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 :مقدمه
 دراز است و قلندر خواب است، شب

 منم؛ نیا
 .دارمیصبح ب تاخود
 .دارمیاز چشم برنم چشم

 من با خودم تنها شدم. سالهاست
 ،ییرهرو

 شبها شدم. نیا شبگرد
 ناکوک است. یدل امشب کم ساز
 دور است. ینوازد از جهان یبه نت غم م نت

 امشب فال من را دم زده، میلدای حافظ
 بر من زده، بانیسا میاز نو از هوا یشعر
 شب، نیشود ا یسحر م که

 ...خواهدیم امان
 شب نیشود ا یجوان م خانهیم ریپ

 خواهد... یم امان
 «. حالیژ»

*** 
 حق بسم

 روال. یرو فتهیسخته، بعدش م یزیاول و آخر هر چ شهیدونم از کجا شروع کنم. هم ینم
 یکنه. حت یکه آدم فکرشو نم فتهیم یاتفاقا وقت نیو بدتر نیبهتر شهیشروع شد. هم یاز اون دانشگاه لعنت یچ همه

جونم.  یروز بشه بال هیکه آرزوشو داشتم،  یهمه درس خوندنم واسه قبول شدنم تو دانشگاه نیکردم ا یفکرشم نم
 بر عکس. ای
که بود  یهرچ یبد ول ایدونم اسمشو بذارم خوب  یقبول شدم چقدر خوشحال بودم. نم دمیفهم یوقت ر،یبخ ادشی

 من به کل عوض شه. یزندگ ریباعث شد مس
 منو تو گرداب خودش چرخوند... چرخوند و چرخوند. مویزندگ یکه دوون دوون پا گذاشت تو یناخونده ا اتفاق
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دفترخاطراتمو بستم  یبا دستپاچگ عینفس نفس گفتن آرشان به خودم اومدم. ضربان قلبم شدت گرفت. سر یباصدا
 تو خودم مچاله شدم. شتریمانتوم پاک کردم و ب نیصورتم رو با آست یرو ی. اشکامیتو گذاشتم تو کوله پش

کردم.  دایرو تازه پ نجایباشم! ا ایب رونیب نجایگشت. عمرا اگه از یباغ رو روسرش گذاشته بود و دنبال من م کل
 پناهگاه امن منه.

مو باز کنم. دونه دونه اشکام، دردام، حرفام رو درد دال یتونم آورم بقچه  یم یکه دور ازو هر موجود جاندار ییجا
 .سمیبنو یبشمرم و چند خط

زنه. نفسم رو آروم رها کردم و چشمام  یبود که انگار تو دهنم ضربان م یشد. گرومب گرومبش طور یآروم نم قلبم
 ی. از طرفنهیرو بب نجاینتونه پشت ا یشد کس یرو بستم. جلوم رو چند تا بوته شمشاد بزرگ پوشونده بود که باعث م

 :دمیکنه. باز صداشو شن دامیپ نجایکردم بتونه ا یباغ انقد بزرگ بود که فکر نم یفضا
 کنم! داتیخودم پ نکهیقبل از ا رونیب ایشه! پس ب یم یبعدش چ یدون ی... خودت مارمیب رتینفس به خدا اگه گ -

 خواستم بلند داد بزنم: یبرجسته شد. م میشونیپ رگ
 نیا یبرو همه  ؟یخواد نثارم کن یدلت م یبازم هرچ ؟یکن رمیباز تحق ؟یبشه؟ باز بهم زور بگ یکه چ رونیب امیب -

بوکس اتاقت؟  سهیکه شدم مثل ک هیکن، سر اونام داد بزن، مگه من گناهم چ یسر دو*ست د*خترات خال اتوییزورگو
 !یداغونم کن یبا حرفات فقط بلد

 تونستم! یتونستم بهش بگم، نم یخواست! نم یفقط دلم م اما
. انیزبونم ن یشدن تا رو یم میقلبم قا یحرفام ته داالن ها ومد،یشدم، زبونم بند م یالل م دمید یکه م چشماشو

 کرد... یکف دستم عرق م
 کرد. یبود که ته گلوم جا خوش م یبغض ومدیکه سراغم م یپدروپسر تنها عکس العمل نیبرابر ا در

 :رونیب دیز تو فکر کشآرشان منو ا یصدا
 ...یدم دره، دانشگاهم ک نرفت نتمیماش ،یینجاهایدونم هم ینفس م -

 کالفه و عاجزش بلند تر شد: یحرف زدن نداشتم. قصد شکستن سکوتمم نداشتم. صدا قصد
 ندارم! تیمن که کار میبا هم حرف بزن ایدِ المصب ب -
خواست موش رو گول بزنه. تلخند کنج لبم کامم رو  یکه گربه م ییکارتون موش و گربه افتادم. وقتا ادیلحظه  هی

 هم تلخ کرد.
فاصله  نیاز ا یکردم که حت یشمشادا نگاهش کردم. اغراق نبود اگه اعتراف م یباال و از البه ال دمیخودمو کش کمی

 خوش رنگش معلوم بود. یچشما یسرخ
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شد  یکالفه م ای یعصبان یمرد ها وقت شتریزد. درست مثل ب یاش چنگ م رهیپر پشت ت ییخرما یبه موها همش
 کرد. یم یسر اونا خال شویگرفت و دق و دل یخوش حالتشو نشونه م یموها یطور نیا

 عیسر دیکه به سمت من رس نینگاه کرد. هم گهیدور د هیوجود کچل نشده! همه جا رو  نیعجب بودم که چرا با ا در
 خم شدم. دمویسرمو دزد

شدن  کینزد یشد. صدا یم شتریو ب شتریبود اما هر لحظه عطر آرشان ب دهیچیپ مینیب ریز سیشاد و چمن خشم یبو
 تو خودم فرو رفتم. شتریپناه زانوهام روبغل کردم و ب یب یبچه  هیشده بود. مثل  یکیقدماش و خش خش برگ ها 

 ام حبس شده بود. آروم زمزمه کردم: نهیتو سـ*ـ نفسم
 ازش متنفرم! نمشیخوام بب ینکنه... نم دامیپ ایخدا -

کرده.  دامیرحمت رو سر بکشم. شک نداشتم که پ قیر یکردم که چطور یفکر م نیپا قطع شد. داشتم به ا یصدا
گوشه  ی. حتکردیم رونمیح شتریگومب گومب قلبم ب ی. صدادید یکم نم یفاصله  نیکور بود تا منو از ا نکهیمگه ا

 .دیپر یته بود و آروم مپلک راستم هم نبض گرف ی
نفس  هیکه رفت  نیشد؟ هم یواقعا داشت ازم دور م یعنیشد.  یداشت کمتر و کمتر م نباریپا اومد اما ا یصدا باز

 ش،یآت یباشن رو ختهیاطراف رو نگاه کردم. انگار آب ر یو با حالت نوسان رونی. آروم سرم رو آوردم بدمیراحت کش
 مونده بود که دفترمو بخونه و...! نیگفتم. هم یاز ته دل شینفس حبس شدم رو رها کردم و آخ

دونم اسم  یسنگفرش اومد. نم ینوا یب یرنگش با سنگ ها یمشک نیماش یشدن چرخ الستکا دهیکش یصدا
 دهیدانشگاه د یرو جلو نشیبار که روناک ماش هیبود. تاحاال دقت نکرده بودم، برام مهم هم نبود اما  یچ نشیماش

 اسمش داشت. یتو یزیچ نیهمچ ای یجن و پر هی هادمیبود، 
. دمیشده اش نگاه کردم و روشون دست کش نیتزئ یکاه یرو از تو کوله ام برداشتم و بازش کردم. به کاغذا دفترم

به تخته  هیشب ی. جلدش طرحرهیجاها رد اشک خشک شده، باعث شده بود تا کاغذ حالت مواج به خودش بگ یبعض
 نبود. یچوب داشت اما چوب یها

درداش که توش  یبا همه  میکل زندگ یبود ول یکاف میاز زندگ یداشت. واسه نوشتن جزئ یصفحه ا ستیدو حدود
 شد؟ یشد، م یجا نم

 رو برداشتم و شرع کردم به نوشتن ادامه اش: میآب خودکار
 یرو تو یبه بابا هومان گفتم برق خوشحال یگوشمون. وقت خیتهران ب یتو ،یقبول شدم اونم دولت یداروساز باالخره

 مهارش کرده بود گفت: بایکه تقر ی. با بغض مردونه ادمیچشماش د
 یسع ،یدیخوشحالم که به خواسته ات رس نمت،یها بب نیآرزومه تو بهتر شهیانتخاب خودت بوده بابا، من هم نیا -

 خودت باش نفس بابا. نیبهتر یکه هست یو هرک یکه هست یهرچ ،یباش نیبهتر شهیکن هم
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رز  یگل ها یوقت ینه ول ایدونم خوشحال شد  یروز انقد خوشحال بودم که خبرش رو به مامان هم دادم. نم اون
 از آرزوهام باهاش حرف زدم و ازش خواستم که کمکم کنه. یکردم کل یکه عاشقشون بود و پرپر م یمشک
خوشحال شد. روناک  یکل دیشن یوناک هم خبر دادم. وقتو به ر دمیخر ینیریجعبه ش هیگشتم  یداشتم برم یوقت
و دوباره حالم خوب  ستمیپاهام وا یکه کمکم کرد تا بتونم بعد از فوت مامان رو یکه دارم. کس هیدوست نیتر یمیصم

که بود خوشحال بودم که از هم دور  یآزاد. هرچ یولتهران قبول شده بود  نیدانشگاه خوب تو هم هیشه. روناک هم 
 بیخسارت به ج یو البته کل میمون رو جشن گرفت یو شاد میعصر با روناک تو شهر گشت یکای. تا نزدمینشده بود
 .میوارد کرد یپدر گرام

. هیکاف یفرق داشته باش هیکه با بق نیباشه، هم یکنه چه قانون ینم یفرق م،یکه قانونو دور بزن مینیروناک عاشق ا منو
 !گهیبه هم کنار همه د هیشب ی وونهیعاقبت افتادن دوتا د نمیا

 میآالرم گوش ی. باصدادیرس زییکه مونده بود تموم شد و پا یبرد. باالخره چند روز یخوابم نم یصبح از خوشحال تا
 شدم. داریاز خواب ب

اومد  یخوابم م یکه حساب ییبودم و از اونجا دهیخواب ریبرد د یخوابم نم شبیشدن که چه عرض کنم، از بس د داریب
 شم. داریتا ب نییمجبور شدم خودمو ازتخت پرت کنم پا

که بابا تازه برام گرفته بودو با شلوار  یخوشرنگ یکاربن یسورمه ا یبه سر وصورتم زدمو حاضرشدم. مانتو یآب هی
 یبا بند سورمه ا یسر کردم و ساعت مچ و میهمرنگش که به قول بابا پاره پوره بود ست کردم. مقنعه مشک نیج

 رنگ رو به دستم بستم.
 یفیتعر ادیساعتم بودم.  یکوچولو یبسته بودن. عاشق چرخ دنده ها یو سورمه ا یقول روناک ناف منو با رنگ آب به

 ... !یساعت با مارک با رنگ سورمه ا یکه روناک از ساعتم کرده بود افتادم: دل و روده 
چک کردم. اضطراب  نهیبار خودمو تو ا نیاخر یهمرنگ لبام بسنده کردم. برا یرژ کالباس هیتاب و کرم ضد اف هی به
 بود. دهیرنگم پر کمیصورتم معلوم بود.  یتو
که  رهیت یتونیبلند اما صاف و ز یمتناسب باصورتم و مژه ها یمشک یچهره ام نداشتم. چشما یتو یخاص زیچ

متناسب باصورتم که  ینیبه اصالح نداشتن، ب یازیمتوسط و کم پشت و مرتب که ن یهمرنگ موهام بودن. ابرو ها
 به ارث بردم. گشخوشرن یخاکستر یارث بردن چشما یبود و ازبابا هومان به جا یکوفته ا

 بود. دمیاندازه و متوسط که اونم متناسب باصورت کش کی یقلب بایتقر یلبا
 قد و قواره دراز و الغر ... نیاو مضطرب لبام رو جمع کردم. با  دیام نا
 !یمیرو عشق است و ش یبابا داروساز الیخیب
 .رونیدوش گرفتم، به کوله ام چنگ زدم و بشمور سه از خونه زدم ب بایادکلنم تقر با
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کدوم رخ ندادن. با پرس وجو طبقه و  چیکه ه یی. کاش و کاش هادمیرس یو به دانشگاه نم کردمیتصادف م کاش
 کردم. دایکالسم رو پ نیساختمون اول

 نیاول ی. رودمیرفت. پس به موقع رس یاستاد م گاهیبه دست سمت جا فیکه درو باز کردم استاد داشت ک نیهم
 موجود نشستم. یخال یوتنها جا

کرد. وا! چشمام از تعجب  ینگاهم م ضیبود با غ شمیکه پ ی! دخترادیدانشگاه ن یکس ادیکردم روز اول ز یم فکر
 گرد شد.

زد روشونم  میحرفم رو بلند گفته بودم که پشت سر یکردم مگه؟ ارث باباشو احتماال طلب داره. انگار کارشیچ ومدهین
 ؟یسال اول نمیو گفت: بب

 اره. -

 .شونهیا my friend یجا نجایا
کردم  یفکر م شهیهمونجا موندم. هم زونیآو یانداختم و پرو پرو با لب و لوچه  میبه کنار هانهیعاقل اندر سف ینگاه

 لیکالس رو بهتر بگم دانشگاه و جنس مذکر تشک تیاما حداکثر جمع نمیب یخرخون و تودانشگاه م یدخترا شتریب
اومد. اگه  یخوشم نم ادیخوندن هم ز یدرس م یلیکه خ ییدرس خون نبودم. در واقع از اونا ادیداده بود. خودم ز

کتاب  یچهار ساعت ال ایدادم، شب امتحان درحد سه  ین ممبارک و تکو کلیدادم و ه یبه خودم زحمت م یلیخ

 گرفتم. یم 16 یکرد و نمره باال یافاقه م نیهم نکهیا بیکردمو عج یرو باز م
کرده بودن که  شیآرا یجور هیخورد که خرخون باشن. مخصوصا دختراشون.  یکه تو کالس بود نم یتیجمع به

 که تو دماغش انداخته بود. استغفراهلل! یبا حلقه ا میمطمئنم دو روز وقت گذاشتن واسش! مخصوصا گاو بغـ*ـل دست
 یبا خودکارم ور م یکاری. داشتم از بدیرس یو کم کم داشت به حرف ف م ابیاومد و شروع کرد به حضور و غ استاد

 رفتم که افتاد.
و آخم درومد.  زیبلند شم که سرم خورد به م عیدارم که همون موقع اسممو خوند. اومدم سرشدم تا خودکارم رو بر خم

 ریگ ینجوریتو موهام نبود و ا پسی. خوبه کلهیگر ریباز اومدم بلند شم که دوباره سرم خورد. کم مونده بود بزنم ز
 و گفت: ادبه خودش د یباالخره تکون میکرده بودم. بغـ*ـل دست

 .ستنجایاستاد ا -
 خودش مگه زبون نداره؟ دست نداره مگه؟ -
 ستادهیشه! استاد اخمالو وا یم بتیآدم مص یجور جاها برا نیبلند هم ا ی. قد و قواره رونیاومدم ب زیم ریزور از ز به

 بود! نیا ریکرد. مظلومانه خودکارم و گرفتم باال و بهش اشاره کردم که : تقص یبود و نگاهم م
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 واریبه درز د یبود و دانشجوها هم که حت یمضحک یدادم، صحنه  یدستم داشتم سر دردناکم و فشار م یکیاون  با
 همه! یآبرومون پرچم شد جلو ومدهیخنده. خالصه هنوز ن ریخندن، زدن ز یم

 از تاسف تکون یوجود من نفوذ کنه! بعد سر یتو قایخواست چشم غره اش عم یکرد. انگار م یهنوز نگاهم م استاد
 داد و سر برگردوند.

لحظه گفتم  هی دنشیو برگشتم عقب. با د ارمیبود که نتونستم دووم ب زیانقد ت شونیکی یروم بود ول یادیز ینگاها
 مانکن و فشن بوده من اشتباه اومدم؟ ایسالن مد  نجاینکنه ا
 شدنم خاتمه داد. برگشتم سر جام اما مات مونده بودم. رهیکرد و به خ ریدستگ مویطانیافکارش عیارشاد درونم سر گشت
مردمک وسط چشمامو نشونه رفته بود. با باد پنچر شده ساکت و آروم تا  قایاش که دق نهینگاه پر از نفرت و ک مات

کردم،  زیذهنم انال یصورت اخمالو و تو هم رفته! دوباره چهرش رو تو هینشستم. البته با  یاخر کالس همونطور
 یرنگ نیکردم تاحاال سبز ا یداشت. حس م یبیعج ی رهیسبز ت یروشن. چشما ییخرما هیبود.  ییهاش خرمامو
 .دمیند

 !یزیچ نیهمچ ایبوده  یکردم جدش احتماال خارج یصورتش کامال متناسب بودن. داشتم فکر م یاجزا
. ختیالغر نبود و تصوراتمو بهم رداشت. مثل برنج محسن  یمشکل هیو قامت هم که ماشاال به برنج محسن. فقط  قد

تا  رونیخواست عضله هاش بزنن ب ینشسته بود که انگار از قصد م نهیدست بهس یهم داشت. طور یا دهیتن ورز
 وگرنه فاتحه! وفتنیباهاش درب دیبفهمن که نبا هیبق

نگاه  هیبا  ایلیموندن و بر خالف خ یذهنم م یخوب تو یلیخ اتیجزئ شهی. همدیهم نرس هیکردنش به سه ثان زیآنال
 .دمید یرو م زیهمه چ

 بند چرم تا ارنج بسته شده بودن. هیبا  ناشیبلند که آست نیآست دیسف رهنیپرداختم، پ یحواش هیبق به
پاش بود. ساعت  رهیت نیشلوار ج هیکرد. و  یم ییاش خودنما نهیسمت چپش رو سـ*ـ بیج یهم رو یبزرگ مارک

 زد. یاش برق م یپوست گندم یمارک دارش رو
شد! شونه  یم یزیچ یجول نایآنجل دیرمان بود، دختر مقابلش حتما با هی تیشخص نیلحظه با خودم گفتم اگه ا هی

 باال انداختم. اصال چرا برام مهم شده بود؟
 فروخته بودم بهش؟ یتر زمیچه ه ومد؟یاز من بدش م دیبهم برخورده بود. چرا با دیشا
 بودم! دهیقت کردن بهش فقط کفشاش رو ندهمه د نیا با

 و کفشاش و نگاه کردم. زیم ریکرد. کنجکاو خم شدم ز یم ابیهنوز داشت حضور غ استاد
اصل بودنش رو  ای کیف یدونه. خصوصا مارک پوما. انقدر که از صد فرسخ یبابا هم م یحت نوی. امیعاشق کتون من

 !اباشیدم. اصل اصل بود از اون نا یم صیتشخ
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 ...اما
فروشگاه بزرگ  هی ای! دنستنیدن ن یکه نشون م یزیآدما فقط چ میفهم ینم یکه گاه میشد نیآدما انقد ظاهر ب ما
 ! اونم از ظاهر!میهاشو بردار نیکه بهتر ستین

خوشگل سر صبحش رو بهم  یدونه ازون نگاها هینشستم سر جام. استاد  خینثارش کردم و س یا یدلم لعنت تو
 شدم. رهیبه تخته خ الیخیچپ و ب دیزی یکرده. خودمو زدم به کوچه  یداشته نگاهم م دمیهمانداخت که ف

لطفا شمام  ن؟یبه اسم اماما دقت کرد نهیتوه هی کهیت نیا نکهیچپ،اصال تاحاال به ا یعل میداره بگ ی)**اقا چه معن
 **(. تیاز پاراز دیو ببخش یمرس ن،یاستفاده کن دیلفض جد نیاز ا

آنتراک داد و منم که صبحونه نخورده بودم، به  یا قهیدرس داد. بعد هم چند دق قهیوقفه حدود چهل دق یب استاد
 بودمش، پرواز کردم. دهیسمت سلف دانشگاه که صبح تو راه د

شد. به  دهیکش میکنار یصبحونه خوردم و بعدش قهوه سفارش دادم. منتظر آوردن قهوه ام بودم که صندل ریدل س هی
 و پر کرد. مینیعطر تلخ و سرد مردونه ب هی یبرگشتم. بو یسمت صندل

 دانشگاه به سالن مد اومدم! یشد جا یواقعا داشت باورم م گهید
بلند کرم که از بس جذب بود به  نیآست شرتیت ،یطوس نیشلوار ج ،یاسپرت مشک یاخم بر اندازش کردم. کفشا با

 .یقلوه ا یو لبا یمشک یچشما ،یمشک ی. موهادیشد د یپک هاشو هم م سکیقول روناک س
که کفشاش مارک  نیکمتر بخاطر ا تازیدادم. سه ام یهفت م یشماره  ازیاز مدل ها بود حتما بهش امت یکی نیا اگه

 پوما نبودن.
 کنم! ینگاه م یا هیاست ناخواسته دارم به چه ناح قهی. تازه متوجه شدم چند دقدمیلبخند بزرگ رو لباش د هی

 :گفت
 ؟یبودمت. تازه وارد دهیطرفا ند نی اتا حاال -

 دیپر رونیجوابش ب یاز دهنم به جا یزیپق ر یبودن. صدا دهیکرده بودم که ابروهام به هم چسب زیچشمامو ر انقد
 کردن باد لپم بود. یاز خال یکه ناش

 گم سال اولته؟ ی: مدیخند
 تکون دادم. سر
 !یبس یپس هنوز جوجه ا -
 ال؟یمقام معظم گودز ن؟یدار فیتشر یخواستم بگم پس شما چ یم

 شیاون فکر کرده بود داره نما ایداشت! من دلقک بودم  فیحرفم رو بلند گفته بودم. چه خوش خنده هم تشر انگار
 نه؟یب یطنز م
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 !کل؟یقد و ه نیمن با ا -
 مبارکت! یپس عمه  نه
 بود و گفت: اریحرص در ب شتریمثال جذاب کرد که ب یخنده  هی
 وقته تنهام! یلیمن خ نکهیمزاحمت وفالن، اغرض از  -
 ی! حرف هامیکیو  ستیخواستم بهش بگم برادر من االن قرن ب یاز اون حرف ها بود! م نیکرد. ا زونیآو افشویوق

لب  ریگفتم و سر چرخوندم. ز یمخ زدن وارد بازار شده! اما به جاش ال اله اال اهلل ا یبرا یتر و خالقانه تر دیجد
 :دمیغر
 بانانِ؟ -
 رو خاروند. رشی
 ؟یچ -
 به من چه! یعنی -

 گفت. یکش دار آهان
 .مینه نگ ریبه دست مهربان تقد گهید نجایمنو پرتاب کرده ا ری. گفتم دست تقدییتوئم تنها دمیخب د -

 کالس بود. یمثل نگاه استاد تو قاینگاهش کردم که دق یطور
 خوام باهات دوست شم. یگفت: منحرف نباش! مثال فکر کن منم دخترم و م عیسر
دست به کار  عایبود. سر یقو یلیخ التمیو مانتو تصورش کردم. دست خودم نبود. ناخودآگاه تخ یذهنم با روسر تو
 شد. یم
 یم یتو سرش گچه الک ارویجلو خودمو گرفتم که نگه  ی! از خنده سرخ شده بودم ولالشیبیو س شیاون ته ر با

 خنده.
 ؟یخند یم یزهر مار به چ -

ترفند  هیباز بود با  یکه البته بازم گشت ارشاد درونم دهنمو که مثل اسب آب دنمیبود واسه ترک یجمله کاف نیهم
 جاشو گرفت. حیبخند مل هیبست و 

 همون نگاه سطل الزمو بهش انداختم بازم
 :گفت

 باشم! یبچه خوبدم  ی! قول مگهید کنمیخواهش م -
 شیطنز! سالن هما شیهم داره! مثال سالن مد، سالن نما یا گهید یها تیدانشگاه به جز دانشگاه بودن قابل انگار

 !یابیجهت همسر
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 تفاوت شونه هامو باال انداختم و وارد کالس شدم. یچشمک زد و رفت. ب هی هوینگاهش کردم که  رهیخ
 ینگاهم م یاون طور نیمن. پس بگو بخاطر هم یرد نشسته بود سرجاک ی! همون پسره که با نفرت نگاهم مبه

 ببره. ضیکرد! نتونسته بود ق
 ؟ی! طلبکارم هستیتر از تو اومدم خودت اونجا نشست ریخواستم بگم من که د یم

 الیخیکال ب ای. گرفتمیدانشگام رو م یاون موقع انتقال دیتونستم نفرت چشماش و بخونم. شا یکاش اونروز م اما
 نباشم. تیوضع نیا یشدم که االن تو یدانشگاه م

کردم که حس  یم یاز بزرگراه ها رانندگ یکیشدم. داشتم تو  نیهم که تموم شد سوار ماش یتا کالس بعد چند
 کنه. یم بمیو تعق ادیداره پشت سرم م یمشک نیماش هیکردم 

هنوز دنبالم  دمویرس یکم کم داشتم به خونه م گهینه. د یول هیکیبامن  ییجا هیتا  یاتفاق رشیمس دیگفتم شا اول
 .یفرع ینگه نداشتم و انداختم تو کوچه پس کوچه ها یول دیبار یاز سر و روم م یخستگ نکهیبود. با 

داشتم جا بذارمش که از شانسم پشت چند تا  یذاشتم و سع یپدال گاز م یشد و خلوت بود رو یکه م ییتاجا پامو
 سرعت دور شدم. گمم کرد. تیکرد و من با نها ریپشت چراغ قرمز گ نیماش
کنه منتها  یم بمیکنه؟ و من متوجه نشده بودم اونم داره تعق یکنه، م یکه شک نم تزایپ یموتور کیپ هیبه  یکس

 شدم. ادهیدر آپارتمانمون پارک کردمو پ یجلو میباند باز مزیبافاصله و سرخوش از ج
که چند تا مرد  یبیعج ی. غرق درس هام شده بودم و به رفت و آمد هاشد یروز گذشت و کم کم روزام عاد چند

 کردم. ینم یکت شلوار پوش هر روز تو خونمون داشتن توجه
 داشت. به خاطر شغلش بود. یادیز یدوست ها بابا
هفت نفره  پیاک هیدانشگاه اون شوق اول رو برام نداشت اما دوست داشتم. خصوصا درس هامو. تو دانشگاه با  گهید

 هم جزوشون بود. دمیسلف د یهمون پسره که اون روز تو ار،یآشنا شدم که کام
 بودن. یخوب یشدم اما بچه ها ینم کیبهشون نزد ادیپسر بودن و سه تاشون دختر. ز چهارتاشون

و سارا و کوه روناک رو هم دعوت کردم. ندا  میبر میخواست یروز که م هی. رونیب میرفت یچند نفره با هم م یگاه
و  بیعج یباهاش سرد بودن. البته نگاه ها کمی دیو فرش اریو کام نیرام یباهاش اخت شدن ول عیسر دیو حم میمر
 به روناگ بماند... نیرام بیغر
. مثال ستین شونیبود اما من مطمئن بودم اسم واقع ادیتو دانشگاه ز اریمثل اسم کام بیغر بیعج یاسم ها نیا از
 کنن! یاز پسرا روح اهلل بوده عوض کرده االن با اسم آراد صداش م یکیاسم  دمیبار فهم هی

 یزیچ هیزد. فقط  یداشت با بابا حرف م دهیاتو کش یاز اون مرد ها یکیخونه، هنوز  میبا روناک از کوه برگشت یوقت
 که به بابا گفت: دمیاز حرفاشون رو ناخود آگاه شن
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 ماه! هیفقط  -
 یکنم... نم یدرمونده و پر از غم بابا رو فراموش نم ی افهیوقت ق چیمن و روناک ساکت شدن. ه دنیبعد از د و

 دهیپشتم بود رو خم شهیکه هم یکوه محکم نیا یکه بود بد جور یهر چ یبود ول یدونستم منظور و هدفشون چ
 کرده بود.

