفت و ب نیا

 !هم مخاطبش مادر بود نباریا

 

 و پنجم  ستیب فصل

 حامد
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 عیدقت پارك کردم و سر یدر ب يرا جلو نیماش. مهراد يبرگشتم خانه  کراستیو مادرش را که رساندم  یلیل

 نیا. دیعمو حم يهر چه که داشتم و نداشتم را از آن خانه جمع کنم و بروم خانه  لمیآمده بودم تا وسا. رفتم باال

من و مهراد قرار گرفتند با  يدعوا و بگومگو انیجر رد نکهیبعد از ا. شده بود دییپدر و مادر تا دیبا صالحد هیقض

. ان ها بمانم يکنم خانه  دایاجاره در تهران پ يبرا ییتا من بتوانم جا یصحبت کردند که چند وقت دیعمو حم

پدرانه اش به من و مهراد آنقدر  ياز محبت و عالقه . خوش استقبال کرده بود يبا رو هیقض نیاز ا دیعمو حم

 میحاال هم آمده بودم خرت و پرت ها. چون و چرا قبول کردم یرا داد ب شنهادیپ نیپدر ا یمطمئن بودم که وقت

 .را از آن خانه جمع کنم و بروم

کردم ممکن است  یفکر م یحت! کند یکردم که قفل را باز نم یفکر م لیدل یدر انداختم ب يرا که تو دیکل

 . چرخش به سمت چپ در باز شد کباریبا  شهیمثل هم. نبود نطوریراد قفل خانه اش را عوض کرده باشد اما امه

 .را باپشت پا درآوردم و رفتم داخل میها کفش

 . باشد دهیکردم هنوز به خانه نرس یخدا م خدا

 .اگر جر و بحثمان شود نتوانم خودم را کنترل کنم نباریا نکهیاز ا دمیترس یم

را در آن خانه  میپا گریکه د ياز بعد آن چند روز یحت...شهیبود، آشفته بازار تر از هم ختهیاش به هم ر هخان

محبوب مهراد بود، ملحفه و  يها لمیف يد يو يپر از د ونیزیتلو يجلو نیزم يرو. نگذاشته بودم

 ...پر يها يگاریجا س...مورد عالقه اش يها یدنینوش دیسبز و سف يها شهیش..بالشتش

حساب و کتابش از  یب یزندگ نیخواست از ا یدلم م. را قورت دادم و نگاهم را برگرداندم سمت اتاقم میآب گلو

 .پر عذابش زودتر جدا شوم يدخمه  نیا

 نیب. تخت يمواجه شدم که طاقباز افتاده بود رو کرشیاتاق دود گرفته با پ انیاتاق را که باز کردم م در

 .اش نهیس يته بود و دستش را گذاشته بود روگرف يگاریانگشتانش س

 !اومده یک نیبب....به به: را باز کرد شیچشم ها يبالشت چرخاند و ال يدر سرش را رو يصدا با

دانستم زل زده به حرکاتم و  یم. دمیکش نییام را به زحمت پا یچمدان و کوله پشت. تفاوت رفتم سمت کمد یب

 ! خونه بابات؟ يریم يدار يقهر کرد! ه؟یچ: دارد یچشم ازم برنم

 . وسط ختمیبغل زدم و نامرتب ر زیم يرا از رو میکتاب ها. چمدان را باز کردم در

 ....مهرم حالل جونم آزاد: گفت يرا کج و کوله کرد و با لحن دخترانه ا دهنش

 .دیبندش هر هر خند پشت
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از . چمدان يکتاب ها تو يرو ختمیو ر دمیکش رونیکشوها بود ب يشلوارها هر چه که تو..ها راهنیها، پ لباس

 .تخت يبلند شد و نشست لبه  شیکه به زور و زحمت از جا دمیچشم د يگوشه 

 نیا يکجا بود: و گفت دیکش شیرا سرسختانه پشت پلک ها شیرا از انگشتانش جدا کند دستها گاریآنکه س یب

 !چند روزه؟

 .کردم که نشکند يلباس ها جاساز نیرا با دقت ب میها ادلکن

 ! ؟يکجا بود! با توام..يهو: پا زد به دستم با

 قبرستون  -

 ! ؟يمرده خور يرفته بود! تنها تنها؟...اهه -

 .نرود ادمیام را جداگانه کنار در گذاشتم که  یعکاس نیدورب

 !بخت؟ يخونه  يریم يبا دختره دار ينکنه عقد کرد -

 . دیعمو حم يخونه  رمیم! نجایا از رمیدارم م: آنکه برگردم جواب دادم یب

 .زد و متفکرانه نگاهم کرد گارشیبه س یقیپک عم. دمیچمدان را به زور کش پیز

 .پف آلود بود شیها چشم

 .ادیدر و هم ببند پشت سرت سوز م! به سالمت -

 .بلند شد تلو تلو خوران رفت سمت در شیجا از

 گریشد که د یخرد م يزیکه اعصابش از چ ییمثل تمام وقت ها شهیمثل هم. کشد ینم گاریس دمیفهم تازه

 .رفت سراغ مواد یتوانست تحمل کند م ینم

 ...من و نکشون تو راه دوا درمون و دکتر! جمع و جورت کنه ادیب نیزنگ بزن به نوش: را بلند کردم میصدا

پاسپان سه ماه بخوام دم  تو برو مثل سگ: کش دار بود شیهوا تاب داد، صدا يرا از پشت سرش تو دستش

 .ینگران من باش خوادینم....تخت اون دختره

توانم تحملش  یهم نم گرید يلحظه  کینشده بودم که فکر کنم  اهینسبت به مهراد انقدر سرد و س چوقتیه

 .را پشتم انداختم و چمدان را دنبال خودم کشاندم نیدورب فیکوله و ک! کنم

 .دمیشن يا هیهق هق گر يآن صدا کی ياس کردم براخانه را که پشت سرم بستم احس در

 !محال بود! نه

 .جز خودش ارزش قائل نبود چکسیه يبرا مهراد
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 .کرد یحساب نم زادیجز خودش آدم ایدن نیرا در ا چکسیه

 .زل زدم نهییخودم در ا يشکست خورده  ریآسانسور و به تصو يرا کشاندم تو چمدان

 ..ستیاز دو سال باالخره قبول کردم که مواظب مهراد بودن در توانم ن بعد

 ! بود ایشکاف دن نیتر قیمن و برادرم حاال عم نیب ترك

نشسته بودم . تولدش دوچرخه کادو گرفت آن موقع من چهار پنج ساله بودم يپدر برا شیهجده سال پ هفده

پشت  شهیبود که هم يمثل دوچرخه ا. کردم یگاه مسبز رنگ و براق مهراد ن ياتاق و به دوچرخه  يگوشه 

رو به باال خم شده  یکم شیچرم براق داشت و دست فرمان ها نیز. میداد یمغازه ها به هم نشان م ي شهیش

 ستیدانسم چقدر در آن لحظه خوشحال و راض یبود م دهیداشتننش نقشه کش يدانستم مهراد چقدر برا یم. بود

عادت نداشت . کار را نکرد نیاما طبق انتظاره همه ا. بپرد بغل بابا و بوسه بارانش کند یتواند حت یآنقدر که م

 . یاز همان بچگ یتشکر کند حت

تشکر  نیبزرگتر یعنینشست  یلبش م يرو ينگاهت کند و مخاطب قرارت دهد لبخند نکهیا یکه ب همان

 . عالم را کرده

 يدادن دوچرخه  شیچند روز اول به پز دادن و نما. کوچه يرفت تو یداشت و م یفردا دوچرخه اش را بر م از

هم  يرا رو يآجر يبلوك ها. کرد دایخودش پ يبرا يدیجد یدوم سرگرم يگذاشت از هفته  متشیگرانق

 یزد تا از تخته چوب یم ابکرد و بعد با تمام توان رک یم زیگذاشت، دورخ یم بیار شانیرو يتخته آجر دیچیم

اش هم معلوم بود هر روز با شلوار پاره و  جهینت. هوا پرواز کند يرو يا قهیباال برود و از آن طرف چند دق بداریش

شد  دیتهد. گوش نکرد. کار را نکند نیا گریکرد که د شیپدر چند بار دعوا. گشت یبه خانه برم یزخم يپاها

. به من باز هم گوش نکرد دهندیو م رندیگ یبدهد دوچرخه اش را م امهخطرناك اد يباز نیکه اگر به هم

 . خورد پدر دوچرخه را از دستش گرفت و داد به من نیکه زم يبار نیآخر

 .نگاه کرد و گفت از من متنفر است میرو يساله تو ازدهیروز مهراد ده  آن

ذهنم نشست که  يجمله اش آنقدر پر رنگ تو نیدر خاطرم نمانده اما ا يادیز زیآنکه از آن سن و سال چ با

 يزد تمام عمر تو یبرق م شیچشمها يحرف تو نیکه آن روز موقع گفتن ا ینفرت. فراموش نکردم چوقتیه

 !ذهنم مانده بود

ام را  یمهراد را به من داده است تمام زندگ يآن روز پدر دوچرخه  نکهیبابت ا دیکردم با یفکر م شهیمن هم و

 . از او بگذرانم یعذرخواه يبرا
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 !من از تو متنفرم نباریا میو بگو ستمیبا شیرو يتوانستم فارغ از تمام آن فکر ها جلو یحاال، م اما

 .ام زنگ خورد یگذاشتم گوش ابانیخ يرا که تو میپا

 .توانست روزم را کامل کند یبود که م يزیهمان چ ایاسم عرش دنید

 حالت چطوره . قیسالم رف -

 ! ؟یراه رو به! حالت بهتره؟. حامدجان یمرس -

 یمدت حال من را م نیبود که در تمام ا ينفر نیاول. لحظه دهانم را باز کردم که جوابش را بدهم نتواسنتم کی

 ! دید یشده بود که مرا م داینفر پ کیانگار بعد از چند ماه . دیپرس

 !بهتره؟! چطوره؟ اوشیس. من که خوب بودم: را تر کردم و خشک و سخت گفتم میها لب

 نیاز ا اوشیدور کردن س يبود که برا نیمن و الهام نظرمون ا یعنیما . بهت زنگ زدم هیقض نیدر مورد هم -

 .يخودمون مالز شیمدت پ هی مشیو بهتر شدن حالش ببر هیقض

خواستم داد بزنم ! د؟یکرد يخوب شدن حال او چه فکر يخواستم بپرسم برا! ؟یچ یلیبپرسم پس ل خواستم

 .خفه کرده بود یرا کس میداهوار بکشم اما ص

 ..آها -

و  اوشیس یلیچون ل طیشرا نیهر جفتشونم بهتر باشه تو ا يبرا یلیاز ل اوشیدور بودن س میکن یفکر م -

 طیشرا نیهم تو ا اوشیس نکهیا يبه عالوه  شهیم یبدتر از حضورش عصبان نیو به خاطر هم ادینم ادشی

 !طه؟یکه منظروم کدوم شرا یدونیم. باشه یلیکنار ل ستین لیما یلیخ

 ط؟ینه کدوم شرا: گشتم چییو منگ دنبال سو جیگ. نیماش ينشستم تو! کرد یکار نم ذهنم

 !نهیچقدر سنگ اوشیس يبرا نیکه ا یدونیم! خوادیو تو رو م شناسهیفقط تو رو م یلیل نکهیا -

رفت  یکنارم راه م یلیکه ل ییتمامم را گرفت و پرتابم کرد به روزها یانگار دست. خودم افتادم شیچند ماه پ ادی

 ! خواست یرا م اوشیو فقط س

 .دونمیم -

 ....حامد، -

 ! سخت است شیکه برا يگفتن جمله ا يگردد برا یدانستم دنبال کلمات م یم. تمام گذاشت مهیرا ن حرفش

 !بله؟ -
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که  دونمیم نمیا یحت. يدیکش يوسط چه درد نیتو ا مدونیم یعنی...ستیدرست ن تیوضع نیتو ا دونمیم -

 نیا يدیکش یکنه که تو چه عذاب یفکر نم نیبه ا چکسیو ه اوشهیو س یلیاالن همه حواسشون به ل

 فهممیم. کنم یدرکت م یلیوسط خ نیکنه ا یبهت فکر نم یچکسیه یکن یفکر م نکهیمن برخالف ا..وسط

 ...دارم ازت یخواهش هی نایا ياما با همه . حالت رو

 یدونیم میریبگ یخداحافظ يبرا یمهمون هیقبل از رفتنمون  میخواستیمن و الهام م: کرد یمکث طوالن دوباره

گرفتن  یحرف مهمون يبرا یاالن وقت مناسب دونمیباور کن م. ینیبیباشه که م يبار نیاونجا آخر اوشمیس دیشا

 یخداحافظ يبرا  دیشا. دشینیهم بب یلیتو و ل اوش،یبهتر باشه قبل از رفتن س دیفکر کردم شا یول. ستین

 ...درست نبود که من دیشا. یهر چ دونمینم...تیحالل دیشا

 .امیم -

 !؟یچ -

وگرنه من  ادیهم اگه حالش خوب باشه و خودش بخواد م یلیل. امیو من م خشیجا و تار دیبگ. امیگفتم م -

 .کنم یمجبورش نم

 .ادیکه ب یرش کنمجبو یتونیم ياما اگه تو بخوا -

اگه . یخداحافظ یمهمون هیاومدن به  يچه برسه برا. مجبور نکردم نمیبزرگتر از ا يزایچ يو برا یلیمن ل -

غرورش و بزاره کنار بره  تونهیم...بخواد تیو ازش حالل نهیرو بب یلیبار ل نیآخر يمشتاقه که برا یلیخ اوشیس

 .خونه اش و باهاش حرف بزنه

 ؟يازش بخوا ای یتو اصال امکان نداره باهاش صحبت کن...پس. یمهمون ادیپس ب دوارمیام -

 .ارتشیاگر خواست ب گمیم یرعلیبه ام. نه -

 !ش؟یاری؟؟؟ خودت هم نم! دنبالش؟ يریخودت هم نم یعنی -

 .خوب به خاطر داشتم یلینرفته بودم اما خ ادیز نکهیرا را با ا دیعمو حم يآدرس خانه . را روشن کردم نیماش

 !حامد با توام -

 .ارمشیمن نم. اینه عرش -

اون دختر  ينبود یآدم نجوریتو که ا. ستیکار درست ن نینکن پسر ا ؟ينکنه توام ازش دور شد...نکنه..نمیبب -

 یخال يکنارش جا گهید ستیهم که ن اوشیس. شناسهیفقط تو رو م. االن از همه مونده از همه جا رونده شده

 تحمل کنه؟ خوادیم ياون و چجور
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 . روم ینفر را پر کنم سمتش نم کی یخال يجا دیکه با نیبه خاطر هم قایذهنم گفتم دق يتو

 من و حامد؟ يحرفا يدیاصال گوش م -

 .حتما امیمن م. و بهم اس ام اس کن یآدرس مهمون. کنم یم یدارم رانندگ دیببخش_

 .فرستم مواظب باش یم باشه بهت...پا داره هیپس مرغت . باشه -

 .سالم برسون الهام خداحافظ -

 . کرده بود دنیشروع به بار يزیرا که قطع کردم باران ر یگوش

 ایمن  یاز زندگ اوشیس يبسته شدن پرونده  يو مناسبتش هر چه که باشد برا لیدل یکردم آن مهمان فکر

مثل قبال ها، مثل آن  گرید کباریکه  میداشت ازیهمه مان ن دیشا. مناسب باشد یلیل یرفتنش از زندگ یحت دیشا

دور هم جمع  دیمان بود با ستانهدو يجواب زنگ و اس ام اس دادن ها ریاز هم د مانیکه تنها دلخور یوقت

 !یخداحافظ يبرا! نهیشده با آن همه ک یحت. میشو

 میرو يام را هزار برابر تو ییابود که انگار تنه ریآنقدر دلگ میباران برا ریآن وقت شب ز هیشلوغ زعفران ابانیخ

 ییخواست جا یدلم م. خواست انجا باشم یدلم م. چهارباغ اصفهان تنگ شده بود ابانیخ يدلم برا. زدیداد م

 . تلخ نداشته باشم يهمه خاطره  نیا شیها ابانیخ يباشم که تو

که  ییمدل باال يها نیاز اشک زل زدم به ماش سیخ يفرمان و با چشمها يچراغ دستم را گذاشتم رو پشت

 . دندیخند یگفتند و م یها م نیماش يتو ایدن يکه فارغ از همه  ییدختر و پسرها. بودند ستادهیکنارم ا

 ! ؟..یداستان چیه ؟يگذشته ا چیبدون ه! کنارم باشد؟! باشد؟ نیماش نیا يحاال تو نیهم یلیشد ل ینم چرا

 . را زدم نیپاك کن ماش برف

بود حاال من شده بودم  دهینرس جهیاز بودن با او به نت نکهیرا تجربه کرده بود و بعد از ا اوشیس یوقت دهیفا چه

گفت فقط من را  یتوانستم باور کنم که م ینم یحت! زند؟ یم شیکه روز و شب صدا یکس! ش؟یمرد آرزوها

 .توانستم باور کنم ینم گریرا هم د نیا یحت! شناسد یم

 . توانستم باورش کنم ینم گریبودم که د یبا بند بند وجودم عاشق کس هنوز

 . شوم کشیخواستم نزد یبودم که کنارم بود و نم یکس دلتنگ

 .دمیکش یم رونیداستان ب نیخودم را از ا شهیهم يکردم و برا یام را جمع م یتمام زندگ دیبا دیشا

 . بود دنینرس نیاصال عشق هم دیشا
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 یلیکه مثل ل یکس! کردم که انتخب اولش باشم یم دایرا پ يگریدختر د يگرید يچند سال بعد جا دیشا

 .باشد یلیل ،یلیمثل ل...حرف بزند یلیبخندد مثل ل

کردم تماس را وصل  یدستم دنده را عوض م کیبا  کهیدر حال. بود دیعمو حم يکه تلفن زنگ زد شماره  نباریا

 ! جانم عمو؟: کردم

  میرتزنعموت غذا درست کرده منتظ! شازده؟ ییکجا -

 .گهید قهیتا چند دق شمیمزاحم م. کمینزد امیدارم م. دستشون درد نکنه -

 . داداشت زنگ زده بود االن. عمو یمراحم -

 .نجایا يایخواست مطمئن شه م: خودش ادامه داد. مثل سنگ ساکت و سرد. صلب شدم اریاخت یب

 .رسمیدارم م کیمن نزد. دیباشه عمو حم -

 .میقربانت پسرم منتظر -

 .شدت گرفته بود باران

 .دمید یاطراف را نم يها و آدم ها نیماش گریخوب که د چه

 .روشن کردم نیماش يشکستن سکوت آزار دهنده  يرا برا ضبط

 ! شرکت کند یدر آن مهمان یلیوجودم هنوز مشتاق بود که ل تمام

 .دشده بو یقاط خوردیم نیخواننده با قطرات باران که شالق وار به سقف ماش يصدا

 يبر رمیچشمامو بستم رو خودم از مرز تقد "

 يبر رمیمیبار م نیخودت ا یدونیم نکهیا با

 شم میتصم نیبستم رو خودم مغلوب ا چشمامو

 شم مینه وقتشه تسل ينر دمیعمر جنگ کی

 يریبه بن بست م يریشم از دست م میتسل

 شهیآوار م شهیتکرار م امیدلتنگ

 شمیم وونهید شمیفکر تو همخونه م با

 نگو از مقصدت تا من نرم دنبال تو يزیچ

 بپرسم حال تو یبدم از ک یبگو وقت اما

 و کم کم نگاه کن تو خودت ییتنها نیا آوار
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 چشماتو واکن رو خودت يبر بندمیم چشمامو

 يریبه بن بست م يریشم از دست م میتسل

 شهیآوار م شهیتکرار م امیدلتنگ

 شمیم وونهید شمیفکر تو همخونه م با

 يریبه بن بست م يریشم از دست م میتسل

 شهیآوار م شهیتکرار م امیدلتنگ

 شمیم وونهید شمیفکر تو همخونه م با

 يریبه بن بست م يریشم از دست م میتسل

 شهیآوار م شهیتکرار م امیدلتنگ

 " شمیم وونهید شمیفکر تو همخونه م با

 بندمیآهنگ چشمام و م - يریخواننده احسان خواجه ام* 

*** 

زده  یحرف ایبودم  دهیکش يادیخواب فر يحتما هم قبل تر از آن تو. دمیعرق از خواب پر سیشب خ يها مهین

 يا قهیآن ها هم چند دق دنیبا د یحت. و زنعمو هراسان داخل اتاق آمدند دیدر باز شد عموحم کبارهیبودم که 

 !را بفهمم تمیتا موقع دیطول کش

کنم اما زبانم قفل  یکردنشان عذرخواه داریخواستم از ب. از عرق و تب آلودم سیصورت خ يرو دمیرا کش دستم

 .شده بود

 ! حالت خوبه؟! حامد؟ -

 .رفت رونینگاه نگرانش را با تعلل از من برداشت و از اتاق ب زنعمو

 .بدنم کنار انداختم تا بتوانم نفس بکشم يرا از رو ملحفه

 .کردم دارتونیب دیببخش. خوبم عمو: منگاهش کن میشدت خجالت نتوانستم مستق از

 !؟يدیخواب بد د! ه؟یچه حرف نیا -

و  يکوچکتر بود اما از لحاظ رفتار یفقط از پدر چند سال نکهیبا ا دیعمو حم. تخت نشست يو کنارم لبه  آمد

. نگرفت يعمو جا کیوقت در ذهن من و مهراد مثل  چیه. به برادر بزرگترش نداشت یشباهت چیه يظاهر

چه آن وقت که . بود دهمان بینص یپدر ب يها تیکه از آن اخم و جد یدوست. دوست بود کی هیشب شتریب
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که با  ریاخ يشد چه سال ها یم میسه مانیها طنتیکه داشت در ش یو با وجود سن و سال میکوچک بود

 .کرد یکه مهراد به بار آورده بود را جمع و جور م یو آرامش تمام افتضاحات يصبور

 یدلم م. که در کنارش داشتم یو آرامش نتیجدا از احساس ام یحت. بودنش لیفارغ از فام. داشتم شدوست

که درد  ییتمام روزها ياندازه . کنم هیگر ریدل س کیبغلش و  يشانه اش، بروم تو يخواست سر بگذارم رو

 .بودم دهیکش

 .بشکنم شیمقدمه خودم را جلو یتوانستم ب یخوش اخالق و شوه طبعم بود باز هم نم دیاو، عمو حم نکهیا با

 .بزند که سر صحبت باز شود یحرف ایبپرسد  یکردم سوال یدل م دل

 .دیببخش دمیخواب د..اره. دمیخواب بد د -

. یکن یتعارف م یه یکن یم یعذرخواه یه یتوام مثل مادرت! بابا يا: ام یشانیپ يدستش را گذاشت رو پشت

 ...به نظرم يتب دار یکمی. ستیدم ندست خود آ گهیخواب بد که د

 .ستین میزیممنون چ. نه خوبم -

 .حامد نیمن و بب -

 !شده؟ يزیچ: چانه ام و سرم را برگداند طرف خودش ریرا گذاشت ز دستش

 !؟ياز سر دعوا با مهراد انقدر آشفته ا: را خراب کرد میها ینیب شیپ يبزنم که همه  یحرف خواستم

 .راه خوردم و دوباره ساکت شدم ي انهیرا م حرفم

 . اتاق يآب برگشت تو وانیبا ل زنعمو

. میبا هم جر و بحث داشت ينطوریا یلیخ میمن و پدرتم که جوون بود نیبب...برادرا نیب ادیم شیدعواها پ نیا -

 دیسسر شب قبل اومدنت مهراد زنگ زد به من پر ؟يدیند. رفت یهم در م ياما اول و آخرش باز جونمون برا

 .چقدر دوستت داره دونمینه؟ من م ای يدیرس

گر گفته  میدست ها نیاش ب یو خنک يسرد. آب را گرفتم وانیسر و لبخند از زنعمو تشکر کردم و ل ياشاره  با

 !تمام مشکالت من از سر عالقه اش شروع شد: ام لرز به تنم انداخت

 .بگذارد مانیبرود و تنها رونیکه به همسرش اشاره کرد که ب دمید یچشم ریز

 .ام داشتم یآشنا که حرفم را بفهمد وسط ناکجااباد زندگ کیخوب که هنوز  چقدر
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اون .. از پدرت دمیشن ییزایچ هی ختهیدر مورد اون دختره هم من جسته گر: سمتم دیکه بسته شد چرخ در

دختر  نیآخه ا. دیو مادرتون و لرزوند چند وقته فقط تن پدر نیهم تو هم مهراد ا.. نگرانتن یلیبندگان خدا هم خ

 ! ر؟دو تا براد دیهمه داستان درست کرد نیارزشش رو داره که به خطرش ا

ارزشش و  یلیآره عمو ل: داد یاش بهم آرامش م قهیکنار شق ينقره ا يتار موها لیدل یب یلیخ. کردم نگاهش

 .داره

تو  یتونیبه خاطر قلب مهربونت نم شناسمیو رو ممن ت..حامد: هم بازتر شد شیاخم ها. اش آرام تر شد چهره

که قبال با دوست خودت  یبا کس یتون یم نیبب ؟يفکر کرد! ؟یچ ندهیاما در مورد آ. يتنهاش بذار تیوضع نیا

 ؟يازبس يا ندهیآ یکس نیبا همچ یتون یم..یرابطه داشته ازش بچه داشته حت

 .که من نداشتم يزیچ. گشت یم یدنبال جواب منطق دیعمو حم. را قورت دادم بغضم

 ...دوستش دارم عمو -

 .شد یلرزش چانه ام متوقف م کاش

 يریم یوقت. یتحمل کن یتون یتو نم زارویچ یلیخ ستیحامد، فقط دوست داشتن ن: نشست میزانو يرو دستش

! ؟ینیبیمهراد و م. شهیبرات بزرگ و بزرگ تر م یه ادیبه چشمت م یه! شکاف هی شهیترك م هی یتو زندگ

 یم تیاذ یو تو زندگ دخترعالقه ات اون  ياز رو یش یم نیتوام هم. کنه یم تیداره با عالقه اش تو رو اذ

 ! شهینم...ياریگذشته اش و به روش ب يخوایم یه یشیروش حساس م یشیبهش شکاك م. یکن

 ..شهیم -

 ! ش؟یخواستگار يبر يخوایم! ش؟یریبگ يخوایم یعنی! ؟یکه چ شهیم -

ازت  یبکن يبخوا يکه اونقدر بهت اعتماد دارم و دوستت دارم که هر کار یدونیم: سکوتم دوباره ادامه داد پشت

اما ...کنم یشده بابات بهم بگه دخالت نکن بازم دخالت م یحت خرمیرو هم به جون م یهمه چ! کنم یم تیحما

اتفاقا  نیدوسال حداقل از ا یکیبزار ....زارب...انقدر عجوالنه نه. الاقل بزار چند وقت بگذره گمیم..گمیمن م

مگه چند سالته ! کمه یلیشماها هنوز سنتون خ. دیکن دایهم تو هم اون دختر هم دوستت خودتون و پ. بگذره

مونه که تازه رو هوا داره چرخ  یم یبیو سه ساله مثل س ستیجوون ب هی! مگه اون دختر چند سالشه؟! حامد؟

 زایچ یلیخ فیکه تکل ینیبیاونوقت م! دیهست یو چ دیخوایم یچ دیفهم یم هتاز گهیپنج شش سال د خورهیم

 باشه؟. و درست کنه خودش حامد یبزار زمان همه چ. برات شهیروشن م
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 یزمان فقط همه چ. نه عمو. کنه یو درست م یزمان همه چ گهیم. گهیو م نیهم شهیمامانم هم: دمیخند تلخ

با  یلیل. یهمه چ شهیو دوست داشت گفتم زمان بگذره درست م اوشیس یلیاون موقع ل....کنه یو خراب تر م

گفتم زمان ...گفتم...شد رداربا یلیل...یهمه چ شهیدوست شد گفتم اشکال نداره زمان بگذره درست م اوشیس

 . هریگیانگار فقط داره از من انتقام م. کنه عمو یزمان درست نم....رفت تو کما گفتم زمان بگذره یلیل....بگذره

 نیعمو هم ا.نفر خراب شد کی يام جلو یشگیباالخره آن سد غرور هم.آمد یگونه ام فرود م يرو میها اشک

 .شانه اش گذاشت يبازوانش را دورم حلقه کرد و سرم را رو. دانست یرا خوب م

و به اون  تیتو زندگ. اوردیسر تو ن ییزمان بال. داد یتاوان اشتباهاتش و م دیاون دختر با. حامد ستین ينطوریا

 ...یکن یفکر م ينطوریا نیهم يبرا يدختر گره زده بود

 .زدم یبغلش هق م يتو

 .سر باز کرده بود میدردها

 کنم؟ کاریحاال چ -

دو سال بگذره همه ثبات  یکیبزار ! کنه یاون دخترم زندگ يبزار. یکن یحاال قراره زندگ: را نوازش کرد میموها

مطمئنم  یول..بزارم برات شینفر پا پ نیاول دمیمن قول م دیو خواست گریاگه بازم همد....اون وقت. دیکن دایپ

 .حامد شهینظرت عوض م

 کنم؟ کاریچ....شهینم.ازش دست بردارم تونمینم..دوستش دارم یلیخ یمن لعنت.. دوستش دارم یلیمن خ -

 .ام را آرام کند هیکرد گر یسرم وسع ياش را گذاشت رو چانه

 . زدیریکند و اشک م ینگاهم م یمکیکه زنعمو قا دمیدر د يال از

 !بودند دهیرا د يگریبار حامد د نیاول يبرا انگار

 

 و ششم  ستیب فصل

 یلیل

ناخن  تیچانه اش و از عصبان ریدستش را ستون کرده بود ز کی. مبل لم داده داده بود يرو يکوری یرعلیام

 .کرد یدل آشوبم م شیتند پا يتکان ها. دیجو یرا م گرشیدست د يها

اونجا  میبر میما بلند ش! نقشه بکشن دیبا زیهمه چ يکنن برا یفکر م! آخه رهیگ یزورم م: متوقف شد کبارهی

 .کنن یاونجا که خداحافظ میبر دیما با! بطلبن تیکه حالل



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فالح لدای  – ردیگ یانتقام م

wWw.98iA.Com ٤٠٢ 

 .بهشون بگو حاللشون کردم: گفتم یرا ورق زدم و به آرام میعکس ها آلبوم

 !رفت باال شیه سمت من و ابروهاب دیچرخ سرش

سبز  عیسطح ما يدرونش رو ينعناها. داد یرعلیاش را محتاطانه دست ام یاهیگ ياز دم کرده ها یوانیل مادر

 دیببخش هیبا  تونهیم یراحت نیفکر کرده به هم...دونمیمن م! سر همون مادرشه ریهمه اش ز: رنگ شناور بودند

خونه واسه  نیبا دسته گل اومدن تو ا شیپ اهانگار نه انگار که چند م! ارهیو هم ب یو حاللم کن سر و ته همه چ

 ادی لشیف! شد الیخ یب شهینم یعذرخواه هیدختر آورده با  نیهمه بال سر ا نیا. نه! شد حاال؟ یچ. يخواستگار

 ...برهیم رهیگ یرو هم م یلیدست ل. باشه! بره خارج خوادیهندوستان کرده م

 يدغدغه  يهمه : دیمعترضانه به مادر پر. از من هم شگفت زده تر بود یرعلیام. نگاهش کردم يناباور با

داره با  خواد،یرو نم یلیل یعنیگرفته بره خارج  میتصم یوقت! و تمام؟ اوشیبه س دیرو بد یلیکه ل نهیخاطرتون ا

هم که اومد  شیاون چند ماه پ! ن؟یتر از ا ضحوا گهید! ام خط زدم ندهیمن دختر شما رو از آ گهیم میزبون مستق

 ...دهیپا پس کش گهید ستیحاال که ن. مبل نشست واسه بچه اش بود نیبا دسته گل رو هم نجایا

! زارهیمنم بزارم حاج آقا نم: دیلرز یم تیآشکارا از عصبان.اش را سفت تر کرد يروسر يطبق عادت گره  مادر

 !رتشیبگ ادیب دیاون بال رو سر دختر من آورده با یوقت

 يشتریب يآرام شدن به مسکن ها يبرا دیرس یبه نظر م. قلوپ از معجونش را خورد کیزد و  شخندیر یرعلیام

 ...رتشیبگ ادیچون همون بال رو سر دخترتون آورده االن نم قایدق: دارد ازین

 .انگار به تمام قلبم سوزن فرو کردند. در دلم مچاله شد يزیچ

 ادیم یک گهید ییرسوا نیبا ا يزیابرور نیبا ا: زد یحرف م واریبا د. یصندل يرفت عقب و نشست رو مادر

 ! رتش؟یبگ

که  دیکرد یو با پدرت راض اوشیس نیاگه ا: یرعلیآمده باشد دوباره برگشت سمت ام ادشی يزیانگار که چ بعد

 ....دیبه خدا قسم اگه نتونست...دیکه کرد رهیدست دختر من و بگ ادیب

 .رهیکه من و بگ دیکن یو به زور راض اوشیس خوامیمن نم: حرف آمدم به

 دشیهمتون از تو ذهنتون بنداز! مرد اوشیس: داد یرا تکان م شیپا یدوباره به شکل اعصاب خردکن یرعلیام

 ...کنه کاریچ دیبا هیچ هیبفهمه ک یلیل رونیهمه بره ب یبزار بره گورش و گم کنه، از زندگ! اصال بهتر! رونیب

! نده؟یکدوم ا! ؟یکدوم زندگ! ؟یگیم یچ! خودت پسرجون؟ يبرا یگیم یچ: سرش را با تاسف تکان داد مادر

 !رتت؟یگیم ادیم یکدوم آدم درست یعالم ش يرسوا ينطوریا یوقت گهید
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 زیو وصلت و شوهر دادن به چ یاز عروس ریشما به غ: به مادر زل زد رهیکرد و خ زیرا ر شیچشم ها یرعلیام

مدت خوب خودش و به  نیتو ا اوشیاون س! تو چاه؟ فتهیب ادیاز چاله درب! د؟یفکر کرد تونیهم تو زندگ يا گهید

اشتباه و با ! بهش؟ میرو هم بد یلیل ادیب الحا! نیزم فتهیبه هم م چهیپیپاهاش م رهیراه که م! همه نشون داده

 یزندگ دهیسر کار درسش و ادامه م رهیحالش بهتر شه م گهیهم چند وقت د یلیل! خانوم پوشوننیاشتباه نم

 . کنه یخودش درست م يبرا دیجد

 ...شهیعاقل م: حواله ام کرد يگزنده ا نگاه

 ..!امیمنم م میبر دیبا! خوبه یمهمون نیاتفاقا ا: قاطعانه ادامه داد کدفعهیبعد  و

 ..بر تو جمع اونابچه رو حاال که آروم نشسته تو خونه ن نیباز ا: ناله کرد مادر

 !اد؟یحامدم م دمیهوا پرس یب

آره ! ایکنه تازگ یصحبت م ينجوریاون چرا ا دونمینم! شهیم شونیزیچ هیهمه انگار : بلند شد شیاز جا یرعلیام

 .از دانشگاه بره اصفهان رهیبگ یکنه انتقال یگفت داره کاراش و درست م. ادیم

 .شد یخال میپا ریز

 !چترش باز شود ستیفهمد قرار ن یم دنیکه بعد از پر يچترباز حس

 !بره؟ خوادیچرا م -

خودت  یبتون یهمه برن خودت باش. تو يچه بهتر برا. بره: جواب داد یربط یحال رفتن، سوالم را با حرف ب در

 .مادرتم هست.میهم کنارت ایمن و مح. یشیتنها هم که نم. شهیبهتر م...یو بفهم تیزندگ یو بشناس

 .شناسمیحامد نم يو به اندازه  چکدومتونیمن ه...من -

کنه همه  یزمان درست م..چقدر حافظه ات بهتر شده يهفته ا هی نیتو هم نیبب. خوادیزمان م..! یشناسیم -

 . و یچ

 رهیخ ينگاه ها ریز. دلم نشسته بود ياز فکر رفتن و نبودن حامد تمام غم عالم رو! گفتم؟ یم دیکدامشان با به

 .کردم ینداشت به حرفش فکر م ياز دلسوز یرنگ گریو سرزنشگر مادر که با بهتر شدن حالم د

 ! د؟یآ یسراغ من نم یآدم درست چیه ییرسوا نیبا ا! ؟يا ندهیآ چه

 ..گشت عقب یبرم دیبا زمان

 . بود میایآدم دن میدرست تر حامد،

 .دیزنگ بزن دیکار داشت. من رفتم حاج خانوم -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فالح لدای  – ردیگ یانتقام م

wWw.98iA.Com ٤٠٤ 

 .بلند شد شیاز جا انیگو اهللایو  شیزانوها يا ستون کرد رودستش ر مادر

مادر را  يصدا. حوصله از پله ها باال رفتم یگفتم و ب يتا دم در بروم خداحافظ بلند یرعلیآنکه پشت سر ام یب

 یاز خورد و خوراك و خوابش م. دیپرس یرا نگه داشته بود و از حال حاج آقا م یرعلیکه دم در ام دمیشن یم

 ...! نه ایخورد  یرا به موقع م شیداروها نکهیاز ا یحت. دیپرس

. اتاق من بود نجایا. اتاق دلم گرفت يوارهاید یاهیو س یکیهفته، از تار کی نیاتاق که شدم، مثل تمام ا وارد

را  شیوارهایباشد که د نیاش ا قهیسل یکس دیچرا با دمیفهم یکه نم یاتاق. بودم زاریاز آن ب لیدل یکه ب یاتاق

پنجره اش استفاده کرده  يرنگ پرده را برا نیتر رهیت دیچرا با دمیفهم یکند؟ نم اهیس نییاز باال تا پا کدستی

 چکدامیکمدم بود، من ه يکه تو ییلباس ها یشده بود حت دهیکتابخانه ام چ يکه تو ییکتاب ها یحت! باشد؟

 یبودم و حاال خودم را هم نم دهیخودم چ ي قهیروز با سل کیخودم آن را . اتاق من بود نجایا. دمیفهم یرا نم

 ! دمیفهم

را دور تا دور اتاق  شیخاطرات و مواجه کردن من با گذشته ام آلبوم عکس ها یتداع يبه سفارش دکتر برا مادر

 .آمد بپرسم شیپ میبرا یبود تا نگاه کنم و هر سوال دهیچ

 ! نبود یسوال چیکردم اما ه یم نگاه

 يدکترها برا ياما برخالف خواسته  شناختمیحاال همه را به اسم م...به ذهنم برگشته بود زیه چکم هم کم

 تیجذاب دنیفهم يگذاشته بودند برا میرو شیکه پ يدر آن گذشته ا زیچ چیه! کردم یتالش نم دنیفهم شتریب

 .نداشت

*** 

 ...دم دره..حامد اومده....یلیل -

 .دمینصفه رها کردم و دو زیم يرا رو میغذا. دمیپر میاز جا شتابزده

 .از دم در برداشتم و سرم انداختم يچادر

 ...ومدیباال ن ادیگفتم ب: پشت سرم آمد مادر

 .اطیح يرفتم تو شیاعتنا به حرف ها یب

 باغچه نشسته بود  ي لبه

 .از درون من ریهمه جا آرام شد به غ. آرام گرفت ایانگار دن دنشید با

 .مانده را آهسته برداشتم اما متوجه حضورم شد یقدم باق چند
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 ..خودته يخونه . باال پسرم ایب: و به حامد تعارف زد دیچادرش را سرسختانه جلوتر کش مادر

 یبه نظر م. جواب مادر را بدهد یتعارف کردن داشت نه آنقدر سرحال که حت ينگاهش نکرد نه حوصله  حامد

 . زد یاش را داد م یشانیو پر ینامرتب، خستگ شیته ر چهره اش با آن. آمد سرما خورده باشد

 . کرد یدست شیحال قبل از آنکه بتوانم حالش را بپرسم او بود که پ نیا با

 !حالت بهتره؟ -

 تو حالت چطوره؟ . بهترم ممنون یلیاالن خ. خوبم -

 ! ؟یچ يممنون برا: م کردنگاه بهیهوا باال آورد و غر یسرش را ب. دیانگار سوال آخرم را نشن. نشستم کنارش

اصال باهام  مارستانیتو ب. یباهام حرف بزن يو بخوا يایب گهیکردم د یفکر نم...ياومد نکهیا يبرا...يبرا -

 .يزدیحرف نم

جذبش تا نوك  يها نیبود که آست دهیپوش یرنگ يژاکت سرمه ا. دیکش یقیرا برگرداند و نفس عم شیرو

شده بودم؟ نگاهش  نیزبیمن ر ای دیرس یبه نظر م بیو غر بیآن موقع سال عج يبرا. آمد یانگشتانش م

. اوشیس يخونه  رفتمیامشب م دیبا: دیچرخ یکه من بودم م ییبه جز جا ییسرگردان دور و اطراف، هر جا

 ...رمیقول دادم که م. یمهمون يبرا

 !؟یچرا نرفت -

 نگفت؟! زنگ نزد بهت؟ اوشیس -

 گفت؟ یم دیو با یچ. با هم میزنیحرف نم اوشیمن و س -

 .نمشونیتونم بب یخوام نم یگفته نم. و کنسل کرد یخودش مهمون -

 . گرفت یداشت جانم را م یمانیپش. خواست گذشته ها را عوض کنم یدلم م. کردم آرامش کنم یسع

 .نمشیخواستم بب یمنم نم. چه بهتر -

 .امدیخسته اش ن يبه چهره  الیخ شیاسا ای یاز خوشحال ینشان چیه

 ...هیک اوشیس میکنم من ک ياداوریاومدم برات  -

 ...حامد -

تولد . یو خوش گذرون حیپر از بگو بخند و تفر. خوب یلیگروه دوست خ هی! میگروه دوست بود هیما  -

 ! تو فرهنگسرا؟ اوش؟یتولد س! ادته؟ی....گرفتنامون

 زد، پشت سر هم سرفه
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 ..حامد ستیتو حالت خوب ن -

 ! نه؟ ای ادتهیبگو  -

 کردم دایانبوه آشغال ها پ نیکه کادو گرفته بودم را ب یکتاب. برگشتم به فرهنگسرا. رفته بودند همه

  ادیم ادمی -

 ..کالسامون امتحانامون همه با هم بود. میبود یهم دانشگاه -

. شهیبرات صفر رد م. برگت و بده من. چشمم آمد يمراقب امتحان جلو ياخم ها...را گردن گرفتم یتقلب

 نگاه نگران حامد . ظشیو لبخند غل يچشمک پسر. برگشتم عقب

تو  اوشیروز با س هیچند وقت بعد . يبار اصال به خاطرم نموند نیچون اول ادینم ادمی دمتیبار که د نیاول -

تو رو  لوفرین. يانداخته بود یکوله پشت! دته؟ای. ياومد لوفریکه تو با دوستت ن میدانشگاه بود يشاپ جلو یکاف

 .کرد یبه ما معرف

قدم  کی. چشمم آمد يحاج آقا جلو. چقدر چهره اش را دوست داشتم. دراز کرد میرا جلو شیدست ها يپسر

 اما نگاهش مهربان بود. اوردیرا جلو ن شیحامد دست ها. عقب رفتم

 ! ادته؟ی. ما يمسخره ات کرد جلو لوفرین! ادته؟ی اوشیبا س يتو دست نداد -

 .ادیم ادمی -

 شیپ يتو موند..من گذاشتم رفتم..باهم بحثمون شد لوفریمن و ن. من اومدم دنبالت...الیو میکه رفت ياون سر -

 ..اوشیس

که حواسش به  يپسر شیماندم پ. بعد خواست همراهش بروم، نرفتم. بحث کرد لوفریبه خاطر من با ن حامد

 جز به من همه جا بود 

  ادیم ادمی -

همه رو  رونیب یختیر اوشیس يو جلو اتیاون روز که مادرش بود اون روز که تو نقاش. نایا اوشیبعد، خونه س -

 ...اون شب.ياز خونه اتون فرار کرد..یرفت يبعد قهر کرد. ينشونش داد

 ...آن وقت شب کیتار ابانیدر آن خ دنشید. دنبالم آمد حامد

من بردمت . امیب زارهیگفت مامانم نم میکن کاریگفتم حاال چ. ومدین میبا هم دنبالت بگرد ادیگفتم ب اوشیبه س -

 خودمون  يخونه 
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و مهربانانه  دادیرا گوش م میمادرش که کنارم نشسته بود و دروغها..تخت خوابش. گرم و روشن حامد اتاق

 ..زدیلبخند م

 اوشیچرا به س یگفت يچشمات و باز کرد یو زنده شدم و تو وقتمردم  ادتهی! ؟ياون قرصا رو خورد! ادته؟ی -

 !مهراد چقدر خرد شدم؟ يجلو ادتهی! کجاست؟ اوشیپس س یگفت! ؟ینگفت

 .نبود اوشیس اد،یم ادمی -

اونطرف  نطرفیبا هم ا...دیگرفت یم یما، مهمون يخونه  ومدیم ن؟یدوست شد اوشیبا س ادتهی...بعدتر از اون -

 يدیخندیگرفتم م یم شیمن که داشتم آت يحسود؟ تو رو یگفت یبه من م...دیبا هم مسافرت رفت دیرفت یم

 اد؟یم ادتی...خنده دار بودبرات نیا! حسود؟ یگفت یم

 .دینم آلود و قرمزش کش يچشم ها يرا چند بار محکم رو شیدست ها دیلرز یم اریاخت یاش ب چانه

اومدم خونه اون . دیخبرش به من رس..شرف یاون بهنام ب يخونه  اوشیبا س یمن نبودم رفت....من...بعدش -

منه که مهراد  ریتقص نایا يکردم همه  یداشتم فکر م. بردنت درمانگاه فشارت افتاده بود یشب که داشتند م

 ...شمیخفه م رماونجا حس کردم دا...یلیل...شب قبل يکه گفت کجا بود! شده یبهم گفت چ

نفسم باال .شدم یداشتم خفه م: دیلرز یبغض دارش م يصدا. دیکش نییژاکتش را پا یاسک قهیدست  با

 ...ومدینم

که  یگشتم به تک تک لحظات یگشتم عقب برم یخواست برم یدلم م. ختیر یم میگونه ها يرو میها اشک

 !ها را نفهمم و حس نکرده باشم نیشد من آن زمان ا یچطور م. کرد یحامد ازشان صحبت م

 ...دا اگه برگردم عقب حامدبه خ -

تو زمان و فراموش ! شهیجبران نم یچیه..عقب گردهیبرنم یچیه. عفب گردهیبرنم: هوا بلند کرد يرا رو دستش

 ..شهیهم یکن یم

 : تر بود ظیبغضش غل نباریداددوباره آرام تر شروع کرد اما ا رونیرا ب نفسش

 اوشیکرد که چه خبر و مهراد و س فیشهرزاد اومد برام تعر. ادینم ادمیچند وقت گدشت آروم شم و بلند شم  -

که  يلجنزار نیو از ا تیعشق زندگ یتونینشده هنوز م ریکنن اومدم بهت بگم گفتم هنوز د یم کاریدارن چ

 ...شکم توئه يتو اوشیس يبچه  دمیهمونجا بود فهم...بهت بگم یرعلیام ياومدم خونه . رونیب یتوشه بکش

 . را بر هم زد اطیکوت حبغضش، س شکستن

 .صدا یاو با هق هق و من ب میختیهر دو اشک ر يا قهیدق چند
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باز خوردم : کرد یرا گرفت اما هنوز هم نگاهم نم شیاشک ها نیبا آست دیاش را باال کش ینیکه شد ب آرام

بشه انقدر احمق نباش برو سراغ  خوادیم یبزار هر چ..به درك. گفتم ولشون کن...باز کمرم شکست. نیزم

! فراموشت کنم و برام مهم نباشه حالت منتونست. رمیخبر نگ یرعلیرفتم اما باز نتونستم از ام...یلیرفتم ل. تیزندگ

کردن اومدن  یشده خانوادش و راض یراض اوشیگفت س! تهیگفت خواستگار یرعلیام...تونستم ینم

 یبهت گفتم همون شب نحس. بگم بهش دیگفتم با. باشم الیخ یبنتونستم  ینتونستم من لعنت..تیخواستگار

 ...مهراد و اون بال سرت اومد يخونه  یکه رفت

  دیلرز یم دیبهار، با وجود ژاکتش مثل ب یمعمول يهوا در

دختر  هیمامان بهم . و ول کردم اومدم یهمه چ..لحظه تو اصفهان بمونم هینتونستم  دمیکه فهم...بعدش -

شد  ینم. تازه ساخت یزندگ هیشد باهاش  یکه م یکی رونیب امیکه باهاش از فکر تو ب یکیبود کرده  یمعرف

 یکیحرفاش آرزو داشتم که  کگشتم تو رفتاراش تک ت یتو چهره اش تو وجودش دنبال تو م. نتونستم..یلیل

  ادینم ادتی گهیرو د ناینه ا...باال سرت ومدمیهر روز م يکه تو کما بود یتمام مدت..نمیمثل تو رو بب

 : زدم و گفتم خندیکنان ل ناله

  يبود دهیها رو سر راه خر یتخم مرغ رنگ. کم داشت نیس هی نتیس هفت

فقط چند لحظه . زدند یبرق م اطیح یکیتار مهین يتو شیچشم ها. نگاهم کرد قیبار برگشت و عم نیاول يبرا

 .حرف خوشحال کردم نیدلم ماند که حامد را با ا يتو دیآن حس خوب و ام

فکر  یلیخ دمینه، شا. یلیمدت ل نیفکر کردم ا یلیمن خ: گفت. ختیر یاشک نم گرید. را برگرداند سرش

 ..احساس کردم شترینکردم ب

 .خشدار و خشک. سرفه زد دوباره

 دکتر يبر دیبا ؟يسرما خورد. حامد ستیتو حالت خوب ن -

 : دیرا باال کش دماغش

من . همه بهم بد کردن. و ندارم یچیطاقت ه گهیکنم د یحس م یول. کنم تیو شکا گله یندارم از کس عادت

 ...یبا همه خوب باشم ول خواستمیم

 ...من.دونمیم -

 هیاز  یبهش گفتم وقت زدمیبا مامان حرف م شبید. کنم بزار حرفم تموم شه یخواهش م..کنم یخواهش م -

. رمیاون آدم م شیگفت از پ! ؟یکن یم کاریکنن چ یم يدر حقا بد یلیخ یوقت يخوریضربه م یلیخ یآدم
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 یحت گهیمن د یلیل! گهیراست م...يریگ یناخواسته انتقام م یگفت حامد اگه بمون. برم تونمیگفتم من نم

هر بار . دهیبه چشمات نگاه کنم احساس حماقت بهم دست م خوامیهر بار که م. تو صورتت نگاه کنم تونمینم

چون پسر ...رو نایا یبفهم یتونینم! شهیبودم هم اوشیکه من زاپاس س ادیم ادمی باهات حرف بزنم امیکه م

 ...یستیو ن يمن نبود يچون جا یستین

. گرفت ینم میرا برا شیجا زیچ چیو ه چکسیها قسم بخورم که در آن لحظه ه هیتوانستم به تمام آ یم کاش

 !میکلمه هم بگو کیتوانتسم  یاما نم

اصال من و  یشناختیتوام فکر کن من و نم...توام. گرفتم از دانشگاه یبرم اصفهان انتقال خوامیم نیهم يبرا -

 .میاز اول بساز گهید يجا هی میبر میخرابه رو ول کن نیا دیهمه با گهیراست م یرعلیام..يدیند

 نه حامد..نه: دیکش یبند وجودم درد م بند

 .درستش کرد مشهیخراب شده که ن یانقدر همه چ: میمهم نبود التماس ها شیبرا

 ...يهنوزم دوستم دار! ؟يدوستم دار یگفت یمگه تو نم -

 .آورد رونیب يریلباسش زنج ي قهی ریرا خم کرد و از ز سرش

بعدا که بزرگتر شدم چند سال . ده سالم بود انداخت گردنم یمامانم وقت... به خاطر اون دوست داشتن نیا -

که قراره تا آخر  یکس ،يکرد داشیپ یدوست داشت یلیو که خ یهر وقت کس .عروسمه يبرا نیگفت ا شیپ

 ...عمر تو ذهنت بمونه بده بهش

 .را گرفت کف دستش و دراز کرد سمتم ریزنج

را هم گرفته بود چه رسد به حرف  دنمینفس کش يبغض جلو. انگار که الل شده باشم. بزنم یتوانستم حرف ینم

 .زدن

 .را گرفتم ریزنج

 ...حامد: دمینال

. بره یداد بدون خداحافظ حیترج...امشب پروازشه. گهیهم رفته د اوشیس: دیلرز یهنوز هم م. بلند شد شیجا از

نبوده  یو خداحافظ یذهنم بمونه که تو نرفت يجا گوشه  هی نکهیاز ا! ادیتموم بدم م مهین يمن از داستانا..اما من

سه تا ضلع  نیا...تموم شد نیبب...حاال..شما سه تا دیبود یمثلث عشق گهیمهراد م. ادیبدم م يگردیروز برم هیو 

 ...گهیتموم شد د..باز شدن از هم

 خداحافظ: بار برگشت و نگاهم کرد نیآخر يبرا
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 بلند بلند ...هیگر ریرا بستم و زدم ز میها چشم

 .کابوس تمام شده باشد نیکنم ا یچشم که باز م نکهیا دیام به

 .به باد رفت میو آرزوها دیتمام ام اطیبسته شدن در ح يصدا با

 