بعد از تموم شدن  یبود سراغ بابا. وقت ومدهین یکس گهیگذشت و د یاز اومدن اون مردا به خونمون م یهفته ا هی
آمبوالنس  هی نشونی. بدمیرو اطراف ساختمون خونمون د یادیز تیشدم، جمع ادهیرو پارک کردم و پ نیکالس ها، ماش

به دلم  ییهول وال هیکردن. نگاهشون  یم گامن یبیها به طور عج هیکرد. همسا یم ییرنگ هم خودنما دیسف
 .دمیکش ینفس م یتر. به سخت کیتم نزدسست رف یانداخت. با قدما

گم نفس جان! غم  یم تیمن و من کردن گفت: تسل یها بعد از کل هیاز همسا یکیسکوت شکسته شد و  باالخره
 وفتهیامو بشکافه و ب نهیگومب گومب قلبم که اصرار داشت سـ*ـ ی. به جز صدادمیو نشن دمیند یزیآخرت باشه!چ

که  مونیبود و درجا...! دکتر همسا کرده یقلب یرنگ بود. بابا سکته  دیسف یبه پارچه  رهی. نگاهم خنیزم یرو
 ...!یگفت در اثر تنش روح یکرده بود م نشیمعا

بودن.  کستهیتا برسم خونه. در باز بود و معلوم بود که در رو ش دمییممکن بود! پله ها رو دو ریغ نیشد نه ا ینم باورم
 ممکنه! رینه غ
 بودن. نیزم یپخش و پال و شکسته رو لیبود و وسا ختهیم رجا به همه

عصرونه  ییخونه و با هم چا امیکتاب به دست نشسته و منتظره تا من ب شیچوب یرو صندل شهی! اآلن بابا مثل همنه
 ...!میرو بخور

 شده بود. کی. هوا تارمیرو بستم و گذاشتم تو کوله پشت دفتر
دادن  یشاخ و برگ بزرگ درخت ها که انگار آسمونو خراش م نیو از ب دمیدراز کش نیزم یخشک شده  یبرگا رو

نقطه و  هیشم به  یم رهیفکر کنم خ یزیبه چ نکهیشدم. بدون ا یشه که تو خال یم یشدم. دو ماه رهیبه آسمون خ
 مونم. یحرکت تو همون حالت م یب یا قهیچند دق

 ام... نهیسـ*ـ یبزرگ رو یلیخ زیچ هی ینی! سنگقیعم یجور خلسه  هی
نگاه کردم، هشت بود. آهسته از جام بلند شدم و خاک رو لباسم رو تکوندم. بعد از برداشتن کوله ام  میساعت مچ به

و به قدمام  دمیکش یدادم به بودن اون... هوف یم حیسکوت رو ترج نیرفتم داخل خونه. همه جا سوت و کور بود. ا
 سرعت دادم.

دارن و بازم دنبال ارث و ثروتن؟ فقط  یبزرگ نیبه ا یخونه  که؟یو قلبشون انقدر کوچدارن  یبزرگ نیبه ا ی خونه
قلب مهربون و بخشنده  هیکه  یکس ست،ین یانگار از ثروتمند بودن پولشو دارن ... ثروتمند بودن که فقط به پولدار
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خره ثروتمنده،  یشونو به جون مغرغرها یگاه یکنه و حت یم یکه هنوز کنار پدر و مادرش زندگ یداره ثروتمنده. کس
 داره ثروتمنده! ایر یباطن ب هیکه  یکنه ثروتمنده... کس یو سخاوتمند زندگکه بلده ببخشه  یکس

 !یچیندارن جز پول ه یچیه
 خوندم: یدوش گرفتن آواز م نیدست لباس برداشتم و رفتم حموم. در ح هی
 اشک یبنوشم از چشم به جا یآنقدر م -

 *راب...ش
 سراب، نیزند رها کند مرا از برون

 تا به آسمان، دهیمن رس یغمت ناله ها در
 من بمان... شیبه پ ایب یا دهیهم اگر شن تو

 اوردم: یدهنم و ادا درم یاوج گرفت. دستم و گرفته بودم جلو صدام
 اهمیبخت س نیبر ا ،یابر طوفان یببار ا -
 که همچون من خراب است. یخواه یباران چه م نیا از
 هوی دیشا یحت ایغم  یدون ی. نمهیبیحال غر ؟یخند یم هیوسط گر ای رهیگ یات م هیوقتا وسط خنده گر هی یدید

 رن! یم هویهم  یشه و چطور یم داشونیاز کجا پ
 ... ی... اب...ر طو...فا...نیببار... ا -

 خودش دراورده بود. یزدم. بغض صدامو تحت سلطه  یشد. نفس نفس م دهیبر دهیبر صدام
 که شاخ و دم نداره داره؟ درد
شد  یباعث م ستیخونه ن یکس نکهیبه ا نانی. حس اطمهیگر ریهق هقم رفت باال و بلند بلند زدم ز یکم صدا کم

 خودم رو رها کنم.
شد همزمان دو تا نفس بشم و خودمو  یلحظه دلم به حال خودم سوخت. کاش م هیکردم که  یم هیدردناک گر انقدر

 .نیخوردم زم یشد و با وضع ناجور اهیاطرافم س هویبغـ*ـل کنم. 
 گهیدور د هیاز جا بلند شدم.  ی. به سختگهیشه د یم نیبا آرشان. هم ینخورده بودم از سر لجباز یزیصبح چ از

 آرشان: یتق تق در اومد. به دنبالش صدا یکه صدا دمیپوش یدوش گرفتم و داشتم لباسامو م
 باز کن درو. -
 چشمام تار شد. ی. دوباره جلودمیصداش به خودم لرز یسرد از
 گم نفس! یدر المصبو م نی! باز کن ایسرخودت آورد ییچه بال نمیباز کن بب -
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 واریبه د دمیشد؟ لباسامو که کامل پوش یزد. اه چرا صدا تموم نم یتو گوشم سوت م ییصدا هیخودم جمع شدم.  تو
 .ستمیپاهام وا یرو نیاز ا شتریتونستم ب ی. نمدیچک یپام م یانگشتا یدادم. آب از نوک موهام رو هیتک
 خونت حالله نفس! یاشبدست زده  یکه برداشت ییغایگم! به جون خودم اگه به اون ت یباز کن بهت م -
حالم خوش نبود. القل از حال  یلیبود که خ یاتاق آرشان برداشته بودم. مال وقت ییافتادم که از روشو ییها غیت ادی

 شده بودم و انداخته بودمشون دور. مونیدر آخر پش یتو ذهنم بود ول ییفکرا هیبدتر بودم.  یلیاالنم خ
 داره؟ یدر برا من کار نیا کوندنیش یندارم! المصب فکر کرد تیکار یاگه خودت درو باز کن -

 :گفتم
 !رهی..مجی..نم..سرم..گتوینم.. -

 .ومدنیم رونیمتراکم از دهنم ب ی. دست خودم نبود کلمه ها مثل ابرهاشد یچ دمینفهم
 یسخت شده بود. به زور چند قدم برداشتم تا در رو باز کنم که جلو دنممیحموم بخار کرده بود و نفس کش یطرف از

چشمام  نکهیبه سمت وان پرت شد. قبل از ا یبد یشدم. همزمان در حموم با صدا نیشد و پخش زم اهیچشمام س
 و بعد صداش به طور محو اومد که گفت: دمیرو جلوم د شیمشک یبسته شه کفشا

 تخس! یدختره  -
سرم بهم  هیبزرگ بودم. با احساس سوزش به مچ دستم نگاه کردم.  یتخت دو نفره  یرو که باز کردم رو چشمام

 اطرفم رو نگاه کردم. جیوصل بود. گ
 دیبودم. شا یطور نیهم شهینسبت بهش هم یدونم چرا ول یبرداشت. نمآرشان افتادم و ترس وجودم رو  ادی هوی

 ده. یانجام م اد،یکه از دستش برم می. و هر کارادیاز دستش بر م یبود که مطمئن بودم هر کار نیبخاطر ا
 نیبود که تو ا ییاز خدمتکارا یکیخانوم همون جور که کنار تخت نشسته بود خوابش بـرده بود. مهال خانوم  مهال

بکشم اما به جاش سرفه  یقیخواستم هوف عم یکرد. االن مثال اومده بود تا مراقب من باشه؟ م یدو ماه کمکم م
 کردم. یخشک ی

 آرشان! یارسالن بود. بابا ریعمارت ام یاز اتاق ها یکیاتاق مثل  یفضا
بمونم رو دستش بره زندان من دلم خنک شه! کاش زودتر  رمیدکتر نبرده منو! چه بهتر بم هیالقل  س،یخس ی پسره

 کنم که حتما اعدامش کنن چون مقصر مرگ منه. مینامه تنظ تیوص هیدونستم تا  یم
راننده  شگر،یآشپز، باغبون، آرا ،ینظافت چ یپرستار استخدام کرده؟ البته وقت یعنیپرستار اومد داخل.  هیباز شد و  در

 .ستین دیاز اونا بع یزیچ نیچدارن هم یو دکتر خونوادگ
 زم؟یعز یباالخره بهوش اومد -
 انگشتامو بکنم تو چشماش! کوره انگار! ادامه داد: خواستمیم
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 ؟یحالت تهوع ندار ایسردرد  زم؟یعز یخوب -
 گفتنش اه! زمیعز زمیبا اون عز نه؟یب یمنو نم یمچاله شده  ی افهیق نیواقعا ا یعنی

 گفت و رفت. ییلب وا  ریمبهوت نگام کرد و ز هویکردم که  یداشتم نگاش م یا افهیدونم با چه ق ینم
 ینیس هیباز شد و دوباره پرستار اومد داخل. دستش  یتق یبرد که در با صدا یشد و خوابم م یداشت گرم م چشمام

خواد بگه  یز مکه جونشو نداشتم. البد با فیبکوبم تو کله اش. ح رمیرو ازش بگ ینیخواستم س یبزرگ غذا بود. م
 وار تکرار کرد. یطوطجمله امو  نیهنوز فکرم تموم نشده ع ؟یخواب بود زمیعز یوا

 اشو خوندم: نهیتر که اومد پالکارد رو سـ*ـ کینزد
 )...( یخصوص مارستانیب یمیرح ایمیک -

 بود! یخصوص مارستانیب نجایا پس
 !دهنت رو باز کن گلم.ایهمه اشو بخور دی! حتما بادهیرنگتم که پر نهییناهارت رو آوردم فشارت هم که پا زمیعز -

 ییدم بعدش از تمام گناها یکنم! قول م یاز برق بکشه خواهش م نویرو بفرست ا یکی اینگاهش کردم. خدا عاجزانه
 خونم. یکه کردم توبه کنم. نمازمم م

 یکنم! تازه لبخند مکش مرگ ما هم م یم زمیعز زمیحقوق بدن انقدر عز ونیلیچند م یبه منم ماه گهید معلومه
 زنم.

 بخوابم. کمی نیشه بر یخورم! اگه م یاز کوره در رفتم: خانوم من هم بهوش اومدم، هم حالم بده، غذا هم نم باالخره
 !زمینداره که عز تی! عصبانیزن یجان چرا داد م زیخب عز یلیاش گفت: خ یرو مخ یصدا با

شه و  الیخینگفتم بلکه ب یزینگذشته بود که در باز شد. چ قهیپتو فرو رفتم. چند دق ریراحت ز الیو با خ رونیب رفت
 بره.
 پر شد. تو همون حالت موندم. رسما خشک شده بودم. مینیتو ب یعطر سرد یبو
 ؟ی. پاشو ناهارتو بخور. غذاتو چرا نخوردیداریدونم ب یم -
 گفتم: دو دهم هم محبت نبود. با حرص یگونه و حت چیصداش ه تو
 ... خو...رَ...م!ینِ... م -
 به جهنم! نخور!-

کردم. خوبه مهال  یم یاحساس همدرد چارهیب ینیو بسته شدن در اومد. با س نیغذا به زم ینیشدن س دهیکوب یصدا
 داریب یقبل از آرشان رفته بود. انقد به سقف نگاه کردم که خوابم برد. وقت قهی! چند دقنهیرو بب تیوضع نیخانوم نبود ا
ظهرم  یزد و کمکم کرد مانتوم رو بپوشم. از لجباز یمهربون خندلب دنمیشده بود. مهال خانوم با د کیشدم هوا تار

 رفت. یم جیهنوز سرم گ یبهم سرم وصل کرده بودن ول نکهیهنوز گرسنه ام بود. با ا



 

 

15 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

 گفت: مهال
 .گهیخانوم من برم د -
 کجا؟ -
 بعد برم. نیکمکتون کنم لباستونو بپوش نیشد داریآقا گفتن منتظر بمونن هر وقت ب -

 !میراحت ش رهیتشنج کنه و بم یفصل دیشد یانفوالنزا هی یط شاالیا آقاتون
من  یول رهیگ یساکت شدم. اون از آرشان حقوق م یتنها نذار ول الیگودز نیبگم نرو مهال خانوم منو با ا خواستم

 .میکف دستش باز مکافات دار زارهیره م یم ؟یچ
چونه اش و با  ریکه دستش رو زده بود ز دمیآرشان رو د رونیگفتم و گفتم بره. از اتاق که اومدم ب یباشه ا لیم یب

 منم ها! نه اون دختره! ضیکرد. بابا مر یبود خوش و بش م رشیکه مسئول پذ یدختر
 به جهنم!زنشم به قول خودش!  یاومد دنبال من؟ اآلن من مثال شناسنامه ا یمرد م یاآلن م یعنی

 نکهیا یبرا یسفت کف حموم. ول یایاونم با اون کاش نیبا سر خورده بودم زم یکرد. چون بدجور یسرم درد م واقعا
 یگرفتم و رفتم جلو. از رو به روش رد شدم ول واریکنم دستمو به د یو خودمو لوس م ارمیفکر نکنه دارم ادا در م

تو حلقومش، خفه شه  یبر یرفت تو حلقوم آرشان. اصال اله یشت مانگار نه انگار. دختره هم که ماشاالش بشه دا
کردم که چند درصد احتمال فوتش وجود  یفکر م نیبه ا طیشرا نیو بدتر نیمن از دستش خالص شم. در بهتر رهیبم

 مارستانیبا ب یمتر شیش ایحدود پنج  دیدر پارک شده بود . شا یجلو نشی. ماشرونیاومدم ب مارستانیداره. از ب
 .اشتفاصله د

 .نییپله هارو اومدم پا آروم
چنده بابا!  لویبکنم! زن ک یغلط هیبود که زن من حالش بده القل  اوردهیمبارکشم ن یآرشان داخل بود و به رو هنوز

 چنده بابا! لویچنده بابا! نفس ک لویک ضیمر
نبود  یادیز ری! مسیتیاوفتادم. عجب وضع یمو دوباره راه  ستادمیا یم هیرفت چند ثان یم جیکه سرم گ یاز گاه هر
شدم  یم نیماش کی. داشتم نزدستمیبا یه دشدمیرفت مجبور م یم یاهیرفت و چشمام س یم جیاز بس سرم گ یول

 .دیچیسوت مانند تو گوشم پ یصدا هیو  دیکش ریکه سرم بدجور ت
 فهموند! یبدنم م یبه سلول ها یکی نوینداره! کاش ا یباز یهمه ول نیخوردن کف حموم که ا نیزم هی بابا
 نشم. نیجا بودم تا چنگ بزنم بهش و پخش زم هینداشت. دنبال  یا دهیفا یبلکه حالم بهتر شه ول ستادمیوا
 ی اهچالهیس هیبعد هم  کمیهوا معلق شدم. احتماال  یرو هویافتادم که  یو آسمون معلق بودم و داشتم م نیزم نیب

که به قولم عمل نکردم و قبل از مرگم نه نماز خوندم  دیببخش ایشدم. خدا یم ایو بعدشم وارد اون دن دمید یم ینوران
 و نه توبه کردم!
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بود. با  ادیز یلیعطر خ یفاصله بو نیام بدتر شد چون از ا جهی. سرگدیچیپ مینیب ریعطر مخصوصش ز یبو بالفاصله
 حال نق زدم: یب یحالم بد بود ول نکهیا

 !امیخودم م ستمی! فلج که ننییار پامنو بذ -
شده بود  نیکه پخش زم یبدبخت یتو دلم با غذا هیچند ثان یو برا نیکوبه زم یغذا منو م ینیاالن مثل اون س گفتم

ابروهاش  نیشدن گره اخم ب ظیدر کمال تعجب من رو محکم تر گرفت و تنها عکس العملش غل یکردم ول یهمدرد
 تونست هندونه قاچ کنه! یاخمش م یزیفاصله انقدر ابروهاش تو هم بودن که ت نیبود. از ا

است اونوقت اخم  هیهمسا یمال دخترا دناشیخند نیا گهیمنم تو هم رفت. تو دلم گفتم معلومه د ینا خودآگاه اخما
ترکه! مثال  ینفس مگه ادم با اخم کردن م یگ یم ی! چیکردناش مال من. اصال به درک انقد اخم کن که بترک

 !ینشون داد تویمورد هم ناتوان نیکنه! در ا نیاومد نفر
صورتش  یشد. هنوز اخماش رو رهینگاهم رو که حس کرد به چشمام خ ینیشده بودم به چشماش. سنگ رهینفرت خ با

حالت داد که فکر کردم دچار توهم  رییتغ عی. اما انقدر سردمیچشماش د یتعجب رو تو هیچند صدم ثان یبرا یبود ول
 شدم.

شه. نسبت به  یاز قبل نسبت بهش حساس م شتریشه، ناخودآگاه ب یازش متنفر م ای ادیبدش م یکیاز  یوقت آدم
 آدما. یهمه  یقانون نانوشته است برا هی نیرفتاراش... کاراش... انگار ا

 یها قهی. دستامو گرفتم به سرم و شقدیچیسرم پتو  یسوت وحشتناک یاومد سراغم و صدا یاون سردرد لعنت باز
 وار گفتم: کیریستیشد. زمزمه مانند و ه یمضخرفش قطع نم یدردناکم رو ماساژ دادم. صدا

 بسه تمومش کن! یبسه لعنت -
 جهینت نیشدن. داشتم به ا زونیگفتم. دستام سست افتادن کنار بدنم و تو هوا آو یقطع شد. کاش زودتر م باالخره

 یحالم ب یهم تو یارث گرنیم ی. سابقه نیمنو ببره تو ماش نبارینداره اگه فقط ا یحال اشکال نیکه تو ا دمیرس یم
 نبود. ریتاث

من  دیشا ایدونم واقعا بود  ی. نمدمیسبز نگران رو مقابلم د ی لهینم گرفته ام رو که از هم جدا کردم دو تا ت یها مژه
که تو چشماش ظاهر شده بودن رو  یمهربون یچند لحظه رگه ها یتصورش کنم. برا یخواست اونطور یدلم م

 . کالفه گفت:دمید
 کنه؟ یم تتیاذ یلیکنه؟ خ یسرت درد م -

 زد: یبا خودش حرف م انگار
 !هو؟یتو  یشد یآخه چ -
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ات رو کلم یول نیکنه تو و بابات یم تمیده و اذ یکه منو آزار م یزیرو از هم فاصله دادم تا بهش بگم تنها چ لبام
 نشدن و به جاش گفتم: یزبونم جار

 کشه! یرمیسوت... سرم ت یصدا هی -
 زد. زمزمه کرد : یدو دو م یاز نگران چشماش

 !مارستانیبرت گردونم ب دیشه، با ینم یطور نیا -
 خوام! یرمق گفتم: نه نم یو ب مظلوم

 ناشناخته بود. یلیکه برام خ ینگام کرد. حالت یحالت خاص با
 مرگش شده بود؟ چه

بازوهاش  نیاما من رو ب زهیخواست موهاشو بهم بر یم شیشگیزد و طبق عادت هم یتو صورتش موج م یکالفگ
رو چسبوند  شیشونیهوا سرش رو خم کرد سمتم و پ یب هویکالفه تر شده بود.  نیهم یتونست. برا یگرفته بود و نم

 .میشونیبه پ
 ای ه،یسبز عسل ه،یآب -چشماش سبز دمیآروم شده بودن. آخر من نفهم شیطوس-سبز یو که بلند کرد، چشما سرش

 یقهوه ا یرگه  هیخدا  یمن محض رضا یداره تو چشماش! اونوقت تو چشما یرنگ ی! بس که رگه هایسبز طوس
خواست  یلحظه دلم م هی ی. برادشده بو شونیو پر ختهیخوش رنگ و خوش حالتش بهم ر یشه! موها ینم دایهم پ

داشتن. از همونا  یحالت خاص شهیشدم. موهاش هم مونیپش هیدر ثان یبه موهاش چنگ بندازم و لمسشون کنم ول
 !یبهشون دست بزن دیبارم که شده با هی یالقل برا یگ یبا خودت م شینیب یکه تا م

 دیدکتر با روپوش سف هیجهت داد. چند لحظه بعد  رییتغ مارستانیاما سمت ب میبود نیماش یکاینزد بایکه تقر نیا با
 شتریتونستم ب یکرد. حالم بد بود. انگار نم یبود و متفکر نگاهم م ستادهیدور گردنش مقابل آرشان ا یدکتر یو گوش

خمارم داشت  یو پلکا شدیحرف زدنشون داشت کمتر م یدابازوش فشار دادم. ص ی. سرمو توارمیدووم ب نیاز ا
 .بود که تو سرمم زده بودن یآمپول ریهم. تاث یرو وفتادیم

 :ومدیاما انگار صداشون از ته چاه در م دم،یشن یصداهاشون رو م هنوز
 یهم نبود! ضربه ا یشکستگ ایاز ترک خوردن  ینشون چینداشت! ه یاش رو چک کردم، مشکل یعکس ام آر آ -

 هیداره که باعث شده روح یمشکل پرسم،یبه عنوان دکترش م یول دینداشته. ببخش یادیکه به سرش خورده، شدتش ز
 استرس و اضطرابه. ای یبه تنش روح بوطمر شتریطور سردرد ها ب نیما ا یاش خراب بشه؟ چون با توجه به تجربه 

 کنم بخاطر از دست دادن پدرش باشه. یراستش... فکر م -
 چه مدته؟ -
 .گذرهیحدود سه هفته از چهلم پدرش م -
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 که تو نسخه اش نوشتم حتما سرساعت مصرف کنه... ییناییو پروت نایتامیو نیهنوز داغش براش تازست. اپس  -
 یی! جاقیعم یخلسه  هیتو  یبر ایآب  ریز یدفعه غرق ش هی نکهی. مثل استین ادمی یزیو چ دمینشن یچیه گهید

 صدا! ینباشه. حت یزیچ چیکه ه
 !یتیشده بودم. اونم کجا و تو چه موقع هوشیب بایبهتر بگم تقر ایبـرده بود  خوابم

برام واضح  ریکردم. چند باز پلک زدم تا تصاو یحس درد پشت سرم چشمام رو باز کردم. گنگ اطرافم رو نگاه م با
 یا گهید زیاز هر چ شتریلحظه ب نیا ی. ابن سکوت رو توومدینم ییصدا چیشدن. رو تختم تو اتاق خودم بودم. ه

. از پله ها که اومدم رونیو اومدم ب دمیلباسام رو پوش ،لو تلوخوران بلند شدم. کوله ام رو برداشتمدادم. ت یم حیترج
 کاناپه تو سالن خوابش بـرده. یکه رو دمیآرشان رو د ن،ییپا

جا بود،  هیراحت افتادم. مقصدم  اطیح یچنگ زدم و به سمت سنگفرش تو یدیرو از جا کل شمیو ش ستیدو چییسو
 شد که نتونسته بودم برم. یم یماه هی! اما میشگیپاتوق هم

 شدم. ادهیپ نیکردم و بعد از پارک ماش دایپارک پ یجا هی یسخت به
تازه  یقهوه  یبه اطرافم انداختم. بو یتو نبودن. نگاه شتریشاپ، چند نفر ب یرفتم تو کاف ی. وقتیام بود حساب گشنه

 د.کر یکل کافه رو برداشته بود و آدمو مـسـ*ـت م
 کافه بود نشستم. یگوشه  نیو ساکت تر نیکه خلوت تر میشگیهم یجا سر

 کرد. یبود و منتظر نگام م ستادهیمقابلم ا دیپسر جوون با لباس فرم جد هیانگار عوض شده بود.  گارسون
 کردن. کالفه سرم رو یسفارش دادم با قهوه و منتظر آوردن سفارش موندم. پلکام زوق زوق م یشکالت کیک هی

 و چشمام رو بستم. یا شهیش زیگذاشتم رو م
سفارشمو  دمیفهم دمیکه شن یشلق شلق یمن! با صدا یزندگ یدو ماه! حت یکی نیفرق کرده بود تو ا یهمه چ چقدر

 گفت: ییصدا هیبود که  زیآوردن. هنوز سرم رو م
 احمق؟ میش ینگرانت م یگ ی! نمم؟یش یدل تنگ م یگ یتو پدر سوخته؟ نم یکجا بود -
اولش  یجمله  نیبرداشتم و چشمام هم زیکردم که سرم رو بالفاصله از رو م دایپ یدفعه انرژ هیدونم از کجا  ینم

 من. یشن. بدون اجازه  یبود تا اشکام جار یکاف
 شد. رهیدرست کرده بودن خ کیکوچ یرود خونه  هیبا بهت به من که اشکام انگار رو صورتم  اریکام
 !؟ینگاه کن یخوا ینم ونویتو؟ هوم؟ کام یشد یچ میدو ماه نبود یکیبچه همش  یه -
بار حالش بد شده بود و پسر ها که  هی. رونیب میرفت یدانشگاه م پیافتادم که با اک ییوقتا ادیکه گفت  یا ونیکام با
بلندش  نیزمشد از رو  یبود. نم نیبا هم بلندش کنن از بس که سنگ ییخواستن بلندش کنن مجبور شدن چند تا یم

 کردن. ذهن خالق دانشجوها! یصداش م یطور نیخورد ا یکرد. البته چون به اسمش هم م
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که  نیحاال..! واسه ا یخورد ول یشد و حرص م یم یعصبان یکردم کل یصداش م یطور نیموقع ها هربار ا اون
 اومد استفاده کرده بود. یکه بدش م یمنو بخندونه از کلمه ا

سکوت رو نداشتم مشغول  نیا ینیرو برداشتم. سکوت کرده بود و منم که تحمل سنگ کمیاز ک کهیت هیزدم و  یتلخند
 شدم. یم رهیخ وانیل یکردم و به انعکاسم تو یم یباز وانیل یهم با دسته  یشدم. هر از گاه کیخوردن ک

 :گفت
 !یبمون که بترک یجور نینگو. انقدر هم یزیخب چ لیخ -

 .دیگاش کردم. خندرو کج کردم و مظلوم ن سرم
 !یدار ییبه تنها ازین کمیباشه بابا از گناهت گذشتم! انگار  -
 هوا گفت: یب هویکنه.  یکه درکم م دمیکش یحرف رو که زد نفس آسوده ا نیا

 !امیم گهید قهیرم دو دق ی! من مایدم تنها باش یبهت وقت م قهیفقط دو دق -
 و مبهوت به رفتنش نگاه کردم! مات

احاطه ام کرده  میسارا و ندا و مر امیپرت شدم جلو. تا به خودم ب هویبودم که  کمیک ی کهیت نیحال خوردن آخر در
 طنتیش یبا نگاه ارینظر داشتن منو. البته من با چشم غره و کام ریدور تر با نگاه ز کمی دیو حم اریو کام نیبودن و رام

 کرد. یبار و خندون نگاهم م
 نیگم چرا انقدر سفارش منو تو ا یبود! م اریسر کام ریخوندم. همه اش ز اریهمون طرز نگاه کام رو از هیآخر قض تا

 کرد. یآوردن! پس داشت بچه ها رو خبر م رید یخلوت نیبه ا یکافه 
 یم یو نا گفته نماند که هر کار مینصف تهران رو گشت باینه شب تقر میزور منو نگه داشتن و تا ساعت هشت و ن به

 هم موفق بودن. یمنو بخندون و تا حد یبهونه ا هیکردن تا به 
 کنن که! یبه جونت. تا کارشونو نکنن ولت نم وفتنیاز غم ها هم هستن که مثل زالو م یسر هیخب...  اما

 نگاه کنم تماس رو وصل کردم . یگوش یکه به صفحه  نیزنگ خورد. بدون ا میبود که گوش میهشت و ن ساعت
 بله؟ -
 خشک و سرد گفت : ییصدا با
 ؟ ییکجا -

 هم بود. به من چه! کال مشکل داره ! یعصب کمیبم اش رو شناختم. انگار  یصدا بالفاصله
 دوستام. شیپ -
 .امیآدرس رو بفرست دارم م -

 مانتوم. یرو یدر جا گرد شد. درسا مثل دکمه ها چشمام
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 الو! ؟یایم یدوستام! کجا دار شیگم پ یم ام؟یکه دارم م یچ یعنی -
 چونه ام. ریف زدن شدم. دستم رو زدم زندادم و با بچه ها سرگرم حر یتیقطع کرده بود! مفلوک! اهم -

ام بلند شد. بازش کردم  یگوش امکیآالرم پ یحرفاش صدا نیکرد که ب یم فیاز خاطره هاش تعر یکیداشت از  ندا
 ، باز آرشان بود. کوتاه نوشته بود: آدرس؟

با  اریکام تی. و در نهاکردنیداشتن با هم دعوا م زیرو م لیپاست نیسر اخر هویبچه ها انداختم که  به ینگاه مین هی
چند بار تو دهنش کرد و در  هیو زود گذاشت تو دهنش و از لج بق دیقاپ میکرم شکل رو از دست مر لیپاست ینامرد
 آورد.
 زدم! حال بهم زن! یبهش م یپس گردن هی دیرس یاگه بهش م دستم

 یگرفت که دادش رفت هوا و چند تا تخت کنار اریکام یحساس رون پا یاز نقطه  زیر شگونین هی یبه تالف ندا
 کردن. یمون چپ چپ نگاهمون م

. فضاش ومدیآب و آبشار هم م ی. صدامینشسته بود یچوب یبا تخت ها یرستوران باز سنت هیدر بند. تو  میبود اومده
 داشت یآرامش خاص

 کردم : پیتا
 راحت باشم؟ یزار ینم نجامیا -

 که جواب داد : دینکش هیکه ارسال شد به ثان نیهم
داره. گفت مهمه  ییحرفا هیسابق آقا بزرگ اومده  لیوک یدی! وحییو کجا یکن یکار م یچ یدار سیمهم ن -

 . آدرس؟یتو هم باش دیحرفاش با
 بود! امیپ هیفقط  نکهیزنه. با ا یکردم تو صورتم داد م یم حس

کردم و فرستادم. دمغ نشستم سرجام. بچه ها که دست از دعوا برداشته بودن متوجه شده بودن  پیرو براش تا آدرس
 کردن حال و هوام رو عوض کنن. یم یسع اوردنیکه در م ییو باز با شکلک هادپرس شدم 

باشه. دور مون پر از  تونست آرامش بخش یم ییاومد هم به تنها یجلوتر م کمی کیآب که از رودخونه بار یصدا
 اومد. یبه چشم م شتریشاخ و برگ درخت ها ب نیتر شده بود از ب رهیآسمون که االن ت یبود. آب اهیدرخت و گل و گ

. مطمئنم که خودشه! دمیرو شن نیزم یرو کیشدن الست دهیکش یکردم که صدا یم زیاطرافم رو آنال یفضا داشتم
 گذره! یدادنش نم امیربع هم از پ هیسرعت؟ هنوز  نیبه ا یآخه چجور یول

 یقدما یتفاوت باشم. چند لحظه بعد صدا یخودم رو حفظ کنم و ب یکردم خونسرد یسمت بچه ها و سع برگشتم
 یباهاشون احوال پرس مانهیصم یلیمحکم و بعدش سالم دادن بلند آرشان به گوشم خورد. با پسر ها دست داد و خ

 هیکردم االن  یبچه ها رو. حس م شناسهیلز من تو اون دانشگاه بوده و م ترشیباشه ب یهر چ گهیکرد. معلومه د
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کم مونده بود پشت تلفن از وسط نصفم کنه نه به  نکهیرسه. نه به ا یلبخند محو رو لباشه و خونسرد تر به نظر م
سر و ته  ییوراج هیبچه ها نشست و باهاشون حرف زد و بعد بلند شد .  شیپ قهیشده چند دق یجور نیاالنش که ا

 . ارهیب مخواست ه یرو م هیقض
که آرشان کرد  یبا رفتار یبچه ها اعترض بود ول هیو بق میسمتم؛ دستم رو گرفت و بلندم کرد. تو نگاه ندا و مر اومد

 شناختنش! یدوستاش بودن. م باشهیکوتاه بسنده کردن. هر چ یخداحافظ هینگفتن و به  یزیچ
 کرد که حرص منو در آورده بود. یم ی. انقد آروم و خونسرد رانندگمیبود نیلحظه بعد تو ماش چند

 صدامو در آورد با کارش: باالخره
 کار واجب داره؟ یدیوح یگ یمگه نم ؟یکن یم یرانندگ یجور نیا یبر یعروس م یمگه دار -

 وقته بردم! یلیبعدش هم رفت. عروس رو که خ میاومد با هم حرف زد شیزد: ساعت ش یپوزخند
 شیاوت و هر لحظه ممکن بود از سرم آت دینسایتو کارتون ا یعصبان تیشخص هیام شده بود شب افهیبندم ق یم شرط
 .رونیبزنه ب

 گفتم: یو حرص تیعصبان با
 اد؟یداره م یدیکه وح یزنگ زد میاومده رفته اون وقت ساعت هشت و ن شیساعت ش -

بدنشه!  یاز اعضا یزد که انگار جزو یپوزخند م یلبش کج شد. طور یرو زد و گوشه  ارشیپوزخند حرص در ب بازم
شد و حواسش رو داد به  رهیتفاوت به رو به روش خ یکنه. ب وونمیتو چشماش هم که کم مونده بود د یخونسرد

 اش. یرانندگ
 کرد. یم تمیشد که انقد اذ یم دشیعا یدونم از حرص دادن من چ یبود. نم یخاص یروزیبرق پ هینگاهش  تو

 یدلمم خنک م چ،یشم که ه یچرخ با زاپاسش نوزده چرخ هم ناراحت نم جدهیه ونیکام ریروز بره ز هی یحت اگه
 شه! ازت متنفرم آرشان! ازت متنفرم آرشان فرهان!

شد. درو پشت  ادهیشو و خودش بالفاصله از سمت خودش پ ادهیرستوران بزرگ نگه داشت. کوتاه گفت پ هی یجلو
و با  یاش به سبک سنت کهیت هیداشت.  یبزرگ و متضاد یشدم. رستوران فضا یمحکم بستم و منم دنبالش راه

 یبا رنگ قهوه ا یشاپ طور یو کاف رنبه سبک مد کهیت هیشده بود و  دهیو سبز چ یقرمز و زرد و نارنج یرنگ ها
که  نیکنار هم بودن و هم یکم یتا سبک با فاصله  کرد که هر دو یقشنگ ترش م نیشده بود. ا نییسوخته تز

 خورد. یقشنگ رنگ ها به چشمت م یهارمون یشد یوارد رستوران م
کرد.  ینشسته بود و منتظر نگام م یرو صندل زیم هیکردم که صدام کرد. پشت  یم زیرستوران رو آنال یفضا داشتم

 رفتم سمتش و مقابلش نشستم.
 :دیپرس یحالت سرد با
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 خوشت اومده؟ نجایاز ا -
 کنم! فکر دنیبشر رو با پوزخند بر نیحرفش پوزخند داشت؟ کال ناف ا نیا یدر عجب بودم که کجا من

 سوالشو صادقانه دادم. جواب
 .هیقشنگ یجا -

 کرد. یخنده ا تک
ر . خودت که بهتارمشونیکه م استی. مخصوص بعضنجایا ارمتیب ادی ینم شیپ گهیاستفاده کن که د یپس حساب -
 یدون یم

دونستم منظورش  یشده بودن. م دهیبر دهیکردم پشت گردنم داغ شده. نفس هام منقطع و بر یگرفته بودم. حس م گر
چشماش بکارم. بحث رو  ریجلوه کنم. اما کم مونده بود مشتم رو ز یو عاد ارمیخودم ن یکردم به رو ی. سعهیچ

 عوض کردم:
 گفت ؟ یچ یدیوح -
 تا حرفم رو کامل بگم. دیدوتا تونم باش دینگفت در واقع. گفت با یخاص زیچ -

 بارم کنه؟ کهیت نجایا ارهیپا شده بود اومده بود دنبالم که منو ب ینگفته بود و اون جور یزیرو از دست دادم. چ کنترلم
 ! نیزد: بش تشر

 اش شدم: رهیقسمت چشمام و خ نیتر ییتو جلو ختمیر نفرتو
مچ  یرو برداشتم و برگشتم سمت در که به طرز وحشتناک فمیفرهان! ک یآقا نمیب یموندن نم یبرا یلیدل گهید -

شد. نگاهم به انگشت ها و بعد دستش بود که با انقباضش  یو سوزن سوزن م دیکش یم ریشد، دستم ت دهیدستم کش
 .دیکش یقدرت و عضله هاش رو به رخ م شتریب

 شدم. رهیتو چشمام و بهش خ ختمیکه داشتم واکنش نشون دادم؛ تموم نفرتم رو ر یمعمول با تنها اسلحه ا طبق
 گرفت: زیکج شد و نگاهش حالت تمسخر آم نییلبش به سمت پا ی گوشه

 تا حاال؟ یدیمگه رستوران ند اریدر ن یباز دیبد دیانقدرم ند م،یر یم ی! غذاتو که خوردنیبش -
 خورم. یمن نم -

 پاش گفت: یکیو انداخته بود رو اون پاش ر هیکرد و  یو رو نگاه مطور که خونسرد من همون
 .میر یهر وقت من غذام رو کامل خوردم م ینیش یپس م -
 ادامه داد: یظیلحن غل با
 خانوم فرهان! -
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 یکوبش قلبم که ناش یگردنم برجسته شده از حرص . صدا یکردم رگ ها ینشستم سر جام. حس م تیعصبان با
 .رونیزد ب یحرارت م مینیکردم. انگار از ب یاز حدم بود رو خودم حس م شیب تیاز عصبان

رسوندم که غذاها رو آوردن.  یم انیمرحله رو به پا هیکردن شدم. داشتم آخر  یرو گرفتم دستم و مشغول باز میگوش
 ادامه دادم. میباز ی هیباال انداختم و به بق ییخواست باز با زور مجبورم کنه بخورم، عمرا! ابرو یدو پرس بود. البد م

نگاه کردم. ظرف  زیآرشان به خودم اومدم. به م یمصلحت یخوندم که با سرفه  یو مر یبچه ها یچت ها داشتم
نشستم  ی. مجبوردیو کشنثارش کردم و از جام بلند شدم. باز مچ دستم  یبود. تو دلم گاو یغذا هر دو تاشم خال یها

 گـه. یم یباز چ نمیتا بب
 بمش به گوشم خورد: ی! صداگهیپاشو د یبگو آخه غذاتو که کوفت کرد د
 یخورد یکشه. وقت یطول م کمی نیغذاهاشون نبود واسه هم ستیغذا تو ل نیواست. ا ارنیم یرزاقاسمیاآلن م -
 .میر یم

 .ومدیدر جا دود شد و رفت هوا. چشمان داشت درم میعصبان تموم
غذا شو  یسفارش داد ک یشد ک یام؟ اصال چ یقاسم رزایدونست من عاشق م ی. از کجا مبهش نگاه کردم متعجب

که توش تخصص داشتو انجام داد.  یکار دهینکش هیبود انگار. به ثان ومدهیهنوز قلقش دستم ن ؟دمیخورد که من نفهم
 ضد حال!

تا حالت  یغذاتو کامل بخور دی. واسه جبرانم که شده باکه بخاطر من حالت بد شد نهیا یبرا نیهوا برت نداره، ا -
 خوب شه.

اومد و بعد  یفیضع غیج یصدا هی هویشه!  یهم که هست! روز به روز داره به وجنات و محسناتش اضافه م شگویپ
کرد نگاه  یم یآش یکه آرشان رو سفت گرفته بود و آش یبه دختر ضیسمت آرشان. با غ دیپر یموجود صورت هی

 کردم.
 مال تو! ببرش منم راحت کن! ایخواستم بگم ب یم ش؟یگرفت یجور نیخوان بدزدنش ا یمگه م بابا

 من هستم ... یهوا بغض تو گلوم لونه کرد. القل حق نداشت وقت یب
خوشش، خوش طعم  یکه جلوم گذاشتن حواسم پرت شد. بو یقاسم رزایظرف پر رنگ و لعاب و خوشرنگ م دنید با
 هم آوردن . تونیو دوغ و ز یکرد. کنارش سبز یودنش رو اثبات مب
 ییکردم با لقمه ها یم یخوش مزه و مورد عالقه ام رو خوردم. سع ی*ـل غذاـیاون دو تا شدم و با م الیخ یب گهید

 افتاد. یبازم چشمم بهشون م یهر از گاه یگرفتم حواسم رو پرت کنم و بهشون فکر نکنم ول یکه م
 . اتفاق در آن واحد در حال رخ دادن بود!وفتادهین یاتغاق چیوانمود کنم هبود  سخت

 دلم غر زدم: تو
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 کنه. یخواد م یدلش م یرو زهر مار کرده خودش هر غلط میمن زندگ یبدون اجازه با زور اومده وسط زندگ هوی -
 دختره اومد : یو تو دماغ یغیج غیج یصدا

 دلم واست تنگ شده بود قلب من! ؟یشد دایکم پ یعشقم آرش -
 نه؟یب ینم یعنیآدمم.  نجایا منم

 یداد؟ گلوم نگرفته بود، گرفته بود؟ لقمه ها یداد، م یزهر مار نم یرو به روم مزه  یکه غذا شیپ یچند لحظه  تا
لقمه  یلجوابش رو داد و یآرشان چ دمیکرده بودن؟ نفهم ریتو گلوم گ یطور نیکه بزرگ نشده بودن که ا کمیکوچ

 رفت. ینم نییواقعا پا
کردم. صورتم کبود شده  یرفت و فقط با چشم نگاهش م یهوا حالم بد شده بود که دستم به سمت دوغ نم یب انقد
 بود.

دوغ بود. نگاهم اومد باالتر. گرفت مقابل دهنم و  وانیکه مقابلم گرفته شد نگاه کردم. ل یدیسف زیلحظه به چ هی
 وادارم کرد بخورم.

زشت بود. مثل  یواقعا انقدر خوش رنگ نبودن. کاشکچشماش  ی. کاشکدمید شوینگران شیرنگ یتو چشما باز
 هیکرد.  ینگام م ضیمن و دختره عوض شده بود. حاال دختره بود که با غ ی. جامیبچگ یقصه ها یبد تو تیشخص

 !نهیدوغ رو هم چشم نداشت بب وانیل
 صورتش تحمل کنه؟ یهمه کرم پودر و رژ و... رو رو نیتونست ا یم یحالم بد شد. چطور ظشیغل شیآرا از
 صورتم. یکرده؟ البد از سرخ ریغذا تو گلوم گ دیخورد: از کجا فهم یفکر وول م هیذهنم  تو

از خودش جدا کرد  یکنم انگار که بهش بر خورده باشه دختره رو طور یتفاوت نگاهشون م یدارم ب دید یوقت آرشان
و با پر  ستادیآرشان ا یتعادل خودش رو حفظ کرد. رو به رو عیدختره سر یشه. ول یم نیکه گفتم اآلن پخش زم

 تمام گفت: ییرو
اصال در سطح و حد  س؟ین یدهات کمی یکی نیا یندارم ول یمشکل یداشته باش my friendکه  نیمن با ا یهان -

 !یزیچ یپلنگ هیبابا! القل  سیتو هست؟ ن
 دیخند یخنده من دختره هم م یخنده. از صدا ریبلند زدم ز یبشم با صدا یکه عصبان نیا یخودش اشاره کرد. جا به
 خودش گفتم: هیاز خودش درست شب دی. با لحن خودش و به تقلیدونست به چ یخودشم نم یول
برامون افت داره مال تو باشه  زایجور چ نیتو دهات ما ا یدون یندارم من مال تو باشه. م یمشکل یعشق آرش ایب -

 بهتره.
حرفاشون  ی هیشد. منتظر نموندم تا بق لیتو صورتش تبد یتو هم آرشان به دل خور یگره اخما هیاز ثان یکسر در

 دادم. هیتکو بهش  ستادمیرنگ آرشان ا اهیس نی. کنار ماش رونیرو برداشتم و از رستوران اومدم ب فمیرو گوش کنم. ک
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غرق شدنش بخاطر سوراخ  دی... باایو وسط در شهییتمام دارا قیداره، اون قا قیقا هی ایداشتم که از دار دن ویآدم حس
 ...ادیازش بر ن یکار چی. و هنهیبزرگ کفش بب

پسر جوون  هی. سرم رو آوردم باال. دمیخودم د یکفشا یجفت کفش جلو هیرفتم که  یکلنجار م میبا گوش داشتم
 زد و ابرو انداخت باال. یکنم لبخند کش دار ینگاش م دیشده بود. تا د رهیبهم خ یبا نگاه خاص پینسبتا خوش ت

به خودم دادم و با  یباال، تاب دمیکش یشیام رو به حالت نما ینیگل کرد، ب طنتمیکه حوصله ام سر رفته بود ش من
 ش؟یگفتم: فرما یلحن الت

 جواب داد: طنتیه به شآغشت ی. با لحندیخند
 تونه مال شوما باشه؟ یکه تو دستمه م فنیلیشماره ت نیخانوم؟ ا فهیضع -
کنم  یافتادم. خواستم سر تا پاش رو رنگ یکاله مخمل یمیقد یها لمیف ادیصداش رو کلفت کرده بود که  یجور هی

 .دمیدهن معترضم رو بستم و کارت تو دستش رو قاپ ومدیسمت ما م یتند یآرشان که با قدم ها دنیکه با د
 حواسم به آرشان بود گفتم: شتریکه ب یلحن خاص با
 باشه! دمیشا -
کنم.  یدارم به آرشان نگاه م دیشدم. پسره رد نگاهم رو خوند و فهم رهینگاهم رو گرفتم ازش و باز به آرشان خ و

به کارت تو دستم اشاره کرد و عالمت زنگ بزن رو نشون قبل از رفتنش  یدپرس شده رفت. ول دیآرشان رو که د
 و نشست. کردبود. در سمت خودش رو باز  دهیرس نیداد و رفت. آرشان به ماش

 ره! یده م یگاز م نجایا ذارهیهوا. گفتم االن منو م دمیمتر پر هیکه  دیو کوبدر ر یجور هیبستن در  موقع
هم  گهی! واال درونیبود ب ومدهیباهاش از رستوران ن شیپلنگ صورت سوار شدم . چه عجب عینکردم و منم سر معطل

 !یپلنگ بود هم صورت
شد رفتاراش رو با هم مطابقت داد. هر  یبود که پاشو گذاشت رو گاز. نم دهیکوب یرو اون جور چارهیتازه در ب هنوز

شدم و  ادهیحرف پ یب میدیکه رس نیکرد. هم یکرد و گاها متعجبم م یجور رفتار م هیبود! هر بار  یجور هیلحظه 
 شد دهیکشرفتم سمت عمارت که برم تو اتاقم که مچ دستم  یداشتم م

بود، کبود شده بود. نا خود آگاه از درد  دهیکه مچ دستم رو از بس کش ییداده به مچ دست! از اونجا ریگ نمیبابا ! ا ی. ا
 از رو بسته اش گفت: ریشمش یها بدون توجه به آخ و اوخ کردنم با همون سگرمه یگفتم ول یآخ
 بدش به من! -
 رو؟ یچ -
 گم بدش من نفس! یرو! م یچ یدون یخودت م -
 گ... یم یچ -
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 بشونه: یخواست حرفشو به کرس یداد م با
 ؟یفهم یزنم حرفام رو نم یحرف م یگم! فارس یبدش من بهت م -

بلند از کنارم رد  یبهم انداخت و بعد با قدما ینگاه میسرخش ن ی. با چشمارو با اکراه گذاشتم کف دستش کارت
 شد.
تونستم سر تو داد بزنم  ینثارش کردم و رفتم سمت اتاقم. تو دلم گفتم کاش منم م یا یکه بشنوه روان یو طور بلند
 برام نبود که برام تفاوت داشته باشه و حساس باشم که با یشدم. اصال آدم مهم مونیبعد پش یاون دختره... ول یوقت
 !طونیبه ش لعنت... یطور نیبا منه القل حق نداره ا ی! فقط وقتهیک

 برداشتم و شروع کردم به نوشتن: میرو از تو کوله پشت دفترم
. تو چرخه شن و روزام شب یشبام روز م یک دمیفهم یرفتن که نم یو م ومدنیم یطور اهمیس یها و شب عا روز
 شدم. یتکرار م یافتاده بودم انگار. ه ریبد جور گ یزندگ ی
دونم از کدوم نا کجا  یبودمشون نم دهیبارم ند هی یشناختم و حت یکه نم ییالیهفتم بابا شد. فام یک دمینفهم یحت

 شده بود. دایاومده بودن و سر کله اشون سر خاک بابا پ یآباد
لباسش  یثابت کنن ک گهیخواستن به هم د ینبود! انگار م یعزادار یکه تنشون بود واسه  یا یمشک یها لباس

نبود  نینبود، واسه ا یعزا دار یکه رو چشماشون بود واسه  یآفتاب یها نکیگرون تره و مارکش رو به رخ بکشن. ع
 از ... ریغ یچ همهبود.  یجعل یرو بپوشونه، انگار همه چ شونیسرخ و اشک یکه چشما

 بابا! مرگ
ده. انگار  یعروسک گردون حرکتشون م هیکه  ییروسک هانداشتم با ع یفرق دمیها رو د هیهمون روز که همسا از

 هدف برم جلوتر. یکرد ب یداد و وادارم م یخدا به زور تکونم م
 .دمیشن یم یخوردم و نه حرف یم یزیزدم، نه چ یحرف م یکردم، نه ضجه زدم، نه با کس هیگر نه

آغـ*ـوش پدرانه اش  نیچشمام بود. حسرت آخر یاومدم جلو یآغـ*ـوش گرم بابا بعد از هر روز که کالس م مدام
 .رفت یقربون صدقه ام م یکرد و کل یبعد از کالس بغلم م شهیاون روز مثل هم دیبه دلم مونده بود. با

مختلف بود. انقد بـرده بودنم  یو سرم و آمپول ها مارستانیرنگ ب دیاتاق سف دمید یم دیبا تیکه در واقع یزیچ یول
زد تا وادارم  یم دیرس یکه به ذهنش م یکرد و هر حرف یم یشناخت. هر کار یمنو م گهیرش دکه دکت مارستانیب

 .داشتن یا دهیفا یول ام،یدر ب یروح یب نیکنم و از ا هیکنه گر
 یکه کس قیخواب عم هیخوابه.  هیکردم و همش  ریکابوس بزرگ گ هیکردم تو  یتو شوک بودم که فکر م انقدر

 کنه. دارمیخواد ب ینم
 .ینگاه ها که مسخره بودن و پوچ و توخال نیهمه نسبت بهم رنگ ترحم ترحم گرفته بود و من متنفر بودم از ا نگاه
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 فهمم. یشونو م یهم بود که تازه معن ییاون ها نگاه ها نیب از
 م!دون ینم ؟یچ ی نهی. کنهی. هم غبار غم داشتن و هم گرد کدمیکه تو چشم دو نفر د ییها نگاه
روح من بود و خاموش بهم  یسرد و ب ی. عکس بابا درست مقابل چهره خاک نشسته بودم. امروز روز هفتم بود سر

صداش، کنارش  دنیشه برام حسرت. شن یم دنشونید گهیکه د یخندون یشده بودم به چشما رهیزد. من خ یلبخند م
 شه برام حسرت . یبودن و ... همه اش م

دنبال صاحب صدا بگردم. به  تیجمع نیو از ب رمیپسر بچه باعث شد نگاهم رو از عکس بگ هی ی هیگر یصدا
 شلوارش پاره شده بود. یکرده بود و زانو ریاز قبر ها گ یکینگاه کردم که پاش به  یسه چهار ساله ا یپسربچه 

ن و پسربچه رو تو آغـ*ـوش خانوم هم اومد کنارشو هیسمتش و تو آغوشش گرفت. چند لحظه بعد  دییدو عیمرد سر هی
 . انگار مادرش بود.دیکش

 خواست ناز کنه و ناز بخره. یاز حالتش معلوم بود م یاول؛ پسربچه اروم شده بود ول اشک
 خاطره ها به ذهنم هجوم آوردن. لیو سچشمام نقش بست  یبابا دوباره جلو یدوم؛ عکس چهره  اشک

 نبود ... یلحظه آرزو کردم کاش انقدر حافظه ام قو هی
 کردم ! هیشدن رو صورتم و باالخره ...گر لیاشکام س یک دمیدونم اشک چندم بود. اصال نفهم ی... نماشکِ
نگاه آشنا که  هینداشت،  یا دهیفا یول رمشیبگ دهیکردم ناد یم یداد. سع یاز صبح بد جور آزارم م ینیسنگ نگاه

 تونستم بفهمم. یجنسش رو نم
 یبرام ب یکنه، همه چ یم کاریجا چ نیاآلن ا نیفکر نکردم که ا نیبه ا یشناختمش. حت عیسر دمشیکه د نیهم
شدم. برش داشتم  رهیکرد خ یم ییخودنما یربان مشک هیکه کنارش  یو گنگ و مبهم بود. باز به قاب عکس یمعن

 :گفتیزد م یم ندته دلم پوزخ یکی یو با حرص ربان رو از گوشه اش برداشتم و کندم ول
 گردونه نفس! یکار پدرت رو بر نم نیا -

! ناخود یکه بتونه آرومم کنه. عجب درد ستین یخورن. کس یرقصن و سر م یصدا رو گونه ام م یدارن ب اشکام
که چهار زانو بودن رو جمع کردم، زانوهامو محکم بغـ*ـل کردم و چونه ام رو گذاشتم روشون. نگاهم  ییآگاه پاها

از عکسامون  یکینفره نداشت،  هیبس بابا عکس  زکرده بودن، ا دایرو بزور از تو آلبوم پعکس  نیقفل عکس بود. ا
 عکسا من بودم و بابا. یرو با فوتوشاپ درست کرده بودن. تو همه 

تو عکس  یجور نیو ا نهیشد اشکام رو بب ینشن؟ مگه م یو چشماش در جا بارون نهیمن و بب یشد بابا اشکا یم مگه
و بعد از نه  رونیگرفته ام بعد از مدت ها از ته گلوم اومد ب یخورد. صدا یبه هم م اریاخت یو ب دیلرز یبخنده؟ لبام م

 روز حرف زدم:
 بابا! -
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تونم باهاش  یتو چرخ فلکش نم گهیبود من د دهی... انگار فهمدیچرخ یداشت دور سرم م ایشد. دن یچ دمینفهم گهید
 .تازوندیم ادهی. انگار سواره نظام در برابر من پدیچرخ یخودش دورم م ام،یراه ب

که دورم بودن اون هم  ییاز آدما یخبر گهیروز نبودن. جهنم بودن. برزخ بودن. د گهیگذشت. روزا د یسه روز دو
سرخ از اشک  ییو با چشما نهیآ یکه از تو یبودم به من رهی. خسمینبود! من بودم و خودم و بالش خ یو مصنوع یالک