 و هفتم  ستیب فصل

 اوشیس

 سال بعد سه

 ...دخترمون و نیا قهیدق هی ریجونش بگ ییدا: بغل من يدخترش تارا را هل داد تو ا،یعرش

طول  شتریب قهیچند دق. دیعقب کش دنمیبهتر د يام چسبانده بود گردنش را برا نهیکه بدن کوچکش را به س تارا

 يبه نشانه  شیلبها. صورت به صورتم، نگاهم کرد.خودش را به بغض بدهد يتا نگاه متعجبش جا دینکش

 .... نییکش آمد به سمت پا هیگر يبرا یآمادگ

 .کردم با تکان تکان دادنش حواسش را پرت کنم یسع

  ییعروسک دا...عروسک من -

 ...نشست نیبه زم شیپ یقیادق يششصد و هفت از مبدا مالز يپرواز شماره  -

که تازه درآمده بود درست  نشییدو دندان باال و پا. کرد یصداها را پشت سرش مخف يتارا همه  غیج يصدا

 .مقابل چشمم قرار گرفت

 ..جون مادرت رشیبگ ایب ایعرش: هوا نگه اش داشتم يمتر فاصله از خودم رو مین با

 نبود؟  یچمدونت مگه زرشک: گشت یفرودگاه دنبال چمدان ها م لیر يحواس رو یب

 .بود یبود دسته اش زرشک یمشک رینخ -

 . دییدو یالهام دنبال چمدان. اشاره زد دییپا یرا م لیبا دست به الهام که آن طرفتر ر ایعرش

مسافرانشان  دنید يکه گل به دست برا یتیجمع انیاز م شهیتارا برگشتم و پشت ش يها هیو گر غیاز ج کالفه

 .دنبال پدر و مادر گشتم دندیکش یسرك م

 . چمدانم را کشان کشان دنبال خودش اورد الهام

 .نیبچه رو بزار زم -

 یتو شلوغ شهیگم م -
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 .نیبزارش زم میکن ینگاش م مشهین: کند دایپ ییآشنا تیجمع انیتا م دیمثل من قد کش ایعرش

 شیها غیرا حس کرد ج نیزم شیپاها کهنیبه محض ا. گذاشتم نیزم يرو زدیم غیرا که هنوز مصرانه ج تارا

که موقع راه رفتن بوق  شیکفش ها. شروع کرد به راه رفتن ندارشیکوتاه سبز رنگ و چ رهنیبا پ. ساکت شد

توانست مسافت  یتازه دو هفته بود که م. نداشت یهنوز تعادل درست و حساب. توجه همه را جلب کرده بود زدیم

 .خوردیرفت و تلو تلو م یم شینوك پنجه ها يموقع راه رفتن رو. کند یخوردن ط نیرا بدون زم يادیز

مامان بزرگ و بابا بزرگت االن چقدر ذوق  نیبب گهید ،ییدا یدندون خرگوش یواسه تو آخ رمیمن که ضعف م -

 .دنتیدارن واسه د

 ! حسابه يبغلت نگهش دار ياریاش و درب هیگر نکهیبدون ا یربع اگه تونست هی: دیخند ایعرش

آمد اما متوجه  یکه پشت سرش م ایصورت عرش يخورد تو. کالفه پر شالش را گرفت و انداخت عقب الهام

که  ییکه دکتر گفت تا جا يدید. کرد یم هیبچه ام تو پرواز گوش درد گرفته بود اونطور گر: غرغر کرد.نشد

همه  نیا. شمونیپ ومدنیمان بابا مما! شد؟ یم یچ میومدیاصال نم.. دیجا به جا نکن مایبچه رو با هواپ شهیم

 ! نتمون؟یبب خوادیم نجایمثال ا یک! بشه؟ یکه چ ،يو گرفتار یخواب یو عذاب و ب طیپول بل

ذوق . داد یتکان م مانیبرا جانیرا گرفته بود و با ه یکه دسته گل دمیجمله اش کامل نشده بود مادر را د هنوز

 .مامان اونجاست: و هوا بلند کردم نیزم يزده تارا را رو

سه سال پنج ماه شش ماه  نیتمام مدت ا م،یکه رفت ياز روز شمان،یپ يبود که با پدر آمدند مالز شیماه پ چهار

و مراقبت الهام سه  مانیزا يکه الهام تارا را حامله بود مادر آمد و برا یوقت یحت. آمدند یم دنمانیبه د کباری

 یرا داشتم که بعد از سه سال خانواده اش را م يحال مسافر رانیدر ا دنشیاما باز هم، از د. کنارمان ماند یماه

 .داشت يگرید يرنگ وبو دنشیخاك د نیدر ا نجا،یانگار ا. ندیب

صدا قربان صدقه اش  یهوا بلندش کرده بودم چند بار از دور با دست به قلبش زد و ب يتارا که رو دنیبا د مادر

 ..گهید دیایتندتر ب کمی: و الهام ایعرش یبا خنده برگشتم عقب پ. دست تکان داد میپدر از پشت سرش برا. رفت

 میکه رد شد یخروج تیاز گ. را تندتر برداشتند شانیمادر و پدر گل از گلشان شکفت و قدم ها دنیدو با د هر

و از آن باال اطراف را نگاه  ندیعادت داشت که پشت گردن بابا بش .کول پدر يتارا از بغل من درآمد و رفت رو

در آغوشش  يا قهیهر کداممان را ده دق مادر. کرد ینم هیبود که دوست داشت و گر یحالت تنها حالت نیا. کند

بعد که . کند ریحلقه شده اش به جانمان سراز يو عالقه اش را با فشار دست ها ینگه داشت تا اوج دلتنگ

 . شد ریسراز شیتازه اشک ها میداد برو تیرضا
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 .رفت جلو و همانطور دست در گردن هم راه افتادند الهام

چقدر دلم تنگ شده بود  یدونینم. ایآخ عرش: دمیکش میها هیبه ر یو پراز دود تهران را با دلتنگ فیکث يهوا

 ...و یشهر لعنت نیچقدر دوست دارم ا یدونینم. تهران يبرا

مدت دور شه از  هی دیآدم با: گفت يآورد و با لحن منظور دار کینزد ینگاهم کند سرش را کم نکهیا یب ایعرش

 ادتهی! فرودگاه میومدیم میساعت بود که داشت نیهم شیسه سال پ...عالقه داره یتا بفهمه چقدر به چ یهمه چ

 !اون شب؟ یگفتیم یچ

 .ذهنم ورق خورد صفحات

 ياز همه  شیشهر از آدم ها نیخواست از ا یدلم م. رفتم فرودگاه یاواخر بهار بود که م ش،یسال پ سه

و  یلیاصرار داشت که به ل مایهواپ يالهام تا پا..داشتم و هر چه به سرم آمده، جدا شوم و بروم نجایکه ا یخاطرات

 ...زنگ بزنم یخداحافظ يحامد برا

 ...و حامد یلیل

 شیحرف ها انیم ختهیجسته گر ایعرش نکهیجز ا.نداشتم يخبر نیسه سال کوچکتر نیدر ا چکدامشانیه از

اما . مهراد شده سوخت یکه وارد زندگ يدختر يام دلم برا یبار در زندگ نیاول يبرا...گفت مهراد ازدواج کرده

از  کسالیخواندم و فقط  یم سکه در یدانشگاه يتو دمیکار جد طیمح يتو. از ذهنم رفت عیسر یلیآن هم خ

 یحرف و داستان نیطاقت کوچکتر گریبرده بودم که د شیپ هیحاش یرا آرام و ب زیدرسم مانده بود آنقدر همه چ

سه  نیبود که در ا یهمان آرامش شانیاز هر دو يخبر یب. رمیبگ يخواستم خبر یو حامد، نم یلیاز ل! نداشتم

 .کرده بودم دایپ دیجد یسال با زندگ

 .از دست رفته اش چطور کنار آمده يحافظه با  یلیدانستم ل ینم یحت

دلم نخواست  چوقتیاما ه دمیشن یو حامد را م یلیاسم ل یمادر و الهام تصادف يصحبت ها نیوقت ها ب یگاه

 . شوم ریگیسراغ گرفتن از آن ها پ يبرا

 .ام کم کم از خاطرم پاك شود یزندگ يتا آن صفحه  رمیازشان نگ يخواست آنقدر خبر یم دلم

بزنم به ..اوشیس ایتپل شد. شازده پسر نمیبب نیبش: زدیباز کرد، تمام صورتش لبخند م میرا برا نیدر ماش مادر

 .تخته

 . تارا دوباره شروع شد يها غیج نیماش ينشستن تو با

 ...آخ تهران من عاشق توام: گفت يذوق زده ا يو با صدا دیکش نییرا پا نیماش ي شهیش الهام



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فالح لدای  – ردیگ یانتقام م

wWw.98iA.Com ٤١٣ 

 .ته ذهنم را غلغلک داد يا انهیموذ يکنجکاو

 کردند؟ یو حامد کجا بودند؟ چکار م یلیل

 . کردند یم یشهر داشتند زندگ نیآسمان ا ریز ییکجایهر کدامشان  حاال

 .اورندیب ادیخواستند به  یکه نم ییدو مثل من، با خاطره ها هر

 !میموفق تر بود گریفراموش کردن همد يسه سال کداممان برا نیبودم بدانم در ا کنجکاو

 . گذشت ایعرش يها یالهام از راه افتادن تارا و لودگ يکردن ها فیخاطره تعر انیفرودگاه تا خانه م ریمس

حدس بزند که بعد از سه سال  یتوانست به راحت یم. کرد یجلو من را رها نم ي نهییمادر اما از آ قیدق نگاه

 . زنده کرده است میرا برا ین چه خاطراتها به خانه ما ابانیخ نیشهر به ا نیبرگشتن به ا

 يحواس مادر را پرت کنم و به اندازه  نکهیآن شب را صرف شاد و سر حال نشان دادن خودم کردم ا یمابق

 .امدهیهم به وجود ن یمشکل چیرو به راه است و ه زیقانعش کنم که همه چ یکاف

رقتند به اتاق  ایالهام و تارا و عرش. میشد ریجاگ یاقامت دو ماهه مان هر کدام در اتاق يبه خانه برا دنیرس با

از  چکدامیقول داده بود که ه رفتمیکه م يمادر روز.گذاشتم نیرا زم میالهام و من هم در اتاق خودم چمدان ها

کرد و بعد  یدر اتاق را باز م يریگردگ يبرا کباری يفقط دو هفته ا. را دست نزند و جا به جا نکند نجایا لیوسا

 .رفتیم رونیبست و ب یم يرییتغ چیدوباره بدون ه

زودتر از آنچه که فکر  یلیو بعد خ میها را باز نکرده خورشت فسنجان مخصوص و مادر را دورهم خورد چمدان

 .برگرداند شانیراه همه را به اتاق ها یخواب و خستگ میکرد یم

 . انداختم کنار میچشم باز کنم پتو را از رو نکهیا یگرما، ب از

 . را پر کرد میپشت پلک ها مینور عظ يو دسته ا دیاتاق را کش يپرده  یکس

 ! ظهره ازدهی نمیبلند شو بب: مادر پنهان شد يصدا ریغرولندم ز يصدا

و بعد با  تیواقع ای نمیبیکجا هستم و خواب م اورمیگذشت تا به خاطر ب يا قهیچند دق. عذاب چشم باز کردم با

 . کجاست نجایا نیبب. به به: نییرا از تخت انداختم پا میلذت بلند شدم و پاها

 ...یخونه زندگ نیشهر و ا نیاز ا ادیکردم بدت م یفکر م! رو؟ نجایا يانقدر دوست دار: دیخند مادر

اشکاالت کارش  یکرد اصول و فنونش را بلد است، اما من به خوب یفکر م. کند يروانکاو یبود سر صبح آمده

کرد  یکار شروع م يها انهیآورد و از م یباالخره جوش م.راه و رسمش را بلد بود ییجا کیتا . دمیفهم یرا م

 .کردن و بحث کردن حتیبه نص
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 .میایما ب يداد یشما مجوز نم: دمیخند الیخ یب

 .داد يدار یگرفته بود نگاه کردم جوابم را با لبخند معن بشقاب دستش يکه تو ییها وهیم به

 ....از حامد! چه خبر؟ یلیاز ل...از...مامان -

باالخره : و خونسرد کارد را در دستش جا به جا کرد یخنث. دیانتظارم نه ناراحت شد نه قبافه در هم کش برخالف

 ..به نظرم هیلیخودش خ يسه سال هم که دووم آورد نیهم! يدیپرس

 ..بعد رفتن من چه خبر شد نمیبب خوامیفقط م. ششونیبرگردم پ خوامیمن که نم...من که -

دو بارش و جواب دادم  یکیمادر دختره چند بار زنگ زد  یتو رفت نکهیبعد از ا: تخت نشست يکنارم لبه  آمد

 شتریهر چقدر هم که ب تیشخص یسواد و ب یب ياما آدما امیو منطق درب متیکردم باهاشون از در مال یسع

روز بلند  هی دمیکه د. و ندم شگرفتم جواب تلفن ها میتصم گهید... ارنیکمتر از منطقت سر در م یکن یسع

دختر من و عقد کنه با  رانیپسرت برگرده ا یگیکه م! ؟یشده شال و کاله کرده اومده دم در خونه مون، که چ

 ...خودش ببره

 !؟ینگفت هیقض نیدر مورد ا يزیچرا به من چ: را به زحمت فرو دادم میگلو آب

 . یکن یزندگ یگرفت یم ادی یتازه داشت يکرد یم یزندگ یتو تازه داشت! نبود یمهم زیچون چ -

مادرش حق داشته اگه از من ! یلیاز ل شتریهم ب دیشا. بود که منم توش مقصر بودم يا هیقض نیبه هر حال ا -

 .ازدواج کنم یلیها با ل انیانتظار و داشته باشه که بعد از اون جر نیا

همون موقع اگه ! وقت تو خونه هیبود که دخترش نمونه  نیمادردختره فقط دنبال ا! ؟یچه حق: جوش آورد مادر

ت هس یگرا و بدبخت يانقدر آدم ماد. اوردیاسم ما رو هم نم گهیدخترش د يرفت خواستگار یبهتر از تو م یکی

زمونه عوض  گهیگفتم االن د دشمبه خو!کنه لیخواد تحم یکه خودش رفته رو به دخترشم م یکه همون راه

کنن و محک  یمختلف امتحان م طیرو تو شرا گهیهمد انیو م رنیمدت با هم م هیشده االن دوتا جوون 

 ..شنینموند از هم جدا م موننیبعد هم اگه خوششون اومد م یتیعقد و رسم چیبدون ه زننیم

 !؟ياز خودش خبر ندار! حافظه اش برگشت؟ یلیل: کردم یمادر فکر م ياز حرف ها ریبه غ يزیبه چ داشتم

آره انگار حافظه اش : و با دست مشغول کندن پوست پرتقال شد یدست ریز يکالفه چاقو را رها کرد تو مادر

که  گهیپسر د هیمطمئن باش االن خودش و سر . يبخور خوادیجماعت و نم نیا يتو غصه ..که گمیم. برگشته

 ....از خودش باالتره آوار کرده

 !مامان -
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 ادیمثل کوه پشتش درم دمیکه من د یبعدم اون داداش! گم؟یم راهیمگه ب: را پره پره کرد و گرفت سمتم پرتقال

 ...کنه یم یخوب داره زندگ یلیوضع خ هیتو نگران نباش االن حتما با 

 !ازدواج کرده؟ دمیشن! از مهراد چه خبر؟: ته ذهنم را غلغلک داد انهیموذ يهم همان کنجکاو باز

 يپرتقال گذاشت تو یبزرگ يپره  رمیگ ینم وهیکه از دستش م دیرس جهینت نیبه ا قهیکه بعد از چند دق مادر

هست ازدواج  یالس هیبود انگار  دهیاز حامد شن ایاره عرش: لپش و گفت يدهان خودش، هل داد گوشه 

سه سال  نیحامد هم تو کل ا. کنه یم یقبلش بوده زندگ ياون با زنش اومده تهران، همونجا که خونه ...کرده

 .کنه یو گرفته و داره کار م ساسنشیهمونجا ل گفتیم ایعرش. گهیتهران د ومدهین

 .سه سال نیهم در ارتباط نبوده ا یلیپس با ل: گرفتم جهیخودم نت شیپ

 دیچرا با يخانواده و مادر و دختر نیبا همچ میآدم با عقل سل! معلومه که نبوده: شانه باال انداخت الیخ یب مادر

 ! داشته باشه آخه؟ ایبرو ب

 !شه؟یقبل يمهراد همون خونه  یگفت -

  ایاونجا س يبر یپا نش: گرد شده نگاهم کرد يوحشت زده با چشم ها دیپشتش لرز مادر

 دارم؟  کارشینه بابا چ: دهانم چپاندم يرا از دستش گرفتمو تو پرتقال

 .شده باشم ییدوباره هوا نجایکه با برگشتن به ا دیترس یم. نگاهش را از صورتم گرفت یبا مکث طوالن مادر

*** 

م شده برج ک يسه سال از تعداد طبقه ها نیا یانگار انتظار داشتم ط. و سرم را باال گرفتم ستادمیپله ها ا يرو

پله ها عوض  يقرمز رنگ رو يتنها فرش پادر. نکرده بود ریینگهبان تغ ینه ساختمان نه کوچه نه حت. باشد

 .تر بود هیپر حاش یاز فرش قبل دیفرش جد. شده بود

 .اوردیکردم نگهبان چهره ام را به خاطر ن یدل دل م. مردد جلو رفتم يقدم ها با

 سالم قربان -

: اش صاف و صوف کرد يصند يخودش را رو. صورتش انداخته بود کنار زد يرو يکوریرا که  یکاله رمردیپ

 ..دیسالم بفرما

 ...من با آقا مهراد کار داشتم...من...دیببخش: اش شکسته تر شده بود چهره

 اومده؟ یبهشون بگم ک: تر شد زینگاهش ت. کرد کیرا بار شیها چشم

 نجایا ومدمیمدت م هیآقا حامد برادرشون هستم قبال هم  یمیقد يمن از دوستا...ام: دمیکش یراحت نفس
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فقط اسمتون رو خاطرم ..برام اشناست یلیچهره اتون خ..حاال خاطرم اومد..بعله...بعله: گل از گلش شکفت کبارهی

خانومشون گمونم باال . رفتن شیساعت پ مین نیهم. حاال ستنیبعدم قربانت بشم مهراد خان منزل ن. ستین

 . باشن

تنها ! داشتن؟ يا گهیبرج واحد د نیکه قبال تو هم یهمون خانوم: ذهنم را امتحان کنم اتیقدرت حدس تمخواس

 !خانوم؟ نینوش! کردن؟ یم یزندگ

سه سال  نیا یرا ط ششین يدو تا از دندان ها دیصدا خند یب. باز کرد میبلند شد و در را برا شیاز جا رمردیپ

 ...پدر و مادرش شیخانوم که رفتن خارج پ نینوش. نه قربانت: بود دهیکش

 ! ست؟ین نیاسم همسرشون نوش -

 .شهرزاده اسم خانومشون. جان زینه عز -

 ! شهرزاد؟ -

 .قدم برگشتم عقب کی. سست شد میپا

 

 و هشتم  ستیب فصل

 یلیل

 .داخل شد انسالیم يبچه ها کامل نرفته بودند که مرد هنوز

 . بود دهیچیبار دور گردنش پ نیرا قاطعانه چند يشال گردن چهارخانه ا.داشت و پت و پهن بود یمتوسط قد

 .سالم عرض کردم -

 .دییبفرما. سالم: کردم لبخند بزنم یسع. بلند شدم میاز جا. آمد یکردنش هم به ظاهرش م صحبت

 درسته؟ دیبچه ها باش ینقاش یمرب دیبا...شما....ام: کوتاه و تپلش را در هم گره زد يانگشتها

 ام  یلیمن ل. بله: دمیجلوتر کش یسرم را کم يرو شال

 !مینداشت اسمم را بگو یبا خودم فکر کردم که ضرورت عیسر یلیخ بعد

 ش،یها لیو سب شیانبوه ر انیوگرنه از م دمیفهم دشیسف يشدن دندان ها انیرا از نما نیهر چند ا. دیخند

 .شد یمشخص نم شیحرکت لب ها

 رم؟یچند لحظه وقتتون رو بگ تونمیم: نمیاشاره کرد که بش یصندل به
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 یفکر م. شدند ترس داشتم یمقدمه شروع م نیکه با ا ییاز مکالمه ها شهیهم. به جانم افتاد يبد ي دلشوره

 .دهد یم رییآدم را تغ یشود که زندگ یمطرح م يکردم از پس آن مساله ا

: مقابلم و با دقت در انتخاب کلمات شروع کرد زیم يدستش را ستون کرد رو کینشستم و او  من

من  يپسر يسوگل نوه  قتیدر حق. دید یآموزش م یاز دخترا هستم که بهشون نقاش یکیپدربزرگ ...بنده

 .هستند

 .زنده باشن: لبخند زدم لرزان

سوگل و  وقت ها من اومدم سراغ شتریب. دیسالمت باش: چرخاند شیا رهیصفحه دا نکیرا پشت ع شیها چشم

 ...انیب نشونیتا والد دیستادیآموزشگاه کنار بچه ها ا يجلو ریپذ تیکه چقدر مسئول دمیهم شما رو د شهیهم

 بدهم؟  ينظر! حرف بزنم؟ دیکردم حاال با یفکر م. شدم یافتاد دچار دلهره م یم شیحرف ها نیکه ب یمکث از

هم دوستتون داره  یلیکنه خ یم فیاز شما تعر یلیسوگل خ: داد یزودتر از من ادامه م دمیرس یم جهیبه نت تا

کالس گرفته  يهم تو یعکس دسته جمع کی شیچند وقت پ. بهتون عالقه دارند یلیبچه ها که خ یمثل مابق

 ....دیداده بود يادگاریبا بچه ها و به همشون  دیبود

دامنم  يها شهیداختم و با دقت به ران نییسرم را پا. تعارف نگشتم يبرا يدنبال جمله ا نباریا. سکوت شد دوباره

 .هم افتاده بود يرو ینگاه کردم که به صورت آشقته و نامنظم

و خوب مسلما . دیسوگل در واقع پسر کوچکتر من عکس شما رو د يما بود تا عمو يخونه  يعکس تو نیا -

 دایشما پ يو در چهره  ینگاه آثار محبت و مهربون هیبچه ها که با  يمثل همه . خوشش اومد یلیهم از شما خ

و هفت سالشون  ستیب. انومدارن خ عیصنا سانسیکنم فوق ل یآقا فرشاد که ازشون صحبت م نیا. کنند یم

 ....هست و

ام را به صدا درآورده  يانگار که زنگ آزادا. و کالفه صحبتش را درز گرفت یعصبان لیزنگ موبا يصدا با

 . ام گشتم یمن اما خوشحال دنبال گوش. باشند

 .خوام یعذرم. دیببخش

 .نجات بود که منتظرش بودم ينام همان فرشته  دنید ا،یاسم مح دنید

 !؟یخوب. زمیسالم عز -

 !؟ییکجا. خوبم من. یلیسالم ل -

 آموزشگاهم -
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 .فتادمیراه م گهیداشتم د: بلند شدم و ادامه دادم یصندل يحرف از رو نیبند ا پشت

 .نره ادتی. زنگ زدم بگم امروز سالگرد مامانه -

 .آوردم نیمن ماش د؟یخر يبرا میکه با هم بر نجایا يایتو م. حواسم هست زمینه عز..نه -

 . جلو در آموزشگاهم گهید قهیتا پنج دق امیآره م -

من  زمیباشه عز: دبو ستادهیاش ا یسخنران يادامه  يانداختم که مقابلم مصرانه برا يبه مرد ینگاه یچشم ریز

 .فعال. نییپا امیاالن م

 .سارافونم بیج يرا انداتم تو یرا قطع کردم و گوش تماس

 . برم عیسر دیاومد با شیپ يمن برام کار. خوامیمعدرت م -

 .میما صحبتمون رو ادامه بد يپس چطور..پس..خب: برداشت زیاش را از م هیتک. شد دستپاچه

 .رمیگ یزمان مناسب باهاتون تماس م هیمن در  دییشما شمارتون رو بفرما -

 بیرا از ج ییطال سیروان نو. زنمیزنگ م گریکرد که من تا چند ساعت د یم الیاز گلش شکفت، واقعا خ گل

 .دستم بود شماره اش را نوشت يکه جلو يبرگه ا ياجازه رو یو ب دیکش رونیکتش ب یمخف

 .اش را اضافه کرد یلیفام يشتریهم پر رنگ و با فشار دست ب رشیز

 .باهاتون رمیگ یتماس م: مشتاقش لبخند زدم يچهره  به

 زانیشما و م یلیمدرك تحصل تونمیمن م...فقط جسارتا دیببخش.متشکرم یلیخ. ممنونم خانوم یلیخ -

 رو بپرسم؟ التتونیتحص

آگاهانه شماره تلفنش را . ختمیر فیک يحرکت دست تو کیرا با  زیم يرو لیوسا یزودتر رد کردنش مابق يبرا

 .کنم یم سیتدر یو االن هم در حال حاضر نقاش.. هنرستان دارم پلمیمن د: کشو يانداختم تو

سر و  کیقدش . تند کنارم روانه شد يپدربزرگ سوگل هم با قدم ها. دوشم انداختم و راه افتادم يرا رو فیک

 !د؟یارند یدانشگاه التیتحص یعنی: گردن هم از من کوتاهتر بود

 .دو سال و بعد انصراف دادم يخوندم برا یعکاس يرشته  یمدت کوتاه هی: دادم حیحوصله توض یب

 ممکن بود سرنوشتتون عوض بشه دیداد یاگه ادامه م ؟یخوب نیبه ا يرشته  ؟یعکاس! ؟یچ يبرا -

. کردم ممکن بود سرنوشتم عوض شود یکارها در گذشته ام کردم که اگر نم یلیخودم فکر کردم من خ با

 .بود نشانیبهتر یعکاس يانصراف از رشته . دانست ینم یچیمرد از آن ه نیکه ا يگدشته ا

 .یشخص لیبه دال -
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 .میصحبت کن شتریتا ب دیریپس لطفا با اون شماره تماس بگ..پس..خب اریبس...ها: را باال گرفت سرش

 د؟یبرگه رو برداشت! گه؟ید دیریگ یتماس م: دیدوباره پرس دیرا که د سکوتم

. بله: دیآ یکه دوان دوان جلو م دمیرا د ایمح. دمیسرك کش ابانیو آنطرف خ نطرفیدر اموزشگاه ا میبود دهیرس

 .برم دیمن با دیببخش. خدمتتون زنمیزنگ م

 .خدانگهدارتون فعال. پس منتظرم..باشه باشه: را تند تند تکان داد سرش

 ایمح يبرا. کردم یخوشرنگ خواهرم نگاه م يبه مانتو اقیداشم با اشت. نه ایکردم  یخداحافظ دیا ینم ادمی