 .دیکش یکرد و تنها شدنم رو به رخ ام م یمنگاهم 
ها بودن که به زور  هیشال انداختم سرم و رفتم سمت در. البد بازم همسا هیگرفتم،  نهیزنگ رو از آ یصدا دنیشن با

 ..!یبرام غذا آوردن. ول
 دهیدانشگاه د یودر بودن که تو قاب چشمام جا گرفتن. همون پسر که ت یزن جلو هیرو که باز کردم سه تا مرد و  در

 بودمش، جزوشون بود. دهیسر خاک هم د یکرد و حت یبودمش و با تنفر نگام م
 رفت، گفت: یم یدیاش رو به سف قهیکنار شق یزد و موها یمسن تر م کمیکه  یمرد

 .میباهات حرف بزن دیدختر خانوم با -
 شونیجواب سالم به زور و مجبور یحرف رفتم کنار و اومدن داخل. حت یدر ب ینگاهشون کردم. باالخره از جلو مردد

 .ییرایکردم که اومدن رو فرش و رفتن سمت پذ ینگاه م ییرو ندادم. فقط به کفش ها
 یفرش ی. روادیبا کفش ب هیکرد و کفشاش رو در آورد. انتظار داشتم اونم مثل بق یکه پشت سرشون بود مکث آرشان

 مگه مهمه؟ ستیند با کفش اومده بودن، اما حاال که بابا نخو یکه بابا نماز م
به خودم زحمت ندادم برم آشپزخونه تا  یدور تر ازشون نشستم و حت یصندل هی یمبل ها نشستن رو یکه رو نیهم
 .ارمیب یزیچ یا وهیم ای ییچا

 .ییزایچ نیهمچ ایحوصله اتو نو ندارم  نیچشمام دور ش یاز جلو نیخواستم بهشون بگم حرفتون رو بزن یم عمال
 مرد مسن لب به حرف باز کرد: همون

 پدر بزرگتون. لیهستم خانوم فرهان. وک یدیوح -
 بودمش. دهیبارم ند هی یمن حت یداشتم ول دمیفکر کردم که نداشتم، شا یپدر بزرگ به

 بس نبود؟ نیموقع ها فقط من بودم و مامان و بابا. مگه هم اون
 د:دا ادامه

 ینامه ا تیرم سر اصل مطلب. پدر بزرگ شما قبل از فوت وص یکنم م ینم ینیمقدمه چ یول ،یدونم داغدار یم -
 ارسالن. ریکرده بودن که مربوط به دوتا پسرشون بوده، آرمان و ام میرو تنظ

 نگفتم تا حرفش تموم شه. یزیارسالن نبود! هومان بود! چ ریام ایبابا که آرمان  اسم
 داد: ادامه
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نامه مخالف بودن کامال و  تیوص نیشد، پدر تون با ا یهرکدوم از پسرا انجام نم تیکه داشتن بدون رضا یتیوص -
. مینکرد دایازشون پ یخبر گهیسالتون بود رفتن و د هیشما  بایخبر با شما و مادرتون که تقر یقبول نکردن. و شبانه ب

ارسالن شما رو شناخت  ریدانشگاه پسر ام یکه تو یرو نه. تا روزشون  یلیاسمشون رو هم عوض کردن اما فام یحت
تون  یخانواده پدر یشه تو یمحسوب م تونیقانون میاز عموتون که ق ریکه غ دیدون ی. شما ممیینجایو ما االن ا

اونم  نیتنها بمون نیکه شما بخوا ستیصالح ن نیاما ا نیدیرس یکه به سن قانون نی. و با ادیرو ندار یا گهیکس د
 .ییجا نیهمچ هی تو
 گفتم: یکلمه از حرفاش رو بشنوم. تند و عصب هی یخواست حت یدلم نم گهی. ددیبار یچشمام نفرت م از
 !دیو تنهام بزار نیتر بزن عیسر یاصل حرفتون رو هرچ -

طرز حرف  از یدیکه وح نیکردم. با ا یتونستم خفه اش م یرفت. اگه م یآرشان رو مخم رژه م یمهابا یب پوزخند
 ادامه داد: یشده بود ول یزدنم عصب

 یبه دو فرزندشون م یدر صورت شونیکردن ثروت ا تیوص نیهم یبودن، برا یلیاص یپدر بزرگتون از خانواده  -
 شونیشه. و ا یراحت شه که اصالتش حفظ م الشیخودش باشه و خ ی شهیشون از خون و ر یقیرسه که وارث حق

 برسه. هیریتمام ثروتشون به مراکز خ رفتنیکردن که در صورت نپذ دیق
داشته  یلیگفتم البد دل یم شهی. همدمیفهم یبابا رو م یکارا لیتونست باشه؟ حاال دل یم یزیتر چ حانهیوق نیا از

 .دمیفهم یکاراش و حاال م یمخف نیا یبابا برا
بهم  یحالت چندش هیابروهاش بود. پدر و مادرش با اکراه و به  نیب یظیاخم غل یآرشان کم رنگ شده بود ول پوزخند
 کردن. ینگاه م

 رونیاعتراض از جام بلند شدم، رفتم سمت در و در رو باز کردم و همون طور که داشتم با دست به ب ینشونه  به
 کردم گفتم: یاشاره م

 .نی! حرفاتون رو زددییبفرما -
 همون پدر آرشان گفت: ایارسالن  ریام
 !میدینشن یجواب یول -
پدرم قبول نکردن من  یثروت ندارم. وقت نیبه ا یاجی! من احتستیمن دست پدر شما ن ی ندهیجوابتون واضحه! آ -

 !نیرو ببر فتونیتشر دییکنم! بفرما یهم قبول نم
شد که به بر جسته شده بودن از جاش بلند  تیگردنش از فرط عصبان یکه رگ ها یارسالن برافروخته در خال ریام

 گفت: یهمراهش پسر و زنش هم پا شدن. عصبان
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 یثروت رو م نیما ا ی. ولیچ یعنیپولدار بودن  یفهم یخم واضحه چون نم لشیدل ،یالزم نداشته باش دیتو شا -
هم که شده  ی! به هر نحومیسال ها رو دنبالتون بگرد نیهم برامون ارزش داره و مهمه که تموم ا ی! اونقدرمیخوا

و  یشن! از بابات جسارت و پرروئ یگرون تموم م تبرا یامروزت روز یو اما تو...! حرفا میاریباالخره بدستش م
 !یرو خوب به ارث برد یگستاخ

از دست دادن  یزخم تازه  یبود برا یقو یلی. حرف آخرش نمک خدنیو در رو کوب رونیشون با هم رفتن ب همه
 پدرم...

اش درد داشت! همه اش  هیبق یول سمیاشو بنو هیخواستم بق یدفترم که پر شده بودن نگاه کردم. م یصفحه ها به
 برام نمونده بود. یپشت و پناه گهیشد چون د یحس م شتریبه بعد ب نیدرد بود اما از ا

و  اشییارسالن. درد زور گو ریام یمحافظا یکردنا بیکردنا و تعق تیها، درد اذ هیمجرد همسا یپسرا ینگاه ها درد
ها واسم حرف در  هیکه همسا یو برنده اش، درد روز دهیدر یآرشان با همون نگاه ها یها و طعنه و پوزخندها کهیت

 ی. خونه اگهید یجا هیبخوان خونه رو بفروشم و برم  ازماز طرف همه شون اومد که  ندهینما هی تیآوردن و در نها
 ه بود مال من!که مال بابا بود و حاال شد

کلفت بود که سفارش کرده بود  شیارسالن خان انقدر پارت ریچون ام یدرد گرسنگ ه،یبق یعوض شدن نگاه ها درد
 باشه! شمیکه پ ییدرد نبودن بابا نایا یجا استخدام نکنن و بدتر از همه  چینفس فرهان رو ه

 ده روز بعد از چهلم بابا شروع کردم به نوشتن. خیرو باز کردم و به تار دفترم
انقدر  یام شده بود. از طرف جهیباعث سرگ یکرد و هم ضعف و گرسنگ یبودم. هم سرم درد م یآل یمیکالس ش سر

نشسته بود و باهاش گل  گهیدختر د هی شی. آرشان طبق معمول پنمیتونستم سر جام بش یحالم بد شده بود که نم
 .دیخند یو م دینش یگفت و گل م یم
 .دمیفهم یرو نم یزیچ گهیهم د یاستاد فاراب یاز حرفا ینتونستم جو کالس رو تحمل کنم؛ حت گهید
 یلرزش و تعادل تنم رو حفظ کردم. استاد فاراب یخوردم ول یتلو تلو م کمیاستاد.  گاهیجام پا شدم و رفتم سمت جا از

 پرسشگر نگام کرد:ام رو حس کرده بود سرش رو آورد باال و  هیکه سا
 ؟یدار یشده؟ سوال یزیبله خانوم فرهان، چ -
 من و من کردن گفتم: با
 زودتر برم امروز. نیخواستم اگه اجازه بد یاستاد م -
 !سیحواستم که به درس ن دهیاومده؟ رنگ و روتم پر شیپ یچرا دخترم؟ مشکل -
 ... نیفقط ...اگه اجازه بد سین ینه استاد مشکل -
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 یمراقب باش گفته باشم دفعه بعد یول یبر یتون یاالن م نینداره، هم یاشکال یبگ یتون یاگه انقد مهمه که نم -
 دما! یو حواس پرت شده کالس راهت نم دهیپر یرنگ و رو نیبا ا یجور نیا

 چشم استاد. -
 به سالمت. -
براش تکون دادم و از کالس  یداد، سر یمرو برداشتم. استاد از جاش بلند شده بود و داشت ادامه درس رو  فمیک

 ازش اجازه گرفتم. نیهم یبرا هیدرسمون آدم خوب نیدونستم استاد ا ی. مرونیاومدم ب
شدم چند لحظه  یمجبور م نیهم یکردم برا یو احساس ضعف م ختیر یتو سرم فرو م یزیچ هیانگار  یاز گاه هر

بهم غلبه کرده بود و کم کم داشت منو به  گهید یاز روز ها شتریب نیزم یجاذبه  یروی. انگار نستمیتو راه پله با یا
 چسبوند. یم نیزم

 .رونیدانشگاه اومدم ب یاز محوطه  باالخره
داشتن.  یشدن نگه نم یو تک و توک هم که رد م ستادینم نیاون طرفا ماش ادیز یبودم ول ستادهیوا نیماش منتظر

 .ومدمیم نیشانس! کاش امروز با ماش یبه خشک
تلو  جهیاز سر گ یگاه یکه حت یبودم در حال ستادهیبا لجاجت تمام وا یرفت ول یم جیگ یبه طرز سرسام آور سرم
 خوردم. یتلو م

فرو رفته بودم.  قیعم اهچالیس هیتو  دمیشده بود. شا اهیاز بس که همه جا س نم،یب ینم یچیلحظه حس کردم ه هی
 قاصدک. هیهوا موندم. درسا مثل  یشم رو نیکه کامال پخش زم نیقبل از ا یو شل شدن ول دنیزانوهام لرز

نسبتا نرم فرود اومدم. به  یجا هیباز و بسته شدن در اومد و بعد رو  یبسته بود اما حس کردم رو هوام. صدا چشمام
 آرشان اومد: یشد. صدا یتو وجودم جار یکم یدرازکش شدم حس کردم گرما نکهیمحض ا

 ن؟یاقبش باشتن لشا مگه نگفتم مر -
 ...گفته بودن م،یکن یبر خالفش کار میتونست یارسالن خان بود. نم ریدستور ام دیآقا باور کن -

 وسط حرفش: دیپر آرشان
 !نیدستور بود که بود! نگفت که به کشتنش بد -

 زد گفت: یکه انگار با خودش حرف م یطور
 خوره... ینم یزیهم که چ یدرست حساب -

 صداش باال رفت: تن
 بگو استخدامش کنه؟ امی! مگه نگفتم به صنشیحال و روز بنداز نیبه ا نکهینه ا نیریبگ تیقرار بود رضا -
 ارسالن خان ... ریآخه آقا ام -
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 !ومدیخودش خوشش م یداد زد. انگار از صدا دوباره
! زود یزیچ یهدرمونگا ،یمارستانیب هی! برو سمت یگ یم یگم تو چ یم یارسالن خان! من چ ریگـه ام یم یه -

 باش! ...
 خودش غرق کنه. یباالخره موفق شد که منو تو قیعم اهچالیاون س انگار

 یرنگ نشسته بود و نگاهم م یتو هم کنار تخت اب ییو با اخم ها نهیرو که باز کردم آرشان دست به سـ*ـ چشمام
نگاهش کردم و سر  نهی. با کنمشینوربب یپرتو ها نیکرد. چند بار پلک زدم. نگاهم اول تار بود. باالخره تونستم از ب

اگه بابا بود..!  د،یلحظه فکرم پر کش هیاومد.  یم سرم یقطره به قطره  دنیچک ی. صداواریمو چر خوندم سمت د
 بغض کردم. انقد دلم پر بود که متوجه نشدم حرف دلم رو رو زبون آوردم.

 به سمت من خم شد: کمی، زانوش گذاشته بود یقفل شده اش رو رو یکه دست ها همونطور
 شد؟ یخوشحال م نتت؟یبب تیوضع نیتو ا افهیو ق ختیر نیشد با ا یخوشحال م ؟یاگه بابات بود چ -

 سکوت بود. ادامه داد. جوابش
باهات  امیکه ب نمیعاشق ا ایکنم  تتیاذ امیدارم که ب سمیمن ساد یآخه؟ فکر کرد یاریدر م یچرا انقدر تخس باز -

 یبا اون ازدواج کن دیکجاست اما فقط با سیهست، معلوم ن یکیچند سال بهت بگن  یدون یازدواج کنم؟ اصال م
 ؟یچ یعنی

 شد. یتر م نیآروم بود اما لحنش هر لحظه ناراحت تر و خشمگ صداش
 یبا من ازدواج کن! ول اینازتو بخرم بگم تروخدا ب امیقصه ها و رمانا که ب نیمثل ا ستمیمن عاشق دل خسته ات ن -

 !میمجبور یعنی. یاالن مجبور
 آروم شد: کمی لحنش

رسه. در اصل نصفش مال من و  یپول هم بهت م نی! نصف امیرو تحمل کن گهیهم د دیبا یمدت القل صور هی -
 رسه. ینصفش مال توئه که در صورت ازدواج مون بهمون م

 یبود. با لحن ب نیبشه. نگاهش غمگ رهیچشمام خ یخواست تو یانقدر پول برات مهمه ؟ نم یعنیمتأسفم برات،  -
 گفت: یجون

دم  یم رم،یکه بگ نیمامان و بابام راحت شم. هم یرهایخوام از دست گ یخرفت رو ؟! فقط م ریپ کهیپول اون مرت -
 شم از دستشون! یبهشون و خالص! راحت م

 تو ... یعنی -
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دهم دوست  کی یاونم مثل تو ازدواج کنم؟ تو حت یخوام با کسبه زور ب ضمیمن مر یفکر کرد ؟یمن چ یعنی -
که  ستین یارسالن آدم ری! امیهم با تو ندارم! بهتره فکرات رو بکن یکار چی! مطمئن باش هیش یمنم نم یدخترا

 خواد. یکه م یزیعقب بکشه از چ یبه راحت
 خودش پوزخند زدم. مثل

 ارسالن؟ ریشد ام هوی س؟یشد مگه بابات ن یهه! چ -
اومدم بچه  ایبدن یکه وقت نهیجام فقط به خاطر ا نیکه من االن ا نی! ایچه آش ی! چه کشکی! چه مامانییچه بابا -

 داشتن مُد بوده.
 یتو صداش باعث م تی. تحکم و جدرونیبود ب دهیدفعه از دهنش پر هیجمله  نیکردم. انگار ا ینگاهش م متعجب

 .ادیچشم ن که تو چشماش بود به یزیشد برق ر
خواست قبولش  یکه بابا نم هیچ هیارث نینقشه باشه! ا هی نایا ی! اگه همه ارنیسرم ب ییتو فکر. اگه بخوان بال رفتم

 دیگن پدر بزرگ منه چرا با یمرفه داشته باشه؟ اصال اون مرد که م یزندگ هیتونست  یکه باهاش م یکنه در حال
 بکنه؟ یتیوص نیهمچ

غلطشون موندن هنوزم هستن. هنوزم رد  یسنت ها یکه رو یاطراف ما افراد متعصب نیدونستم هنوزم تو هم ینم
 !میتاوان اشتباهاتشون باش دیبا دیهست و ما، نسل جد دشونیعقا یپا
انگار دلت قرصه، با همه  یکه دوستش دار تیزندگ یهست تو یکس یجا متمرکز کنم. وقت هیتونستم فکرام رو  ینم
 یول یکن یراحت ردشون م یلیو خ یستیا یمشکالتت م یچه خوب و چه بد! جلو ،یایمشکالتت کنار م یهمه  ی
شده القل فالن کسم هست  یطور نیا زمیفالن چ نیالقل اگه ا یمشکالتت بگ یکه تو ستیکس ن چیه یوقت

 !یاریکم م ستین یکس یوقت یکنارم! ول
 خودت رو! یگاه ی، حت یاریتموم نداشته هات رو کم م یاندازه  به

 مونه! یمقابله برات نم یبرا یتوان گهیکه د انقدر
 ساکت شده بود بعد از تموم شدن حرفامون سکوت حاکم شد یبد جور مارستانیب اتاق

 .دیرس یکردن دکترا از بلند گو به گوش م جیپِ یصدا یفقط هر از گاه و
 شد گفتم: یکه انگار از ته چاه بلند م یجون یگرفته و ب یصدا با
 قبوله ! -

 باشه. دهیکردم صدام رو نشن یفکر م یصدام آروم بود که حت انقد
 پرش کنن. ییراحت از درد و غصه و زورگو الیبختم که با خ دیمُهر قرمز زدم رو کاغذ سف هیقبوله و  گفتم
 . گفتم قبوله و بعد از اون...!امییقبوله و خودم و خودم رو چال کردم کنار تنها گفتم



 

 

34 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

 نیب بیو غر ی. بابا هومان چقد مظلوم بودیراحت نی. به هممینگذشته بود که عقد کرد شتریهفته از چهلم بابا ب دو
 ...! دهیگرگ صفتت! هنوز به سال بعد از فوتت نرس یالیفام نیا

ره دادم. البته در هاش اجا لهیبابا که به نامم شده بود رو به چند تا دانشجو با وس یاون چند روز قبل از عقد، خونه  تو
مونده بابا رو  یباق یها لهیام قفل کردم و ورود اون اتاق. رو ممنوع کردم براشون و وس یشخص لیاتاقم رو با وسا

 ساک و نگه داشتم تو اتاقم. هیتو  ختمیر
رت! ارسالن . خونه که چه عرض کنم عما ریرو برداشته بودم و رفته بودم خونه ام میضرور یها لهیتا از وس چند

 !شیازدواج صور هیارسالن به اسم ارشان زده بود به عنوان هد ریکه ام یعمارت
قدرت ! چه  دمیشا ای ییشد: اجبار! زورگو یکلمه خالصه م هیاش تو  هیبق یول سمیاش بنو هیخواست از بق یم دلم

و اونقدر درد داشتن که به  سمیخواستم کلش رو بنو یشد اگه م یکاغذ جا نم یرو تحمل کردم... تو برگه ها ییزایچ
داغون کردنم و  یبود برا ینگهشون داشته بودم کاف اشوکه تو ذهنم به زور خاطره ه نیبس بود! هم یکاف یاندازه 

 .سمیرفت که ازشون بنو یدستم به خودکارم نم گهید
 ام. یرو بستم و گذاشتم تو کوله پشت دفتر

شد آسمون شب رو  یکنار تختم بود که باعث م یبزرگ ی. پنجره دمیاتاقم رو باز کردم و رو تخت دراز کش ی پنجره
 شب نگاه کردم که باألخره خوابم برد. ی. انقدر به رقـ*ـص ستاره ها تو آسمون سورمه انمیبب یبتونم بخوب

هم  دیدونم شا یاتاق رو پر کرده بود. نم یعطر مخصوص آرشان همه جا یشدم. بو داریمهال خانوم ب یصدا با
جا بوده. بوده که بوده اصال! حاال انگار چقدر بود و نبودش  نیخواب بودم آرشان ا یانگار وقت یکردم ول یاشتباه م

 مهمه!
حاضر شدم. ده  عیسر یا قهیصبحونه چند دق هیبه دست و صورتم زدم و بعد از خوردن  ی. آبدمیام رو پوش یل شلوار

ده تصور  یرو که استادسر کالس راهم نم یتونستم از االن لحظه ا ید. مربع به شروع کالسم مونده بو کیتا  قهیدق
تموم کرده بود ناچار به  نیخودم بنز نینشد چون ماش یول چونمیآرشان رو بپ یراننده  دون،یخواستم فر یکنم. م

 شدم. یراض یهمون فر
! برو کنار من جات هستم! یککرد که به الک پشت گفته بود زِ یم یآروم رانندگ یمدل باال جور نیماش هی با

 داشت. ییمخصوصا که سن و سال نسبتا باال
 نیرنگش پاشو گذاشت رو پدال گاز. هم ینقره ا یها لیبهش غر زدم که باالخره بعد از تاب دادن سب نیتو ماش انقدر

و وقتر  دمییسرعت سمت ساختمون و کالس مورد نظرم دو تیبا دو و نها دمیدانشگاه رس یورود یکه به درب اصل
 کرد. یداشت م ادیتخته  یرو پا زایچ یسر هی اشتبود و د ستادهیتخته ا یپا یکه بله! استاد گرام دمید دمیرس
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 مکتیقدم مونده بود به ن هیاومد تو دهنم؛  یاز کنارش رد شدم. قلبم داشت م واشی واشیامو بغـ*ـل زدم و  کوله
 استاد به خودم اومدم: یبرسم که با صدا

 !نیفرما شد فیب خانوم فرهان تشرچه عج -
 !یفرما شد فیچه عجب خانوم فرهان تشر -
برگشتم  دیو نا ام زونیاو یدونست؟ با لب و لوچه ا یمنو از کجا م یلیفام نیرفتم تمام! حاال لو رفتن من به کنار، ا لو

حالتش بدتر  یشد بهم زور بگه بهم انداخت ول یموفق م یآرشان که وقت ینگاه از جنس نگاه ها هیسمت استاد. 
 بود! یجد یبود. نگاهش ترسناک و نافذ و اساس

 شدم. رهیکالس خ واریو به در و د اوردمیخودم ن یاصال به رو منم
 خشکش اومد: یصدا

 رتونیتاخ زنگ بزنن موجه کنن اتونیکه اول ستیدانشگاس مدرسه ن نجای! بار آخرتون باشه خانوم. ادینیبش دییبفرما -
 رو!

زد منو. دفترم  ینگفت وگرنه کال دار م یچ چیزدم کار آرشان باشه. همونه استاد ه یسر جام. حدسش رو م نشستم
 رو باز کردم و شروع کردم به نوشتن جزوه.

بار چندم بود  یبپرسم. برا یشدم از پسر کنار یموندم و مجبور م یجاهاش رو جا یگفت که بعض یتند تند م انقدر
انقد بد نگاه کرده بودم که پسره  یشدم ول الشیخیباز جا موندم ! خواستم از پسره بپرسم که خودم از رو رفتم و ب که

 خوام. یم یبود باز چ دهیفهم
و خندونش مواجه شدم. اون خط رو داشت  طنتیمستأصل و آغشته به ش ی افهیکرد، نگاهش که کردم با ق صدام

 نکره اش بلند شد: یخوند که صدا یم
 چه وضعشه؟ نی! انیختیخانوم فرهان؟! امروز کالس منو بهم ر -

 زد. گفتم : یبود که داد م استاد
 آخر رو جا موندم داشتم... ی کهیاستاد ت -

 ادامه بدم و با خشم گفت: نذاشت
 خانوم! دیدانشجوها رو پرت کن هینداره حواس بق یلی! دلنیکه موند نیجا موند -

 !گهینفره د هیپرسم! همش  یدانشجوها انگار من از شصت نفر هم زمان دارم جزوه م هیگفت بق یم نیهمچ
که نتونستم  رونیرفتم ب یرو برداشتم. داشتم از کالس م فمیبود به سقف. از جام بلند شدم و ک دهیامپرم چسب گهید

 نفرو تحمل کنم و بالفاصله برگشتم سمتش. هینگاه  ینیسنگ
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کرد. به استاد  یبه من نگاه م یا ینگران میبه استاد و ن یهمون پسره اس که ازش جزوه گرفتم، با دل خور دمید
 .رونیگفت خانوم کجا و فالن توجه نکردم و زدم ب یزدم و به سوالشم که م یپوزخند

تو سلف  زیم پشت یچوب یها یاز صندل یکیسرخ کرده سفارش دادم. رو  ینیزم بیس هیتو سلف دانشگاه و  رفتم
راه نثار  یخوردم و تو دلم به استاد فحش و بد و ب یسرخ کرده ام رو م ینیزم بی*ـل داشتم سـینشسته بودم و با م

 کردم. یاستاد م
 کنه. یخوره ادم هـ*ـوس م ی*ـل مـیداره با م یجور هی. دختر؟ ینخورد ینیزم بیمگه تو عمرت س -

بار  هیظرف  هیرو به رو شدم.  اریبار کام طنتیش ی افهیکه با ق هیمک کجناب مثال با ن نیکه ا نمیتا بب برگشتم
 کرد. یخاص تو چشماش نگام م طنتیدستش بود با ش ینیزم بیمصرف س

 دوس دارم. ینیزم بیگشنمه. س هیخب چ -
 :دیخند

 نگفتم! یزیخب بابا ! من که چ لیخ -
خوردم که نگام بهش  یام رو م نیزم بیدونه س نیبهش انداختم و به خوردنم ادامه دادم. داشتم آخر یا یچپک نگاه

 کرد. یبا لبخند نگاه م رهیچونه اش و خ ریافتاد. دستش رو زده بود ز
 خودم و مال اونم خوردم. یجلو دمیاش رو کش ینیزم بیتموم از حالتش استفاده کردم و س یبد جنـ*ـس با

! شور چیسواستفاده رو کردم که ه تیکرد. هنوز لود نشده بود و تو بهت بود منم نها یبا تعجب نگاهم م داشت حاال
 سو استفاده کردنم در آوردم. کلش رو خوردم!

که با حسرت به ظرف  یباال رفته اش در حال یآب دهنش رو قورت داد و با همون ابرو ها یشیبه حالت نما اریکام
 کرد گفت : ینگاه م یخال یکیپالست

 نوش جان! -
من  کمیخواد بره تو ش یکه م نیبدبخت از ا ینیزم بیکرد که س ینگاه م ینیزم بیس یدونه  نیبه آخر یجور هی

 شرمنده شد!
سلف رو  یخشک و خال یخداحافظ هیتشکر کنم با  اریاز کام یکه حت نیحواس بدون ا یفکر از جام بلند شدم و ب تو

هم که قرار بود سه ساعت  دونیام رو نداشتم. فر گهید یکالس ها ی. حوصله رونیمدم بترک کردم و از دانشگاه او
 رفتم خونه. یخودم م دیبا نی! واسه همادیب گهید میو ن
که  ییدانشگاه بود. از اون جا یرو به رو ابونیکه اون سمت خ یاتوبوس ستگاهینگاهم خورد به ا نیبوق ماش یصدا با

منتظر اتوبوس  ستگاهیکردم و تو ا یشد راه مونده رو ط یم دایپ نیطرف ها سخت ماش نیرفتن بهتر بود و ا ادهیاز پ
 نشستم.
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 باز شد. سوار شدم. یسیپ یاتوبوس سبز رنگ اومد و درش با صدا هیبعد  قهیدق چند
حرص خوردم.  یکل رمایب نیکه باعث شده بود خودم نتونم ماش نمیبودن باک بنز یو خال میقبل یمالحظگ یب از

 من گل کرد و خوابم برد. یخرس قطب یشد که باز رو یچ پمیپنجره سپردم و نفهم شهیش یصورتم رو به خنکا
 خانوم ... خانوم! -
لود شدم. تو اتوبوس خوابم بـرده  کمیاطرافم ناشناخته بود برام. تازه  یصدا چشمام رو باز کردم. فضا نیا دنیشن با

 شدم. ادهیشده بود. کالفه پول راننده رو دادم و پ یو سردر گم بیحال عج هیبود. حالم 
 هویبره بعد  یخوابش م ییرایبود که تو پذ یکرد. حسم حس کس یام م وونهید یو سردرگم یبود. کالفگ کیتار هوا

د اتوبوس بود که کر یعالمه مهمون دورشه. به اطراف که نگاه کردم تا چشم کار م هی نهیب یشه م یم داریاز خواب ب
 یدر آوردم، هر چ بمیرو از تو ج مینجا کجاست اصال ؟گوشی! ا زمیبه سرم بر یکنار هم پارک شده بود. حاال چه خاک

 دکمه اش رو فشار دادم و نگه داشتم روشن نشد که نشد.
 دایپ یزیچ یا یتاکس دیسمت حرکت کردم تا شا هیهدف به  یوقت بود که تموم شده بود. ب یلیانگار خ شارژش

دونستم مال  یوحشتناک که نم یزوزه  هیبلند چند تا مرد و  یخنده  یجا رو ! صدا نیا یالقل راه خروج ایکنم 
اتوبوس ها  نگیکردم و از اون پارک دایاتوبوس ها رو پ یخروج ای یاومد. باالخره در بزرگ ورود یبود م یوونیچه ح

 .رونیاومدم ب
بعد از اون  یکیهدف گام هام رو  یشدم. ب رهیها خ ابونیخ یرمز و زرد و نارنجرنگ و ارنگ سبز و ق یچراغا به
 دل نوشته افتادم: هی ادیرم.  یدونستم کجام و کجا م یرفتم جلو. نم یداشتم و م یبر م یکی
 زند یغم م ی انهیزمان مرا تاز -

 در شهر نجایا من
 نور ماه، تنها با خودم ریز

 شهر هستم یآشنا گانهیب نیتر بهیغر
 که از نوع من هستند اما... یمردم انیم

 شهر ... یزنم در حوال یم پرسه
 حر. دانیکردم روش رو بخونم: م یتابلو کنارش بود، سع هیانداختم.  ینگاه میکه مقابلم بود ن یبزرگ دونیم به

بتونم  دیکردم. شا ین نگاه مرفت یو م ومدنیکه م ییها  نیکنم. به انبوه ماش دایپ نیماش هیتونستم  یم نجایا القل
رو چک کنم.  میپولم رو از کوله ام در آوردم تا موجود فی. کرمیبگ یزیچ ینیماش هیراه رفتن  میساعت و ن هیبعد از 

 که مات موندم. کردم یرو باز م فمیک پیو داشتم ز ستادمیگوشه وا هی
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با چاقو زد که  یجور هیکه تو دستم بود رو  فمیک یرو رو زد. دسته  فمیبا سرعت از کنارم رد شد و ک یموتور هی
 زدم دزد دزد! یداد م یبلند یو با صدا دمییموند تو دستم. دنبالش دو فیاز بند ک کهیت هیرو برد و  فیک

اومد به  یاز دهنم در م یشدم. هر چ نیسفت و پخش زم زیچ هیکرد به  ریپام گ دمییدو یطور که داشتم م نیهم
 کهیموتور سوار از دستم در رفت. بند ت یراحت نیکه پست سرم بود نثار کردم و از جام پا شدم. به هم یسنگ بزرگ
بودم اما خدارو شکر  یکه عصبان نیو تو دلم با ا نیرو با حرص پرت کردم رو زم فمیمونده از ک یباق یپاره شده 

رفت، چهار تا جزوه و کتاب  یبه فنا م میل زندگکوله ام که دفترچه خاطراتم همرام نبود. وگرنه ک یکیکردم که اون 
پولم! کامال شدم آس و پاس! از جام پاشدم. خودم با حرص  فی! البته چهار تا جزوه و کتاب و کستین یزیکه چ

پا به  نیماش هیتوجه بهشون به راهم ادامه دادم.  یاومد. ب یبلند چندتا مرد از پشت سرم م یخنده  یتکوندم، صدا
. پس دنیخند یو م ییآلبالو یریمزدا ت هید. برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم. سه تا پسر جوون تو اوم یپام م
 :رونیب دیمن رو از فکر کش شونیکی ی. صدادادم مهتفاوت بهشون به راهم ادا یبود. راهم رو کج کردم و ب نایا یصدا

 ؟یکمک الزم ندار زمی! عز یآخ -
 تمام ادامه داد: ییخنده. با پررو ریدوستاش زدن ز هیبق
 خوبت کنم! عیدم سر ی! قول ممایمن دکتر خوب -

که شارژش تموم شده  یا ی. به گوشومدنینکردم. هنوز داشتن م یرو تند تر کردم و به قهقهه بلندشون توجه قدمام
 بار لعنت فرستادم. نیچند هزارم یبود برا

که  ییبه مامان و بابا ایخواستم زنگ بزنم؟ به جناب مثال شوهر؟  یم یبا خودم گفتم اگه شارژ هم داشت به ک اما
 قتیکرد. حق یرو تار م دمیدرست کرده بودن د یسد محکم اشک هیپر شده از اشکم که تو چشمام  یندارم؟ چشما

 ! بارون ریخورده ز سیخ یتنها یجوجه  هیبودم! مثل  دهیبود: ترس نیا
 دم بهت خوش بگذره، مگه نه بچه ها ؟ ی! قول ممتیبرسون هیباال القل تا  ایب یبیب گهیناز نکن د -

 گفتن. یکش دار یزمان دوستاش با هم بله  هم
 کس نبود! چیهوا خلوتِ خلوت بود نگاه کردم. انگار واقعا ه یکیتار نیکه حاال تو ا یابونیعجز به خ با

تو پام و شروع  ختمیمونده ام رو ر یتونستم توان باق یتا مشدن.  ادهیو هم زمان سه تا پسر پ ستادیاز حرکت ا نیماش
 .دنییکردم به دو

ساعت  هیکه  یفرار کنم. من دیرو انداخته بود که با میشون بود تازه دو زار یکیکه تو دست  یبزرگ یبرق چاقو یزیت
 !دن؟ییموند واسه دو یهم برام م یبخورم مگه رمق یزیکه چ نیاومده بودم بدون ا ادهیپ یو خورده ا

که داشتم رو جمع کردم و  یذره توان هیشدن.  یتر م کیو نزد کیاومدن نزد یکه داشتن دنبالم م ییپاها یصدا
 :دمیکش غیج
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 کمک! -
 !یکین و من شده بود، اونا سه نفر بود دهیبر دهیمنقطع و بر دنمیشدم. نفس کش یم دیداشتم نا ام گهید
 خوردن. یداد شون بلند شد، انگار که داشتن کتک م یداد و ب یپا متوقف شد و صدا یصدا هوی
 ...! یآشغال عوض شرفیب کهیمرت یمگه ناموس ندار -
 یچار شونه با اندام یکلیمرد قد بلند و ه هیصدا نا خود آگاه سر جام متوقف شدم و به عقب برگشتم.  نیا دنیشن با

زورو افتادم!  ادیلحظه کودک درونم فعال شد و  هیشد.  یم زیرنگ داشت باهاشون گالو اهیبا لباس س نیو وز دهیورز
 مخصوصا با لباسش.

. اون مرد باز رفت سمتشون که دنیچیپ یشده بودن و به خودشون م نیسه تاشون پخش زم دهینکش قهیچند دق به
گاز دادن و چند  یادیشون. با سرعت ز نیتو ماش دنیانگار مرده زنده بشه مثل فشنگ از جاشون بلند شدن و پر هوی

 زدم. خم شده بودم و زانوهام رو گرفته بودم. یمحو شدن. هنگز نفس نفس م دمید یلحظه بعد از جلو
 بودم. دهییکم شده بود. از بس که دو دنینفس کش یهوا برا انگار

 خانوم حالتون خوبه؟ -
نگران  یدو تا چشم سورمه ا دمیکه د یزیچ نی. اولستادمیلحظه هنگ کردم و از ترس سر بلند کردم و صاف ا هی

 شروع کرد. شویلیتح هیبود . ذهنم ناخودآگاه تجز
که  ینسبتا بلند یکه همرنگ موها دهیکش یمتوسط و کم یمشک یدار، ابروها هیفک زاو ،یخوش فرم و قلم ینیب

 کلیدادن. قد بلند و ه یم لیصورتش رو تشک یاجزا نایکم پشت و مرتبش، ا شیو ته ر دنیرس یتا پشت گوشش م
 داشت. یا دهیورز
که با تعجب به حالت زمزمه وار  دمیلحظه شن هی یآرومش رو برا یصدا دیو صورتم رو د ستادمیکه صاف وا نیهم

 گفت: نف...
 بهتون نرسوندن که؟ یبیحرفش رو خورد و گفت: خانوم ...حالتون خوبه؟ آس یول
 ...نیدیرس یتر م رید کمیاگه  یخوبم ...ول -

 کردم و حرفم رو خوردم : یکوتاه مکث
 .نی...ممنون که کمکم کرد -
 ن؟یدی؟ ساعت رو د نیرفت یتونم بپرسم کجا م یوقت شب م نیا -
 که ترس صدام توش نهفته بود گفتم : یتند با
 داره ؟ یبه شما ربط -
 و گرفت سمتم. ادامه داد:ر سهیداد پل یکه نشون م یدر آورد و کارت فیک هی بشیتو ج از
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 که ... نهیمنظورم ا شش؟یپ نیبر نیکه بخوا نیرو دار یکس -
 یحس م دیپرس یتوجه به سواالش که م ینه. اما ب ایام  یابونیخواست بدونه دختر خ یم میمستق ریافتاد. غ میدوزار

 .یتعجب تو چشماش بود تا پرسشگر شترینگاه خاص و آشناست. انگار ب هیکردم نگاهش 
شدم و به  مییافکار فضا الیخ یپرسه. ب یسواال رو م نیو واسه رد گم کردن ا شناسهیگفت منو م یبهم م یحس هی

 سر تکون دادم. دییتأ یمعن
 نگام کرد و گفت : مشکوک

 کنم. یم تونی. تا خونه همراهدییبفرما -
 بود رفت. ستادهیکه چند متر اون طرف تر ا یرنگ اهیس نیسمت ماش به

 که رفتم جلو تر صدا ها واضح تر شد. کمیبه راننده گفت.  ییزایچ هیخم کرد و  رو سرش
 . میزمان هدر داد یکه باهات اومدم کل نجاشمیتا ا م؟یتیما تو مامور یفهم یاما اخه ... پسر تو االن م -
 درجه از تو باالترم من! هیرفته  ادتیکه  نیشه! مثل ا ینم رید تمیآدم مهم تره! نترس اون مامور هیجون  -
 نیفرد پیریشد االن ت یکار مردم واجب تره چ یگفت یم یکرد یتوجه نم یدید یرو م زایجور چ نیاصال تو که ا -

 درجه اتم به رخ من نکش! ؟یبرداشت یباز
 ته.نگف یزی! االنم که چمیانجام بد میتون ینم یکه بدون دستور سرهنگ کار یدون یشنوه. م یبسه آروم تر م -
 دختر... هیو  یدون یم نویخوبه خودت هم ا -
 ببند لطفا ! -

 سمت من و در پشت رو باز کرد. مستأصل نگاهش کردم. برگشت
 برگشتن. یبرا یداشتم نه شارژ ینه پول یخواست سوار نشم ول یم دلم
افکارم منو تو خودش غرق کرد. به خودم که  لیراه افتاد و س نیشدم و در بسته شد. ماش نیبس حرف سوار ماش پس

جمله جولون  هیکردم. تو ذهنم  ی. چشمام گرد شد و متعجب به اطرافم نگاه ممیخونه آرشان یها کینزد دمیاومدم د
 دونه؟ یآدرس خونه رو از کجا م نیداد: ا یم

 :دیفکر بودم که همون سرگرد ازم پرس تو
 م؟یبر دیاز کدوم طرف با دیخانوم نگفت -

 رو بهش گفتم. ریاش نگاه کردم و مس یسورمه ا یبه چشما نهیاز آ مشکوک
 .هیکی رمونیمس م،یش یمعطل نم ادیاداره ماست ز کیعه ! چه جالب. خونه اتون نزد -

 ادهیدر خونه نگه داشت. قبل از پ یبوده. چند لحظه بعد مرد کنارش، راننده جلو یالک مییشد باز افکار فضا معلوم
 نیتر از ا ریانگار گ یسمت خونه راه افتادم. ول یسر سر یتشکر و خدافظ هیشدم، با  ادهیشدنش در رو باز کردم و پ
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 ی. دستم رو گذاشتم رو زنگ و چند بار زنگ رو به صدا در آوردم. بکمیشد و اومد نزد ادهیحرفا بود که اونم دنبالم پ
 گفت: یاون طرف خط م نفر هیکرد و  یخش خش م سهیاون پل بیج یتو میس
 ...خش...خش... نیبه شاه اسریاز  نیبه شاه اسریاز  -
 یفینشون خواهد داد دستم لرز خف یکه آرشان چه عکس العمل نینشد. از ا یخبر چیگذشت و ه یا قهیسه دق دو

 در باز نشد. یزنگ رو زدم ول گهی. چند بار دپنهون نموند سیمرد پل زیگرفته بود که از نگاه ت
 نیایهمراه ما ب دیبا د،یفرار کن دیتون ینم یشناسم. ول یمثل شما ها رو خوب م ییآدما ن؟یخانوم مارو مسخره کرد -

 اداره!
 کنن! یاالن در رو باز م نینه صبر کن -
 به زور متوسل بشم! دی. مجبورم نکننیریخانوم وقت ما رو نگ دییبفرما -
 نیراه افتادم اما قبل از ا نیبود. ناچار سمت ماش زیتند و ت یلیش خداشت. نگاه یلحظه هم ازم چشم بر نم هی یحت

اومد. به سمت عقب برگشتم و بالفاصله  نیزم یرو نیماش یها کیشدن الست دهیکش غیج یکه سوار شم صدا
 دادم. صیرنگ آرشان رو تشخ اهیس نیماش

بود و با انگشتانم  نییدادم. سرم پا هیتک واریپشت سرم و تو همون حالت به د واریبه د دمیخودآگاه عقب اومدم و چسب نا
 کردم. یخودم حس م یدو جفت چشم رو رو ی رهیکردم. نگاه خ یم یباز

 باشن؟ یک ونیآقا -آرشان
گردنش  یرو یتو صداش و طبق معمول رگ برجسته شده  تیو عصبان ظیتونستم اخم غل یفاصله هم م نیهم از

 بدم. صیبود رو تشخ تیاز عصبان یکه ناش
 پولش بود رو نشون داد و گفت: فیکه تو ک یمرد باز کارت همون

 هستم. ارادیسرگرد ک -
بعد  یتر سرگرده اول تعجب کرد ول کی. آرشان که اومد نزددوتاشون در نوسان بود یرو اوردم باال. نگاهم رو سرم

 اخماش رفت تو هم.
تونستم بفهمم راز  یتفاوت که جنس نگاخش ناشناخته بود، کال نم نیشت، با اازش ندا یآرشان هم دست کم حالت

 شناسن. یرو م گهیکردم هم د یتو چشماش رو. اما حس م
برو فعال از جلو  یعنی نیدر آورد و در رو باز کرد. ا بشیرو از ج موتیمن شده بود، ر ی رهیکه متوجه نگاه خ آرشان

 فیشدم صداهاشون کم تر و ضع یدور تر م یچشمام گم شو بعدا حسابت رو برسم! برگشتم و رفتم سمت در. هر چ
 که گفت: دمیرو شن ارادیک یجمله  هیشد اما  یتر م

 آره؟ یمواظبش یجور نیا -
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کردم ادامه  یتوقف شدم و سعزنه! سرجام م یحرف رو نم نیا سیپل هی یعاد طیگوشام شک کردم. قطعا در شرا به
 انگار ساکت شده بودن. یحرفاشون رو بشنوم ول

 ساکت شدن. قدمام رو تند تر کردم و رفتم داخل. نیهم یبرا دمیکه من صداشون رو شن دنیکردم فهم حس
تو  راحت شدن و فرار کردن از دست آرشان لباسام رو برداشتم و رفتم یبرا یشده بود و از طرف یلباسام خاک همه

 حموم. در رو هم از پشت قفل کردم.
 بودن. نیزم یحموم که آرشان نابود کرده بود رو یچوب در قبل یها زهیخورده ر هنوز

 دوش و آب سرد رو باز کردم. ریصدا اومده در رو عوض کرده! رفتم ز یخودشم ب کوندهیزده ش خودش
که پر  یشدن ذهن یبه خال دیارز یسرما م نیا یول دمیلرز یآب م ریز یآب پوستم رو لمس کرد. مثل چ یخنکا

 بود! یبیمختلف. امروز عجب روز عج یشده بود از توهمات و فکر ها
*** 
 : محمد

 اره ؟ یمراقبش یجور نیا -
شد. رد نگاهش رو گرفتم  رهینقطه خ هیبگه اما ساکت شد و به  یزیکالفه نگاهم کرد. لباش تکون خورد تا چ آرشان
 زدم: بی. به خودم نهدهیکه حرفم رو شن دیشد فهم یبود. م ستادهیبه نفس که دم در وا دمیو رس

 و جمعش کن! ای! حاال بیداد یپسر، بد سوت یداد یسوت -
 که پا تند کرد و رفت داخل. میشد رهیدومون تو سکوت به نفس خ هر
و  ریشهر رو ز شیپ قهیدو دق نینشده تا هم نیو سوار ماش دتشیند گهیگفت بعد از کالس د دونیاز ظهر که فر -

 به دوستاشم زنگ زدم، نبود که نبود! یکردم رفتم حت یرو کردم. به هر جا که فکر م
 کردم. داشیپ یتیتو چه وضع یدونست یشه! اگه م یکه نم یطور نیدِ آخه پسر ا -
 ؟یتیچه وضع یتو -

 کردم. سکوت
 ؟یتیگم تو چه وضع یبا تو ام م -
اش رو زد  فیک یموتور هیرد شد و  پمیپ هوینگه داشته بودم که  ابونیبود ؟؟ کنار خ یخاک یدیاش رو ندسر تا پ -

شدم با  یاگه بهشون مشکوک نم ایبودم  ستادهیوا رترید کمیشرف ...افتاده بودن دنبالش!  یب کاریمشت ب هیو ... 
 کردن سوار شه. یچاقو مجبورش م

 لعنت بهت آرشان ! -
 .گفت یم راهیلب به خودش بد و ب ریز داشت
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 .دمیاش گرد و نم غم رو د یرنگ یا شهیش یپر پشت اش چنگ زد. از پشت چشما یعادتش به موها طبق
 گفت: یتو دلم م یکی
 شده! کستهیمرد چقدر ش نیا -
 ام! یمن االن کامال جد ؟یمراقبش باش یتون یم یآرشان مطمئن -
 شده؟ یبگو چ محمد؟ رک یکن یرو ازم پنهون م یچ -
شه  ینم یطور نیشده. ا دایدانشگاه نفس بازم سر و کله اشون پ یتوسط بچه ها جلو روزید یدونیکه م ییهمونا -

که  ییدروغا نی! با ایمراقبش باش یتون ینم قهی! تو هم که هر دقمیبراش مراقب بزار دیولش کرد ! با یجور نیهم
 .یکن یم رشدو یاز خودت دار شتریازت متنفر شده ! ب شتریب یسر هم کرد

فکر  نم؟یب یاش رو م یخیحس و  یب یچشما یکشم وقت یمن عذاب نم یفکر کرد ؟یفهم یمجبورم محمد م -
 یزورگو هیو خورد نشم؟ اون منو رسما  نمیسرد بودناش رو بب اشوییتنها یتونم بغضش رو، تنفرش رو، حت ینم یکرد

 نهیظالم بمونم! بهتر از ا یزورگو هینشده  هپرونده کامل بست نیدم تا هر موقع که ا یم حیدونه! و من ترج یظالم م
 شه. شیکه طور

 باشه؟ نستادهیوقت گوش وا هی -
 شه . یگوشه روشن م یرو زده باشه اون چراغا فونینه اگه ا -
 عجز گفتم: با
 یکرد یبا ما همکار نجایماست. تا ا ی فهیوظ نی. اینکن یخودت رو قاط نیاز ا شتری. بهتره بگهیآرشان بسه د -
 رونی! خودت رو بکش بنمیب یرو تو تنت م یقبل هیقض یبا ماست. تو فقط مرافب نفس باش. هنوز رد خستگ شیبق
 ...یکه راه انداخت یباز نیگـه. هر چند با ا یسرهنگ هم م نویا

 نیتونم بزارم تنها بمونه. ا ینم یمتیق چیخواد بزار! بعد از اون اتفاق و قتل به ه یدلت م یتو اسمش رو هر چ -
 یکه م ییزای! محمد مجبورم نکن دوباره چیدون یمن... خودت م یمراقبش باشم. در ثان شتریشه ب یاجبار باعث م

 .ارمیرو به زبون ب یدون
فکر کنم  ! من کههیتوج یکن برا دایبهونه پ هی... مجبورم به سرهنگ گزارش بدم. خودت طیشرا نیدر هر حال با ا -

 .میباشه که براش مراقب بزار دهیسرهنگم با من هم عق
 ؟یکن دایپ ویکی یخوا یاالن که همه سرشون شلوغه؟ از کجا م -

 مکث کردن آرشان گفت: هیسپردم به خود سرهنگ! بعد از چند ثان یم دیفکر نکرده بودم. با نجاشیتو فکر. به ا رفتم
 . از مجد چه خبر؟میبذار گاردیبتونم بهونه کنم براش باد دیامشب رو شا -
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شده  یشد هر جور دیاگه دست من بود بخاطر سام که شه یعنیال اله اال ال..!  کهیچه خبر باشه؟ مرت یخواست یم -
 کشتمش! یآوردم م یم رشیگ
سر و  ایبا ک یدون یخودتم خوب م ؟یدوستات و همکارات رو هدر بد یزحمت ها یخوا یکله ات باد داره نه؟ م -

 فکرا نکن. منم برم تا نفس شک نکرده. نیاز ا گهی! لطفا دیکار دار
 موهاش و ادامه داد: یرو دیکش دستشو

 کنم. یم یفهمن من دارن باهاتون همکار یم رن،ینشو، اگه رد تو رو بگ یطرف ها آفتاب نیا ادیتو هم ز -
 دونستم یم یل. من عاشق نبودم که بتونم رفتاراش رو بفهمم ولو سوار شد تا بره داخ نیسمت ماش رفت

 که از باباش به ارث بـرده. ییمرد ِ. بر خالف ظاهر مغرور و اخمالوش! تنها صفت ها یلیپسر خ نیا
*** 
آ! دستم به حوله  شنیم یبتیبلند هم واسه آدم مص یموها نی. ارونیدور موهام و از حموم اومدم ب دمیچیرو پ حوله

 مجسمه! هی. بدتر از سر جام خشک شدم هویبود که 
 ؟یکجا رفته بود یچوندیکالساتو که پ -

 یاز سرد ایصداش بود  یدونم از سرد یکردم صداش بم تر شده. نم یسرد و خشکش تنمو لرزوند. حس م یصدا
زد، مثل قلب گنجشک. با حرف  یده. قلبم تند مشدم تا نگاهم درونمو لو ن رهیخ نیاتاق که لرزه افتاد به تنم. به زم

 هوا: دمیمتر پر هیناخوداگاه  شیبعد
 !ستمیمگه با تو ن -

 صداش بلند تر شده بود. اما نه اونقدر که به داد برسه. با همون لحن ادامه داد: تن
 جواب من رو بده نفس! -

 دادم. یمشتم فشار م یاراده تو یب من پاره شدن. ناخونام رو یحنجره صوت یاون تار ها یکردم به جا حس
بلوزم رو گرفت  ی قهیشدم. از جاش بلند شد و اومد سمتم،  رهیرفته بود، فقط بهش خ ادمیحرف زدن رو  یالفبا انگار
 :واریحرکت منو چسبوند به د هیو با 

 !یکن یخواد م یدلت م یهر کار نییپا یخونه قانون داره! سرت رو انداخت نیخانوم زرنگ، ا نیبب -
 آرومتر شد: صداش

 منو نگاه کن ! -
 خواستم سر بلند کنم. یشده بودم. نم رهیخ نیزم به
خوب  نویا رمیگ یم میبه بعد منم که برات تصم نیاز ا ،یمال خودت بود یبود یهر ک یبود یهرچ نیقبل از ا -

 گفتم؟ یچ یدی! ...فهممیکه هنوز از هم جدا نشد یتو گوشت فرو کن! القل تا وقت
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 نمونیشد که ب یم یا هیکردم. چند ثان ینگاه م میخرگوش یحوله ا یصدا به کفشا یرو به دندون گرفته بودم و ب لبم
 .دیرس ینا منظم و بلندش به گوش م ینفس ها یصدا یبود و فقط هر از گاه یسکوت جار

شدن سرم رو آوردم باال و به  یدونستم دوباره چشمام بارون یکه م نیو با ا ارمیتاب ب نشینگاه سنگ ریز نتونستم
شدم. حالت چهره اش هنوزم  رهیخ کم رنگ قرمز دورش رو احاطه کرده بود، یهاله  هیرنگش که انگار  یآب یچشما
که از دستم ناراحت و دل خور بود اما تو  ییوقتا شد،لحظه انگار جنس نگاهش مثل نگاه بابا  هی یبود ول یعصبان

 گفت. یبهم نم یزیو چ ختیر یخودش م
 یکه تو سرم جولون م یمسخره ا یاومد نثارم کرد. به فکرا یاز دهنش در م یتفاوت که آرشان هرچ نیبا ا منتها

 زدم و گره بغض تو گلوم محکم تر شد. یدادن پوزخند
 یبه چشمام قفل کرده بودن که نم ریدور شم. انگار نگاهشو با زنج ییخواست هر لحظه از اون مکان کذا یم دلم

 تو چشمام و ازش رو بر گردوندم. ختمیتونستم ازش داشته باشم رو ر یکه م یا نهیتونستم ازش چشم بردارم. تموم ک
 بمش، گرفته و آروم به گوشم خورد: یصدا

 یخوا یتو سرت باشه! اگه م چوندنیبه حالت نفس اگه بازم فکر پ یکه مراقبت باشه، وا ارمینفر رو م هیاز فردا  -
 قهیتونم دم به دق یتر شده نم نیبه بعد تو شرکت کارام سنگ نیتنها راهه. از ا نیا یدادنام راحت ش ریاز دست گ

 خانوم باشم! یمواظب کارا
 .رونیرو گفت و از اتاق رفت ب نیا

مال  زایچ نیبگه ا ستین یکیشه از دستش راحت شم؟  یتموم م یک یچند ماه لعنت نیآورده منو. ا یزندون رسما
 ! هوف!هیکاله مخمل یمردا یدوره 
 قار و قور شکمم منو به خودم آورد. یبودم که صدا ستادهیطور خشک شده سرجام ا همون

 رو باز کردم. خچالیبه خودم دادم و سمت آشپزخونه راه افتادم، در  یتکون
 ها به مشامم خورد. یانواع اقسام خوراک یکه درش رو باز کردم بو نیپر بود که هم خچالی انقدر

 یزیچ هی هویکه  رونیب رفتمی. داشتم مدمیرو با حرص کوب خچالیخواست. در  یم یگرم و خونگ یغذا هیدلم  یول
بود مثل جن جلوم ظاهر شده بود. تو اون لحظه تمام  یهوا. هر چ دمیمتر پر هیو  دمیکش یبلند نییجلوم سبز شد. ه