 .نیدست تکان دادم و راه افتادم سمت ماش

به زحمت . نبود یرعلیام. رندیبگ یدر خانه شان مراسم یرعلیو ام ایسالگرد مادر مح يروز قرار بود برا آن

 رانیهم اصال به ا گرشیخواهر د. بماند و بعد دوباره رفت رانیو ا ردیبگ یتوانست تا چهلم مادرش مرخص

  . برنگشت

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

 

 .ایدوش من و مح يافتاد رو یمراسم م يتمام بار برگزار نیهم يبرا

 ! سالم حالت چطوره؟..سالم: را باز کرد و نفس زنان نشست نیماش در

 .رنگ کرده بود یبودمش عسل دهیدو روز که ند نیرا در عرض هم شیموها

 ! ؟يتو چطور. خوبم -

 .مشغول گشتن شد فشیک يجواب بدهد تو نکهیا یآدامس را در آورد و ب يجعبه  نیداشبورد ماش از

 . یاصل ابانیخ يتو دمیچیپ

پسرش  يآموزشگاه اومده بود من و برا ياز بچه ها یکیپدربزرگ ! خنده دار بگم برات زیچ هی ایمح -

 ..کنه يخواستگار

 .و تند زیر دیخند یم یرعلیمثل ام. از خنده منفجر شد کدفعهیبرگرداند سمتم و  مهیرا تا ن سرش

 ! خواستگار داشته باشم؟ ادیبه من نم! ؟يخند یم یبه چ. درد: دمیخنده اش خند يهمپا

 يخواستگار يکه طرف پدرش و برا دمیخند یم نینه به خدا داشتم به ا! نه: اش را به زحمت کنترل کرد خنده

 ! فرستاده
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بعدشم  میدونینم يزیو رسم و روسوم اونا چ یاوال که ما از زندگ! یزنیکه م هیچه حرف نیا: دفاع کردم اریاخت یب

 ..که نکرده يکار بد

 کرده؟ رینکنه گلوت گ! شده کلک؟ یچ: گفت يا انهیرا خم کرد و با لحن موذ سرش

 .فکر کن من ازدواج کنم! مزه یب: شیکنان زدم به پا خنده

تا ابد که ! ه؟یخب مگه چ: رو به رو ابانیاش و زل زد به خ یصندل یداد به پشت هیبرگشت و تک يدلخور با

 ! ؟یتونیم! یبمون ينجوریهم یتونینم

 .جودیکند و تند م یآدامسش را باد م تیبندش با عصبان پشت

کنم  یاصال فکر نم. کنه یکه قراره با من زندگ مییبه فکر خودم باشم به فکر اون بنده خدا نکهیاز ا شتریمن ب -

 !کنم حاضره باهام ازدواج کنه؟ فیکه من براش گذشته ام و تعر یکس یکن یفکر م...کنه یزندگ

همه زن بچه دار  نیا! افتهیم شونیهمه اتفاق تو زندگ نیهمه آدم ا نیا! یلیل یزنیم هیچه حرف خنده دار نیا -

 شهیم یتو شصت سالگ ارویکنن  یازدواج م رنیهمه آدم جورواجور دوباره م نیو ا وهیو زن طالق گرفته و ب

که بعد از رفتن حامد  یاون شش هفت ماه...ایتوام بدتر از مامانت شد! آخه یزنیکه م هیحرف چ نیتازه عروس ا

حرف ها  نیول کن تو رو خدا ا. مغزت و شستشو داده ،یتو خونه تنگ دل مامانت نشست يگرفته بود یافسردگ

نفر و  هیدفعه  هیبودن چشم و گوش بسته بودن  سهیکنن همه قد یهمه آدم که ازدواج م نیا یکن یفکر م. رو

 ! ؟گلستون شده ایکردن و دن دایپ

 !مراسم؟ يبرا میبخر دیبا ایچ: کنم یصحبت را عوض م. بحث را ادامه ندهم دهمیم حیترج

که  ییدادن جنس ها حیپرد سرتوض یق منحصر به فردش مکند با ذوق و شو یرا فراموش م شیحرف ها ایمح

 . همه هستند شانیبا بچه ها شیکه عمه ها و خاله ها و زنعموها دهدیم حیتند توض. میبخر دیبا

کنم که حامد حاال  یم یالبافیذهنم خ يتو. شدم يگرید ياینام حامد وارد دن دنیبا شن شهیاما مثل هم من

 ! پوشد؟ یخورد چه م یکند چه م یکجاست چکار م

. زدیرا تا آرنجش باال تا م شیها نیآست شهیکه هم يچهارخانه ا راهنیکنم با آن پ یذهنم مجسمش م يتو

 .کنم یهمه را مجسم م....شیخنده ها يکنم نگاهش را صدا یعطرش را هم مجسم م يبو

 یرا به اغراق در انسان دوستوجود من و مادرم  انیکند که حاج آقا چطور جر یم فیهنوز تند تند تعر ایمح

 .خودش به عمه عموها گفته است

 .کند یم ینیقلبم سنگ يرو يزیچ
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خوشبخت  راهنش،یپ يکنم در چهارخانه  یحس م ،یحرف یو ب يخبر یو ب ییهم، بعد از سه سال تنها هنوز

 .شدم یم ایدختر دن نیتر

*** 

 !؟ينر شهینم: کند یمادر غرولند م. اندازم پشتم یام را م یپشت کوله

هزار تکه  نیزم یفتیهات م ییمایکوهپ نیاز ا یکیآخر از : کند یباز غرغر م. داند یجوابم را م. دهم ینم جواب

 .یشیم

مرگ  يمن تا پا! مامان خانوم؟ یترسونیم یو از چ یک: کنم یرا سفت م میخندم و بند کفش ها یم الیخ یب

 .نبود يخبر دمیاونور مرگ رو هم د. رفتم

را عوض  ونیزیتلو يحاج آقا کانال ها. کند یرا راحت تر نم الشیحرف ها خ نیا. شیپا يرو زندیم یتاب یب با

 !میش یدنبالت مدع میایکجا ب میبدون یبگو القل برنگشت! د؟یریدفعه کدوم کوه م نیا: کند یم

 .دیزنیشما م هیخدا نکنه حاج آقا چه حرف: هنوز ناراحت است مادر

 .سبالن میگو یرفتن م رونیب نیح کنم و یرا باز م در

 !فصل؟ نیتو ا. امامزاده داوود ای: شیپا يرو زندیم مادر

 !دختر؟ يتابستون مگه نرفته بود نیهم -

 .دیانقدر نگران نباش شهینم يزیچ. میریم گهیگروه د هیاسکورت  يبرا نباریا. چرا -

 .دلشوره داشتم یاز سر صبح که گفت. به خدا دلشوره دارم. یلینرو ل: شود یبلند م شیباالخره از جا مادر

 .رهیگیصدقه بزار کنار دو رکعت نماز بخون دلت آروم م هی. شهینم يزیچ: کشم به گونه اش یم دست

  شون؟یببر دیبرن که تو با توننیاصال خودشون مگه نم! ؟يبرن تو نر هیبق شهینم -

 .کمکشون کنم تونمیداشتم م نیتمر. بهتر بلدم هیاز بق نهیکارم ا. مادر من نهیخب من رشته ام ا: خندم یم

از بس موند تو  دیپوس. ورزش هیبره سراغ  دیبچه با نیا یگفت یم یاون موقع که ه: آقا گوشش با ماست حاج

ادا ! ن؟یدیدخترا تو خونه بودن نپوس میهمه زمان قد نیچطور ا! خانوم يکرد یو هم م نجاهاشیفکر ا دیخونه با

 !؟يدیخود شما مگه تو خونه پوس! از خودتون دیاطوار دراورد

مامان  شهینم يزیچ: کند یم ینیام سنگ يکوهنورد يکوله . بوسم یشوم و صورت مادر را م یخم م کالفه

 ...و سالم خونه ام حیصح گهیجان دو روز د

 .شنوم یبلندش را م يخدا دیراه پله ها به ام يتو
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 و نهم ستیب فصل

  حامد

دانستم صبح  ینم. بود شیهوا گرگ و م. دمیپنجره خورد و از خواب پر ي شهیتکان تند اتوبوس سرم به ش با

 غروب؟  ایزود است 

داد  یآهنگ گوش م رهیباز و خ يام که با چشم ها یدادم و به بغل دست یکش و قوس یصندل يرا رو بدنم

 !مونده؟ یلیخ! م؟ییکجا دیببخش: گفتم

 . داشت یرنگ ییخرما شیبود و ته ر یدرشت اندام پسر

 .میرسیم گهید قهیهفت هشت دق هینه  -

 !م؟یرس یکجا م...دیببخش -

 !نجا؟یا دیایبارتونه م نیاول: دیمتعجب پرس يبا چشم ها. سمتم دیرا از گوشش درآورد و چرخ يهندزفر

! داستانا نرفتم نیبله، در واقع من اصال تا حاال سمت کوه و ا..بله: کردم با لبخند استرسم را پنهان کنم یسع

 اضطراب دارم کمی...به نظرم هیجور هی...کمی دونمینم

 دیشد يسرگرم شدن و فراموش کردن تکان ها يجالب برا یزد، انگار که آن موقع صبح موضوع شخندیر

 !مجبورت کرده باشه یکیکه  يانگار! ؟يپس چرا اومد..خب: کرده باشد دایاتوبوس پ

برگزار  شگاهمیتهران نما ياز فرهنگسراها یکیقراره تو  گهید يدو هفته . من عکاسم. ستیهم ن اینطورینه ا -

 ..بشه

 !؟...خب: تکان داد اقیرا با اشت سرش

سرما زده  عتیاز طب ییزایچ نیهمچ هی...ای! تو زمستونه عتیموضوع کارم طب: دادن حیاما معذب بودم از توض من

کامل کردن پروژه ام پرس و  يعکس کم آوردم برا يسر هی. شگاهینما يکالکشن جمع کردم برا هیزده  خیو 

. کنم که برف هم داشته باشه دایسال پ عموق نیتو ا یو قابل رفتن کینزد يدونستم بتونم جا یم دیبع. جو کردم

 .نکرد یکوه و معرف نیکه بهم ا

 ...نطوریپس که ا: پنجره رونیب يمه گرفته  ينگاهش را دوخت به فضا. را خاراند شیها شیر
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جاهاش برف  یلیتو سه ماه تابستون هم خ یسبالن حت! بله البته: آمده باشد تند گفت ادشی يزیانگار که چ بعد

 يکوهنورد نیمثل شما که تجربه و تمر یشخص يوقت سال، برا نیکنم تو ا یراستش فکر م..اما. هست

 د؟یبر دیخوایم یر جنوبیپس از مس. دیاومد لیابگرم شاب ریشما هم از مس....باشه یبزرگ سکیر..نداره

 برم خوامیبله همون و م..بله..آم: جستجو کردم یذهنم کم يتو...را باز کردم دهانم

 .سر، ژاکت و کاپشنش را بردارد يتا از باال ستادیبلند شد و ا شیاز جا. بالفاصله اتوبوس متوقف شد. دیخند

 .نتوانستم. بدهم صیرا تشخ تمانیمه الود اطراف موقع يفضا انیکردم از م یسع

 !م؟یدیرس: شدم زیخ مین میجا در

 يپناهگاه برا میتا برس میشیلندرور سوار م نجایاز ا. نه استاد: زدیمرموز و اعصاب خردکن م يلبخندها لیدل یب

 ..یزحمت بکش دیخودت با ياز اونجا به بعد و با پا. صبحانه

اتوبوس از  يرفتن از پله ها نییموقع پا. بلند شدم میتکان دادم و پشت سر او از جا میتفه يرا به نشانه  سرم

فصل سال  نیمن بهت گفتم ا. يبرگرد یتون یم! نشده ها ریهنوزم د گمیم: سر شانه اش به عقب نگاه کرد

 ...خطرناکه ها ر،یمس نیاونم تازه ا ،يمبتد يماآد يبرا

بافته بود چند دور محکم دور  میکه مادر برا يشال گردن بلند. و گردنم خورد یشانیسرد سحرگاه به پ سوز

 .شمیگروه وارد و مطمئن همراه م هیگفتن با ...نه! نه: و قاطعانه گفتم دمیچیگردنم پ

هم گروه و  یهر چ گهید: رمیبگ لیاش را از قسمت بار گرفت و منتظر ماند تا من هم کوله ام را تحو کوله

 .استاد گهید یداشته باش ياستعداد هیخودت  دیبازم با! و راهنماهات کارکشته باشن درهایتورل

 .ادینم شیپ یتونم مشکل یم: شدم یتر م صیرفتن حر يکرد برا یمنعم م شتریچه ب هر

 . دادیهوا سرما را چند برابرنشان م شیگرگ و م. سمت لندرورها میهم راه افتاد کنار

منم . حتما نمیبب امیب دیبا. ها یکن یو تالش م یسع شگاهتینما يبرا یلیخ...گمیم: را تند تر کرد شیها قدم

 .دعوت کن

 . کنم دایتا گروه راهنما را پ زدمیم دیداشتم اطراف را د. نبود شیبه حرف ها حواسم

 يرفت رو یکه م يا کهیبار يجاده  يسه لندرور باال. آنطرف تر متوقف شد یو کم دیاز راه رس يگرید ون

که آن  میبود یینفرها نیآمد جزو اول یکه بغل دستم م يمن و پسر. دندیکش یکوه انتظارمان را م يدامنه ها

بعد از ما پنج  یبه مدت کوتاه. میذاشتگ مانیپا يرا جلو مانیو کوله ها میتنگ هم نشست. میپشت سوار شد

 صیقابل تشخ يگرید يبرا چکسیه يها افهیاما ق. هم سوار شدند که دو نفرشان دختر بودند گریشش نفر د
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 ینیب يسحرگاه تا باال يآزاردهنده  يسوزناك و سرما يرا در ان هوا مانیهر کداممان شال گردن ها. نبود

 .میرا سرمان گذاشته بود مانیرهایبادگ يو کاله ها میبسته بود مانیها

 یم ریآفرود در کو ادیبود که آدم را  يراه ناهموار. جاده راه افتاد يدست اندازها يرو دیشد يبا تکان ها لندرور

 نیدو ماش دمیو د دمیسرك کش. شد یو کم م ادیهوا ز یکه ب یو سرعت نیماش يرفتن ها نییباال و پا. انداخت

 . ندیآ یمان م یاز پ گرید

 ي قهیدق یس. دیشد واضح تر د یحاال اطراف را با وجود مه م. رفت یم ییکوهستان کم کم به روشنا ي هوا

. میدیپر نییصبحانه توقف کردند و همه پشت سر هم از عقب لندرورها پا يپناهگاه برا يها جلو نیبعد ماش

حاال هوا روشن تر شده . میستادیا مهمه دور ه. میبخور ییقرار بود صبحانه را برون از پناهگاه به صورت سرپا

خم  ندیایتا ب. افراد نیصبحانه ب لیو وسا يپخش چا ياز دخترها و دو نفر از پسرها مامور شدند برا یکیبود 

پسر  يصحبت ها. تا از همان جا کارم را شروع کنم دمیکش رونیب اطیرا از کوله ام با احت نمیشدم و دورب

 طنتیبا ش. توانم همراه گروهشان بروم یدانستم تا کجا م یگذاشته بود نم ریتاث میرو شیهمراهم و هشدارها

 استاد  يدار ینیبه چه دورب: دیدستم سرك کش يرو

 .قابل نداره: دمیخند

 .نهیاسم من شاه: دستش را دراز کرد سمتم. جواب خنده ام قهقهه زد در

 .خوشبختم منم حامدم: را فشردم دستش

با  نیبرگشت سمتم شاه یبیگرداند متوقف شد و با حالت عج یبچه ها م نیرا ب يچا ینیاز دخترها که س یکی

 .استاد يصبحانه بخور یبتون باریشال و کالهت و در نیا: زد به شانه ام یشوخ

را کالهم . دیگو یتازه واردها استاد م يکه به همه  دمیفهم هیاز برخوردش با بق. کالمش استاد بود کهیت

اطراف بالفاصله لرز  یبرف يهوا و منظره  يسرما. کردم شال گردن را از دور صورتم باز کنم یبرداشتم و سع

 . به تنم انداخت

 ...سرده یلیخ -

 . نیزم ياز دخترها رها شد رو یکیاز دست  يچا ینیس

 يرو ییچا يها وانیاز برگشتن ل یحت نکهیا یدختر ب. نفر رفت جلو تا کمکش کند کی. برگشتند سمتش همه

همه رد نگاهش را . کرد یبود و نگاهم م ستادهیمثل مجسمه خشک ا اوردیخم به ابرو ب ایناراحت شود  نیزم

 .گرفتند
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 !ش؟یشناسیم: را باال انداخت شیابروها زیتمسخر آم يا افهیبا ق نیشاه

 .ت کوهنور ندارم اصالمن دوس! شال و کاله نه نیاز پشت ا: انداختم نییاز نگاه همه سرم را پا معذب

 .شناسهیاون تو رو م دیشا -

خورد برگشت و با قدم  یبعد که تکان سخت. دیاینفر تکانش داد تا به خودش ب کی.نگاهش کردم یچشم ریز

 .ها هنوز مانده بودند رفت نیکه ماش ییتپه جا نییبلند به طرف پا يها

 ! ش؟یشناسیتو م! دونمینم: باال انداختم شانه

 ..هیلیاسمش ل: گشت یها برم نیانداخت که دون دوان به سمت ماش يبه دختر يزیت نگاه

 یلیل. تا حاال توچال و دربند هم نرفته بود یلیل! ستین یلیکردم نه ل هیتوج عیخودم را سر. سست شد میزانوها

 .ستین یلینه ل..اصال اهل کوه رفتن نبود

داغ سر . برداشتم یوانیل دیچرخیافراد م نیکه ب ییچا دیجد ینیو از س ستادمیراست ا. باختم یخودم را م دینبا

دختر هنوز هم . تپه را نگاه کردم نییبرگشتم عقب و دوباره پا. آمد میاشک به چشم ها. زبانم سوخت. دمیکش

نبود چرا داشت  یلیهمان ل یلیاگر ل. رگشتنب يبرا دیاز لندرورها بود شا یکی يمشغول بحث کردن با راننده 

 چرا ماتش برده بود؟ . رها کرد نیزم يرا رو ینیآنقدر شوکه شد که س دنمیچرا از د! کرد؟ یفرار م

که تا عصر همش سوخت  يریبزن جون بگ.و عسل تازه ریحامدخان، سرش ایب: دستم داد يلقمه ا نیشاه

 ...شهیم

 يتمام اعضا کبارهیر انگا. نداشت دنییفکم توان جو. دهانم چپاندم يحواس تمامش را تو یرا گرفتم و ب لقمه

: با دهان پر گفتم. تیجمع نینگاهم را برگرداندم ب. شد يا رهیش میانگشت ها. حس شده بود یبدنم لمس و ب

 !ه؟یچ یدونیم شیلیفام

 بهتاش  یلیل. خانوم بهتاش گنیترها بهش م بهیآره غر: گوشم زنگ زد نیشاه يصدا با

 .قورت دادم کبارهی دهییلقمه را نجو یمابق

 . دمیداغ را سر کش يبندش چا پشت

همه مدت که روز به  نیبعد از ا! بعد از سه سال؟! بود؟ يداریچه د نیا! بمانم؟ ایبرگردم  دیدانستم با ینم

 .کنم رونیرا از ذهنم ب یلیروزش خودم را به آب و آتش زدم که گذشته را فراموش کنم که ل

 . تاب برگشتم عقب دنبالش گشتم یب باز
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مثل سه ! آخر؟ يمثل دفعه ! رفتم؟ یم دینبودم که با یمگر من آن کس! کرد؟ یچرا فرار م. نکردم شیدایپ. نبود

 ...! کرد بمانم و من رفتم یخانه شان که اصرارم اطیح يآن شب تو شیسال پ

بعد بساط صبحانه ام  قهیده دق. حواسش به من نبود چکسیه گرید. سرگرم صبحانه خوردن شده بود نیشاه

 . جمع شد و همه دوباره راه افتادند

 ینفر گروه راه زدهیدوازده س نیرا هم گردنم انداختم و ب یعکاس نیمن دورب. میها را باز پشتمان انداخت کوله

 قهیشدم هر چند دق یفکر نکنم کمتر موفق م یلیکارم متمرکز باشم و به ل يکردم رو یم یهر چه سع. میشد

احتمال داشت از امدنش . نبود. انداختم یمدوباره اش نگاه  دنید الیور و اطراف و پشت و جلو را به خد کباری

 . شده باشد و همان پناهگاه مانده باشد مانیپش

و ارتفاع  يرو ادهیپ ریمس يبلند درباره  يکرد چند قدم جلوتر با صدا یم ییها که گروه را راهنما یاز محل یکی

و برف  خیو حواسمان به  میاز گروه جدا نشو يبهانه ا چیخواست به ه یم. کرد یصحبت م یاحتمال يو خطرها

ممکن است با شروع تابش آفتاب سقوط  هک میها حرکت نکن لیقند ریز. میباشد که سر نخور مانیپا ریز يها

 . کنند

 . میرفتیبرف م يسخت و از همان اول تا مچ پا تو ریمس. درست بود نیشاه يها حرف

 گرید کباریفقط . همراهمان باشد نکهیا دیبه ام. به اطراف انداختم يا دوارنهیبعد باز هم نگاه ام ي قهیدق پنج

 کیاز نزد گرید کباریفکر کردم اگر فقط . بود و من نه دهیانصاف نبود که او چهره ام را د نیا. دمشید یم

اما . کنم یخبر زندگ یو ب گریتا چند سال د متوانم باز برو یم. ستیعمرم کاف ي هیبق يبرا نمیصورتش را بب

 . نبود

 يدیغرق در سف زیهمه چ. بگردم یعکاس يدنبال سوژه برا یتوانستم به راحت یم گرید میاول که رد شد چیپ از

چند بار برگشت عقب و هشدار  نیشاه. رمیتا عکس بگ رفتمیو آنطرف م نطرفیا نمیبا دورب. متبلور برف ها بود

 یکیاستراحت در پناه  يبعد برا مین وساعت  کی. را عوض نکنم رمیخبر مس یباشم وب میپا ریداد که موظب ز

گذاشتم و از  نیزم میکوله ام را کنار پا. میکمپوت بخور درهایتا به دستور سرپرست ل میاز صخره ها متوقف شد

 شتریو سرما ب خیو برف و  میباال آمده بود يشتریمسافت ب نکهیحاال با ا. کمپوت آناناس را گرفتم نیدست شاه

از  یلیاز توقفمان نگذشته بود که ل قهیپنج دق. تند تر مانیگرم تر شده بود و نفس ها مانیشده بود اما بدن ها

اما . بود دهیصورتش هنوز هم با شال گردن تماما پوش. آمد یارام و کند راه م يبا قدمها. شد شیدایپشت سر پ
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 یرا کنارش م مروز و شب شیمن است که سه سال پ یلیهمان ل به،یر غردخت نیدانستم که ا یم گریمن د

 !بهتاش یلیهمان ل. گذراندم

 ییو گذرا یچشم ریرفت نگاه ز یجلو م شیهوا خشک مانده بود و نگاهم با قدم ها يمن که دستم رو برخالف

به محض نشستن . نشست یتخته سنگ يتوانست رو یکه از من م ينقطه ا نیبه سمتم انداخت و در دورتر

. گفت خوبم. را بپرسد شزانو زد تا حال شیکمپوت برد و کنار پا شینفر برا کی. را با دست گرفت شیساق پا

 رگ به رگ شده میپا

 . دمیرا شن شیصدا

 یسه سال. دمیرا شن شیکردم باالخره صدا یرا در ذهن خودم مجسم م شیاز سه سال که روز و شب صدا بعد

اگر من رفتم، باز  میبگو. صحبت کنم ریدل س کیو زنگ بزنم و  رمیتواسنتم شماره اش را بگ یکه هر روزش م

هر شب در خواب  شتریباز هم از تو ب اام نمیتو را نب گریاگر من خواستم د میبگو. دمیزجر کش شتریهم من از تو ب

و برگردم اما  یکن میکه صدا من رفتم! يامدیرفتم اما تو هم دنبالم ن یم دیبا میبگو! نگاهت کردم الیو خ

و از  يافسرده شد دمیکه شن يآنقدر عزادارش بود.....شهیمثل هم. يبود اوشیتو عزادار س. يرا هم نکرد نکاریا

 ...خانه یستو نش يدانشگاه انصراف داد

 . بسته شده بود میانگار راه گلو. کمپوت را نتوانستم تمام کنم یمابق

و  یرکیرزیز یحت ،یدزدک یحت. هم نگاه کنم یلیتوانستم به ل ینم گریاز گذشته د قهیهمان چند دق يادآوری با

 . یپنهان

 .میبلند شد دوباره

. شد یقدم ها آهسته تر و محتاطانه تر برداشته م. شتریشد و کوالك ب یهوا سردتر م میرفت یچه باالتر م هر

 نطرفیعکس گرفتن ا ياز عمد سرعتم را آنقدر کم کردم و آنقدر به هوا. دیآ یپشت سرمان م یلیدانستم ل یم

بعد از سه چهار ساعت راه رفتن . دکر یحرکت م یلیکه ل ییجا يدرست جلو. فتمیو آنطرف رفتم تا ته صف ب

نفس باعث شد چند نفر از آمدن  یو تهوع و تنگ چهیاحساس سرگ. ها مشخص شد یدر بعض یآثار ارتفاع زدگ

 رینگاه کردن مس يبه هوا کباری. به عنوان مراقب کنارشان بماند یلیبود که ل نیتمام دلهره ام ا. انندبازبم

 .راحت شد المیخ دیآ یسرم م پشتکه هنوز آهسته  دمیبرگشتم عقب و د

که  یگذاشتم و از صف خارج شدم تا از تک درخت نیدستکش ها را زم. شد راحت عکس گرفت یدستکش نم با

 .و زود برگردم رمیرف خم شده بود عکس بگبار ب ریز
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 : گفت ینرفته بودم که کس شتریچند قدم ب هنوز

 خطرناکه دیپاتون و اونجا نزار -

عکس  يگذاشتم و برا یقبل يرا همانجا میآگاهانه پا. زمان و مکان متوقف شد يلحظه ا شیصدا دنیشن با

 ریمس نیاز ا: آمد یکه پشت سرم م دمیشن یم شیها نیپوت ریخرد شدن برف ها را ز يصدا. گرفتن جلوتر رفتم

 .گروه شیپ دیبرگرد. دیبر دینبا

 . که باالخره مرا مخاطب قرار داده بود و دنبالم آمده بود نیهم. بود یبزرگ تیهم موفق نیهم. را ندادم جوابش

 .دیبرگرد دیکنم اونطرف نر یخواهش م: ملتمسانه شد شیصدا

از کدوم  گهیم یبه ک یحاال ک! نیرو بب ایکار دن: بدهم نتوانستم هیو کنا شیدون نکردم جوابش را ب یچه سع هر

گوش داد به من که حاال من گوش بدم  یک...عمر همه رو از راه اشتباه رفتن منع کردم هیمن خودم ! دیراه بر

 .بهش

  دیاون سمت نر دیلطف کن. ستیحرف ها ن نیاالن وقت ا -

گروهت، من منحرف  شیبرگرد پ یمنحرف ش ینگران یلیبه پشت سرم انداختم شما اگه خ ینگاه مین

 !میخداداد

 ...آقا حامد -

برگشتم و . و هوا پرواز کرده بد نیزم يرا چنان رها کردم که اگربندش گردنم نبود رو نیدروب ستادمیا اریاخت یب

 ...ظه اتون برگشته سرجاش انگار شکر خداحاف! خدا رو شکر دیپس اسم من و بلد: غضب آلود نگاهش کردم

 .يگرینگاهش را انداخت سمت د تیرا جمع کرد و با عصبان شیها لب

 ادتونیهم  گهید يزایچ یلیپس حاال که حافظه اتون برگشته خ: را رمیمکث ادامه دادم هم حرفم را هم مس یب

 .به زبونم ارمیدادم اسم حامد و ب یبه خودم اجازه هم نم گهیشما بودم د يکه اگر من جا ییزایچ. حتما ادیم

گفت و زبان تند  یم يزیدلم چ شهیباز مثل هم. رفتم یداشتم تند م. را گفتم و غضبناك به راهم ادامه دادم نیا

 یلیکردم که آن وقت ل یخدا خدا م. شوم یم مانیپش دهینکش قهیدانستم که چند دق یم. يگرید زیچ زمیو ت

 . با عذاب وجدان سر کنم دیعمر بعد از آن را با کیحرف ها را رفع و رجوع کنم وگرنه  نیشد تا بتوانم اهنوز با

داد اما  یتذکر هم نم گرید میگروه دور شد ي هیو بق یاصل ریاز مس یحواسم نبود که حاال حساب. سرم آمد پشت

 ..چند سال نیشده تو ا فیچقدر اعصابتون ضع: خونسرد و آرام بود یلحنش به طرز اعصاب خردکن

 ..اون موقع که شما...کردن فشینشده ضع فیضع: دمیهوار کش دوباره
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 .مواظب باش: هوا داد زد یب یلیل. فتمیگرفتم که ن یسنگ يدستم را لبه .دیلغز میپا ریز يزیچ

هوا دراز شده بود نگاه  يبه دستش که رو. و خشم گر گرفته بود تیبدنم از شدت عصبان. جلو تا بلندم کند دیدو

 .تونمیخودم م: انداختم یچپ

که به  مهیدو سال و ن کیمحض اطالعتون من نزد: کرد بلندم کند یکاپشنم را گرفت و سع نیاست يلجباز با

 ...کنم یکار م يکوهنورد يصورت حرفه ا

 .ختیفرو ر مانیپا ریرا راست نکرده بودم که ز میزانو

 .میمحض معلق شد يدیو هوا و سف نیزم انیم یلیل غیج يبا صدا یعرض چشم برهم زدن در

 

 ام یس فصل

  اوشیس

آفتاب سر . را چک کنم نیماش يو سرم را باال کردم تا اسم گالر نیفرمان ماش يبار خم شدم رو نیصدم يبرا

 یتر م قیخودش بود، هر بار که دق. کرد یآدم را هالك م شیو گرما نیماش ي شهیش يظهر افتاده بود رو

نوشته بودند  یو برق قپر زر یرنگ با مشک یطوس يبزرگ فلز يتابلو يرو. شدم یمطمئن م شتریب دمید

 .مهراد ياتوگالر

 ينه وردست ها دیشد مهراد را د ینه م. شد ینم دهیکه من منتظر نشسته بودم داخل مغازه د ییاز آنجا اما

 ادهیپ دیکه اول و آخرش با دمیرس جهینت نیدادن به ا کیساعت دل دل کردن و کش میبعد از ن. اش یاحتمال

 . شوم

 .زدم دیمغازه داخل را د ي شهیها از پشت ش نیماش دنید يو به هوا ستادمیرو ا ادهیپ يتو رفتم

کردم که حتما همان  یالبافیخودم خ يو برا ستادمیا. داخل بودند که چهره هاشان مشخص نبود يچهار نفر سه

 نیتوانست همچ یگردنش انداخته، مهراد م يکلفت نقره ا ریو زنج دهیپوش یمشکشرت  یکه ت ستیپسر

 یمغازه با گوش يداشت و چهارشانه تر بود و انتها يکه قد بلندتر گریآن نفر د دیشا ای. داشته باشد يا قهیسل

 دمیرخش را د میتا ن. از کنارم رد شد و رفت داخل یخودم بودم که کس االتیدر عالم خ. کرد یاش صحبت م

 . شد یاش هرگز از ذهن آدم پاك نم یو رنگ يا شهیش يمهراد با آن چشم ها ي دهیورز کلیقد و ه. شناختم

 فیک. زدم داخل شد یم دیبودم و د ستادهیاش ا يگالر ي شهیش يتوجه به من که جلو یاما او ب دمیاو را د من

. مغازه بودند گرم خوش و بش شد يکه تو گرید یو با کسان زیم يکه دستش بود را انداخت رو یکوچک مدارک
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از  يروز کیبود که  يمهراد انهم نیا! اصال چرا آمده بودم سروقتش؟! مغازه اش؟ يچرا آمده بودم جلو

کرده بودم و  دایپ ریحاال بعد از سه سال، دل ش. گشتم تا خودم را گم و گور کنم یم یترسش دنبال سوراخ موش

 یکه دنبال خودت م اوشمیسپر کنم که من همان س نهیقد الم کنم و س شیجلو میایتوانم ب یراحت که م الیخ

کردم  یم یکه سع ییزهایتمام چ ادی. يکرد یپولم م کی يهمه سکه  يو آن ور و جلو نوریا يدیکش

 . آورد ادمی یکرد و غم تلخ ینیقلبم سنگ يفراموششان کنم رو

 !؟کمکتون کنم تونمیم...سرکار دیببخش -

و نگاهم  رونیتنه اش را از مغازه آورده بود ب مین يپسر. هراسان برگشتم سمت صدا رونیآمدم ب الیفکر و خ از

 .کرد یم

 !جان؟: قدم رفتم عقب چند

. من در خدمتم دییبفرما دیدار يعرض کردم اگه امر: دهدیم لمیتحو يکنم لبخند الیتر از آن بود که خ يجد

هامون  نیداخل من در مورد ماش دیاریب فیتشر دیخوا یم. دیکن یو نگاه م نیتریو دیهست دار یربع هی

 . اطالعات بدم خدمتتون

 . نمیبودم که مهراد را بب آمده

 ! ام ستادهیا شیو سالم جلو حیکه چطور بعد از سه سال سر پا و صح ندیبودم بب آمده

 . اش را کرده بود یمام سعزدنش ت نیزم يهستم که برا یخواستم نشانش بدهم که من همان کس یم

 .رمیرفته را از او بگ يروزها يبودم با نشان دادن خودم انتقام همه  آمده

 .شمیممنون م. بله -

 .مطمئن و مصمم پشت سرش داخل رفتم يقدم ها با

 .آمد یو عطر م گاریتنباکو و س يمخلوط از بو یظیغل يبود و بو کیمغازه نسبتا تار داخل

 يلم داده رو يکوریکه مهراد  دمیپسر راهنما د ياز سر شانه . میو جلوتر رفت میها رد شد نیماش انیم از

 .زدیطبق معمول داشت با تلفن حرف م. کشد یم گاریهم و س يرا انداخته رو شیو پاها یصندل

 !مد نظرتون هست؟ یچه مدل -

 .بود گریسمت د کی نگاهم

 .که باشه یهرچ. ستیهم مهم ن متشیق. خوامیکه براتون اومده رو م ییوندایمدل ه نیدتریمن جد -
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ثابت  میکفش ها يرا با دقت ورانداز کرد و رو میاش سرتا پا دارانهیقدم عقب تر برداشت و نگاه خر کی پسر

سرکارش  ایحرف ها باشم  نیمال ا دیا یکرد که به ظاهرم م یم نیحتما داشت با خودش سبک سن. ماند

 .گذاشته ام

 ..دیاجازه بد. ستیمن ن يبه عهده  گهید نیا. خب اریبس: سرش را تکان داد عاقبت

 . زند یم شیکه صدا دمید. آرام تر و مودبانه تر شده بود و برگشت سمت مهراد لحنش

 . دمیشن یم میگوش ها يرا تو دنشیکوب يآنقدر تند که صدا. زدیتند م قلبم

 .رمیو سالم و خوشحالم انتقامم را از مهراد بگ حیادن خود صحبودم با نشان د آمده

جلو آمد، عکس  یبرگشتم پشتم را کردم که وقت. و خم شد و شروع کرد پچ پچ کردن زشیم يرفت جلو پسر

آرام و فخر فروشانه اش را  يو قدم ها یصندل دنیعقب کش يصدا. نمیبب میا کدفعهی دنیالعملش را از د

 . دمیشن

 .ام متوقف شد يمتر کی در

 .دییبفرما -

 ي افهیق. و نگاهش کردم دمیپا چرخ يپاشنه  يرو. آرام تر شده بود یفقط، کم دینکرده بود شا رییتغ شیصدا

 شیو مردمک چشم ها ستادیصاف و صوف تر ا. کرد رییتغ کبارهیخمارش به  يحال و حس و چشم ها یب

 .بزرگ تر شد

 !حال شما؟. سالم: زدم یزانرا با زبانم تر کردم و لبخند لر لبم

 یمیعظ راتییبا تغ دیکردم با یاما بر خالف انتظارم که فکر م. شده بود دایپ شیموها انیم دیسف يتار مو چند

 . نخورده بود یتکان نیمواجه شوم چهره اش کوچکتر

 .ترساند یهنوز هم آدم را م شیها چشم

آقا پارسال دوست ! نجاستیا یک نیبب..به به: صورتش انداخت يرو يلبخند بزرگ و بدقواره ا.را نباخت خودش

 .یچیبه ه یچیامسال ه

 !برامون بهتر بوده یچیبه ه یچیه: را باالتر گرفتم سرم

 . زیسمت م میتعارف زد برو. زد و دوستش را رد کرد که برود يپوزخند

دست  يبا اشاره . بود زشیم يمهمان که جلو یصندل ينشستم رو یساختگ یالیخ یاعتماد به نفس و ب با

 .اورندیدستور داد که دو تا قهوه ب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فالح لدای  – ردیگ یانتقام م

wWw.98iA.Com ٤٣٢ 

ما  ادی دفعهیشد  یچ! چه خبرا؟. نمیبگو بب...خب: را در هم قالب کرد شیدست ها. خم شد سمت من بعد

 ا؟یآقا س يافتاد

 بیبا نگاهش تک تک حرکاتم را تعق. کند حالم بد شد میصدا ایمثل او س يمنزجر کننده ا ي بهیغر نکهیا از

 یم ایدن نیکه در ا یتنها کس. خودش را راحت کند الیگشت تا خ یدنبال اثار استرس و اضطراب م. کرد یم

 .برادرش حامد بود دیایمهراد برب زیت يتوانست از پس چشم ها

 .عرض ادب يگفتم برسم خدمتت برا. تالیتعط يبرا رانیبعد سه سال برگشتم ا. قربان ستین یخبر خاص -

و دم و  یخونیاونور و درس م یاتفاقا که رفت دمیآره شن.خدمت از ماست. يدار اریاخت: از پاکت در آورد يگاریس

 لند؟یتا ای يبود يمالز! اونطرف؟ استیکار و بار چطور نمیخب بگو بب... يبهم زد یدستگاه

همه جا واسه شما  یاگه از اون لحاظ دنبال رفتن باش: گفتم الیخ یسرم را خم کردم و ب. اش شدم هیکنا متوجه

 ..بهشته

 ..بفرما: زد و پاکت را هل داد طرف من گارشیبه س یقیپک عم.خنده ریز زد

 .ممنون کشمینم -

 .میبرداشت تیدوران جاهل يطنتایش نیما دست از: نکرد اصرار

 يبرام جا یلیخ. بود نیخدمت هم هم دمیکه رس یلیدل شتریاصال ب! يمزدوج شد دمیآره شن: کردم یدست شیپ

 ...سوال بود که

لرزوند و خاطرخواهاش و شب به  یرو م ایکه منم منم کردناش دن يکه آق مهراد! ؟یکه چ: را قطع کرد حرفم

 ! نه؟! و گرفته؟ یببرتشون ک یدم در آشغال زاشتیشب سر ساعت نه م

 .من است يچون و چرا یب يکردم مهراد الگو یوقت فکر م کیچرا . حال خودم تاسف خوردم به

خانوم  نیبوده ا یک....و ادیداستانا بدم م نیکنم و از ینم یعروس چوقتیه یگفت یبه همه م ادمهی! آره -

 .داده رییتو رو هم تغ دیخوشبخت که عقا

 .دز یبرق نم گرید. فروغ شده بود یب شیچشم ها یرنگ عسل. زد و نگاهم کرد گاریبه س يگرید پک

 .و قهقهه زد زیم يرو دیدستش را کوب. خنده ریزد ز کدفعهی

 ...و گرفتم که از خودم هفت خط تر بوده یکیرفتم  یول...باورت نشه دیشا -

پشتم بود  یزندگ يروزها نیکه سخت تر یهمان کس..شهرزاد: گوشم زنگ خورد ينگهبان برج تو يها حرف

 .کرد یو کمکم م
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 !؟يکار و کرد نیشد که ا یچ! ؟...خب: اطالع نشان دادم یرا ب خودم

من که سن ازدواج مهراد  يبابا يپا ریتو تهران اون نشست ز نجا،یعمو دارم ا هی. ازدواج من داستان داشت -

 یگفت خدا کار آدما رو ب یم. کارا کنه نیبابام رغبت نداشت واسه من از ا...و دیباال بزن نیگدشته و براش آست

و سر به راه  بیدختر نج هیمحاله بتونه  فتگ یم..خودش يبه جونش لنگه  ندازهیو م یکیآخر  زارهینم جواب

 ...کنه دایپ

 . قهقهه زد دوباره

گشت تو  یکرد واسه خودش م یگوش نم یمامانم ول. به تو فروختم آخه من يتر زمیچه ه....آخ بابا..آخ بابا -

جلسه دو جلسه حرف  هی میرفت یآقا ما م. کرد یدخترا رو برام نشون م نیمحجوب تر هیو در و همسا لیفام

! زدمیحرف م گهیزبون د هیاصال انگار من داشتم . میفهم یو نم گریحرف همد دمیدیباهاشون اصال م میزدیم

دوست  يگفت حق ندار يشب قبل نامزد یچیه! چرا بهم خورد؟. رفتم مینامزد يتا پا شونیکیخدا شاهده با 

من ! يو اما اگر بزار یکن یکه واسه من امر و نه یباش یگفتم آخه تو ک! یدخترت و تو مراسم دعوت کن يها

بهم  یه. خالصه نشد که بشه...چرخونم سر انگشتم یکنم و م یم یتهران و دارم امر و نه هیعمر  هیخودم 

باهاش کار کنم تا  نمینصف عمرم و بش دیبا رمیمامان بگ يانتخابا نیاگه از ا. ينجوریا شهینم دمید. خورد یم

 یبهم معرف يدختر هیدوست و همکارا  نیاز ا نکهیشدم تا ا الیخ یب گهید. بدم ادشی یطونیدو کالس ش

 ماشاال دهیمن و درس م...بودمش دهید امیتو مهمون. با هم میداشت یواشیرفت و آمد  هیکردن که قبل تر هاشم 

 ...شهرزاد. آره. ماشاال: تکان دادم یرا عصب سرم

 ! ؟يدیشن یاز ک! شهرزاد خانوم: را انداخت باال شیابرو يتا کی

. باهاش داشتم یمتیچه صم شیرفته که من سه سال پ ادتیحتما : حاال وقت من بود که عذابش بدهم دم،یخند

 یزندگ الیو هیماه باهاش تو  هی کیاون موثع من نزد یول. ته اسمش میزنیخانومم م هی ستین يحاال مساله ا

ازش ...میگذروند یخوش م میشتمن و شهرزاد خانوم دا. گمایو م يهمون موقع که و دنبالم بود. کردم یم

 ...کنه یم فیبرات تعر میداشت یبپرس سر فرصت خاطرات خوب

و  ختینذار صورتت و از ر: هوا بلندم کرد يام را گرفت و رو قهی. آورد سمتم ورشیهوا  یب زیآن طرف م از

 ...ندن صتیاز پاسپورتتم تشخ گهیبندازم تا د افهیق

 ..و گفتم قتیحق -

 . هجوم آورد میاشک به چشم ها. پوستم سوخت. را چسباند به گردنم گارشیس
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 ...یباش دهیبه سرت که تو خوابم ند ارمیب ییبال: صورتم يرا اورد جلو صورتش

 یسوختگ ياز جا. هوا بردم سمت گردنم یا بدستم ر. کردند مانیجلو آمدند و از هم جدا شیتا از دوست ها دو

 . آمد یخون م گارشیس

گفتم  یبهش م. کرد که من و نجات بده یهمه کار م...ازش بپرس! زنت عاشق منه: مغازه اش داد زدم وسط

 ..نطوریگفت منم هم یم.. خورهیحالم از مهراد بهم م يشر

کردند مهارش کنند پرتاب کرد  یم یکه سع شیرا از پشت دست دوست ها زشیم يرو نیسنگ ي منگنه

 .متشیگرانق يها نیاز ماش یکی يدادم خورد به بدنه  یجا خال. سمتم

 ...يریاز دستم نم گهید نباریباز به جونت که ا فتمینزار ب: زد هوار

 ...سمت من ومدیو باز م دیچرخ یدست هزار نفر م ریز.واسه پولت زنت شده -

 .شده بود ریخون و عرق از گردنم سراز. ابانیآمد و من را کشان کشان برد سمت خ یکس

هنوز که  دونمیمن که م. يریبگ شیو آت يکنم تا آخر عمر حسرت بخور یم يکار: دمیرا شن ادشیفر يصدا

 ...به هم رسونمیو حامد و تا سر ماه نشده م یلیل. يسوزیم یاز چ يهنوزه دار

 .بزند طیتوانست در ان شرا یبود که م یحرف نیبچگانه تر. دمیته دل خنداز . میخند دشیتهد به

 . نیام را مرتب کردم و رفتم سمت ماش قهی

 یلیانتقام گرفتن از خودش هم که شده ل يبرا خواستیبودم که دلم م یدانست سه سال تمام من آن کس ینم

 .هم از هم دور شده باشند ایدن کی ياگر اندازه  یحت. و حامد را برسانم به هم

*** 

آدم مگه با شعله : زدیکردنم پماد م یسوختگ يجا يرو گریدست سرم را گرفته بود باال و با دست د کیبا  مادر

داغ و فشار  زیچ هی یکیانگار  قهیعم! ستیشمع ن یسوختگ يجا نیا! سوزهیم قیانقدر عم کیک يشمع رو ي

 .داده باشه رو پوستت

 . بدم برات حیچند بار توض گهیمادر من، بسه د! بابا يا -

فهمم آب و  یمن نم! باز؟ یکن یچکار م يراستش و بگو دار! اوشیس: از دوا و درمان برداشت رفت عقب دست

 !؟یکن یشروع م نجایا رسهیچرا تا پات م! ! ؟یچ ایکشور ناسازگاره باهات  نیا يهوا

. همون که گفتم ؟یکن یم یالبافیخودت انقدر خ يکردم مگه؟ چرا برا کاریچ! زم؟یکنم عز یو شروع م یچ -

 .تولد دوستم سوخت کیبا شمع رو ک
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 . داد رونیرا پر حرص ب نفسش

 یگوش. تارا پشت سرش تلو تلو خوران از در تو آمد. که ببرد ینیس يتو ختیرا ر گرشید يو پنبه و داروها پماد

و بده به  یگوش: بلند شد ییرایالهام از پذ يصدا. آمد یداد و جلو م یمهوا تکان  يام را گرفته بود دستش و رو

 ..تارا ،ییدا

 .خورد از دستش گرفتم یرا که زنگ م یو تپلش را سفت ماچ کردم و گوش دیسف صورت

 .ناشناس بود شماره

 .دییبفرما! بله؟ -

 !؟یشناخت..سالم -

 !نه -

 .شیهم دروغ گفتم مثل سه سال پ باز

 .شناختمش یخودش هم بهتر م از

 .شهرزادم -

  کیعرض تبر يبرا زدمیزنگ م دیبابا شرمنده شدم من با يا. بله بله.....ها -

 !؟يبه شوهر من زد یبوده که امروز رفت ییچه حرفا نیا. زیزبون نر: آمد يخشن و جد. خشک شیصدا

بعد سه سال .. با هم میفاب بود قیفر یزمان هیمعرفت  یب! عوض خوش آمد گفتنته؟ نیا: اتاق را بستم در

 !یچیبه ه یچیبرگشتم ه

و  یهمه چ يکه ازش پر دونمیم يدیکه از مهراد کش دونمیم. زنگ زدم باهات اتمام حجت کنم...اوشیس -

واسه انتقام گرفتن  رانیا یاگه برگشت. کرده بودم فقط یمن بهت خوب. من بهت بد نکردم یول! ادمهیو  دونمیم

 .یکن ینابود م يمنم دار يگریفقط از مهراد انتقام نم! بعد از سه سال نکن

 !یآدم بش نیزن ا یرفتیبود نم ادتی یتو اگه همه چ -

با هم به توافق . میکه ازدواج کرد میو دوست داشت گریمن و مهراد همد. ما ياز گذشته  یدونینم یچیتو ه -

بود  یکه انقدر عصبان يبهش گفته بود یچ دونمینم! من و گرفت يشدم نه اون زورزنش  ينه من زور.میدیرس

 . دیکش یت غروب هوار م

 ها؟ ده؟یصداش بر گهیاالن د! د؟یکش یم: دمیخند

 رفته ...افتاده ياتفاق بد هینه  -
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 !کجا رفته؟ یچه اتفاق -

مهراد . رود یافتد و م یحامد است که راه م يدانستم که مهراد فقط برا یم. دلشوره گرفتم. کرد یطوالن مکث

 .داد یفقط به خطرات اطراف خامد عکس العمل نشان م

 !شده؟ یچ گمیم -

 ..اونجا گم شده. حامد رفته بوده کوه -

 ! ؟یچ -

هوا  یکیتار يها یکیتا نزد. نشدن دایپ گهیجا از گروه جدا شدن و بعدم د هیرفته بوده با هم بودن  یلیآره با ل -

 !نکردن دایازشون پ ياثر چیاما ه. بالشون گشتندن

 کردن؟ یمگه با هم اشت! کرده؟ یم کاریاونجا چ یلیل! ؟یلیل! نه: تخت ينشستم لبه . رفتم وا

 ...نه -

به حامد گفته بود برو . ننیو اونجا بب گریدو تا همد نیبود که ا دهیمهراد نقشه کش: کرد یمکث طوالن دوباره

با اون گروه  یلیدونست که ل یاز اونورم م. رنیدارن م یگروه خوب هی ریهنوز برف هست عکس بگ گنیاونجا م

 ...رهیکنه و م یکار م

و  ینقشه نکش هیبق یزندگ يروز برا هی یلعنت بهت اگه تونست! لعنت بهت مهراد: هم فشردم يرا رو میها چشم

. گهیدو تا نرسن به همد نیکه ا شیزد به آب و آت که خودش و نیا...زنم گرفته آدم نشده باز! سر جات ینیبش

 !؟...شد حاال یچ. و حامد نرسن به هم یلیهممون و بدبخت کرد که ل

 . در را باز کرد و داخل آمد مادر

و قبول کرده که  هیجفتشون بدون هم چجور یزندگ دهیشده حتما د مونیدونم حتما پش ینم: گفت شهرزاد

قطع کنم  دیبا. فعال دلشوره دارم که جفتشون گم شدن. دونمیچم... برسن بهم هم دیو دوست دارن و با گریهمد

دست  تیسر کار و زندگ يمالز روبرگرد ب! اوشیکه بهت گفتم س یینره حرفا ادتی...بخواد زنگ بزنه یکس دیشا

بسازه و  تیگداستان واسه زند هیدوباره  ایخوام مهراد بزنه اش و الشت کنه  ینم...منم بردار یاز سر زندگ

ازش انتقام  یتونینم. اوشیس فتیبا مهراد در ن! یاز جا بلند ش یدفعه با کمک خانوادتم نتون نیبدبختت کنه که ا

 . يریبگ

 ..شد به من هم خبر بده يخبر میتوانستم بگو تنها

 .تماس راقطع کردم و
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 ! چه شده؟ دیپرس مادر

 .گردنم تازه درد گرفت یزخم و سوختگ يجا

 

  کمی و یس فصل

  حامد

 .داد یبه شدت تکانم م یدست

 ...حامد...حامد -

 يگرفت که دوباره در خلسه  یآنقدر درد م یسرد و سفت، بدنم با هر حرکت نیخشک و زم يها خی يرو

مزاحم  یخواست ب یفقط دلم م. چشم باز نکنم گریکرد تا د یم میکاش رها يا. رفتم یو خواب فرو م یهوشیب

 . بلند نشوم گریبخوابم و د

 ...حامد -

 طیدر مح شیصورتم فرود آمد که از انعکاس صدا يتو یلیخواند س یکه اسمم را م ییپشت بند صدا نباریا

 یرا نم ییجا میحس بودم که چشم ها یجان و ب یاما آنقدر ب. را باز کردم میپلک ها ياطراف به زحمت ال

را از  یلیو هراسان ل انیگر يبتوانم چهره  يبعد يها یلیس افتیتا پس از در دیطول کش يچند لحظه ا. دید

. دور و اطرافش نداشت يبا رنگ ها یرنگ صورتش فرق. کنم کیتفک دیو سف یخی يوارهایاطراف و د طیمح

روشن اطرافمان وهم  مهین يهوا. دیلرز یرعشه وار م شیخورد و شانه ها یپر سرو صدا به هم م شیدندان ها

 بود  زیانگ

 ...بلند و ناله وار گفت خدا رو شکر. لرزشش هم. اش آرام گرفت هیگر دیرا د میچشم ها تا

 . و رفت عقب تر نشست دینشسته بود خز نیکه زم ییدو زانو يرو و

منجمد شده بود دوباره شروع به  میدر رگ ها شیپ يا هیکه تا ثان یدوباره جان گرفتم انگار که خون دنشید با

شد که هر دو زنده و  یباورم نم...و بدوم ستمیبا میدو پا يرو دواریتوانستم ام یدوباره م. کرده بود دنیجوش

 ..میهم نشسته باش يسالم روبرو

 م؟ییما کجا: دمیبود پرس بهیخودم غر يکه برا ییصدا با

 .تکان داد یاطالع یب يرا به نشانه  سرش
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به عمق  یخی يا اهچالهیکه درون س دیسر یکردم به نظر م یو با دقت اطراف را بررس دمیخودم را باال کش ارام