 شد. یچشمام ظاهر م یجلو دمبو دهیکه تو کل عمرم د ییترسناک ها لمیترسناک ف یصحنه ها
اش معلوم نبود. با دستم  افهیق نیبود واسه هم کیلب گفتم و دستم رو آروم بردم جلو. همه جا تار ریز یالله بسم

بودم  دهیفهمه! ترس یکنه فرق جن و آدمو م ی. حاال انگار آدم لمس مستیراحت شه جن ن المیلمس کردم که خ
 برخورد کرد. یغیت غیحال ت نینرم و در ع زیچ هیکرد! دستم به  ینممغزم کار 

 سفت تو انگشتام فرو رفت. زیچ هیدادم که  یبا تعجب دستم رو تکون م داشتم
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 !دیشد فرق جن و آدمو فهم ی. انگار واقعا جن بود! پس با لمس کردن هم مدمیکش یبزرگ غیج
کردم که رد دندون  یانگشتام رو نگاه م ومد،یکه از پنجره م ینور محو ریو با تعجب داشتم ز دمیرو عقب کش انگشتام

 .دمیرو روش د
 یبزنم ول غیخواستم ج یهوا. م دمیمتر پر هیکه به شونم خورد  یزدم که با ضربه ا یاز ترس نفس نفس م داشتم

 .. ترس تا حلقومم اثر کرده بودومدینم رونیاز گلوم ب ییصدا چیانگار فلج شده بودم. ه
 آشپزخونه! ایالمپ المصب رو روشن کن بعد ب نیاول ا یترس ی! تو که انقدر مدهیدهه! انگار جن د -

 بسته موندم تا باالخره چشمام به نور عادت کرد. یبا چشما هیکه روشن شد نور چشمام رو زد، تا چند ثان چراغ
 شده بودم به آرشان. رهیگرد شده خ یچشما با

 کرد. ینگاهم م دیبار یم طنتیکه ازشون ش ییو چشما دهیاال پرب ییاما با ابروها آرشان
 کرد و گفت: یدست شیدو سه تا درشت بارش کنم که پ هی اومدم

 که گرفتم مطمئنم! یمیشم االن صد در صد تو تصم مونیدرصد احتمال داشت که پش هیاگه  -
 و گفت: ستادیراه وا ونیکه م رونیو خواست از آشپزخونه بره ب برگشت

بدبخت رو  خچالیبخور انقدم با حرص اون در  زیروشنه. بر رشمیمهال خانوم آش رشته درست کرده، رو گازه ز -
 !ید ینم صیآش رو تشخ یهم از کار افتاده بو تییاینکوب. الحمد اهلل که حس بو

 بمش گفت: یو با همون صدا ستادیبرنداشته بود که دوباره وا شتریقدم ب چند
 !یکن یم یجور نیکه ا ستمیخر خره ن در ضمن من لو لو -

 لب غر زدم: ریاز خودم واکنش نشون دادم و ز باالخره
 صد رحمت به لولو خرخره! -
 آش به غر زدنام ادامه دادم: ختنیبشقاب برداشتم و مالقه به دست، در حال ر هی
 ههیسه شاخه ها کم داره که بشه شب نیاز ا زهیدوتا شاخ و ن هیفقط  اره،یکم م نهیبدبخت لولو خر خره تو رو بب -
 ...نیا

 ؟یچ هیشب -
کرد. صد و هشتاد  یکار م ایچراغ اضطرار نیشده مثل ا رهیذخ یبا انرژ گهی. احتماال قلبم دستادیقلبم ا گهیکنم د فکر

 درجه برگشتم عقب.
ترسم و خب! موفق هم شده بم اش رو کلفت تر کرده بود که ب یبود. از عمد صدا ستادهیوا میمتر یتو سه سانت قایدق

 بود.
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 کمی... دیاومد نثارش نکردم! شا یاز دهنم در م یچرا هر چ دم،یدونم چرا باهاش دعوام نشد، چرا بهش نتوپ ینم
 میتو زندگ یازشون اثر گهیکردم و مدت ها بود که د یکه م ییها طنتیش ادیانداخت.  یخودم م ادی... منو طنتاشیش

داد و گومب  یادامه م شیباز یشده بودم. قلبم اما هنوز به کل رهیخندون آرشان خ یحرف به چهره  ینبود. فقط ب
 کرد. یگومب م

اش لوش  هیعنب یگرد قلیشفاف و خوش ص ی شهیچشماش، ش یرو حفظ کنه ول شیداشت حالت جد یسع آرشان
 داد. یم

باز غر بزنم فقط سرم رو کج کرده بودم. لبام رو تو دهنم جمع کرده  ایکه اخم کنم  نیا یشد اما به جا یچ دمینفهم
 کردم. یبودم و با عجز نگاش م

 رو گرفته بود، بد جور هم گرفته بود! حوصله بحث هم نداشتم. مچم
 گفتم: مظلوم

 فرشته ها! هیشب -
فرشته بود! تو  هیهم  طونیم شبزرگ! با خودم گفت ی هیکنا هی. شتریدار بود ب هیجون عمه اش. البته حرفم کنا آره

 ! یهم از همون جنـ*ـس
 نه؟ گهیبود د طونیمنظورت ش -
 لعنت! دیزیتو روح...  -
 بشم! دیبدهکارشم با یهمه زور بگه از طرف نیتونه ا یم نیدونم چرا هم ا ینم
دوباره مجبور شم  یوسط مسطا غش کن نینگاش کن رنگ به صورتش نمونده. برو غذا تو بخور حوصله ندارم ا -

 .یستیاز تو رو ندارما نفس. بچه که ن یجمع و جورت کنم، حوصله پرستار
 یصندل هیو  پنٱنخورده بودم! بشقاب رو گذاشتم رو  یزیکرده بود. من که هنوز چ ریتو گلوم گ یدونم چ یرفت! نم و

گلوم بود به زور آش رو از گلوم فرو که تو  یبرداشتم و نشستم روش کنار اپن. با بغض سمج یناهار خور زیاز پشت م
 ... نییدادم پا
*** 
بگم از آرشان هم ده  تونستمیم یبود که حت یکلیشدم. انقدر قد بلند و ه رهیچپ به مرد قد بلند رو به روم خ چپ
 تره. یکلیبلند تر و ه یسانت
 کرد. یم ییخودنما هیبخ کیرد بار هیگونه اش  کنار
 بار ملتمسانه به آرشان نگاه کردم. نیآخر یبرا

 پا داشت! هیمرغ، خروسش  یجا دمیهمه تخس بودنش شا نیپا داشت! با ا هی مرغش
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 الیخیرقمه ب چیه یبشه ول گاردیمثال باد یالیگودز نیا الیخیکنم ب شیکردم راض یم یسوم بود که سع ی دفعه
 شد. ینم
 ده کردم.که مونده بود استفا یراه نیراه و بدتر نیآخر از
 که انگار قراره از دستم فرار کنه. یسمتش و بازوشو محکم گرفتم. طور دمیهوا پر یپ
 بدم . صیاز تعجبش رو تشخ دهیباال پر یتونستم تو بغلش ابروها یم
 خواستم مخشو بزنم! یسرم مثال م ریخ

صدام رو نازک  کمی لمیف یدختر تو تیبودم تو ذهنم مرور کردم. درست مثل شخص دهید شبیرو که د یلمیف دوباره
 تو کارام واضح بود کامال . میگر یناش یکردم ول

 ...یش الیخیشه ب یترسم! نم یم نینباشه؟ خب من از ا نیشه القل ا یآرشان... م -
من  زیاش تکون خوردن ر جهیخواستم بگم رو پس زدم. نت یکه م یاومد از کلمه ا یکه داشت باال م یتهوع حالت

 رو گفتم: ییتهوع آور کذا یکلمه بود و باالخره 
 ؟ی... هان -

 یقد نعلبک ییعقب و با چشما دمی. خودم رو کشرمیخودم رو بگ یبلند بود که نتونستم جلو یآرشان انقدر ی قهقهه
 شده نگاش کردم.

 زد و به خنده اش خاتمه داد. یته پوزخند هی
 زد کنار گوشم گفت: یخنده توش موج م یکه هنوز رگه ها ییصدا با
 ؟یمخ منو بقاپ یکن یم یاآلن مثال سع -

 باشه که قراره بدم در جوابش گفتم: یا یکه حواسم به سوت نیا بدون
 ...لمیتو ف یخب اون دختره  -

 شدم. رهیخ نیدهنم و به زم یدستم رو گرفتم جلو عیسر نیهم یدم برا یدارم خودم رو لو م دمیفهم عیسر
 .دیکش یمرتبش م شیاش سرخ شده بود. مدام دستش رو به ته ر افهیسرم رو آوردم باال ق یوقت

باشه،  یکرد جد یم یداد که با وجود حالت صورتش که سع یخندونش نشون م یرو جمع کرده بود و چشما لبش
 کرد. یهم به سقف نگاه م یداره کنترلش کنه. هر از گاه یخنده اش گرفته و سع

 خندونش گفت: ی. با همون صدادیهوا لپم رو محکم کش یرو آورد سمت صورتم و ب دستش
هستن که  ییکسا یشد. ول یو مثال منم گوشام مخمل یبگم که مثال موفق شد دیکنم بره! با یخب. ردش م لیخ -

 .رنیبتونن باز جاشو بگ
 ام گرفته شد و عبوس بهش نگاه کردم. افهیق



 

 

49 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

لبش کج  نییلبش رو به دندون گرفت و باز پا یشد. گوشه  مونیپش یبگه ول یزیچ هی رو از هم فاصله داد که لباش
 شد.

تو تک تک  طنتیکه چهره اش گرفته بود، ش یالخصوص حالت یبارش و عل طنتیخندون و وش یاون چشما با
 زد. یکاراش موج م

 منو زجر کش کنه! ومدیکال خوشش م انگار
 نستم باور کنم.تو یرو نم دمید یکه م یصورت یطرف از
 الیمقابلم بود. بعد از دک کردن اون جناب محترم گودز گهیآرشان د هیداشت. انگار  فیو اخمالو تشر یبس که جد از

 زنه. یکه داره با تلفنش حرف م دمید یاز کنارم رد شد و رفت تو اتاقش. در اتاقش باز بود و م
 داد زد: هویبهش گفت که  یچ یدونم مخاطب پشت گوش ینم
 ...اما سرهَ -
حرفشو  ی. در رو بست و ادامه دیمتعجب من رو د ی افهیلحظه نگاهش بهم افتاد و ق هی یدر باز اتاق برا نیب از

 خورد.
 آرشان زود تر از من رفت و در رو باز کرد. فونیبلند شد. تا خواستم برم سمت آ فونیزنگ آ یصدا

 .رونیخودش هم رفت ب بالفاصله
 زدن. یبودن و داشتن با هم حرف م ستادهیجثه کنار آرشان ا زیپسر ر هیمرد و  هی. نگاه کردم فونیآ از
و  رونیکه صدام نره ب یگوش یدهنه  یرو برداشتم و دستم رو گرفتم رو فونیآ یاشون معلوم نبود. آروم گوش افهیق

شده متعجب  زیر یرو چسبوندم به گوشم. آرشان دستش رو آورد باال و سه تا شونم ساکت شدن. با نگاه یگوش
 شد؟ یدفعه چ هیکردم.  ینگاهشون م

 :دمیبود رو شن فونیسرد و خشک آرشان همون طور که پشت به آ یصدا
 ؟ندادن ادیبه شما  نویا اناینفس خانوم. اح ستین یاصال کار خوب ستادنیگوش وا -

 ادیرو روشن کردم و صداش رو تا آخر ز ونیرو مبل. تلوز دمیگذاشتم سرجاش و پر یتق یرو با صدا یگوش بالفاصله
 کردم.
 یدادم و دور و برمو نگاه م یکنم! دستامو با استرس تو هوا تکون م کاریچ دیدونستم با یهل شده بودم که نم انقدر

 کردم.
 زد. یبهم چشمک م زیرو م لمیموبا
مشغول حرف زدن شدم و  یدر اومد برش داشتم و گذاشتم کنار گوشم. الک رهیشدن دستگ دهیکش یکه صدا نیهم

 زنم. یحرف م یوانمود کردم دارم با کس
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 نشسته بودم! نجایا تیوضع نیتو هم یجور نیمبل کش اومده بودم که انگار سه ساعت بود که هم یرو یطور
تو  نشوییلباش شکل گرفته بود رو قورت داد و لب پا یکه ناخواسته رو یحواسم بهش بود، آرشان لبخند یچشم ریز

 دهنش جمع کرد.
 کرد. یبود و نگاهم م ستادهیمقابلم وا نهیبه سـ*ـ دست

 گفتم: ارمیدر ب یباز عیکه کمتر ضا نیا یبرا
 ؟یندار یزیچ یکار زمیعز گهیباشه د -
 .زیم یرو گذاشتم رو یتماس رو قطع کردم و گوش یبعد الک و

 گفت: ارشیحرص در ب یبا همون نگاه موشکافانه  آرشان
 کنن. ینم ادیرو تا ته ز ونیتلوز یزنن صدا یبا تلفن حرف م یبگو وقت زتیبه عز -

 .مردد بود یبگه ول یزیخواست چ یبود که انگتر م یکرد. حالت چهره اش طور مکث
 کنه؟ یهوا کار م یرویکه با ن نیا ای هییتو جادو یذهنم رو مشغول کرده. گوش یهم هست که بد جور یسوال هی -
 بود. یتهِ تهِ تهِ بد شانس گهید نیا

 گفتم. راهیام بد و ب یلعنت یلب به گوش ریو ز میشونیکف دست زدم رو پ با
 شارژ. یرفته بود بزنمش تو ادمیتموم شده بود،  میکه شارژ گوش روزیحواسم نبود که از د اصال

 به سمت چپم نگاه کردم. یکس یسرفه ساختگ یصدا با
 کرد. یبود و ما رو نگاه م ستادهیگوشه وا هیبودم  دهید فونیکه از آ یپسر جوون همون

 تکون داد و گفت: یکنم سر یدارم نگاهش م دیکه د نیهم
 .نجامیهستم. به عنوان محافظ شما ا یبهرام روانین -

گلدون  یکردم قراره جا یوگرنه فکر م یم: خوب شد گفتزبونمو گرفتم تا بهش نگ ینگاش کردم و به زور جلو یچپک
 اونجا بزارنت!

 هم که بماند! زده بود رو دست آرشان! شیخشک و رسم افهیبود. انگار هم کلفت بود و هم نازک. ق یجور هی صداش
. گهید د. مرد بودیرس یرقمه زورم بهش نم چیصدا سر تکون دادم و دمغ و پکر شده فرو رفتم تو مبل. انگار ه یب

 دو سه قدم از من جلوتر بود. شهیبه من! هم دیچرب یزورش م
که چند  یلمیف ی هیشد. رفتم سمت اتاق تا بق یهم دنبالش راه روانیرو صدا کرد و رفت تو اتاقش. ن روانین آرشان

 .نمیبودم رو بب دهیشد ند یم یوقت
 اومد. نیبسته شدن در و به دنبالش چند لحظه بعد روشن شدن ماش یگذشته بود که صدا یساعت و خورده ا کی

 .ستیآرشان ن نیماش دمیاتاقم رو کنار زدم که د یپرده  عیسر
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و آرشان راحت شدم در کمد لباسام رو باز کردم تا مانتو و شلوار بردارم وبزنم  روانیکه از دست ن نیاز ا خوشحال
 .رونیب

رژ کم رنگ  هیداد. به  یم لیرو تشک پمیت یا روزهیو شال ف یخی یبا شلوار ل رهیت یآب یمانتو هیحاضر شدم.  عیسر
ها همراهم بود، از اتاق  یبه جز تو دانشگاه و مهمون شهیام که هم یل یبسنده کردم و بعد از برداشتن کوله  یکالباس

 .رونیاومدم ب
ام افتاد که زده بودمش تو  ینگاهم به گوش رونیب امیخواستم از خونه ب یآخر که م یجا ساکت بود؛ لحظه  همه

رو باز کردم و داخل  ی. در ورودرونیراحت اومدم ب الیبا خ یبرگشتم و بعد از برداشتن گوش اطیشارژر. محض احت
 .دمیکوچه رو سرک کش

 نیاز ا یچیواقعا آرشان رفته بود. هر لحظه انتظار داشتم بازم مثل نصفه شب مثل جن کنارم ظاهر شه. واال ه انگار
 !ستین دیبشر بع

 .و تن منقبض شدمو رها کردم دمینفس راحت کش هی
 اهم اهم... -
بره  خیم یکه رو ینیماش کیمواجه شدم. مثل الست روانیکه با ن نمیتا صاحبش رو بب دمیسرفه چرخ یسمت صدا به
 !یزیچ نیهمچ ایرو از دست دادم  یزیکرد عز یفکر م دید یم یپنچر شدم که هر ک یجور هی
 عجز نگاهش کردم که گفت: با
امروز کارم رو شروع  نیو ازم خواستن از هم رونیب دیر یم گهید ی قهیفرهان گفتن که شما حتما تا چند دق یآقا -

 کنم.
 .ستین دیبع نیاز ا یزیکه هر چ گفتم

 لب غر زدم: ریز
 سر خر رو تحمل کنم، خدا محو و نابودت کنه آرشان هیکه مجبورم  نیا یعنی نیا -

 خودم جواب خودم رو دادم: ؟یهست یزیچ یفکر همه جا رو هم کرده! آخه مگه تو جادو گر یلعنت
کار  یچ گهید ی قهیدو دق فهمنیهمه م یاریدر م یباز جیو گ ی. تو از بس خنگسینفس خانوم! جادوگر ن رینخ -
 !یبکن یخوا یم
 و سمت کوچه راه افتادم. دمیو از ته دل کش قیپوف عم هی
 صدام کرد: روانین

 طرف! نیاز ا دیبفرمائ -
 اشاره کرد. یمشک یآزرا هیشدم که به  رهیرو کج کردم و طلب کار بهش خ سرم
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! من اگه میکرد یریرو هم کرده! عجب گ نیفکر ماش ی. حتچوندنشیواسه پ ستین یراه چیه گهید نیبا ا یعنی نیا
اونجا  دیتونستم برم! شا یو قشم که م شیکه نه، ک ییبودم! حاال هاوا ییهاوا ریداشتم االن تو جزا نایماش نیاز یکی

 موندم. یاز دستش در امان م
 شدم. نیسوار ماش پکر
 .دنهیاقل بهتر از تو خونه موندن و پوس ال
 ادم.و آدرس رو بهش د دمیپرسشگر نگاهم کرد که منظورش رو فهم نهیاز تو آ روانین

افتاده  میقرار بود چهار شنبه کالس داشته باش یعنیاز کالسام رو نرفتم.  یکیافتاد امروز  ادمیکه  میبود ریمس یوسطا
 نداشتم. یکالس چیبود دوشنبه که ه

از شروع  یساعت مین یزدم. ساعت رو که نگاه کردم آخم بلند شد، حت میشونیبه پ یبا کف دست ضربه ا میحواس یب از
 رو گرفتم: اریکام یو شماره  بمیرو برداشتم از تو ج یگذشت. گوش یکالس م

 هوم؟ -
 ... یکام -

 و بالفاصله بعدش با سرعت جواب داد: دیچیتو گوشم پ یخش خش یصدا
 نه اصال امکان نداره فکرشم نکن! -
 خوام بگم! یم گهید زیچ هی دیبابا بزار حرفم رو بزنم بعد. شا یا -
 رم. یخودم تا تهشو م یکام یگیار مکه تو هر ب یجور نیا -
 !اریکام -
 دفتر کشوندنم! یتا پا یستین دنیرد کردم و فهم ی. اون دفعه که برات حاضراریزهر مار کام -
 به من زنگ نزن ! گهیباشه ! پس د -
 قطع کردم. و
 خنده. ریزدم ز یآخرم که افتادم پق یجمله  ادی

کرد.  یم جابیا طیمن نبود، شرا ریدارم من! تقص ییگفتم زنگ نزنه بهم! عجب رو یزنگ زده بودم، اون وقت م من
 گند زده بودم. یکنم ول ینه گفتنشو تالف یجور هیخواست  یدلم م دمیشا

بزنه که بخاطر  یمن تو کالس حاضر یگفتم که جا یم اریموندم به کام یشد و از کالس ها جا م یم ریکه د ییوقتا
که دست استاد ها رو هم بتونه بزاره  یا گهینبود. فرد مورد اعتماد د یا گهید یم. خب چاره هام مشروط نش بتیغ
 منگنه وجود نداشت! یال
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 شونیکردن راض یکار نیریو ش ختنیزبون ر یو اونم با کلمچ اش رو گرفته بودن  یبار هم که به طرز ناجور هی
 کرده بود.

 انداختم. یاطرافم رو نگاه یو فضا رونیفکر اومدم ب از
روناک رو گرفتم که در  ی. شماره میشد ادهیگوشه پارک کرد و پ هی روانی. نمیبود دهیرس یآزاد دونیم یها کینزد

 جا قطع کرد.
 .دیرس یبود وداشت م کینزد یعنی نیا

رستوران و مثل عادت قبلمون  نمایتئاتر و س میسر بر هی یآزاد دونیم ادیدادم که ب امیبهش پ میبود نیتو ماش یوقت
 !هیحاضر بود و پا زایچ نیا یتو شهی. همیو بعدش هم احتماال شهرباز

شدن و به  یمانتال داشتن از جلوم رد م یسانت نیپنج نفره که سه تا پسر و دو تا دختر جوون رو مُد و همچ پیاک هی
 ژست گرفته بودن. یمسخره ا یلیطرز خ

 گرفته بودن ها! گوریف نیجکسون معروف باشن، همچ کلیما ایکلمن و  یاصال ران ایکه آلِن دلن  انگار
و به سمت بود گوشه لبم کج شد  دهیکه به ذهنم رس یفکر طنتیبهشون انداختم و بعد از سر ش گهینگاه د مین هی
 کش اومد. نییپا

حواسم  یچشم ریکه ز یرو گرفتم دستم و خودم رو مشغول نشون دادم. در حال میشدن. گوش یم کمینزد داشتن
 هشون بود.ب

کش دادم و پاهام رو دراز کردم تا  مکتین یشد رو یکه م ییشدن، خودم رو تا جا یکه داشتن تز جلوم رد م نیهم
 .رمیبگ ییپا ریبراشون ز

. ستادیو جلوم وا دیباشه مثل اجل معلق سر رس دهیفهم انگار که هدف شومم ر روانین هویشدم که  یموفق م داشتم
 رو دور بزنن. روانیرد شدن مجبور شدن ن یکه راه اونا رو سد کرده بود که اونا واسه  یطور هی
 قهیکرد. مچمو گرفته بود. اونم درستدق یکرد نگاهم م یم ییهم توش خود نما یروزیکه برق پ زشیبا نگاه ت روانین

 نود. ی
 دراز شده ام رو جمع کردم. یدادم و پاها هیتک مکتیشده به ن پکر

خندون  ی افهیبه شونم خورد و چند لحظه بعد ق یبودم که دست میمشغول ور رفتن با گوش زونیآو یو لوچه لب  با
 شد. انیو سر خوش روناک مقابلم نما

 یکرد. موها یم ییدرشتش خود نما یلبا یو پر رنگ قرمزش بود که رو غیرژ ج دمیکه تو صورتش د یزیچ نیاول
زمان صرف درست کردن  یفر درشت موهاش، کل نیبود و معلوم بود با ا ختهیر رونیفر شده اش رو از شالش ب

 موهاش کرده.
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 اومده! افهیو ق پیت نیبا ا رونیخواسته بره ب یبگو، خانوم م پس
 .یمشک یمانتو هیست شده بود و  داسشیاد یو کتون ینیتزئ کیکوچ یدست فیقرمز رنگش با ساعت و ک شال
 گفت: عیش کنم که سربار یزیچ هیرو باز کردم که  دهنم

 ...یکه تو اونجور ی! بعد از وقترونایب مینده نف! مثال بعد مدت ها با هم اومد ریگ گهیامروز رو د هی -
 با حرفش ناراحتم کرده بود گفتم: میرستقیکه غ نیناراحت اش کنم و با وجود ا ومدیبودم اما دلم ن یکه ناراض نیا با
 بارو اشکال نداره!! هی نیباشه! هم -

 . تلخ و درد دار!یهدف و الک ی. بمیدیخند دوتامون
 نیتر کیو از کوچ میدیخند یمسخره م یلیخ دیو شا هودهیو ب یالک یزایبه چ م،یکردیم طنتیبا روناک ش ادیز

 کردن دردامون. یواسه مخف میکرد یبهونه استفاده م
 شترهیدرد ها و مشکالش ب یبد بخت تره، ک یک میاثبات کن گهیکه بهم د مینبود نیما فرق داشت؛ دنبال ا یدوست

مشت درد  هینه  گه،یرو زخم همد میکه مرحم باش م،یرو بخندون گهیکه هم د میبود کینه! ما دنبال هر فرصت کوچ
 اضافه تر!

 .میکه من و روناک با هم باش یاز وقت یو وا دیبار یم طنتیچشمامون ش از
 خواست بگه: بابا منم هستم! یاومد که انگار م روانیرو اعصاب ن یسرفه  یصدا

 اش گفتم: یرسم سرد  افهیرفت تو هم و رو به ق اخمام
 ؟یستیابراز وجود بلد ن یواسه  یا گهیتو به جز سرفه کرپن روش د -

 کرد. یداشت با تعجب نگاهمون م روناک
 باز بود بستم و گفتم: مهیرو بردم سمت چونه اش و دهنش رو که ن دستم

 !روانهین نیا -
 حرفم گفت: یدر ادامه  میکنم که خودش بعد از مکث طوالن شیمعرف یبودم چ مونده

 .گاردشونیباد -
کردنش  یمعرف ینداشتم که برا یزیگفت! هر چند چ ینم یزیمرد اگه چ ینگاهش کردم. انگار م یو عصبان یناراض

 عدد سر خر؟ کی  ِروانین نیا گفتم یگفتم؟ م یم دیبا یبگم. آخه چ
 بسته. یهنوز تو همون حالت تعجبش مونده بود منتها با لبا روناک
کرده که کپ خودشه، هر دوتاشون سرد و مغرور و غد، و هر دوتاشون  دایرو پ یکیکردم آرشان رفته  یفکر م داشتم
 کار بلدن انجام بدن. هیکال 

 آرشان رو داره. یمسخره  ینقش پوزخندا بایکنه که تقر یهم فقط سرفه م روانین نیزنه و ا یفقط پوزخند م آرشان
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 .میواقع یایزدم و اومدم تو دن یافکارم جست لیرو لبم جا خوش کرد. از س یلبخند مچهیفکرم ن از
مورد دونست. در  یادعا و ... م یشده با کل دایکه بعد از سالها پ ییدر مورد آرشان و عمو ییزایچ هیسر بسته  روناک

سرپرستمه بخاطر همون با ارشان  ییجورا هیشه و  یام محسوب م میق گهیآرشان بهش گفته بودم که چون عموم د
 !گهیمشت چرت و پرت د هیازدواج کردم و 

که روناک  نیبودم. با ا میحال روح نیو من درست تو بدتر میزد یبا هم حرف م نترنتیا یروناک دور بودم اما تو از
انگار  شیگوش یا شهیاز پشت قاب ش یکرد منو بخندونه و حت یم یدونست اما سع ینم میزندگ هیاز قض یچیه

 من رو بفهمه! یتونسته بود حال واقع
باور کرد. هر چند  یدادم رو به راحت لشیکه تحو ییچرت و پرت ها نیالبته عاشق رمان خوندنه. بخاطر هم روناک
 اش گفته بود که: یرمان التیاز تخ یودش کلب دهید یو وقت نهیشد آرشان رو بب چیکه پاپ

 گهیهم د یو جونتونم برا نیش یشما دوتا، حتما آخرش عاشق هم م نیش یرمان ها م نی! مثل ایچقد عال یوا -
 !نیکه االن از هم متنفر یره در صورت یدر م

بارم  هیاش رو نگرفته بود و  یپ گهیغضب نگاهش کرده بودم که د ریو م نیبا نگاه خشمگ یره که طور ینم ادمی و
 بود. دهیبحثش رو وسط نکش گهید یبه عنوان شوخ یحت
رو به روناک  شیکیدر اوردم و  فمیگرفته بودم رو از تو ک ینترنتیکه ا ییها طیبه شروع تئاتر مونده بود. بل قهیدق دو

 دادم.
 نگاه کردم. روانیزد به ن یبرق م یروزیکه از پ ییو با چشما ثیخب

 باالخره موفق شده بودم دکش کنم. انگار
 روانین لیتحو ینگرفته بودم.خرسندانه لبخند گشاد یطیاون بل یواسه  چون
 تو سالن تئاتر. دمیو روناک رو دنبال خودم کش دادم
بودم رو نشون  دهیخر نترنتیکه تو ا ییها طیگرفته از بل نتیپر یکه برگه  نیو بعد از ا میکرد دایهامون رو پ یصندل

 .مینشست میمسئولش داد
 یراحت داشتم پاپ کورن ام رو م الیتو دستش رو باز کنه و من با خ پسیدر حال تقال کردن بود تا جلد چ روناک
 خوردم.
 شد و زل زد بهم. الشیخیب پسیاز ور رفتن با جلد چ کالفه
 ش کنه!تونه باز یشده اش نم کوریبلند و مان یناخون ها نیکه با ا معلومه

 حساسه. یلیکه رو ناخوناش خ مخصوصا
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اش خم شد  یو به سمت چپ صندل دیپاپ کورن تو دستم رو قاپ هیاز ثان یداد و در کسر لمیلبخند گله گشاد تحو هی
 .رمیتا من نتونم ازش پس بگ

 الشیخیب جهیگرده در نت یپاپ کورنم بر نم گهیدونستم د یها نگاه کردم. م پسیچ کیو به پالست دمیکش یهوف
 شدم.