 يو ستاره ها اهیسر آسمان س يو سنگ بود و باال خی شیوارهایکه د يا اهچالهیس. میچهار پنج متر افتاده باش

بلند شوم که  میکردم از جا یسع. بود افتاده نیزم يام چند پا آنطرف تر رو یکوله پشت. زدند یچشم م يشب تو

حس بود که شک  یآنقدرب. افتاده ریگ یبزرگ خیتکه  ریز نییاز زانو به پا میتازه متوجه شدم که پا. نتوانستم

 .نه ایهنوز به بدنم وصل باشد  ییکردم اصال پا

 شیکاپشنش اشک ها يها نیبا است. نکرد یحرکت نیاما کوچکتر دید میپا دنیکش رونیب يرا برا میتقال یلیل

 . اك کردرا پ

 ...يتو زنده ا -

 .دادم هیپشتم تک ي وارهیو به د دمیبالتر کش یبدن دردناکم را کم. را ندادم جوابش

سر داد  نیزم يچهار دست و پا خودش را رو. برگشت کدفعهیبر باد رفته اش  دیحرف تمام ام نیبا گفتن ا انگار

 . شد یاز آنجا داخل م ژنیسرمان که نور مهتاب و اکس يباال يبه تنها روزنه  دیتا رس

 ينطوریا...باشه ارتفاعش دیچهار پنج متر با. دو تا صخره نیب میفکر کنم افتاد: و گفت دیرا باال کش دماغش

 ...کنن ینم دامونیپ نجایا

 . ختیر رونیرا ب لشیاش را باز کرد و وسا یمنتظر جواب من بماند با شتاب در کوله پشت نکهیا یب

 نیو بلند سوت ب زیت يصدا. دنیو شروع کرد به سوت کش ستادیبلند شد مقابلم ا. آوردرا در یرنگ یمشک سوت

 . زدیسرم زنگ م يو تو دیچیپ یاطراف م يوارهاید

. ندارد يا دهیکار فا نیکه ا دیرس جهینت نیسوت زدن عاقبت به ا قهیبعد از ده دق. را با دستم گرفتم میها گوش

 .بود خی ریکه ز میپا يچهارزانو نشست جلو. آورد رونیو چراغ قوه اش را ب نیزم يسوت را انداخت رو

 .میاریکمکت کنم پاتو درب خوامیم -

خانم ..جا افتاده تر. بزرگتر شده بود. شد زل زدم یم دهید ینور چراغ قوه نوران ریمهربانش که ز يچهره  به

 یلیهمان ل. همان چشم ها بود شیاما چشم ها .تر کرده بود نیریسه سال صورتش را مهربان تر و ش نیا...تر

 .شناختم یخودم که م

 .به کمک ندارم ازین -

من : دلمه بسته بود یخون سرخ رنگ شیابرو يگوشه  د،یکش رونیب شیرا تند از دست ها شیها دستکش

 نهیحرفه ام ا! نهیمن رشته ام ا. بلدم هیاول يکمک ها
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 یبود م نیبود حرفه ات ا نیاگه رشته ات ا: از درد بود گفتم یکه ناش یتیبا عصبان. را جا به جا کند خیزور زد  و

 !مینبود نجایو ما االن ا یکن یم کاریچ يدار یدونست

 !يگوش نکرد یمن بهت هشدار دادم دور نش: را بلند کند خینگاهم کند دوباره زور زد  نکهیا یب

. دمیرا شن میقرچ شکستن استخوان پا يش صداوزن ریبود که موقع تکان خورد ز نیتکان خورد آنقدر سنگ خی

 !ياین یخواستیم: دمیعربده کش

 . ختیر نیزم يها رو وارهیاز برف از د ییو پودره ها لیقند چند

اگه ! که افتاده هیاتفاق: به صورتم گفت یکینزد يدو زانو نشست و از فاصله ا يصاف رو یلیل. کنار افتاده بود خی

 ينطوریهم گهیبار د هیاما اگه . هست ییراه هیپس  میفرصت و نداشت نیو ا مینبود نجایاالن ا میریقرار بود بم

 !میریو بم میچند ده متر بهمن بمون ریاون وقت ممکنه ز یداد بزن

 .و پشتش را کرد به من دیحرف دماغش را بچه گانه باال کش نیبند ا پشت

 ...دمیشکستنش و شن يپام شکسته، صدا: نشسته اعتراض کردم کاریکردم ب فکر

 .دونمیم: داد یانجام م يپشت به من داشت کار. دمیرا د شیدست ها حرکت

. که از ته کوله اش جدا کرده بود آمد سمتم یسفت يبرگشت و با پوسته . اش اعصاب خرد کن بود يخونسرد

 میرا آتل وار دور پا پوسته. رمیتوانستم بگ یبود که م یارامش نیدر آن لحظه بزرگتر دوارشیو ام يجد يچهره 

 . دیچیرا پ میداشت چند دور محکم پا لشیوسا يکه تو يگذاشت و با باند تور

 شیو گونه ها ینینوك ب. شده بود دیصورتش سف. کردم ینگاهش م اریاخت یبود ب نکاریکه مشغول ا یمدت تمام

توانستم همان جا همان  یم.صورتش افتاده بود يتو سیو براقش خ یمشک يموها يدسته ا. زد یم يبه قرمز

 .نبود هیح و توجیبه توض ازین نکاریا يبرا. سه سال نگاهش کنم نیتمام ا يلحظه به اندازه 

 !خوب شد؟ -

 . داد تشکر کنم یهنوز هم غرورم اجازه نم. را تکان دادم سرم

 .رو بردداخلش ف اطیبسته ام را با احت يپا. کرده بود برداشت یخال نیزم ياش را که رو یپشت کوله

 .پات و گرم تر نگه داشت شهیم ينجوریا: دیدزد یرا م نگاهش

 یمن م يخودش رو يداشت از سهم لباس ها! بود یلیواقعا ل. دیکش میرا هم برداشت و رو يگرید يپتو

 . چشمداشت یب! دیکش

 رو الزم ندارم نایمن ا: گفتم
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و دوباره بلند  يریچند ساعته که مدام از حال م: گشت يزیدنبال چ لشیوسا نینگاهم کند ب نکهیا یب

 ...نه ایکنم  دارتیب تونمیم ياز حال بر ایاگه خوابت ببره  نباریا دونمیبهتره جات گرم باشه نم...یشیم

 دارمیزحمت ب یاومد ب شیپ یوضع نیدفعه اگه چن نیا! چه بهتر: دمیکش نییپا میابروها ریرا تا ز یبافتن کاله

 ..تو خواب..درد یب..دوست دارم شتریو ب ياونجورمرگ ! نکن

 خیسرد و  يبا دست ها. خواستم نگرفتم یکه م یجواب یعکس العملش زدم ول دنید يبرا شتریحرف را ب نیا

 . را به زحمت باز کرد و خودش را کشاند طرف من یزده اش در کمپوت

  يبخور دیبا -

 .دیرس یتحملم م ياز اندازه  شیمحبت و توجه اش به نظرم ب. مات و مبهوت نگاهش کردم يا لحظه

 .دست از سرم بردار...خورم ینم! خوام ینم: برگرداندم یتاب یرا با ب میرو

 سه سال؟  نیا يکرد یم کاریچ -

 يفقط اندازه  دشیصورت کوچک و سف. توانستم برگردم و نگاهش کنم ینم. مقدمه اش جا خوردم یسوال ب از

 .کرد یکم بعد از سه سال داشت مذابم م يفاصله  نیحجم ا....چند انگشت با صورتم فاصله داشت

 !یزندگ -

 خوردم  اریاخت یب. را سمت دهانم گرفت وهیپر از م قاشق

 .کردم ینم یچه خوب، من زندگ -

 عتیطب! يحرفه ا يکوهنورد...! کامال معلومه! معلومه: زدم شخندیفرو دادم و به حرفش ر عیها را سر وهیم

 ...حیتفر...يگرد

چقدر برات خوب شد : ادامه دادم. دمیبلع تیپر کرد و گرفت سمتم که آن را هم از شدت عصبان يگرید قاشق

 ..يدیمتفرقه هم رس يدست و پات کنار رفتن و به کارا ریمزاحم ها از ز! رونیب تیکه من رفتم از زندگ

بتونم به جز . آدما نیب امیاونا باعث شدن که بتونم دوباره ب. کردن یگروه معرف نیمن و به ا یرعلیو ام ایمح -

 ژنینکردم فقط اکس یسه سال زندگ نیمن ا یول! هم بکنم گهید يکردن کارا يو زار هیخونه موندن و گر

 .حروم کردم

. ولت کرد و رفت یبدون خداحافظ...رفته بود اوشیرفته بود س ادمی. خب آره: گفتم. سمتم گرفت گرید یقاشق

به هر حال عشق اول و آخرت گذاشته بودت و  یحق داشت...ینکن یو زندگ یسه سال افسرده ش یحق داشت

 ..حامد بدبختم نبود که جمع و جورت کنه و کمکت کنه گهید! رفته بود
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 !حامد؟ يزاریمنت م: دیخند. گرید یقاشق

که  ییحق و دارم که بابت تمام روزا نیا! زارمیمنت م...زارمیآره منت م: داد زدم. از دست داده بودمرا  ارمیاخت

 ..پاشو برو...هم نخواه يخوایبخواه نم يخوایم. که هست نهیهم...کنارت بودم و کمکت کردم منت بزارم

 .بلند شد شیزد و به زحمت از جا یحال یب لبخند

 .شد یزدم بر خالف تصورم آتشم تند تر م یتند حرف م و زدمیسرش داد م شتریچه ب هر

 .شدم یتر نم یکرد هر لحظه عصبان یاگر او آنقدر آرام و لبخند بر لب و خونسرد رفتار نم دیشا

 . نشست یکیتار يسه چهار متر آنورتر و تو. دستم گذاشت و رفت آنطرفتر يرا رو کمپوت

 

 و دوم  یس فصل

 یلیل

 .کردم ینگاه م میروبرو یخی ي وارهینشسته بودم و به د یکیتار يتو

 . در رفته باشد دیرس یکرد که به نظر م یانگشت دست راستم آنقدر درد م. بود ختهیبه هم ر فکرم

که  يحامد. آنجا کنارش باشد به جز من یحاضر بود هر کس. کرد یداشت حضورم را به اجبار تحمل م حامد

داد حاال در مورد من با  یرا بروز نم تشینفرت و عصبان چوقتیزد و ه یم اش حرف یبا شوخ طبع شهیهم

فکر کردم القل . کنترل کند یحترا  شیزخم زبان ها توانستیآنقدر از من متنفر بود که نم. کرد یاستثتا رفتار م

 .از دست خودم نجاتش بدهم ت،یاز آن وضع دیبا

 . دهانم بردم يرا که از سرما و درد کرخت شده بود جلو میها دست

 ! حاال خانوم کوهنورد؟ میکن کاریچ دیبا: گفت حامد

 .فرستن دنبالمون یم میت هیصبح حتما . کنن دامونیپ توننیشب نم. میشب و صبح کن دیبا: گفتم

 ! کنن؟ دایپ نیزم ریتونن ما رو پنج متر ز یم ياونا چجور -

 .دمیبهشون عالمت م يجور هی -

اطرافش  يبرف ها ياش را از البه ال یعکاس نیدورب دمیکه سمت او را روشن کرده بود د ينور يکورسو يتو

 .کرد زیرا تکاند و لنزش را اخم آلود تم شیرو يبرف ها. دیکش رونیکرد و ب دایپ

 !شکسته؟: دمیپرس

 !با خودت کوهنورد؟ ياریو نم نتیتو دورب. رو برفا افتاده بود. نه -
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 يو همه  نیدورب. همون سال انصراف دادم از دانشگاه: پشتم ي وارهیدادم به د هیسرم را تک. دیند. دمیخند تلخ

 .دم و دستگاهش رو هم فروختم

 . را گذاشت دم چشمش و چند تا عکس از اطرافش گرفت نیدورب

 ! ؟يکرد یم کاریپس چ -

 ..خوب بود مینقاش. کمکم کرد آموزشگاه زدم یرعلیمدت ام هیبعد . یرفتم سراغ نقاش -

 ..يبود دهیکش ینقاش اوشیدفتر پر از س هی..اومد ادمیآره ! ها -

 .حکمفرما شد نمانیب ینیو سنگ یطوالن سکوت

 . آواز ریزدم ز کبارهی

 ! ؟یکن یم کاریچ: دیاطرافم را دنبالم کاو یاهیس شیچشم ها. از عکس گرفتن خسته شد باالخره

 کشهیسکوت جفتمون و م. کنم یدارم خودم و سرگرم م -

 ...يمن و بد يجواب حرف ها یتون یم! یسکوت نکن یتون یم -

 .بدم یکه جواب يدینپرس یسوال -

 !يکه بد يندار یجواب! ه؟یمن چ يابهاما و حرفا يکل سوال من، اول و آخر همه  یدونیم -

 : و گفتم دمیکش میها هیر يسردو خشک را تو يهوا

 تا گنجشک بودن دو

 شهیپشت ش رونیب یکیاتاق  يتو یکی

 ：گفت شهیکوچولو از پشت ش گنجشک

 !دمیقول م.. مونمیباهات م شهیهم من

 ...اتاق فقط نگاهش کرد يگنجشک تو و

 ：پنجره گفت  رونیب يکوچولو گنجشک

 !"عاشقتم"واقعأ  من

 ..اتاق فقط نگاش کرد يگنجشک تو اما

 پشت  يگنجشک کوچولو یمدت طوالن هیبعد از ..سر آخر

 .زد خیاتاق  ي شهیش
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  دینفهم چوقتیه اون

 !بود یاتاق چوب يتو گنجشک

 ماهاست یبعض تیحکا

 "یچوب يآدما"واسه  میکنینابود م خودمونو

 ...شنوندیو نه صدامونو م ننیبیکه نه مارو م ییکسا

سوال و طعنه  يحرفم جواب همه  نیانتظار داشتم که ا. رفت یکلنجار م نشیهمچنان با دورب. نزد یحرف حامد

 . نه ایجوابش را گرفت  دمیاما نفهم. باشد شیها

 مانیدایپ یمعلوم نبود ک. فردامان هم بماند يبرا یآب بخورم که سهم يکردم آنقدر یرا برداشتم و سع قمقمه

 .کنند یم

 !گشنته؟ -

 !؟یکن ياشپز يخوایم: کرد نگاهم

چهار دست و پا رفتم سمت . گرفتم یم يو انرژ هیروح زدینم هیطعنه کنا ای زدیحرف نم یعصبان یوقت. دمیخند

کوچک  يقابلمه  يتو خیاز کنسرو ها را با برف و  یکی. که همراهم آورده بودم یکوچک يچراغ خوراك پز

 .شعله گذاشتم يو رو ختمیر

 ! د؟یدیبا مهراد به کجا رس..با...سه سال نیتو ا: گفتم

 ییبه جا چوقتیمن و اون ه! مهراد: را باال انداخت شیابروها.دهینگاهم کرد که انگار تا به حال من و ند يطور

 .میرس ینم

 .بهتر شده کمیازدواج کرده باز : اضافه کرد. زدم یجان یب لبخند

 ! واقعا؟ ازدواج کرده؟ -

 .یشناسیزن داداشم و هم م. آره -

 ! ه؟یک: نگاهش کردم مشتاقانه

 ...ادشهرز -

 یحرف گرید. نرفت نییو دهانم پا ینیاز ب گریشد که د نیاطراف آنقدر سنگ يلحظه هوا کی يکردم برا حس

 . گفتن نداشتم يبرا یحرف. نزدم

 !برات جالب نبود؟: دیپرس متعجب
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 .خوشبخت بشن. یزندگ يکرده برا دایکه مثل خودشه رو پ یکس! نه: را باال انداختم میها شانه

نقش پر . کرد یم ییخودنما کمیتلخ و تار يگذشته  ياداوریبود که در  ییآدم ها نیاز منفورتر یکی شهرزاد

 .رنگش را در تمام اتفاقات خوب به خاطر داشتم

 یبیج يبا چاقو. خاموش کردم تا تمام نشود عیو گاز را سر دمیکش رونیرا که داغ شده بود از آب جوش ب کنسرو

 .حامد شیردم و بردم پکه همراهم داشتم درش را باز ک

 !؟یکنسرو تن ماه: به غذا انداخت يو طلبکارانه ا یچشم ریز نگاه

 .دمیخند شیهمپا

چقدر احتمال داره تا صبح زنده : کوتاهم را خراب کرد يمقدمه اش شاد یرا تکان داد و با حرف ب سرش

 م؟یبمون

 .دونمینم: را باال انداختم میشانه ها صادقانه

 .یچقدر عال -

 ؟يخور یتو نم: ست مشغول خوردن شدد با

 .نه ممنون -

 !يمرد ينخور! ؟یکن یرستوران تعارف م يمگه اومد: را باال انداخت شیابرو

 یشب م یباق يبرا يخشک تر و گرم تر يلباس ها دیبا. از کنارش بلند شدم و رفتم سمت کوله ها دوباره

از سرما  شتریب میقله زنده بمان کینزد یخی يدر آن دخمه  میچقدر بتوان نکهیاضطراب ا. تا نگه ام دارد دمیپوش

آوردم، حامد نگاهش را دوخت  رونیتنم ب زرا که ا سیخ وریپل. کرد کاپشنم را باز کردم یرا فلج م میدست و پا

 !برگشته؟ اوشیس: دیپرس يدو رگه ا يبا صدا. دستش يبه کنسرو تو

 !جا بدونممن از ک: متعجب گفتم. را تنم کردم دیجد وریپل

 ....حافظه ات که برگشته بود! ؟ینگرفت يخبر اوشیسه سال تو از س یعنی! ؟یدونینم یبگ يخوایم -

 .ازش نگرفتم يحافظم برگشته بود خبر نکهیبه خاطر ا قایدق: ختمیکوله ام ر ياضافه را تو يها لباس

حامد، من : ملتمسانه به نظر نرسد میکردم صدا یسع. نه ایحرف هست  نیدانستم موقع زدن ا ینم. نداد جواب

 . دلم برات تنگ شده بود

 . نامعلوم اطراف من دوخت ییرا به جا نگاهش

 !خب؟ -
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 .تنگ نشده بود اوشیس يو دلم برا -

 ! خب؟ -

 ! ؟يبشنو يخوایم نایبه جز ا یچ -

 .میکن یبعدا در موردش صحبت م يدیهر وقت خودت فهم: نیزم يرا انداخت رو کنسروش

 .دوباره در الك خودش فرو رفت و

 

 و سوم  یس فصل

  حامد

 اوشیاگر س. کرد غیرا از من در دنشیاما باز هم شن! دو کلمه نیهم! خواستم بشنوم یم یدوستت دارم خال کی

من  يدلش برا نکهیا دنیدانم شن ینم. ختیر یم شیمنت به سرتاپا یرا ب شیجمله ها نیبود هزار بار از ا

دلم  گریاما د! آرامم کرد درنگرفته چق یسراغ اوشیاز س نکهیا دنینه، شن اوشیس يتنگ شده بود و برا

 .بکشم و از کنارش بروم ادیسرش فر مخواستین

 .خوام بخوابم یم! ؟يخواب دار سهیک گقتم

 !؟یبخواب -

 کنم یکمتر گذر زمان و تا صبح حس م ينجوریا! آره -

 داریب گهید یسرما بخواب نیتو ا: دیبه حرفم خند. اش یشانیرنگ کنار پ یخون زرشک یحت. زده بود خی صورتش

 ..یبخواب دینبا. یشینم

 دنمونید یبهتر بود الاقل م میبود رونیاگه ب -

از سوز و  میبود رونیاگه ب. نداره دهیاالن فا. کنن دامونیتا پ دمیعالمت م. رونیب رمیبزنه م دیصبح تا خورش -

 یدما رو تا صفر درجه هم نگه داشت ول شهیم نییپا نیا. میالقال از باد و کوالك در امان نجایا میمرد یسرما م

 .صفر باشه ریچند درجه ز ستیمعلوم ن رونیب

 دامونیهم پ یچکیه میشیو منجمد م میزنیم خیگوشت  کهیت هیمثل  نجایآخرم هم! تا صبح میاگه زنده بمون -

 .کنه ینم

 ! نه؟ یبزن خیکه کنار من  ینگران نیاز ا شتریاحتماال ب -
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برام  شتریبه جز تو بودم ب ایدن نیتو ا یکنار هر آدم. نگرانم یلیخ نمیاز ا! آره خب: تکان دادم تیرا با جد سرم

 .تو باشه شیمرگمم پ یخوام حت ینم نیهم يبرا...قائل بود تیاهم

 .نداد یجواب

 و باشکوه يشد افسانه ا یاونوقت مرگت هم م.بود نجایا اوشیاالن س يکرد یآرزو م: دادم ادامه

 !؟یانقدر در مورد مرگ حرف نزن شهیم -

بهنام . ينبوده با اون در ارتباط نبود اوشیحاال س! میاشکال نداره حرف بزن اوشیآره باشه پس در مورد س -

 !بهنام؟ يدوباره خونه  یچند بار بعد از اون شب رفت! ؟یچ

 ...حامد یانصاف یب یلیخ -

 ياداوریبرات  يو که کرد ییدارم کارا گمیو بهت م قیدارم حقا! انصاف یب گهیم یبه ک یک نیبب: دمیخند بلند

 !ه؟یانصاف یب نیا!کنم یم

 .یبخش ینم چوقتیتو من و ه -

 .شنینم دهیبخش چوقتیه زایچ یبعض -

کردم  یاحساس م میکرد یدر مورد گذشته صحبت م یوقت. دادم سکوت کنم حیمن هم ترج. نزد یحرف گرید

 .شب بود ازدهیساعت تازه . رفت یم کبارهیکه در بدنم بود  یو جان يهمه انرژ

 نکهیاما از ا دمیشن یخواند که نم یم يزیخواند چ یلب آواز م ریهنوز هم آرام و ز. در سکوت گذشت کساعتی

بلندش آواز خواندنش را خشک و  يسرفه ها ي،صدا.گرفتم یکرد آرامش م یرا بابتزنده بودنش راحت م المیخ

 . قطع کرد

 .حس تر از قبل یب. حس بود یهنوز هم ب میپا. شدم زیخ مین میجا از

 ! حالت خوبه؟ -

 .از شدت سرفه جواب بدهد نتوانست

سرش . آب را گرفتم طرفش يقمقمه . سمتش دمیسر دادم و کش نیزم يبود خودم را رو یهر جان کندن به

 .کرد یبود و سرفه م نییپا

 .بخور نویا ایب -

 .وحشت کردم زدیم يرنگ صورتش که به کبود دنیرا که بلند کرد از د سرش

 ! شده؟ یچ: گفتم هراسان
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 . دیهم فشرد و قمقمه را سر کش يرا رو شیها پلک

 شده؟ یچ گمیم. با توام -

 ...سردمه حامد یلیخ -

 ...خوام ینم نویا نه: دستم را پس زد. شیشانه ها يرا که دورم بود انداختم رو ییپتو

 .دوشش انداختم يبرداشتم و رو نیزم يپتو را از رو دوباره

 .را بست شیو چشم ها واریداد به د هیرا تک سرش

 یلینخواب ل -

 ...فقط سردمه. خوابم ینم -

 .بغل گرفتنش جلوتر نروم يقفل کرده بودم که برا نیزم يرا رو میزحمت دست ها به

 !کنم؟ کاریچ دیاالن با_

 خی یزنیکه حرف م ينجوریا....که ينجوریا. کنه یم شتریب یلیحرفات سرما رو خ: گفت یفیآرام و ضع يصدا با

 .کنم یم

 ؟يچه جور -

 یچرا ه یکن یچرا باور نم..گهیمن وجود نداره د يبرا اوشیبه خدا س...به خدا: بغض آلود گفت. دیاش لرز چانه

دونم کجاست  ینم. با خواهرش هم در تماس نبودم ینه حت من نه با خودش نه با دوستاش! ؟یزنیازش حرف م

من اشتباهم بزرگتر . کنن یم ههمه اشتبا...ستیبه خدا مهم ن. حامد ستیکنه برامم مهم ن یم کاریو چ

فقط  خوامیم...خوام یم. یببخش خوامینم! ست؟یبس ن. سه سال تاوانش و دادم. دمیخب حاال که فهم...خب..بود

 ...یو نگ نیبهم ا

  رمیزودتر بم خوادیدلم م یگیم ينجوریبهم ا یوقت: پر از اشک بود شیچشم ها. را باز کرد شیها چشم

تا باز از مردن  ایدن نینکردم که از اونور مرگ بر گردونمت تو ا یو تالش الک یاون همه سع: حال لبخند زدم یب

 . یحرف بزن

 .را از صورتش کنار زدم شیلو بردم و موهادستم را لرزان ج. ختیر دشیصورت سف يرو شیاشک ها. دیخند

 .گردنش افتاد يبه گردنبند تو نگاهم

 دستش دادم  شیکه شب آخر، سه سال پ يگردنبند

 .دوستت دارم: انداخت نییرا پا سرش
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*** 

 تمیر دنیشن يتمام وجودم گوش شده بود برا. واریزده بودم به د هیسرم را مثل خودش تک. نشسته بودم کنارش

خاطرات  شیشوم برا دنشیمانع از سکوت و خواب نکهیا يبرا. شد یکه به مرور زمان کند تر م شینفس ها

و  دیخند یوقت ها م یبعض. کردم یم فیتعر دیرس یهر چه که به ذهنم م ایسه سال  نیا ي ختهیجسته و گر

هنوز هم . باشد دهیکه خواب دیرس یگرفت و به نظر م یآرام م. داد ینشان نم یعکس العمل چیوقت ها ه یبعض

به  شتریعمرم و دو سال قبلش که ب يسه سال از دست رفته  نیتوانستم تمام ا یابراز عالقه اش نم دنیبا شن

. دیبگو میسه سال برا نیکه خواستم او هم از ا. ک سه شب بودیساعت نزد. بود را فراموش کنم هیجهنم شب

رو  شینگفته بود که صدا شتریهنوز پنج شش جمله ب...اش یکردن از کالس نقاش فیشروع کرد به زحمت تعر

 ..يدیباز که خواب: محکم تکانش دادم. رفت یبه خاموش

 ستمینه خواب ن: را باز کرد شیچشم ها يال

 .اراده نامهربان بود گفتم پس چشماتو نبند یکه هنوز هم ب یلحن با

 ..شهیمن پام شکسته پاشو راه برو پاشو بدنت خشک م: پشت بندش اضافه کردم و

 !؟يتوام قواعدش و بلد: چند بند انگشت بود يصورتمان اندازه  يفاصله . سمتم دیچرخ سرش

 ...يموند ينجوریدو سه ساعته هم...دست و پاهات و تکون بده. یلیبلند شو ل: دمیهم کش يرا تو میها اخم

 ..رمیم: هم گذاشت يرا رو شیکردم پلک ها یخطر م احساس

 ..گفتم چشمات و نبند: تکانش دادم یعصبان باز

به جلو خم شد . کردم و هلش دادم تا تکان بخورد هیمجابش کنم دست دردناك خودم را پشتش پا نکهیا يبرا و