 یبلند خرچ خروچ یروناک بازش کردم و از عمد با صدا یبرداشتم و در مقابل چشم ها یجعفر ازیبزرگ پ پسیچ هی
 که راه انداخته بودم، مشغول خوردنش شدم.

 .کرد یحرکت نگام م یپاپ کورن گوشه لپش قلمبه شده بود، ب هیحاال خشک شده سرجاش همون جور که  روناک
 ینفر رو هینگاش کردم. همزمان  طنتیو با ش دمیچسب میصندل گهیخم شد که منم مثل خودش سمت دسمتم  هوی

 شروع شد. شیصحنه اومد و نما
فقط  نیب نیشده بودن. ا رهیقرمز داشت خ یسالن ساکت شده بودن و فقط به صحنه که تو دوطرف پرده ها کل
 شکست . یمن بود که سکوت رو م پسیخش خش جلد چ یصدا

کنار هم نشسته بودن رو رو خودم  یپیو اک یرو که از شانس من و روناک چند نفر میپسر کنار نیسنگ یها  اهنگ
 کردم. یحس م

کردم  تیکفا یمحل یکنن پس به ب یلهم م انیبود که گفتم االن اگه نگاشون کنم م دهیو در نینگاهشون سنگ انقد
 . به خش خش کردنم ادامه دادم.اوردمیخودم ن یو اصال به رو

 کرده بود و همه محو تماشا بودن. دایکم کم حالت طنز پ تئاتر
 :دمیرو شن مییغر غر مثال آروم پسر جلو یصدا

 .هیزیکم شعور هم خوب چ هیرو با رستوران اشتباه گرفته!  نجاینکبت ا یدختره  -
 یشعوریب یلیبودن خ دهیبراش زحمت کش یتر که کلتئا هی یاونم وسط اجرا ،یعموم یجا هیگفت خب! تو  یم راست

 دوننیدخترا که م یوجود داره تو یزیچ هیقانون نا نوشته  هینانگار طبق  یدونستم ول ی!خودم میکار نیهمچ هیبود 
 شه دختر ! یکه م نشهیکنن! اصال دختر با هم یلجباز ادیحق با طرفه اما خوششون م

نگاهشون  یچشم ریبود و ز مییو جلو یصداشو در آوردم. من حواسم به چند نفر کنار شتریرو ندادم و از لجم ب جوابش
 .دیخند یم یهر از گاه تیصحنه شده بود و همراه جمع یرو گریباز یکردم اما روناک محو باز یم
 .ومدیمن بود که م پسیو خش خش چ گریباز یشد فقط صدا یساکت م تیکه جمع ییوقتا و

چرخوند  ینگاهش رو تو سالن م یکه هر از گاه ادیکالفه شده بود و حس کرده بود صدا م کمیهم انگار  گریباز خود
 شد. ینم رشیدست گ یزیو چ
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 یم جادیا یصوت یو فقط من بودم که بدون عکس العمل فقط از خودم الودگ دنیخند یبود که همه م نیا جالب
 کردم.
که  ییتموم نامردا یاوردم و جا یفشار م پسیبه جلد چ شتریبرفت اما نا خوداگاه  ادمی یفکر شدم و کال اجباز غرق

 کردم. یم یبد بخت خال پسیاش رو سر چ یو سکوت کردنام، تالف اییتموم زورگو یدر حقم شده بود و جا
 نشده بودم. ادشیز ینبود، انقد غرق فکر بودم که خودم متوجه صدا یلجباز ای طنتیش یبار واقعا از رو نیا اما

 یدندونا نیاز ب یخم شد سمتم و عصبان یا یبا لحن بد و عصبان گه،یکه کنارم نشسته بود آمپر ترکونده بود د یپسر
 شده اش گفت: دیکل
 انقد؟ یاریصاحابو در ن یاون ب یشه صدا یم -
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
 گفت: شیکنار دوست

 !میکن یما خودمون ساکتش م ین یتونه مشکل یه نمبهش بگو البته اگ -
 کردن . ینگام م تیکبود از عصبان ییبه خون نشسته و صورتا ییچشما با
که تو دستم بود رو  یا پسیزل زده بودم بهشون خالل چ رهیخ رهیکردم. همون طور که خ یبهشون نگاه م رهیخ

 کنم. ینگاه م تیخشم و عصبان ییانمیس لمی. انگار دارم فدمشییجو لکسیبردم سمت دهنم و ر
به  گهی. دکیپالست یام که تموم شده بود رو مچاله کردم و گذاشتم تو پسیجلد چ لکسیخونسرد و ر یلیخ بعد

 بود. یدنیماها د افهیشدن. اون لحظه ق یوضوح داشتن منفجر م
 هاشون خنده ام گرفته بود. افهیکه بترسم از ق نیاز ا شتریب من
کنم مشغول فکر کردن شدم که  یخال یکیکار صبح آرشان رو سر  یبودم که دق و دل نیکه انگار تو فکر ا من

 .ارمیلجشون رو در ب یچجور
و خانوم با  ده  یرخ م یور داره جنگ جهان نیبود ا دهیسر و صداها نفهم نیهم که انگار نه انگار! کال با ا روناک

 .دیخند یرو صحنه م یگرایباز یایراحت به دلقک باز الیخ
 اون چند نفر کنارم شد. یعصبان ینگاهش کردم که برگشت و بهم نگاه کرد. تازه متوجه نگاه ها رهیخ انقد
 هم اونا رو. نهیتونست بب یکه هم من رو م یاش گرفت و سمتم خم شد. طور یاش رو از صندل هیتک
 :گفتینسبتا آروم یصدا با
 ون؟یاومده آقا شیپ یمشکل -
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زورشون به من رو  دنینرس یدق و دل یعیو با طرز فج هیصاحب صدا ک ننیهم زمان برگشتن سمت صدا تا بب اونا
 کنن! یسرش خال

بعد داشتن با دهن  یبود ول یجنگ یخروس ها نینظر داشتم، اول حالتشون مثل ا ریعکس العمل اشون رو ز من
 کردن. یباز روناک رو نگاه م مهین

 برن تو حلقومش. یجور نیه روناک زده اک یپیت نیداشتن با ا حق
 گفت : عیکه انگار هل شده بود با لکنت و سر شونیکی
 چه خبر؟ ؟ی... سالم ...خوب ...سس -

 خنده. ریزدم ز یبلند یبعد با صدا یچشمام گرد شد ول اول
که انگار داشتم  عمیضا یشد و اون صدا ینم دهیشن ادیبلند من ز یصدا دنیخند یتماشاگرا هم داشتن م هیبق چون

 معقول تر شد ال اقل. کمیگم شد و  تیجمع یخنده  نیزدم ب یاستارت م
چرت و پرت کنار  اریمسخره و بس یزایشد و چ یاز عمد سمت من خم م یگل کرده بود، ه طنتشیکه ش وناکر

 خنده. ریزد ز یم یگفت و بعد خودش هم الک یگوشم م
 جلب کنه.خواست توجه اونا رو  یبود که م تابلو
 یو طعنه تو سرش م کهیکاراش رو با ت نیکردم و انقد ا یحتما روناک رو سوژه م میبود یا گهید طیشرا یتو اگه
و کل  طنتیش یدونم چم بود حوصله  یو خودمم نمچپ بلند شده بودم  یکه امروز از دنده  ییاما از اونجا دم،یکوب

اش رو هم متوجه نشده بودم  کهیت هیش رو که ینما یکردم موضوع اصل یم یتوجه بهشون سع یکل نداشتم و ب
 بفهمم.

هم شروع کرده بودن به سر و صدا کردن و ادا در آوردن که توجه روناک رو جلب  یکم اون چند تا پسر کنار کم
 !یکنن. عجب جو مسخره ا

چه وضعشه  نیا نیریقلوه بگ نیدل بد نینیهم بش شیباره پ هی نیایقابل تحمل شده بود. اه اه! خب ب ریبرام غ فضا
 خب. اه!

 .رونیرفتن از جام بلند شدم و اومدم ب ییدستشو یبهونه  به
 .رونیندادم و اومدم ب تینفر رو پشتم حس کردم اما اهم هی ی هیکه در رو باز کردم سا نیهم
 رو بهش وصل کردم. میدر آوردم و هندزفر فمیرو از تو ک مینشستم. گوش مکتین هی رو
 .دیچیپ یسرم م یبلند اهنگ بود که تو یدادم و چشمام رو بستم. صدا هیتک مکتین به
 رو که باز کردم چشمام گرد شد از تعجب.شد، چشمام کیحس کردم هوا تار هوی
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نور رو گرفته  یبود و جلو ستادهیداد جلوم وا یم ریگ رزنایپ نیمثل ا یپسره که تو سالن کنارم نشسته بود و ه همون
با پسره  روانیشدن ن زیکه باعث شده بود تو بهت بمونم گالو یزینبود که باعث تعجبم شه. چ یزیبود. اما اون چ

 بود.
 .اوردیبدن پسره فرود م یقدرت مشت هاش رو رو با

 کردم و تو بهت بودم. صداهاشون واضح شد: ی. مثل فلج ها نگاهشون مدمیرو از تو گوشم کش میهندزفر
 بگو *** خوردم زود باش. -روانین

 ببند دهنت رو بابا ال** -
 فکش بود که حرفش رو قطع کرد. یرو روانیمحکم ن مشت

 بود که پسره داد زد: دهینکش قهیبه دق روانین یضربه ها نیا با
 .ی*** خوردم باو، ولم کن لعنت -
کنم  یم تیحال ییجوجو هی نمتیچشمم بب یجلو گهیبار د هی! یکن یدراز م متیدفعه آخرت باشه پات رو از گل -

 که مرغ شه برات تند تند تخم بزاره!
 !یباشه بابا رفتم رفتم! روان -
 کرد: یبرد باال ؛ تک سرفه ا میغضب روناک دستاشو به حالت تسل رینگاه م با
 !یوحش -
انگار جون گرفته باشه از ترس  هویانگار رو به موت بود  شیپ قهیباز هجوم برد سمتش که پسره که تا چند دق روانین

 دور شد. دهیکرد و به شماره نکش دنییشروع به دو
کرد  یم ییچونه اش خود نما یهاله محو سرخ گوشه  هی. دیبار یاز صورتش م تیاومد سمتم عصبان روانین یوقت

 هم خورده. یکیتا زده  ستیداد اگه ب یکه نشون م
 کردم. یبه دست داشتم نگاش م یهندزفر یهمچنان مات و مبهوت و همون طور من
 خنده گرفت. یکه حالت اش عوض شد و چشماش رگه ها دید یام چ افهیدونم تو ق ینم
 زد گفت: یخنده توش موج م شیاش که کم و ب یمثال جد یصدا با
 تموم شد. فک رو ببند! نمایخانوم! س ،یآها-

 ه حرکت در آوردم:به خودم دادم. باالخره زبونم رو ب یرو جمع کردم و تکون لبام
 شد؟ یچ -

 .دیخند
 اومد. یبود ک یشد ک یاصال چ هیبه چ یج دهیرفتم دعوا کردم هنوز نفهم یخانوم رو باش! به خاطر ک -
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 مطمئن بودم. نویکرد، ا یم یشد! احساس پسرخالگ یمیچه لحن اش صم هوی! یکرده بودم اساس تعجب
 تا آسمون فرق داشت. نیزم دمیکه صبح ازش د یخشک و سرد ی افهیاون ق با

 از دستم رو جمع کردم و گزاشتم تو کوله ام. زونیاو یتکون دادم، هندزفر یسر متفکرانه
 شد و اومد سمت ما. دایخانوم پ یسر و کله  باالخره

 خوش گفت: سر
 هان؟ گهید ییدستشو یبر یخواست ی. که مشیکه از دست داد فیباحال بود، ح یلیتئاترش خ -

باز  روانیرو گرفتم. ن یخواست بگه خر خودت یزبونم رو که م یتکون دادم و به زحمت جلو دییتا یبه نشونه  یسر
 بود که انگار گارد گرفته! ستادهیوا یجور هیبود.  ستادهیوا نهیگرفته بود و دست به سـ*ـ یحالت جد

 انداخت و کنار گوشم گفت: روانیبه ن ینگاه روناک
 هوم؟ یکرد یو رو نم یداشت نتیتو آست گاردایباد نیاز ا گهی! کلک چند تا دیگاردیعجب باد -
 کرد. یم میسرش تنظ یانداختم که داشت کاله لبه دارش رو رو روانیبه ن ینگاه مین

 میجمهور سیمگه ما رئ فهممینظر گرفته بود. من نم ریو همه جا رو ز دیچرخ یاش دور و اطراف م یمشک یچشما
 که ...استغفرالل.! یطور ستادهیوا یجور نیا میدار یا ژهیپست و ای

 به اطراف بود تا به ما. شتریب حواسش
 کردم: صداش

 هالک شدم. ی! از گشنگمیبخور یزیچ هیرستوران  میبر روانین -
 که چند متر باهامون فاصله داشت اشاره کرد. یا یبا دست سمت رستوران سنت روانین

 .ومدیهم پشت سرمون م روانیسمت رستوران. ن میو با روناک رفت دمیفهم منظورشو
 ...!یسفارش دادم با مخلفات ول یپرس سلطان هی من

تونست  یتا م جهیموجود، در نت تیسوء استفاده رو ببره از موقع تیهم نها ارهیاز عزا در ب یهم قصد داشت دل روناک
 از انواع اقسام غذا ها سفارش داد.

 کردم که گفت: یبهش نگاه م متعجب
 !گهید میبهره ببر فهیخل ی سهیاز ک دیشه که. باالخره با یما نم بیتو نص یبخشش ها نیکه از ا شهیهم -
همه غذا قطعا  نیا دنیبدبختتم که االن با د یکاهدون که مال خودته! من نگران اون معده  یکاه از خودت ن -

 !دهیرنگ و روش از ترس پر
 خورنش! یناهار م یدارن جا یریکث یباش که عده  زتیعز گارتیالزم نکرده! تو نگران باد -
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 یبود بهمون نشسته بود و با منو کیکه نزد مونیکنار زیم ی. رو صندلروانیتموم نشده برگشتم سمت ن حرفش
 حواسش به ما بود. یچشم ریکرد اما ز یم یباز یکاغذ

 و غذا سفارش بده.  نهیکنار ما بش ادیکردم ب مجبورش
 یپوزخند گوشه  یهم متوجهش شده بود و به نشونه  روانیانقد تابلو و مشخص بود که خود ن روانیروناک به ن نگاه

 کج شده بود. نییلبش به سمت پا
 یدونست فکر م ینم یکیخورد که  ی*ـل مـیبا م نیرفت همچ ادشیرو  روانیرو که اوردن روناک کال ن سفارشا

 کرده. یم یزندگ یو قحط یخشکسال یکرد مدت ها تو غار و تو
 توجه همه رو جلب کرده بود. یقرمز رنگش هم که دور چونه و لبش پخش شده بود و حساب رژ
 .دیکش یم قینفس عم هیگردوند و  یروش رو بر م یکرد و بعد عصب یبهش نگاه م یهر از گاه روانین
و رژ پخش شده دور  رونیب دیکش زیم یرو یرو با هم از تو جعبه  یچند تا دستمال کاغذ یعمل انتحار هی یط هوی

 دهن روناک رو پاک کرد.
 شد خوردش! یمن عسل هم نم هیبود که با  ظیانقدر غل روانین یابروها نیب اخم

نبود  یجور نیشناسم اگه ا یم نویداد؛ من ا یکه انگار خوشش اومده بود ساکت داشت به خوردنش ادامه م روناک
 کرد که نگو! یبه پا م یالم شنگه ا هیاالن 

روناک هنوز مشغول بود.حوصله ام سر رفته بود.اطرافم رو از نظر گذروندم.  یغذامون تموم شده بود ول روانیو ن من
 و شکل متفاوت خودش. افهیو ق پیت هیتو اونجا بودن، هر کدوم با  یمتفاوت یآدما
باال  دهیخودش رس به یمرد جوون بلند قامت و حساب هی دمینفر رو حس کردم. برگشتم که د هی ی هیسا ینیسنگ

 یم رهیبه روناک خ یزدن و هر از گاه یرنگش برق م یعسل یکرد. چشما یبود و با لبخند نگاه م ستادهیسرمون ا
 :دیو پرس دیکردم که روناک فهم یشد. داشتم با تعجب نگاش م

 امرتون جناب؟ -
کرد. ضرورت بودنش  یحمله باشه نگاش م یکه آماده  یریشزوع شده بود، مثل ش شیباز گاردیهم که باد روانین

 !ی! مثل ضرورت بودن اون آرشان از خودراضدمیفهم یرو واقعا نم
 زد و گفت: یلبخند مرد

هستن، اومدم که بهتون خوشامد بگم.  یثابت یها یمشتر نجایا یها یرستوران هستم. اکثر مشتر نیا ریمن مد -
 جا. نیا نیباره که اومد نیانگار اول

توجه رو  تمشیخوش ر یکرد تا باهاش با احترام حرف بزنه. صدا یو مودبش نا خود اگاه ادم رو وادار م اروم لحن
 کرد. یجلب م
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 هم ازش خوشش اومده بود. یبود که روناک بعدا بهم گفت و ناگفته نماند که حساب ییفایتعر نیا البته
 پسر نشد. نی! کاروان سراست! خدا رحم کرد استیکه ن دل

اش در اورد و  یل یاز کت مشک کیکارت کوچ هیمتوجه شده بود  ییزایچ هیروناک  یکه خودشم از نگاه ها پسره
 گرفت سمت روناک:

 یخوشتون اومده؛ خوشحال م نجایا یدوستاتون از غذاها نیامونه. معلومه که شما ب گهید یهم شعبه  نیالبته ا -
 .نیو اونجا رو هم امتحان کن نیبزن یشم اگه سر

 به هر حال! هیروش نمی! ایمخ زن دیجد ی وهی! شهبل
 .رونیب دیحرفش تموم نشده بود که روناک چنگ زد به کارت و از دست مردِ کش هنوز

 کرد. یلب تشکر اروم ریهم زد و ازش ز یمثال خجول لبخند
خودمونه!  طونیهمون روناک شر و ش نیشد ا یکس باورش نم چیصداش رو نازک و مظلوم کرده بود که ه یجور هی
 گشت. یبر م ومدهیخورد، حتما ن یکه بالنسبت گاو داشت غذا م دیدیو روناکو م ومدیزودتر م قهیدو دق هی

 خم شد و رفت. کمی میتعظ یرستوران به نشونه  صاحب
مون به ه میشده بود نیسوار ماش یدونم روناک وقت ی. نمرونیب میبلندمون کرد و از رستوران اومد روانیدنبالش ن به
 رد و بدل کرده بودن که گفت: ییچه حرفا گهیزده بود و با هم د امکیپ یچ اروی
 شم. یم ادهیمن پ نیگوشه نگه دار هی روانین یآقا -

 نگه داشت. ابونیخ یرو گوشه  نیماش روانیچپ نگاهش کردم . ن چپ
 بهم زد: یبشه چشمک ادهیکه روناک پ نیاز ا قبل

 .میایبا آراد م گهیدو ساعت د یکی -
همون کارت که مال صاحب رستوران بود  یکارت تو دستش رو بهم نشون داد. رو دیگرد شده ام رو که د یچشما

 معلوم بود. تیریاسم مد
 صاحب رستوران بود. نیاراد هم پس

 یاروم بهم گفته بود چ ی. چون روناک با صداهیچ هیبود قض دهیروناک. هنوز نفهم ییهویمتعجب بود از رفتن  روانین
 شده.
 یبودن! هرچ بیواکنش ها و حرکاتش عج یتکون داد. همه  یو سر دیصدا خند یکردم ب فیرو که براش تعر هیقض

 شکرت! ایسمت ما، خدا ادیاست م وونهید
 ومدیکه من حوصله نداشتم و خوابم م ییاز جا ی. ولنمایس میداد که بر شنهادیپ روانیدو ساعت ن نیگذروندن ا یبرا

بهش دستکر  دیمعذب بودم، انگار همش با یلیخ یطور نیخونه. ا میبودم بهش گفتم که بر داریوقت ب ریچون تا د
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ماجرا  نیعادت داشتم همه کارمو خودم بکنم. ا یبچگاز  شهیهم کهیکار کنه در صورت یگفتم که چ یم ایدادم  یم
 .وردمیاز کار آرشان سر در م دیزد. هر جور شده با یلنگ م شییجا هی

 خواب من رو با خودش برد. دمیخواب اومد سراغم، رو تختم که دراز کش دمیکه به در اتاق رس نیهم
 شدم. داریاز خواب ب میزنگ گوش یصدا با

 کرد. یم ییشد خودنما یکه داشت خاموش و روشن م یگوش یصفحه  یروناک رو ی شماره
 ار گذشته بود.ساعت از قر میو ساعت رو نگاه کردم. اوه اوه دو و ن دمیجام پر از
باشه، نا خودآگاه سرعت آدم  ونیغرغر روناک که در م ی. پارونیحاضر شدم و از اتاق اومدم ب قهیعرض دو دق در

 کنه. یم دایپ شیافرا
 بود. شیشونیپ یکاناپه خوابش بـرده بود و ساعدش رو یچشمم خورد به آرشان. رو نییپله ها که اومدم پا از
 .نیبود زم ختهیاناپه دور و برش رعالمه برگه آچار کنار ک هی
 رینکنم بهم گ داریآسه آسه از کنار کاناپه رد شدم تا آرشان رو ب نیواسه هم ستادهیمنتظر وا رونیب روانیدونستم ن یم

 خوان اعتراف کنن! یداشام که خودشون به گناهشون م وییشم. حس کسا نیبده. از اضطراب کم مونده بود پخش زم
برگه ها و  ینود پام رفت رو ی قهیشدم که دق یرد م تینظر گرفته بودم و داشتم با موفق ریبسته اش رو ز یچشما

 شدم. نیپخش زم یخش خش بلند یسر خورد رو برگه ها و با صدا ارمیرفته بود درش ب ادمیجوراب مبارکم که 
 دهیداشتم که ترک وی. احساس بادکنکز سر خوردمکردم از جام بلند شم که با یو سع رونیآروم از دهنم اومد ب یناله  هی

 باشه!
زانوم و  ریدست اومد ز هی هویگفتم که  یم راهیبد و ب نیزم یولو شده اش رو یلب به آرشان و برگه ها ریز داشتم

 !دمیشن یضربان قلبمو کنار گوشم م یکنده شدم. صدا نیزم یدفعه از رو هیدست پشت کمرم،  هی
 جمعت کنم؟ واریدر و د نیاز ب دینه؟ همش با یدرست راه بر یتون یتو نم -

. منو نشوند رو کاناپه و برگه هاش دیرس یگرفته و خوابالود بود. بخاطر خواب صداش بم تر هم به گوش م صداش
سخ شده در تالش بودم تا زودتر برم. انگار م شیپ ی قهیجمع کرد. انکار نه انگار که تا دوق نیزم یرو دونه دونه از رو

 .نیزم یمبل رو یها هیپا ربودن کنا دهیپاهام چسب دمیکردم. شا یبودم. نگاهش م
جلوم، چشماش درست وسط مردم چشمام  ستادیا نهیدست به سـ*ـ زیم یکه برگه هاش رو گذاشت رو  نیاز ا بعد

دست  اشیباز یرو هدف گرفته بودن. درست زد به هدف. نگاهمو خوب شکار کرده بود. قلبم قصد نداشت از کول
 !رهیآروم بگ قهیبرداره و دو دق

 .دیداشت بهش! شا تیحساس دیشد. شا یم یطور نیهم ومدینداشت، هر وقت آرشان م یام گناه چارهیب قلب
 انا؟یاح یبرد یم فیت شب کجا تشروق نیا-
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 حرفش بهم دستور داده بود که به ساعت نگاه کنم: نیانداختم، انگار با ا ینگاه میبه ساعت ن ناخودآگاه
 !مهیکه. ساعت هفت و ن ستیوقت شب ن نیا -

 بودن انگار. دهیذهنم ته کش یتو ی رهیذخ ینکردم. بهونه ها دایپ نیبهتر از بهونه
 ؟یدون یرو شب نم میاون وقت تو ساعت هفت و ن -

 یکرده و نکرده ام اعتراف م یآورد، تا آخر شب به تموم کارها یکاغذ خودکار م هیکرد.  یبازپرس ها نگام م مثل
 کفتمیپس ن رمیبگ شینگفتم! اومدم دست پ یزیچ یبچه بودم سوزوندم و به کس یکه وقت ییها شیآت یکردم! حت

 رولند گفتم:با غ نیهم یبرا
 .گهیباهام د ادیهم داره م روانیکه مراقب من باشه؟ خب ن یاوردیرو ن روانیخدا باز شروع کرد. مگه ن یا -
 ؟یهمراهت باشه؟ دنبال خودت بکشون دیهم با روانیکه انقدر مهمه که حتما ن یبر یخوا یوقت شب کجا م نیا -
. رونیفوت کردم ب نمویغنچه شده آم یگفتم و با لبا ینینجاتم بده. بعد هم آم یجور هی ایدلم دعا کردم که خدا تو

 کرد. باالخره اعتراف کردم: ینگام م شیآرشان هنوز با نگاه بازپرس
 .یشهر باز میبا روناک بر -
 یجابه صورتش نگاه نکردم و منتظر عکس العملش نموندم. چرا انقد ساکت شده بودم؟ آخ که  گهیکه گفتم د نویا

کردم که  یم یبود... داشتم با ناخونهام باز دهیتونه مظلوم باشه و اون ند یقدروم نینفس ا نیا نهیبود تا بب یبابا خال
 باالخره صداش اومد:

 .میریصبر کن حاضر شم بعد م -
 آرشان؟ با اون قد و قواره؟ ومد؟یبگم و اعتراض کنم رفته بود. جان؟ واقعا داشت م یزیخواستم چ تا

 که حاضر شد و اومد. دینکش قهیدادم به کاناپه. چند دق هیاز دستش تک فهکال
! از عمد گهیبود. کرم از خود درخته د دهیذاشت، پوش یم شیساده که تمام دل و روده اشو به نما یسورمه ا رهنیپ هی
 پکاشم معلوم شه! سیپوشه که به قول روناک س یم یلباس هی

 بود. دهیتر از لباسش پوش رهیت کمی یشلوار ل هیتا ارنج با بند چرم جمع شده بودن و  ناشیاست
 دستش معلوم شد. یبرجسته شده  یعضله ها و رگ ها ستادیکه جلوم وا نهیبه سـ*ـ دست

 کرد. یم ییو مارک دارش خودنما متیاش ساعت گرون ق گهیدستبند جرم دور مچ دست راستش و دور دست د هی
 که از خواب پا شده بود مونده بود . یاز وقت ختهیبهم ر یمون طوره موهاش

شدم  یم یجنگل یها یآمازون نیا هیشدم شب یم داریشونم جذابه! حاال اگه من از خواب ب یدلم گفتم ملت هپل تو
 .هیاول یانسان ها یکنن و به عبارت یم یکه تو جنگل زندگ

 آ! گمیموها م یاز نظر مرتب البته
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 دونستم اما... ینم شویچ یدونستم چرا، برا ینم لشویکرد. دل یکارو م نیانگار از قصد ا اما
صندوق بزرگ که  هیشد ازش سر در آورد.  یراز بزرگ که نم هیبود.  یزیچ هی شیته نگاهتش خشک و جد شهیهم
 کرد. دایشد پ ینم دشویکل
خواست دستم رو ببرم تو  یتو ذهنم! دلم ماومد  یچنگ زدن به موهاش خاک بر سر چجور لیم نیدونم ا ینم

 یپس گردن هیخواد  یو دلش م نهیب یصاف رو م یپس کله  هیکه آدم  یی. مثل وقتازمیبهمشون بر یموهاش ه
 محکم بزنه!