 ناله کرد . کرد بلند شود یو سع

 ! شده؟ یچ -

 ..یچیه -

 .شینشست سر جا دوباره

 ...کنه حامد یدرد م یلیتونم تکون بخورم بدنم خ ینم -

 ینگه م داریرا هر طور شده تا روشن شدن هوا ب یلیل دیبا....میسه و ن. نگاهم کرد دوارنهیبه ساعت ام دوباره

 .کنم ينجاتمان کار يتوانستم برا یپا نم نیمن با ا.داشتم

 .را بست شیها چشم
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 .کردم یخودم را م یسع يهمه  دیبا

 !؟يدوستم دار يدیهمف یک -

 .نمیبگو بب االی: رمیخنده ام را بگ ينتوانستم جلو. باز شد ارتریهوش شیچشم ها نباریا

 .زنده نبودم یوقت.... یوقت: نامحسوس به خنده کش آمد لبش

 !؟یچ -

 .شد یم دهیشن دهیبر دهیمنقطع و بر شیحرف ها. دیرا بدون سکسه بگو يکلمه ا توانستینم

آب ..ریز يانگار....انگار...که بودم..که..کما....نگفتم..نگفت...بهت...چوقتیع......چوفتیه......چیه -

حرف ...حرف..شد ینم.....اب باشم ریز..ریز نکهیا...نکهیمثل ا یول...دمیشنیم...دیشنیصدات و م...صدا...بودم

 .... بزنم

 .رفت یم یرو به خاموش شیصدا

 ! ؟يدیشنیو م یهمه چ: دادم تکانش

منم بچه ..منم..فقط برگرد...فقط یگفت یم....برگرد يگفته بود...گفته...دمیشنیم: چشم بسته لبخند زد رهدوبا

 ..برگشتم..ول کردم...رو

 ناراحت شده بود یلیخ اوشیس -

 ...خواست یبچه رو فقط م....خواستیمن و نم..چون من و -

 ..من واسه جفتتون ناراحت بودم: نگاه کردم قیو کوچکش را عم دیسف صورت

 ! یلیل: دوباره و محکم تر تکانش دادم..دمینامفهموم گفت که نفهم ییزهایچ....تکانش دادم. نداد یجواب

 . نزد حرف

 ...بدو چشماتو باز کن: صورتش يدست دردناك خودم زدم تو با

 . اما جواب داد چشم باز کرد. ردیدرد بگضربه  نیصورتش از ا یکشنده حت يدانستم در ان سرما یم دیبع

 بهم بگو! کنم؟ کاریچ دیبا -

 ! ؟یکن کاریچ....یچ...و یچ -

 .یکنم نخواب کاریچ_

 ..قهیفقط چند دق.....بخوابم خوامیم....خوامیم -

 نکن: تو هم دیرا کش شیاخم ها نباریصورتش ا يزدم تو دوباره
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 یشیبلند نم گهید یبخواب_

. بغل خودم کشاندمش يکردم و تو شیجدا وارهیاز د. غرورم را رها کردم. را بست شیجواب باز چشم ها یب

 چکار کنم؟ دیبا گمیبهت م یلیل: را محکم گرفتم شیشانه ها

 .گفت یم انیهذ

 . و درمانده به ساعت نگاه کردم مستاصل

 .به چهار مانده بود هنوز

 نخواب باشه؟. کنن یم دامونیپ گهیدو ساعت د یکی یلیل -

 .باشه: بماند داریکرد ب یرا باز کرد و سع شیها چشم

 .محکم تر از قبل به خودم فشردمش. مهربان و مظلومانه اش جانم را آتش زد لبخند

 !؟يدیمن و بخش: گفت

 یبمون داریب نکهیبه شرط ا. بخشمت یم -

 .مونمیم -

اول دانشگاه،  يروزها ش،یکه چهار پنج سال پ يباز. میکن يخوابمان نبرد باز نکهیا يبرا میگرفت میتصم

که هر کدام  يباز. تا آمدن استادها و شروع کالس حوصله مان سر نرود نکهیا ياختراعش کرده بود برا اوشیس

 شترینتوانست ب یلیل. گفت یم دنفکر کر یآن کلمه ب يو طرف مقابل احساسش را درباره  میگفت یم يکلمه ا

و او  دمیپرس یمن سوال م. هم افتاد يرو داریب مهین شیدامه بدهد و بعد دوباره چشم هارا ا يباز قهیاز پنج دق

بلند  دیبا. زدن به صورتش را شروع کردم یلیساعت پنج دوباره س. گفت یم انیهذ اریهوش مهین يمثل آدم ها

 . نندیرفت تا اگر کمک مان آمدند ما را بب یم رونیچاله ب نیشد و از ا یم

 ...بخشمت ینم چوقتیه ،یبه خدا چشمات و باز نکن یلیل: افتاده بودم هیحال گر به

داره صبح . میکن کاریچ دیبگو با: از بغل خودم درش آوردم و نشاندمش. را باز کرد شیچشم ها يزور ال به

 ...شهیم

 .دیهدف اطراف را چرخ یب شیها چشم

 ؟يگردیم یدنبال چ يدار -

 ...هیکوله ام نارنج -

 م؟یکن کاریچ دیبا گمیبهت م. یلیل یزنیربط م یچرا حرف ب: کانش دادموار ت وانهید
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 ...رونیب مشیبنداز....دیبا...ننیبیو م ینارنج....ینارنج -

 ...کنم کاریچ دیبگو با! ؟یگیم یچ: هیگر ریز زدم

 ...رونیبنداز ب....بنداز نجایکوله رو از ا...کوله -

 .کند شده بود يام به طرز آزار دهنده ا يریگ میفهم و تصم. دمیرا تازه فهم حرفش

 ...رونیب يبر دیبا. یلیبلند شو ل. پام شکسته. پا برم باال نیتونم با ا یمن نم: گفتم يجد. بند آمد میها اشک

 ..رمیبعد م...بعد...بخوابم کمی....کمی -

متوسل شدم  یبه هر روش. شد یبلند نم یلینبود ل يچاره ا...میپاها يحرف سرش افتاد رو نیبا گفتن ا همزمان

که گرم  رمانیز يبرف ها رومندیبا عذاب از چنگال سخت و ن. گذاشتم نیزم يسرش را آرام رو. نداشت دهیفا

کردم هر طور  یانداختم و سع پشتماش را  یخال يکوله . حس شده بود یسالمم هم ب يپا.شده بود بلند شدم

  .چاله باال بروم یخیسنگ و  ي وارهیشده از د

 دمیرس یاگر نم. باال رفتم و دوباره افتادم ختنیراه به زور و زحمت اشک ر يها انهیچند بار تا م. پا داشت يجا

 . میامکان نداشت زنده بمان

 .توانستم ینم. کرد یبدنم درد م تمام

 .خواب بود مهیکه ن یلیل شیپ برگشتم

جون حامد ..بلند شو. تونمینم. یلیبرم باال ل تونمینم: اش یشانیپ يام را گذاشتم رو یشانیو هق هق کنان پ دینام

 ...بلند شو

 ..یلیپاشو ل...پاشو: دمیاش را چند بار بوس یمشک سیخ يموها ش،یشانیپ. حال باز کرد یرا ب شیپلک ها يال

من  يدست ها تیکوله را پشتش انداخت و با هدا. دینال یرا گرفتم و بلندش کردم از بدن درد م شیها دست

 ...ت سنگ هارفت سم

و آن را پرت  میکه از کوله اش درآورده بود یخیرا ببندم سر کلنگ  یخواست طناب.به روش من عمل نکرد او

 .کرد ریکند که بعد از چند بار تالش گ ریگ ییبود به جا دواریام. کنم باال

 .ربع تقال توانست سه چهار متر را باال برود کیرا گرفت و بعد از  طناب

 .آمد یآفتاب تازه در کوهستان داشت باال م.میماند یکمک م دنیمنتظر رس دیبا حاال

 .کند مانیدایپ یکه کس دواریچاله تنها و ام يمن مانده بودم تو.برنگشت نییپا یلیل

 .کرد یرا سخت و وحشتناك م نجایچقدر تحمل ا یلیاز ل يدور دمیفهم یم تازه
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 .زنده مانده بودم شیشب گذشته را فقط به خاطر بودن او و حرف ها که

 کردم  شیکنان صدا هیها و گر خی يرو نشستم

 .کردم یاحساس نم يدیجز وحشت و ترس و ناام زیچ چیه

 .از حال رفته بود ن،یسطح زم يرو دنیبه محض رس. زدیاحساس دامن م نیهم به ا یلیجواب ندادن ل که

 

 و چهارم یس فصل

 یلیل

 .گرم خواب. از درون گرم بودم. آمد یم يسوت کر کننده ا يشدت درد چشم باز کردم صدا از

 .و برف ها سرم را بلند کردم خی يرو

 یکمک م يو تقاضا دیکش یبلند و گوشخراش سوت م انیدرم یکیکه  دمیشن یم نیزم ریحامد را از ز يصدا

 .بود ستادهیمعلق ا نیزم کیکه نزد يآنطرف تر هلکوپتر. کرد

 . دندیدو یر دست به سمتم مد یلیکه با وسا ينفر چند

 .زدیم میچشم ها يتو آقتاب

 .شده بود صبح

 .میپبدا کرده بود نجات

بود که  يزیچ نیمهراد آخر يهراسان و وحشت زده  يچهره  ریتصو دندیسرم رس يکه باال يچند نفر انیم

  دمید

 .دوباره از شدت ضعف و سرما از حال رفتم و

*** 

 . چشم باز کردم مارستانیب يتو

 .اش کرده بودند يبستر يگریحتما اتاق د. دمیند گریرا د حامد

روز . است شتریحامد چقدر ب يها بیدانستم که آس یم. نداشت یتیاهم. دستم شکسته بود يتا از انگشت ها دو

 شیاز دست ها یکیراست و  يپرستار گفت پا. سراغ حامد را گرفتم. میایب نییاول اجازه نداشتم از تخت پا

 .دندیسرم د يباالرا  ایشدم مادر و مح داریاز خواب ب نکهیروز دوم به محض ا. شکسته است



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فالح لدای  – ردیگ یانتقام م

wWw.98iA.Com ٤٥٣ 

 نطوریتو عمرم ا گهیقراره چند بار د دونمیمن نم: گفت ایکنار تخت نشست و رو به مح دیرا د میتا چشم ها مادر

 ! دمشیآخر بود که د نباریا گمیم رونیب رهیهر بار که داره از خونه م! مارستانیب امیبا هول و وال به خاطرش ب

 .سرحالم هست. خدا رو شکر...خدا نکنه حالش که خوبه: دیبه مادر خند ایمح

 ! شده؟ یدستت چ: و با اخم به انگشتان در آتل بسته ام نگاه کرد دیچرخ مادر

  دهیدو تا از انگشتم فقط ضرب د. ستین يزیچ: را راحت کردم الشیخ

. رهیم جیفشارم افتاده سرم گ. رمیبگ يزیچ يا وهیآبم نییمن برم پا: و بلند شدداد  رونیرا با حرص ب نفسش

 !دخترم؟ يخوریتوام م

 .با تکان سر جواب مثبت داد ایمح

پسر  هیو  يپرستار گفت تو بود! چه خبر بوده؟ نمیکن بب فیتعر: رفتن مادر آمد کنارم نشست رونیمحض ب به

 ..کردن داتونیکه با هم پ گهید

 .تخت یزدم به پشت هیو تک دمیتخت باال کش يرا رو خودم

 .گذشت یچ یکن یباور نم -

 ؟یچ -

 . حامد بود گهینفر د هیاون . حامد بود -

 ...یلیل يوا.....اون پسره! ؟یچ: زد يخفه ا غیج ایمح

 !شده؟ یچ: نوبت من بود که تعجب کنم نباریا

 . رفت یخانوم و آقا م هیداشت با . دمشید مارستانیتو راهرو ب! مهراد بود. اش آشناست افهیگفتم چقدر ق -

 .کمک کن بلند شم. حامد بودن يمامان و بابا ایمح: میایب نییکردم از تخت پا یبلند شدم و سع میجا از

 ! ؟يبر يخوایکجا م: بغلم را گرفت ریز

 .باهام ایب -

 .اش کردند يکجا بستر دمیدادم و فهم يرا به بخش پرستار اطالعات حامد. میزد رونیاتاق ب از

مادر و پدرش را . در داخل را نگاه کردم يرو ي شهیو از ش دمیپا قد کش يرو. پشت در اتاقش میرفت ایمح با

 يرو. گچ بود يپا و دستش تو. بود دهیتخت خواب يحامد رو. طرف نشسته بودند و آنطرف مهراد کیکه  دمید

 .شد یتداع میروز قبل برا دوتمام خاطرات  دنشیبا د. شد یم دهید يتند يو قرمز يصورتش چند جا کبود

 .من را بغل کرده بود نکهیا
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 ....بود دهیرا بوس میموها

 .حامد بود خود

مدت مادرت  نیچطور تو ا! دختر اومده؟ یقحط فهممیمن نم! الاله اهللا: شیزانو يدستش را گذاشت رو پدرش

دسته گل مردم طاقچه باال  يدخترا يبرا! يکرده رد کرد یخانواده دار بهت معرف بیدختر خوب و نج یهر چ

قصد  دفعهیحاال . يناز اومد اکنم قصد ازدواج ندارم، مثل دختر یدارم کار م خونمیکه دارم درس م یگذاشت

 !ن؟یبا ا! آدم؟ نیاونم با ا يکرد دایازدواج پ

 . دیکوب یم یقلبم مثل بمب ساعت. به شماره افتاده بود میها نفس

 .نداره دنیکه پرس نیا. خب معلومه: دیکش ینفس پر حرص مادرش

 را برگرداند شیپشت بندش رو و

. تخت حامد يخودش را ول کرد رو کدفعهیبود  ستادهیسر برادرش ا يو خونسرد باال نهیکه دست به س مهراد

دو کلمه حرف  دیبزار. دیریآخه چرا انقدر تخته گاز م...بابا جان: بود دهیچیعطرش تمام راهرو پ ظیتند و غل يبو

 بچه  نیبزنه ا

بچه  نیاالن به سر ا یتوئه هر چ رهیتقص: خطاب به مهراد گفت يو کنترل نشده ا یعصبان يبا صدا پدرش

تو پاش باز  ياومد تهران اومد خونه  یوقتکرد از  یم یداشت زندگ نیحامد سر و سنگ! نمیبیاومده از چشم تو م

 يتوئن که آورد يقایمورد دار همه دوست و رف يآدما نجوریا. شد ییهوا ينطوریتو ا يدوستا ونیشد به م

 بچه نیتو دامن ا یانداخت

بود که پدر و مادرش نسبت به من  يدید... کردند یداشتند از من صحبت م. قلبم نشست يرو ینیسنگ غم

 هیتوج يو برا ستین يزیچ نیکه همچ دیایانتظار داشتم هر لحظه مهراد در مقام دفاع از خودش برب. داشتند

 شیحامد که متعجب رو انتظارخالف  یحت دیکه زد خالف انتظارم بود شا یاما حرف. خودش من را خراب تر کند

شهرزاد هم بوده  یمیدوست صم دمیکه من تو عمرم د ییدخترا نیاز بهتر یکی یلیل: را برگرداند سمت برادرش

  گهیم یدر موردش چ دینیبب دیازش بپرس دیتونیم

 ستیبوده فقط معلوم ن یدختر خوب یلیخ! بگه ستین ازین میدیرو خودمون شن ایبگه؟ گفتن خوادیم یچ گهید -

 بوده و رفت آمد داشته که پشت بندش بچه دار هم شده ایچند ماه با ک

 بچه نداره که،بچه اش سقط شده: به راهش گفت شهیبا زبان طنز هم مهراد

 بدتر  گهید -
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 .را پر کرد میچشم ها اشک

 ...شد تو رو خدا یبگو چ یلیل: دیرا کش نمیآست ایمح

 .دست کنارش زدم با

باال بابا جان، اون مرحومم تازه  میزنیم نیون مهمه که من و شهرزاد آستبا پوزخند گفت اگه انقدر نوه برات مهراد

 شد  یشما که نم یتن يبود نوه  ایدن نیاگه عمرش به ا

 نیبا ا گهیبار د هی: پدرش غرولند کرد. رمیرا بگ میاشک ها يجلو یتوانستم حت یمن اما نم. زد شخندین حامد

دوست دارم  شتریمن حامد و از تو ب! بهت؟ گمیدارم م یچ نیبب!مهراد زارمیسر به تنت نم یکن یموضوع شوخ

 از تو حساسم  شتریروشم ب

و گل به  تونینو، ته تغار يآ: پر از خنده گفت ياما خودش با همان صدا. مهراد سوخت يبار دلم برا نیاول يبرا

 سرتونه

  شهیاز رو سادگ. ستیمثل تو هفت خط عالم ن -

 هیازتون  دیکه کمتر دوستش دار يپسر نیا میبار تو زندگ نیاول يبرا. نخواستم بابا يزیچ من از شما تا حاال -

. دیها پا پس کش ثیحرف و حد نیبه خاطر ا. دختر و دوست داشت نیهم ا شیحامد سه سال پ. خوادیم يزیچ

 گهیآدم و دوست داره که هزار سال د نانقدر او یعنی نیا. حاال دوباره بعد سه سال برگشته سمت همون دختر

بازم ته فکرش همون دختره تا آخر  دیریبه زورم براش زن بگ. ششیگرده پ یبازم برم دیکن یهم شما وقت کش

ام خوب  يزیتو هر چ. به قول خودتون من هفت خط عالمم.به دلش مونهیبه اون دختر م دنیعمرم حسرت رس

 یلیبهتون گفتم ل. نه ایداره  شهیفهمم طرف جنسش خرده ش یم یخاز هفت فرس! هیعال مینباشم دختر شناس

حاال االنم . و حماقتش بوده یبوده از سر بچگ ییماجرا شیاگه هم تو گذشته اش، سه چهار سال پ. هیدختر خوب

. ییایداره نه برو ب يقرار و مدار ینه با کس ادیآسته م رهیسه ساله که سرش فقط به درس و کار خودشه آسته م

بوده  یچ میدونیصاف و پوست کنده م گهیکه د نهیالقلش ا. دورادور مراقبش بودم حواسم بوده بهش من

و  ییجلو حامد محض آشنا دیشونیکه م دهیآقتاب مهتاب ند يترگل ورگال نیحاال ا دیکن یفکر م. گذشتش

من  زینه عز! ننداختن؟ عالم بودن تو گذشته که نامحرم و نگاهم ي سهیقد ادیچشماشون از گل فرش باالتر نم

از  نا،یبزار برات بگم که از هم...يساده ا. دلت خوشه پدر من! اینه شرم و ح دابهیخاطر سرخاب سف شونیلپ گل

 ...کنن که یم ییچه کارا یرکیز ریداراش ز یو پاک تیمعصوم يادعا نیهم

 !بسه -
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 .فقط موضوع بحث را عوض کرد. بس نکرد مهراد

چند  نیبرو فقط بب! پدرش تو بازار حجره فرش داره به چه اندازه! نییخانواده اش هم فکر نکن کم آدما -

 ..داره سانسیخواهرش فوق ل...خارجه يکرده  لیبرادرش تحص! تو مغازه اش دهیجنس خواب اردیلیم

ه مهراد چقدر از او کار دانست ک یم یخودش بهتر از هر کس. هم بزند یدانستم حرف یم دیبع. زدیحرف نم حامد

 .کردم یخاطر م تیبه نام مهراد کنارش احساس رضا يچقدر در ان لحظه از وجود برادر. بلد تر است

 ...فکر کن حامد شتریب: ملتمسانه تقاضا کرد پدرش

 . بابا من سه سال دور شدم که فکر کنم: کرد ینگاه م واریبه در و د حامد

 !تنها..خودم فقط.ت کنمدختر صحب نیبا ا دیبا: گفت مادرش

رنگ مهراد مواجه شدم که از پشت  یو عسل زیت يبا چشم ها کدفعهینگاهم را که از مادرش گرفتم . دیلرز تنم

 . دمیکش نییوحشت زده سرم را پا.کرد ینگاهم م يا شهیقاب ش

 !شد؟ یگفت چ ایمح

 ..میبر..میبر: زدیتند م قلبم

 !شده؟ یچ: دییدنبالم دو ایمح

برگشت و نگاهش کرد و با  ایمح.آمد رونیکه در اتاق باز شد و مهراد ب میدور نشده بود شتریچند قدم ب هنوز

 یلب جوابش را داد و با چند قدم بلند خودش را به من رساند که سع ریمهراد ز. هول و اضطراب سالم داد

 .داشتم فرار کنم

 .میصحبت کن دیبا. ایب: همقدم شد کنارم

 !با شما صحبت کنم خوامیمن نم: تر کردمرا تند میها قدم

 لهیکردم که اگر مجبور شدم چه وس یداشتم فکر م! آمد؟ یالقل پشت سرم نم ایکنارم  ایمح يپا يصدا چرا

عمقش  یرنگ ب یعسل يچشم ها. و راهم را سد کرد ستادیا میجلو دیخودم دارم که چرخ شیپ یدفاع ي

 . دیکاو تیصورتم را با جد

 !باهات صحبت کنم خوامیگفتم م: افتاده بودم ختیاز ر یحساب حتما

 صحبت کنم  خوامیگفتم منم نم اورمیکم ب شیجلو نبارینخواستم ا. داشت یهم مثل قبل عادت به امر و نه هنوز

 !؟یصحبت کن يخوایهنوزم نم! در مورد حامده: دیکش یقیسرش را باال گرفت و نفس عم. دیخند

 .کنم نه شما یدش صحبت مبا خو.نه: مردد شدم يا لحظه
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 نیا يمن تو دهیو کجا فهم یکردم مهراد ک یداشتم فکر م. کرد سمت اتاقم تمیگرفت و هدا میرا مال میبازو

روش  هیحاال من  ؟يمن و بشنو يکه حرفا یسیپشت در فالگوش وا يایب يچطور حاضر: ام ياتاق بستر

 ...کنم یم شنهادیمحترمانه تر دارم بهت پ

. مهراد ثابت شد يگرد از تعجب و هراسانش رو يچشم ها. بود ستادهیها ا وهیآبم ي سهیداخل اتاق با ک مادر

 .برد ینم ادیخاص مهراد را از  يچهره  یکس. که او را شناخته دمیفهم

 ! د؟یچند لحظه ما رو تنها بزار دیکن یلطف م. خانوم. سالم: گفت مهراد

با  میخواینه من نه دخترم نم! آقا رونیب دییبفرما: دیلرز یز استرس مبدنش ا. قدم برداشت سمتمان کی مادر

 .رونیب دیبر. میشما صحبت کن

 با من صحبت کنن خوانیدخترتون م: حق به جانب به مادر گفت مهراد

 !؟یلیل -

و  دمیاش را فهم یرفت که فقط خودم معن يچشم غره ا. شد رشیدستگ زیهمه چ. به مادر نگاه کردم شرمنده

 .دیبعد پاکوبان اتاق را دور زد و در را به هم کوب

 .نیبش: عاقبت به تخت اشاره کرد. نگفت يزیچند لحظه بعد از رفتنش مهراد چ تا

 .دیرس یخطر و آرام به نظر م یروز ب آن

 .ستادیا نهیو دست به س واریزد به د هیمقابلم تک.نشستم

 !برگشته اوشیس -

عکس العملم را هم از دست  نینظر گرفته بود تا کوچکتر ریحرکاتم را ز شزیبا نگاه ت. دمیکش یقیعم نفس

 .ندهد

 .چشم مادرشون روشن: کردم خونسرد باشم یسع

 !؟يبنداز کهیت يتو هنوزم جون دار: دیخند

باز هم مثل آن . حاال مهراد همان مهراد بود. عمرم يروزها نیدر بدتر. شیحرف افتادم سه سال پ نیهم ادی

 که طرف من باشد دیرس یبه نظر م نباریاما ا. زدیبود و از سر قدرت حرف م ستادهیا میجلو مارستانیب يموقع تو

 .نشه داشیمن پ یتو زندگ گهیکه د نهیبکنه ا تونهیکه م یجبران نیبهتر -

 !؟يزدیحرف و م نیحامد وسط نبود باز هم هم ي هیاگه قض -
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ما اون موقع . نبودنش نداشت ایبه بودن حامد  یکرد ربطبا من  اوشیکه س يکار. گفتم یو م نیهم. آره -

 .میدید یاصال حامد و نم

 .دیدید یآره نم: کرد ینگاهم نم. تخت نشست يزد و کنارم رو یتلخ لبخند

 .دیکش یکف اتاق خط م کیسرام يدرزها يرو شیها یبا نوك کتان.برقرار شد نمانیب ینیسنگ سکوت

 گهیبشه د یاگه اون دلش راض. باهات صحبت کنه خوادیمامان م ،يدیحتما شن: گفت یاز مکث طوالن بعد

 .ستین یمشکل

 بپرسن؟ خوانیم یچ! بگم؟ یچ دیبا: کرده باشد گفتم دایپ یکه راه نجات یپناه یب مثل

متنفر بودن از  يهنوز هم برا.میرا گذرانده بود ییشد که با مهراد چه روزها یباورم نم. دیکرد و خند ینگاه مین

 .کرد یتنفر مقابله م نیاز وجودم با ا میعظ یبخش یول. داشتم لیلاو د

 يباز لمیف یکس نکهیبه محض ا. میبودنمون رو از مامان ارث برد زیو ت یمن و حامد زرنگ. خودت باش: گفت

 یکه بوده هر اتفاق یهر چ یول. گذشته نتونیب یاونجا چ ییروز دو تا هیندارم اون  يمن کار. فهمه یکنه م یم

پوستش . دست و پاش تو گچه. زنهیحرف م یوقت زنهیچشماش برق م. که گذشته حامد و عوض کرده یهر حرف

حامد و  يخنده ها نیا دنیمن و شهرزاد واسه د..خنده یدو روزه از ته دل م یو تاول شده ول یپر از سوختگ

باور  خواستیدلم نم یول! هیچ لشیدل دونستمیم. میکارا کرد یلیسه سال خ نیتو ا شیمیقد يها یاون شوخ

چند ماه اول ...شهیکنه درست م یمدت عادت م هیبعد از  گذرهیم تمگف. شده ينجوریکنم که حامد به خاطر تو ا

شد  یساکت م دفعهیتو جمع . نداشت يحالت عاد گهیخورده بود که د یروح ياونقدر ضربه . زدیبه زور حرف م

بود و صبح ها تا ظهر  داریشبا تا صبح ب. زدیلبخندم نم یحت اون دنیخند یهمه م یوقت. تو خودش رفتیو م

تا آخر  رونیب زدیشد غذا نخورده م یم داریسر ظهر که ب. بود یعکاس نیهمه اش سرش تو دورب. دیبخوا یم

مامان بابا هم با من . با منم قهر بود. تونست درسش و با اون حال ووضع تموم کنه يچجور میهنوزم موند. شب

 .نمم زیکردن مسبب همه چ یفکر م..دنید یحال حامد و از چشم من م نیا. قهر بودن

 !؟ينبود: را قورت دادم بغضم

 .یکن یم یانصاف یب: داد لمیتحو یظیرا خم کرد و لبخند غل سرش

و  یتلخ نیگشتم تا بار ا یداستان م نیاز ا يگرید يدنبال شاخه . کردم یم یانصاف یگفت ب یم راست

. که جوابش را ندادم خوشحال شد نیاز ا.فرد بود نیآزار دهنده را با او قسمت کنم و مهراد مناسب تر یمانیپش
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داستان و  نیهر کدوم به سهم خودمون ا. میکرد یم ییکارا هی میهمه داشت: هم دلش به رحم آمد گفت دیشا

 ...جلو میبرد

 ! حالش بهتر شد؟ یحامد ک! شد؟ یبعد چ...بعد -

با من حرف  شتریب دمیشا ای کسالیقبلش، . کرد یمن و بغل کرد و باهام آشت میروز عروس...نم یسر عروس -

 شیپ یرفتیم...و يخبر داشتم افسرده شد. حال تو هم خوب نبود ادمهی. با خودشم قهر بود. قهر بود. زدینم

 .روانشناس

 !؟یدونیتو از کجا م -

ماجرا هم بهش  نیخارج از ا یکس دیبا. همون دکتر شیحامد و هم فرستادم پ دیشا: را باال انداخت شیابروها

 .مشاوره بده

موضوع  نیتفاوت تر یراجع به ب شهیتخت بلند شد و نگاهم کرد،انگار هم ياز رو.و مبهوت نگاهش کردم مات

 .یخمار و خنث يبا چشم ها. زدیحرف م ایدن

تو،  شیو پ ارمیبار به زبون م نیو آخر نیاول يو برا نیا! هیچازدواج  نیمن احساسم نسبت به ا یدونیخودت م -

 شهیمن هم. به خاطرش کوه ها رو هم جا به جا کنم تونمیروحم حامد و دوست دارم که م ي هیال هیاونقدر با ال

ما دو  نیب یمادر و پدرم چه فرق یباور کن یتونینم. کردن یم نشیتحس دیکه همه با یحامد کس. برادر بده بودم

رفتارا  نیهم دیکنم که شا یوقتا فکر م یبعض یول...همه سال نیمشکل ندارم بعد ا گهید نیبا ا! زاشتنینفر م

آره . خطرناکم گنیپشت سرم م شهیهمه هم. سرکش و خطرناك داشته باشم يعالقه  هیباعث شد به حامد 

 .مزنیم يحامد دست به هر کار یخوشبخت يبراچون الزم باشه  گنیراست م

 .دونمیم -

قبول کردم که . کردناش و برق چشماش تنگ شده بود یخنده هاش و شوخ يدلم برا: نم شده بود شیها چشم

برسم که حامد از  جهینت نیبه ا ياگر روز ،یلیل یول...یول....یبرگردون شیحس و به زندگ نیا یتون یفقط تو م

 تحمل کنم تونمیمن...تونمینم نهیبیو عذاب م شهیم تیباهات داره اذ یبودن کنارت و زندگ

 ..دونمیم -

برق به تنم خورده  ياز سر انگشتانش اشعه  نکهیمثل ا. شانه ام يدستش را گذاشت رو. سرش را تکان داد.

خوشبخت باشه، اگه  شتیاگه حامد پ: لبخند زد! واقعا مهراد بود نیا! بودم ایخواب و رو يانگار تو. دمیباشد لرز
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 یهر دوتون کوه ها رو جا به جا م يبه بعد برا نیاز.....یتت داره توام دوستش داشته باشهمونقدر که اون دوس

 .کنم

 .دادم يبود جواب لبخندش را با تبسم خجالت زده ا یهر جان کندن به

 .برود که دست انداختم و از گردنم گردنبند حامد را دراوردم خواست

 !مهراد؟ -

 .دیچرخ یدرگاه يتو

 ! بله؟ -

 .و بده بهش نیا...باهام صحبت کنه ادیمادرت ب نکهیقبل از ا -

 !هست؟ یچ نیا -

 .کرد یرا بررس شیو رو ریرا گرفت و ز گردنبند

 .دونهیگردنبند و تو گردن من نم نیا یمادرت معن يبه اندازه  چکسیه -

 .هم گذاشت و رفت يرا رو شیها چشم

 .شده بود میبه نس لیطوفان مهراد هم تبد عاقبت

 

 و پنجم یس فصل

 حامد

 .توانستم نفس بکشم ینم گرید دمیپاگرد پله ها که رس يتو

 .باال اوردنم دور کمرم قفل شده بود کنار زدم و خودم را صاف کردم تا نفس تازه کنم يمهراد را که برا دست

 .جاست نیهم گه،ید میدیرس: گفت مهراد

 نیدنبال خودت ا یکشونیم یمن و راه انداخت...دستم تو گچه! من مثال پام شکسته ها: بهش دمیتوپ تیعصبان با

 .ور اونور

همانطور که پشت سرم . باز کرد، عصاها را داد دستم و اشاره کرد که بروم داخل میدر مطب را برا یکالفگ با

 .بکش ناشمی اپس حاال. جلو يببر یلیو با ل یزودتر همه چ يخودت عجله دار: امد گفت یم

 ! داره آخه؟ یچه ربط -
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 شهیبا کله که نم ينجوریهم.از چند نفر يریقبلش مشورت بگ یبا چند نفر صحبت کن دیکه با نهیربطش ا -

 ...هیتو شکم قض يبر

 یرنگ یبلوط زیاتاق ال شکل م يباال. نوبت نشسته بودند يرا دورتا دور مطب چرخاندم چند نفر تو نگاهم

 نشسته بود  یروشن به عنوان منش يسن و سال دار با موها یخانم گذاشته بودند و

من با تعجب و  يگچ گرفته  يو به دست و پا دیمن و مهراد چرخ يرو بیوارد شدنمان نگاهشان به ترت با

 .نگاه کردند يکنجکاو

 !روانشناس؟ شیپ یرفت یبا شهرزاد ازدواج کن یخواستیم یتو خودت مگه وقت: تر اوردم نییرا پا میصدا

 ..تندتره شتیچون تو آت يالزم دار شتریتو ب! مشاور شیچند جلسه پ میمن و شهرزاد هر جفتمون رفت! بعله -

 .جواب نماند دنیشن منتظر

 .یمنش زیبلند رفت سمت م يقدم ها با

هفته از  هنوز هم بعد از گذشت سه.دادم هیتک وارینشستم و عصاها را کنار خودم به د یصندل نیتر کینزد يرو

 یناش یمعتقد بودند که خستگ شتریهر چند مهراد و شهرزاد ب. کردم یم یو کوفتگ یاحساس خستگ انیآن جر

خبر گم شدن . شد و تمام شد لیو پر جا رو جنجال تشک عیبود که آنقدر سر میعکس ها يدو روزه  شگاهیاز نما

 يچند برابر تصوراتم برا تیآنقدر سر و صدا به پا کرد که جمع شگاهینما يمن در کوهستان تا زمان برگزار

 چکسیه ياز کوه سبالن گرفته شده بود که پا ییاز جا دیکه شا ییعکس ها دیبازد يبرا. آمده بودند دیبازد

به قله که از  کینزد يچهار پنج متر يشبانه روز ماندن در چاله ا کی يتجربه . دیرس یهرگز به آن جا نم

همه اتفاق نظر داشتند . از حد تصورم بود شتریب یلیاستقبال خ. شده بود هیکامل ته يلحظه اش مستند لحظه به

به روزنامه ها هم  یپر سر و صدا حت شگاهینما نیخبر ا. شوم یمعروف تر م میعکس ها يکه از بعد آن برا

 گذشت  یآمد و م یم ایمثل خواب و رو زیهمه چ. دیکش

 یکه راض دیرس یبه نظر م. با مادر و پدرش در مورد من صحبت کرده بود یلیاز گذشت دو سه هفته ل بعد

خوب نباشد اما  یلیصحبت خ نیا ي جهیکردم نت یم الیصحبت کرده بود و هر چند خ یلیمادر هم با ل. باشند

 .راغب تر کرده بودگذشته بود مادر را آرام تر و  نشانیهر چه بود و هر چه در ان صحبت دو نفره ب

روانشناس و با  شیهم که شده بروم پ يمحکم کار يداد برا شنهادیرفت که مهراد پ یم شیخوب پ زیچ همه

 . او هم صحبت کنم

 .و دوباره کمک کرد بلند شوم برگشت
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 .داخل يبر دیبا -

 !نجا؟یهمه آدم منتظرن ا نیا! االن؟ -

 .بلند شو...برات وقت گرفتم از قبل -

 ! باهام؟ يایتو نم: دمیشدم پرس یکه به زحمت بلند م همانطور

 .دیخند

 ...داخل يبر دینه خودت با -

 . دیطول کش قهیبه اتاق پنج دق دنیچند متر تا رس همان

 .بروم داخل ییتا خودم به تنها ستادیبخش رفت عقب تر ا نانیاطم يدر رها کرد و با لبخند يرا جلو من

 .دیرس یآرام و مهربان به نظر م یبه طرز باورنکردن مهراد

 . در زدم مردد

 ..داخل دییبفرما: آمد يمردانه ا يصدا

 .بغلم در را باز کردم ریز يعصاها با

 !که به داخل گذاشتم سر جا خشک شدم یقدم نیمحض اول به

 .دکتر برگشتند عقب و نگاهم کردند زیم يجلو یدو صندل يرو اوشیو س یلیل

بعد از سه  دنشیاز د. نمیب یرا اصال نم اوشیانگار که س یلیرو کردم به ل. ته بودمرا هنوز پشت سرم نبس در

 .سر سوزن خوشحال نشدم يسال هم اندازه 

 ! چه خبره؟ نجایا -

 .گمیبهت م نیبش ایب: کمک به من جلو آمد يبلند شد و برا شیاز جا. شرمنده بود يتا حد نگاهش

. داشت یبزرگ یکه قاب مشک يصفحه گرد نکیو ع يپرپشت خاکستر يبا موها. نسبتا جوان بود يمرد دکتر

 .بود یلیکه کنار دست ل یصندل يرو نمیبا لبخند اشاره کرد که بش

 !نمیبش نجایا خوامیم گفتم

 .اشاره کردم یلیو ل اوشیس نیب یبه صندل و

با ! حسادت ایبود تمسخر  يعکس العمل از رو نیا دمینفهم. را برگرداند شیزد و رو يلبخند محو اوشیس

 .نشستم یلیکمک ل

 .گذاشت زیم يچرخاند با سر و صدا رو یانگشتانش م نیکه تا آن لحظه ب يخودکار دکتر
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 !آقا حامد يخب خوش اومد -

 ! نجا؟یچه خبره ا. ممنون: باز نشده بود خمی هنوز

همه مدت دوباره سه تا دوست  نیبود که بعد از ا یفکر خوب نیبه نظرم ا: داد باز هم خودش حرف بزند حیترج

 ...!دور هم جمع بشن یمیقد

 !باشه دهیپرس یدورهم نیا ينظر من و درباره  یکس ادینم ادمی -

 ....حامد: تر کرد کیخودش را به من نزد یلیل

 .بودم یعصبان لیدل یدست او هم ب از

کرد اگه به خودتون  یکر مو ف نتتونیخواست بب یم اوشیس: انداخت و گفت اوشیبه س یچشم رینگاه ز دکتر

 ...دیکن یبگه قبول نم

بعدم که . میبود دهیو د گریبره همد نکهیقبل ا شیسه سال پ یکاف يبه اندازه ! میکرد یمعلومه که قبول نم -

 سالم نکنم بهش که برگشته  دمیم حیحاال منم ترج! بره یداد بدون خداحافظ حیخواست بره ترج

 ...!آقا حامد: محترمانه تقاضا کرد دکتر

گردنم  يگذاشتم تا فشار را از رو میپا يکرده بودم رو زانیدست گچ گرفته ام را که به گردنم او. کردم سکوت

 .بردارم

تو . رمیم گهیسه چهار روز د. يمن دوباره قراره برگردم مالز...من: گفت يآرام و محتاطانه ا يبا صدا اوشیس

 . رمیخبر بگ میمیقد يخواست از دوستا یدلم م یلیخ...فقط مدت که اومدم نیا

 !دوست: زدم پوزخند

مثل قبال ها که از ! تفاوت نشسته بود یسرد و ب خیچرا مثل ! کرد ینم یچرا اعتراض! زدینم یحرف یلیل چرا

 . دادم یجواب م شیخوردم، داشتم به جا یحرف نزدن و دفاع نکردن از خودش حرص م

 يو حامد برا یلیل دمیشن: گفت زدیلبخند م ینگاهم کند رو به دکتر که به طرز اعصاب خردکن نکهیا یب اوشیس

 .گرفتن ییها میاشون تصم ندهیآ

 !نه؟ يناراحت شد یلیخ: سمتش دمیبار چرخ نیاول يبرا

امون تو حرف شهیهم. اول ياز همون روزا. دوستم حامد بود نیتر یمیتو دوران دانشگاه صم: هم نگاهم نکرد باز

دستمون و تو هم قفل  يکایحرف انگشت کوچ نیبعد ا. میمون یم گهیسخت همد يروزا قیرف میگفت یبهم م

 .... میکرد یم
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اون حرف  گهید. شد که اون قفل از هم باز شد یچ دونمینم: شد رهیخ شیها یو به کتان نییرا انداخت پا سرش

بودم هنوز هم آروم  یاول که رفتم عصبان يروزا....فکر کردم یلیسه سال خ نیمن تو ا. میبهم نزد چوقتیو ه

فکر کردم بعد از گذشت چند ماه به  شتریبعد که ب. دونستم یعالم و آدم و جز خودم مقصر م يهمه . نشده بودم

بود که تا  یحامد تنها کس! حامد يکه از اون حرفا و قول دادنا عمل کردنش فقط موند برا دمیرس جهینت نیا

 دیشا. سخت خودشم بود يروزا. سخت من بود يروزا قیو رف ستادیحرفش ا يبودم پا نجایکه ا يروز نیآخر

 .کنارم موند ماما باز ه...روزاش بود نیسخت تر

 . کوب شده بود خیم واریکه به د یرنگ ییطال ریتقد يرا دوختم به تابلو نگاهم

 يداشت برا لیدل یلیخ. رو یلیچه من و چه ل! و ول کنه و بره یهمه چ نکهیا يداشت برا لیدل یلیخ: داد ادامه

رفاقت کردم برام مثل حامد  ایدوست شدم  یسه سال با هر ک نیتو ا...ادامه داشته باشه یدوست نینخواد ا نکهیا

 ایدن نیو تو ا یکس چیفکر نکنم ه. ستین یکحرفا ال نیا...کنم دیتمج خوامینم یکنم الک ینم فیتعر. نشد

لحظه بمونه و  نیکه به خاطر رفاقتش به خاطر عشقش تا آخر. دل حامد باشه يکنم که دلش اندازه  دایپ گهید

 ...بجنگه

 !احمق گنیبابتش بهم م: زنان حرفش را قطع کردم پوزخند

و  شیمدت که دور هیفهمن بعد از  یمحبت و نم نیکه قدر ا ییکسا: باالخره سکوت خودش را شکست یلیل

 ...شما شیمن بعد از رفتن حامد اومدم پ...مدت که از دستش دادن هیبعد از ....بعد از! فهمن یمتازه  دنیکش

که اون روزا  ییتمام حرفا. درمان يمن برا شیبعد از رفتن شما اومد پ يروزها قایدق یلیل! بله: کرد دییتا دکتر

 ...رو نوشتم زدیبه من م

با آدم  یوقت..یوقت. دنیتا آخر عمر از دستش نم چوقتیه دوننیرو م یآدم نیکه قدر چن ییکسا: ادامه داد یلیل

 چوقتیه خوامینم.. چقدر نابه ییآدما نیکه وجود چن یفهم یتازه م یکن یرفت وآمد م یشیم یقاط گهید يها

 چوقتیه دیشا دمیفهم یعشقش و نم نیا دمشید یتو گذشته نم نکهیا يبرا...يبرا. حامد و از دست بدم گهید

 ....که حرومشون کردم خورمیو م ییحسرت روزا شهیهم. خودم و نبخشم

 ..میحرومشون کرد: طرف گفت نیاز ا اوشیس

 .نقش داشت هیقض نیتو ا يمهراد، برادر شما هم تا حدود: به من نگاه کرد دکتر

کنم  یروزا فکر م نیا! مهراد بوده يهم نقشه  نجایاالن نشستم ا نکهیهم یحت! نقش داره یمهراد تو همه چ -

 ...کار مهراد ه شهیتشنه ام هم که م
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 . دیخند دکتر

نقشه ها و  يشدم و همه  یباهاش اونقدر قاط نیهم يبرا. دوست داشتم مثل مهراد شم شهیگفت هم اوشیس

 ...رفتمیهاشم پذ يباز

 یلیل يبرا. وشحالمخ ادیز یلیخ یلیخ یلیخ یلیحامد و ل يبرا..اشتباه ها کردم یلیمن خ: را ازاد کرد خودش

اش خوشبخت نشه مسبب  ندهیتو ا یلیکه اگر ل خوردیفکر مغزم و م نیسه سال ا نیچون تو ا. خوشحال ترم

! دمیو به حامد د یلیمن طرز نگاه ل...،یلیاما حاال ل. عذاب وجدان تا آخر عمر بسوزم نیبا ا دیمنم و با یهمه چ

و ..... شهیهم يحامد و داره برا یلیحاال ل...کرد ینگاه م ينطوریروز به منم ا هیچون . طرز نگاهش و شناختم

 !رو ندارم ایدن قیرف نیبهتر گهیمن د

. آمد یشده م نییتع شیاز پ شینما کی هیشب زیبه نظرم همه چ. سربسته بود یعذرخواه هیشب يزیاش چ جمله

حرف ها همه  نیتوانستم با ا یماما باز هم ن. آمد یصادقانه و خالصانه به نظر م اوشیس يهر چند صحبت ها

 .بلند شم خوامیم: گفتم. گذشته را پاك کنم ي

 ! حامد؟ یبگ يزیچ يخواینم: دکتر گفت. دستپاچه آمد سمتم که کمکم کند یلیل

 !نه -

 !بچه ها هنوز تموم نشده يصحبت ها -

 !مهراد منتظره رونیبرم ب دیبا -

 ! برم؟ ایبمونم : با سر به مهراد سالم داد و آرام از من کسب اجازه کرد یلیل. رفتم رونیاز اتاق ب یلیکمک ل با

 بمون  یبمون يخوا یم: بغلم ریرا زدم ز عصاها

 ...یو گوش کن اوشیس يحرف ها ينخوا یاگه تو نمون...یعنی! نه -

 يزبا چوقتیمن ه! شیببخش یتا بتون يدار ازین اوشیس ياز من به حرفا شتریتو ب: نگاهش کردم يجد

اگه ... اوشینه واسه س! ام که کردم تو گذشته واسه خودم بوده يهر کار..يخورد يکه باز يتو بود...نخوردم

. رفاقت بهش دادم نموندم يکه برا یکه سر قول دمیکش یموندم تا مدت ها عذاب م ینم اوشیس شیاون روزا پ

 .....خودم و اروم کنم تونستمینم چوقتینبودم ه شتیپ یداشت ازیاگه اون موقع که تو به کمکم ن

 !یباز هم من و تنها نزاشت...اما بعدش که حال من خوب شد -

 . موند یحسرت داشتنت باهام م شهیکردم هم یچون اگه رهات م.اونم به خاطر خودم بود -

 .چقدر دوستت دارم یدونینم: دستم را گرفت یلیل
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 ...منم: گرفتم یگچ نبود حتما بغلش م يدستم تو اگر

 .فتمیکمکم کرد که راه ب یحرف چیه یب رادمه

 .دمیرا پشت سرم نشن یلیآمدن ل يصدا

*** 

 کباری يبشقاب ها يهمه را تو یلیبودند و ل چیو الهام مشغول درست کردن ساندو ایعرش. خلوت بود فرهنگسرا

 . دیچ یمصرف م

 ي دهیکه از هم جدا شده بود بودند ا یمیقد يها یگرفتن و دورهم جمع شدن دوست یهم به نظرم مهمان هنوز

. خودمان هم بهتر است يکار برا نیقرار است برود ا اوشیکرد حاال که س یفکر م یلیاما ل. بود يمسخره ا

 يچند ساعته  يانگار که آن جلسه .میتر و سبک تر شروع کن نهیک یرا ب دمانیجد یکند که زندگ یکمک م

 !را رد کنم یلیحرف ل توانستمیمن نم داشت و یخوب جینتا شانیصحبت کردن ها

  میو گرفت اوشیتولد س نجایهم شیپنج سال پ! حامد؟ ادتهی: گفت يشاد يبا صدا الهام

با . گچ گرفته ام گذاشت يپا ریز یبالشتک کوچک. بشقاب ها را رها کرد و آمد سمتم یلیل. را ندادم جوابش

 شیکرد و خنده ها یاش را هزار برابر م ییبایسرش کرده بود که ز یسبز رنگ ریحر يروسر. لبخند تشکر کردم

 .تر نیریش ایدن يرا به اندازه 

 .داد یفکرش هم آزارم م یحت. نبودنش فکر کنم ایتوانستم به نداشتنش  ینم چوقتیه

 ...بگو يزیچ هی یگفت آقا حامد ساکت ایعرش

 کنه  یسکوت م ينجوریحامد ا یوقت دیبترس: برگشت سمتشان یلیل

 .رو سرش زاشتیرو م نجایا اشیطونیهاش و ش یبا شوخ شهیحامد هم! میترسیگفت واال م الهام

 .شده ریپ گهیاالن د. بود شیمال پنج سال پ هیاون قض....گفت بابا حق داره بنده خدا ایعرش

! رمردیپ يشد ریخودت پ: نیزم يکردم پرت کنم طرفش که با سر و صدا خورد رو یرا بلند کردم و سع میعصا

 ...شمیتازه دارم داماد م! مهیمن تازه اول جوون

 يعکسا دیحتما با! حامد يتو کت و شلوار داماد یتو چقدر خنده دار ش: الهام گفت. رفتند سهیسه از خنده ر هر

 ..دیمن بفرست يو برا تونیعروس

 ! چرا خنده دار شم؟ -

 ! ؟یشیم يچجور يتصور کنم نو کت شلوار داماد متونیاصال نم! متیدید یشرت و شلور ل یبا ت شهیآخه هم -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فالح لدای  – ردیگ یانتقام م

wWw.98iA.Com ٤٦٧ 

 .ادیبهش م پوشهیم یهر چ! دمشیمن تو کت شلوار هم د: دفاع کرد یلیل

را هم پرت کردم طرفش و همه  يعصاب بعد. باال آوردن درآورد يرا آنطرف کرد و به مسخره ادا شیرو ایعرش

  میدیبا هم خند

 !سالم -

 . وارد شد سهیبه من انداخت و با چند ک یینگاه خجالت زده وگذرا اوشیس. را برگرداندم سرم

 ...ها یخوراک یمابق نمیا -

بود که در  يزیچ نیمهم تر اوشیبرخوردش با س. نمیخواستم رفتار او را بب یم. شده بود خیم یلیل يرو نگاهم

داد  یسالم اوشیدر جواب س باشد اما هنوز هم سرد و تلخ بود يکرد عاد یم یسع. نمیخواستم بب یآن لحظه م

 . آورد وهیآبم میو برا

 نیمطمئن کردن من ا يدانتسم که فقط برا یاما م! راحت نبود دارهایبرخوردها و د نیهم هنوز با ا خودش

کردم چقدر ساده و بچه است  یفکر م يکه روز یلیکردم که ل یفکر نم چوقتیه. کند یبرنامه ها را قبول م

 .راحت باشد المیخواست خ یم. کند ییفکرها نیارام کردن من چن يبتواند برا

 ! من از شما تشکر کنم خانوم؟ گهیچند بار د: را گرفتم وهیآبم

 .و رفت دیخند نیریش

 .آمد کنارم نشست اوشیاز چند لحظه س بعد

 .سالم -

 .نکردم نگاهش

 ..سالم -

 ...آوردم حامد هیهد هیبرات ...برات.....ام: بود معذب

 .نبود هیبه هد اجیاحت! میبه زحمت نبود یراض -

 ...فرصته نیگفتم االن بهتر. نه ایازدواجتون رو بعدا بدم  يبتونم کادو دونستمینم -

 .از صراحت لهجه اش نرم تر شدم. را به سمتم دراز کرد ینسبتا بزرگ پاکت

 !؟یگرفت نچیچهل و دو ا ونیزیتلو! ه؟یچ نیا -

 .کرد ینگاهم م یچشم ریمقابلم نشسته بود و ز یلیل. دیته دل خند از

 .را درآوردم یپاکت و قاب عکس بزرگ يرا فرو بردم تو دستم
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 . میفرهنگسرا گرفته بود نیهم يتو...اوشیتولد خود س. بود شیپنج سال پ عکس

 نیربهت یزمان هی...با ارزشه یلیمن خ يعکس برا نیا....عکس نیا: هم قالب کرده بود يرا تو شیها دست

 ...اون دوستا رو از دست دادم يهمه  یتجربگ یو ب یبچگ هیاشتباه با  هیبا . رو کنارم داشتم ایدن يدوستا

 .گذاشتم شیزانو يرا رو دستم

 ....اشتباه ها راه جبران داره یبعض -

 .دونمیم -

 .انگشت کوچکم را سفت گرفت. کوچکم را سمتش دراز کردم انگشت

 .اگه دور بودم یحت..شهیهم...یروم حساب کن یتونیم شهیهم..مونمیم قتیرف شهیهم: او گفت نباریا

 .بلند شد و رفت نهیرا گفت و با طمان نیا

از  يگوشه ا یلیل. شانه اش بود يدستم محکم رو. را بسته بود شیاز شدت خنده چشم ها اوشیعکس س يتو

 .آمد یم یلبخندش به نظر مصنوع. زدیخودش جمع شده بود و لبخند م يعکس تو

 . کردم نه ما از هم، فقط زمان از ما انتقام گرفته بود یهم فکر م هنوز

 ....گذشتنش يبرا

 .را برگرداندم قاب

 : نوشته بود میبا دست خط معروف و خوش خط خودش برا اوشیس

 خون به پا کردم  یلیخ روزید

 .ها حاال دلم خونه یلیخ از

 ..دمیقصه فهم نیآخر ا تا

 .بهانه است اصل مجنونه یلیل

 يخنده  نیتر یخنده اش واقع نباریا. زدیغرق شده بود و لبخند م میچشم ها يتو یلیرا که بلند کردم، ل سرم

 .بود ایدن

 

 انیپا

 94 نیفرورد
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  94 فروردین  : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  94 اردیبهشت: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member202933.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member107173.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member241280.html    :ناظر 
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