 نداشتم! دنشویافتاده بود و چشم د یچه اتفاق شیپ قهیخوره افتاده بود تو وجودم؛ انگار نه انگار چند دق مثل
 .ینه؟ حاال بعدا واسه خوردن من وقت دار ای یبلند ش ید یافتخار م -
 کنم. یاست زل زدم بهش دارم نگاش م قهیچند دق دمیخودم اومدم. تازه فهم به

 .یداده بودم! سه کرده بودم حساب یا یحرص خوردم؛ بد سوت یهم کل دمیخجالت کش هم
 تو هم.خودم رو زدم به اون راه و گره اخمام رو کردم  یبا خونسرد اما

 یسکندر شتری. البته قصد داشتم بهش تنه بزنم اما خب، برونیگوشش رد شدم و رفتم ب خیتفاوت و عمدا از ب یب
 اومد. یخورده بودم. پشت سرم داشت م

 جا گرفت. شیکنار یصندل یپشت فرمون نشست و آرشان هم رو دیکه مارو د روانین
بودن و  رکاهیآب ز یو البته با کل یواشکیداشت. قبال  یپر شدم که اسمش رو گفتم توش جن و نهیهمون ماش سوار

 !سیتو ذهنم مونده بود ؛ جنس یبودم و حساب دهیپرس روانیاسم ش رو از ن دنینقشه کش
 .فتهیمثل خود آرشان خود ش یعنی. نیهم مثل صاحب ماش قایمونه اسمش. دق یم سینارس مثل

خوش حالت  یشکل نیکردم اگه منم پسر بودم موهام ا یآرشان بود. داشتم فکر م یفکر بودم اما نگاهم رو موها تو
تونستم از موهاش  یلحظه نم هیشدم؟ اصال  یم داریاز خواب ب الیبازم مثل گودز ایبعد از خواب؟  یموند حت یم

 چشم بر دارم.
 شدم؟ یم یاصال چه شکل دم،یپوش یم یکه اگه پسر بودم چ دمیرس نیفکرام به ا یکم تو کم

کنم . آخه بگو االن  یهـ*ـوس کرده بودم با موهاش باز بیکرد. عج یکار م شیبود و با گوش نییسرش پا آرشان
 نفس! گهیبود د یچ نیا تیموقع نیتو ا
تونه اونو داشته باشه بدتر  یکه نم نیگـه نکن. هم یگـه نکن، عقلشم م یخواد. دلش م یم ویزیچ هیآدم  یگاه
 بخواد انجامش بده. یکه بهش بگن نکن و ه یحالتو داشتم. مثل بچه ا نیهم بایخواستنش. تقر یشه برا یم یجر

 سمتش. دمیآرشان رو گرفتم و خودم رو کش ینتونستم مقاومت کنم. پشت صندل آخرشم
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ه رفتار کنم ک یخواستم زود کارمو بکنم و بعد طور ی. انگار مختمیموهاش و تند تند بهمشون ر یرو بردم ال دستم
 !دیفهم ینم یکردم کس یتر کارمو م عی. انگار اگه سروفتادهین یاتفاق میانگار ه

حرکت  یزد. آرشان ب یتو چشمام موج م یبیعج طنتیرفت رو بستم اما هنوز ش یکه داشت رو به باز شدن م شمین
 کرد. یبا خنده داشت نگاهم م روانیمونده بود. اما ن

انگار نقش  روانین نیدادم به پشتم. ا هیرو جمع کردم و تک زونمیاو یلب و لوچه  دمیرو که د روانیخندون ن یچشما
باشه، بهش  دهیذاشت کف دستش پس امکان نداشت که اگه خودشم نفهم یم دید یم ویدم آرشانو داشت، هر چ

 بودم. دهیرس دفمکرد. باالخره به ه یم ییلبام خود نما یهم رو ینگه! ابخند بدجنس
لحظه  هیبود.  بیخشک شده مونده بود برام عج یداد همون طور ینشون نم یرشان چرا عکس العملکه آ نیا حاال

عقب  دیدهن داماد کش یرو از جلو ینیریناز کردن ش یبرا یافتادم که دختره شب عروس لمیف یاز صحنه ها یکی ادی
 یآدما نینشون بده اما مثل ا یواکنش نیچنفکر کردم که بخواد  نمیب ها یچک محکم بهش زد! حت هیو دامادم 

 مـسـ*ـت تو هپروت سرجاش مونده بود.
 کارو کردم. نیتو آمپاس نمونده بودم که چرا ا گهیبهتر. د چه
 ادهیدر رو باز کردم و پ جانیشده باشه با ه داریدرونم ب ی. انگار که کودک نهفته یدر بزرگ شهر باز یجلو میدیرس

 آرشان پنهون نموند. دیکه از د دمیکش یبودم. آه نامحسوس ومدهیجور جاها ن نیشد که سمت ا یوقت م یلیشدم. خ
 جانیو خنده و داد مردم انقدر ه غیج یصدا دنیو شن یرنگ و وارنگ شهر باز یو چراغا تیجمع یاهویه دنید با

چند اونام مجبور هم هستن. هر  روانیپرواز کردم و حواسم پرت شد که آرشان و ن بایداشتم که به سمت محل قرار تقر
 دنبالم! انیشده بودن با حالت دو ب

از حد فعال!  شیدرون ب یهمه آدم با کودک ها نیا نی. بمایکرد یریمنو ببره. عجب گ ادیخواد ب یانگار دزد م حاال
 دزد کجا بود؟

 یتازه مرد رونیکه از بغلش اومدم ب نیطبق عادت کوتاه بغلش کردم و بعد از ا یبعد از احوالپرس دمیرو که د روناک
 .دمیبود رو د ستادهیکه کنارش وا

باهاش جور شده و  یچند ساعت حساب نی. نگو خانوم تو اادیخواد ب یکرد که با پسره م یم یکردم شوخ یم فکر
ضربان قلبمم  یتو یکه روناک داشتو من حت یگشتن و گل گفتن و گل شنفتن. سرعت عمل یرقتن چند جا رو حساب

 داشته باشم! تونستمیهم نم
گرم گرفته بود و داشتن با هم اختالت  یبا آرشان حساب یدسته جمع یکه اسمش آراد بود، بعد از احوال پرس پسره

 یلود م ریمن د ست،یکه آرشان و روناک سرعت عملشون باال ن دمیرس یم جهینت نیکردن. کم کم داشتم به ا یم
 شم!
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 داد. یجوابش رو م یسرد و رسم روانیما نباشه ا یمیهم صم روانیکرد با ن یم یسع پسره
 ر آورد.سر د یلحظه بعدش حت هیشد از واکنش  یگم. نم یرو م روانیبشر. ن نیبود ا یبیموجود عج کال

رو فراموش  هیشروع شه و بق طنتامونیشلوغ و پر سر و صدا باعث شده بود ش طیکنار روناک اونم تو اون مح بودن
 یزده ام رنگ م خیگرفتن و به قلب  یگذشته کم کم داشتن جون م ی. انگار خاطره هامیو کار خودمون رو بکن میکن

 راحت و زود باهاش کنار اومد. شهینم ست،ین یزیکسشو از دست بده کم چ نیتر زیعز هویآدم  نکهیدادن. ا
 شه و ... یپات خال ریز انوسه،یاق هی یپل مرتفع که رو هی یدفعه رو هیمونه که  یم نیا مثل
 میزد یطرف به اون طرف سرپر م نیکه از ا یهم که شده فراموش کرده بودم. طور قهیچند دق یاالن انگار برا اما
 دنبال ما. انیاونا مجبور بودن با حالت دو ب م،یرفت یو م

 ستادهیتو صف. من و روناک کنار هم، آرشان و آراد کنار هم پشت سرما ا میستادیو وا میرو گرفت ییترن هوا طیبل
 ما بودن. یحرفاشون نظاره گر کارا نیبودن و ب

 هامون. طنتیکرد تو ش یم یبا ما همراه یبود و هر از گاه ستادهیمن و روناک وا کینزد روانین
 داد. ینشون نم یعکس العمل چیو ه کهیانقدر به من نزد روانین دید یکه آرشان م نیا بیعج

کم  گهیو عجله داشت خورد به من. د دییدویتو پاساژ از بس که تند مپسره  هی رونیبا آرشان ب میبار که رفته بود هی
 هم نداره! شیپسر گرفته کار گاردیمن باد یبزنتش.حاال انقدر خونسرد رفته برا رهیمونده بود رسما بگ

 کاسه اش بود. مین ریز یکاسه ا ایداشت  یبود! حتما نقشه ا بیعج یلیخ
 یتر بود! تموم حدسم م سهیقد یلینداشتم اما القل ارشان نسبت به باباش خ یبود که نسبت بهش دل خوش درست

کردم ذهنمو منحرف  یو سع دمیکش یبودن پدر و پسر؟ هوف دهیکش یدیجد یارشان. باز چه نقشه  یرفت به بابا
 کنم.
و اونم  میکرد یم یاحساس راحت روانیکه کم کم با ن میاول انقد سرگرم بود ی قهیو روناک تو همون چند دق من

 من و روناک بود. یطنتایاز جنس ش طنتاشیش شیانگار کم و ب
 .مینوبتمون شد و سوار شد باالخره

 .یکنار ینشست صندل قایکه من نشستم آرشان کنارم جا گرفت و دق نیهم
 شینشسته پ دمیبرم که د یحساب یچشم غره  هی. ابروهام رفت توهم، برگشتم به روناک یبه صندل دمیچسب دمغ

 معروفه. یراحت مشغول رد و بدل کردن دل و قلوه  الیاراد و با خ
 معلوم بود انگار معذبه. افشیدرشت بود و از ق یکلیمرد ه هی ششینشسته بود که پ روانیسرشون هم ن پشت
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خشک  یلیکه پشت سرشون بودن خ یی. کسادمیحس کردم اون مرد درشت و قد بلند رو قبال د یدونم چرا ول ینم
دونستم  یانگار بزور کشونده بودنشون تا سوار شن!نم ؟یشهر باز ینبود اونم تو بیعج یلیالو نشسته بودن. خو اخم

 شه. یم دایپ یجور آدما هم تو شهرباز نیاز ا
رفت و کمربند رو محکم  یآرشان خم شده روم. داشت با کمربند ور م دمیتفاوت برگشتم که د یباال انداختم و ب شونه

 کرد. یم
رو انجام بده  یخواست کار یشم، اگه آرشان م فشیتونم حر یبرم و نم ینم ییبه جا یدونستم با غر زدن کار یم

 !سیبدهکار ن یچیهم جلودارش نبود. گوششم که به ه زیچ چیداد و ه یانجام م
صورتم  یز گاههر ا میمثل نس یمیگرفت. باد مال یرفت باال و ارتفاع م یآروم آروم راه افتاد. داشت کم کم م ترن

 داد یرو نوازش م
 
 کردم. ینگاه م نییاز باال داشتم به پا جانیه با

 یشده باشه دلم هرر یپام خال ریانگار که ز هوی! سه تاش با هم. جانیعشق با ترس و ه هیعاشق ارتفاعم؛  من
 .نییرفت به سمت پا یم یادیو ترن با سرعت ز ختیر

 تند. یلیخ یلیرو دور خ یرو زده باش لمیغ هیشدن انگار که  یمحو م دمیدورم به سرعت از د یاطراف و فضا یآدما
 .رو مخ بود یلیبلند روناک خ غیج یصدا
زدن هدر  غیج یعنی ادیکه ازش بدم م یکار یرو برا میکه انرژ نیا یبر عکس اون ساکت نشسته بودم و به جا من

 کردم. یداد رو تو ذهنم ثبت م یه بهم دست مک یشدن وحال خوش یکه از جلوم رد م ییبدم؛ تک تک صحنه ها 
کرد؛ انگار  یمن نگاه م طنتیگشت سمتم و به صورت خندون اما ساکت و پر از ش یمتعجب بر م یهر از گاه آرشان

 بزنم. غیانتظار داشت ج
 شدن رو از دست بدم. یکه با سرعت خلق م یقشنگ یبزنم و صحنه ها غیخواست ج یمن دلم نم یول
کردم  یباز کردم سع یآهن ی لهیقفل شده ام رو از دور م یسرعت ترن کم شد و چند لحظه بعد اوج گرفت. دستا باز
 نشون بدم. یزیچ یعکس العمل هی

روناک افتادم. صدام رو  ادیکردم.  یم هیو تخلخودم ر یجور هی دیخونم آمپر ترکونده؛ با نیکردم آدرنال یم احساس
 به داد زدن. گرفتم رو سرم و شروع کردم

 کردم. یو اونم به مقدار محدود استفاده م یفقط در مواقع اضطرار غیزدم. در واقع من از ج ینم غیمثل روناک ج اما
 یحاال باهام همراه شده بود و داد م اوردیسرو صدا در م جانشینشون دادن ه یبرا یهر از گاه نیکه قبل از ا آرشان

 شد. یم شتریب جانمیخورد و ه یبه شدت به صورتم م یزد. باد خنک
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. آرشان دستام رو به زور گرفت و نیشد به زم یتر م کیو نزد کیو هر لحظه نزد نییرفت پا یترن داشت م یوقت
 که: دیکه صداش رو بشنوم عربده کش نیا یچفت کرد و برا لهیدور م

 . دِِهع !ریرو محکم بگ نجایا یش یشتک م یافت یاالن م -
 .ستادیو وا نییپا دیترن رس باالخره

 خوام سوار شم. یمثل بچه ها بهونه گرفتم که بازم م میشد ادهیترن که پ از
 هم کالفه شده بود از دستم. انگار به اجبار اومده بود باهام. آرشان

و نگاهش  دیچرخ یتو اطراف م ینگاهش به طور نوسان یکرد. هر از گاه ینگام م طنتیباخنده و ش نیبا وجود ا اما
 هست! شیزیچ هیامروز  دمیشد فهم نینگران بود. از همون اول که سوار ماش

شد بره باز  یزدم که آرشان مجبور م یانقد نق م میشد یو سوار هر کدوم که م میشد گهید یها لهیاز وس یکل سوار
. روناک و آراد کم نستهیتو صف وا گرفت تا دوباره یم طیدو بار بل گهیچند بار آخر که د نی. ارهیبگ طیبار دوم بل یبرا

 و رفتن که شام بخورن و بعد برگردن خونه. الشدن رو بردن با میتسل دیکم خسته شدن و پرچم سف
 شدم. ینم الیخیشدم ب یکه چرخ و فلک بود رو سوار نم لهیوس نیمن تا آخر یول
و هنوز چرخ و فلک نرفته  میشد یم کیشب نزد مهیبه ن گهیبس که همه شونو دو بار دوبار سوار شده بودم د از

 .رهیبگ طیو آرشان رفت بل میها و سوار شد نیسمت ماش میرفت روانی.من و نمیبود
.خالصه دادم یرو محکم با دست گرفته بودم و هم زمان پام رو رو پدال گاز فشار م نیماش یمشک کیکوچ فرمون

 ی. فقط مورد اصابت قرار مدیرس یزورم بهش نم که روانیزدم بهش به جز ن یم نیبا ماش دمیرس یم یبه هر ک
 شدم. یم یگرفتم از طرفش و بد تر حرص

چرخوندم تا باالخره  یفرمون رو م یشدم و ه یم کیقهقهه اش که بلند تر شده بود به مرز انفجار داشتم نزد یصدا
که مسئول اش  میکرد یم یباز مینشده بود که داشت قهیکرد.هنوز ده دق یاز دستم فرار م یبه راحت یبزنم بهش ول

 رو متوقف کرد. روانیمن و ن نیاومد و فقط ماش
رفتم  یکار اون بوده.عصبان دمیو فهم دمیکه آرشان رو کنار دکه د رونیاومدم ب یداشتم از اون بخش م متعجب

اش زبونم و کالفه  شونیمشوش و پر ی افهیق دنیکنم که با د یازش دارم رو سرش خال یدق و دل یسرش تا هر چ
 بند اومد و متوقف شدم.

 یاب یا لهیت یاش رو به خودش گرفت اما چشما یشگیکنم حالت خونسرد هم یکه حس کرد دارم نگاهش م نیهم
خونسرد از من  ی افهیکرد با گرفتن ق یم یزد، نگران بودن و هر چقدر هم سع یم یاش که بخاطر شب به سورمه ا

 شد. ینم و موفق دادنشیکنه چشماش لو م شیمخف



 

 

70 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

 ومدنیم مییباز تفکرات فضا دمیدیکه کنار آرشان بود رو م یمرد یآشنا ی افهی. اما هر بار که قرونیفکر اومدم ب از
 سراغم.

 .دمشیدونستم کجا د ینم یول دیرسیآشنا به نظر م یلی. اون مرد خومدهیانگار به ما ن یبود! خوش یعجب روز امروز
 !دمشید یبار هیزد، القل  یآشنا م یلیاش خ رهیت یسورمه ا یچشما

 .میستادیشدم و تو صف چرخ و فلک وا الیخیب
 هیمن.+ کینزد ومدیرفت جلو اونم م یخورد. هر قدر صف م یبود و از کنارم جم نم ستادهیکنارم وا قایدق روانین

 گرفته باشه! یانگار زندان کم مونده بود بهم بچسبه! ییجورا
 .دمیفهم یو من نم دونستنیم نایبود که ا یزیچ هی نجایا

 روانیاون مرده با ن د،یکه آرشان بازوم رو کش نمیبش روانین شیخواستم برم پ یم م،یش نیکه شد سوار کاب نوبتمون
 سوار شد.

 ستادهیمسئولش که وا ارویو اون مرد با هم سوار شدن و  روانیبودن اما ن یها جهار نفر نیکاب یکردم. همه  تعجب
 !میما هم فقط من و آرشان سوار شد نیشون نگفت! کاببه یچ چیبود ه
از حد حساس  شیمن ب دمیبهم دست داده بود. شا یکه حس کارآگاه گذروندمیموشکافانه از نظر م زویهمه چ انقدر

 شده بودم!
بار اون  هیشدن.  یو دور تر م کیکردم. آدم ها هر بار نزد ینگاه م نییپا یبه فضا نیکاب یا شهیش یپنجره  از

دنبال بهونه تا از  شهیبهونه ان. ادما هم که هن هیهمشون  یشهرباز یها لهی. وسنییپا نِییبار پا هی نیباال بود یباال
 از خودشون! ایبعض یافکارشون فرار کنن. حت

 دور کامل زده بود. هیو فلک  چرخ
چند  یزده بودم چون عاشق ارتفاعم ول جانیاول خوشحال و ه ی قهی. تا چند دقستادیوا هویدور دوم بود که  یوسطا

گشاد تر شده از ترس به  ییکم کم ترس تو وجودم رخنه کرد. با مردمکا وفتادین یاتفاق چیه دمیکه گذشت و د قهیدق
 رفت. انگار نه انکار که سوار شده و کنار من نشسته! یور م شیآرشان نگاه کردم که اخماش تو هم بود و با گوش

 :دمیمتر پر هیاز ترس  شییهوی. از واکنش نیزم دیبرو کو یگوش هوی
 کنن! یم یدارن چه غلط سی! معلوم نیده لعنت یآنتن نم -

 لرزون صداش کردم: یاما با صدا آروم
 آرشان؟ -

 یباال و با لحن نسبتا مهربون دیشدن ابرو هاش پر یم یکه کم کم داشتن اشک دیرو آورد باال. تا چشمام رو د سرش
 گفت:
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 . ترس نداره که !گهیشه د یقطع شده باز وصل م هیکولوچ؟ برقش چند ثان یترس یم یاز چ -
 یم راهیکه داشت بد و ب شیپ هیچند ثان نیوسط! تا هم نیا گهیبود د یکه گفت چ یکولوچ ا نیدونستم االن ا ینم

لحن  نیکه بود، ا ینگاه نگرانم لحنش به کل عوض شده بود. اما هرچ دنیگفت! تعادل هم نداره! انگار بخاطر د
 یلیبود خ بیباهام غر یلیخ

 وفتادهین یاتفاق چیشد که ه یم یساعت میکرد. ن ینگاه م نیروهمون طور که بهم قالب کرده بود، به کف کاب دستاش
قسمت چرخ  نیتر نییکه االن پا ییکسا شد به میلحظه حسود هی م؟یباال بمون نیا یطور نیبود. نکنه قرار بود هم

 شن. ادهیتونستن پ یو فلک بودن و راحت م
 ؟یاز جاش چ شدیترسناک جدا م یلمایچرخ و فلک مثل ف دفعهی اگه
. انگار بهونه یگاه هیتک چینمونده بود. ه یبرام پناه گهیکه د نیاز ا دینا خوداگاه بغض کردم، شا یدونم چرا ول ینم

شد و اشکام رو گونه ها م جا  سیچشمام خ یک دمینبودن تا بتونم فرار کنم، از خود تنهام. نفهم یهام به اندازه کاف
 بد... یلیبود، خ دهیخوش کردن. بغضم ترک

 یفضا یو در آن دیچیپ مینیب ریعطرش ز یحس کردم بو هویکه  رمیاشکام رو بگ زشیر یرو بستم که جلو چشمام
 شده بودم. انگار رفتم تو خلسه...شد. انگار قفل  یجلو چشمام سورمه ا

 یتیبودم و کجا و تو چه موقع یرفت تو آغـ*ـوش ک ادمیچند لحظه  یستبرش. برا ی نهیرو گذاشتم رو سـ*ـ سرم
 یفضا یهم هنوز تو تیجمع یو همهمه  غیج ی. صدادمیشنیضربان قلبشو م یبودم. ناخوداگاه آروم شدم. صدا

 هم شده بود. دیتشد یداد و حت یجولون م یشهرباز
 گوشم زمزمه وار گفت: کنار

و  طنتیبحث ش گهی. دیخور یاز کنار من جم نم نییپا میکه رفت نیگم، هم یم یچ نیخوب گوش کن نفس. بب -
 !سیدر کار ن چوندنیو پ یلجباز
شد.  یم یذات یکه حرفش رو ادامه بده ازش فاصله گرفتم. ابروهام گره خورد، باز داشت همون زورگو نیاز ا قبل

 تلخ شدم.
چرا به  م؟یبمون نیماش یتو روانیبا ن یهومم؟ اصال چرا نزاشت ؟یکن یم فیتکل نییکه واسه من تع یهست یتو ک -

. یانقد به من زور کن یخوام کنار تو باشم! تو حق ندار یرو نگه داره؟ اصال نم نامونیماش یاون مرد صاحبش گفت
 فرهان! یاقا ینیکره زم یادم رو نیاما بدتر امیباهات م یگ یم یاریادم خوبارو در ب یادا یخوا یم

 شدم. رهیخ رونیو از گوشه چشم به ب نییحرفم رو ادامه بدم. سرم رو انداختم پا هینذاشت بق یمزاحم لعنت بغض
 هیقصه با  هیشدن. هر کدومشون با  یمختلف م یها لهیو سوار وس دنیخند یدغدغه م یخوشحال و ب یلیخ مردم

 و ...! میکرد ریباال گ نیمشکل با ظاهر متفاوت. اما االن شاد بودن؛ از سن باال تا بچه و نوجون و ..! اون وقت ما ا
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 به تو مفهوم کنم! یدِهِع ! آخه دختر من چجور -
 گفت: یتر و آروم تر میمال یبا صدا دیرو که د سکوتم

. انگار نیبودم به کف کاب رهینشون ندادم. هنوز خ یالعمل . نفس خانوم با توئما! نفس منو نگاه کن. عکسنیمنو بب -
 دوست نداشتم اسممو صدا بزنه. یحت
 یکه مجبور یبا دو تا انگشت شصت و اشاره اش چونم رو گرفت و وادارم کرد سرم رو بلند کنم، طور یدفعه ا هی

 .دیرس یچشماش. انگار آشفته به نظر م ینگام صاف بخوره تو
... نیآخه بب ،یش تیکه اذ ستین نیا یبرا امیریسخت گ یکنم که آزارت بدم. همه  یرو نم کارا نینفس من ا -

 یگم ول یبشه خودم بهت م رید یلیخ نکهی! اصال قبل از ایفهم یزود هم م یلی. خیفهمیها رو م نیا لینفس دل
 . خب؟کنلج ن اریدر ن یتمروز رو تخس باز هیکنم  ی!خواهش مسیاالن وقتش ن

با ادما!  یروزا لج کرده بودم. حت نیو همه کس ا ی. با همه چیلج باز یگفت. انگار دوره ام افتاده بود رو یم راست
گـه.  یبکنم که م ویگفت هم مجبور بودم کار یاگه نم یتکون دادم. حت یسر مچهین هینگفتم. به زحمت  یزیچ

 کرد. یوادارم م تیچون در نها
غرور بود  سیتند هی شناختمیکه من ازش م یزیاصال تطابق نداشت. چ یشگیو رفتاراش امروز با آرشان هم حرفاش
 و بس.

 .هییروز فضا هیامروز انگار  کال
 نکهیشد. باز ترس ا شتری. استرسم بنییرفت پا یتکون خورد. داشت م یژیق یکرد و با صدا یخش خش نیکاب هوی
 خورد. یم. مخصوصا که بد تکون مگاهش جدا شه افتاده بود تو وجود هیدفعه چرخ و فلک از تک هی

که از پله  نی. همدیکه نوبت ما رس نیشدن تا ا یم ادهیها پ نی. دونه دونه مردم از کابوفتادین یخدا روشکر اتفاق اما
 آرشان قفل شد. یانگشتام تو دستا نییپا میها اومد

 روانی. با نگاهم دنبال روناک و نستادیسورتمه وا کیکشوند. نزد یرو محکم گرفته بود و من رو دنبال خودش م دستم
 حالشون خوب بود؟ یعنیگشتم.  یم

زد. زنگ زد به  دیرو تو صفحه کل یرو ازم گرفت و تند تند شماره ا میطور که دستم رو محکم گرفته بود گوش همون
 و بعد قطع کرد. یکی

 روانیترن پشت سر ن یکه تو گهیو سه چهار نفر د دیرس یو اون مرد که برام آشنا به نظر م روانیلحظه بعد ن چند
 .نشسته بودن اومدن سمت ما
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که داشت  نینداشت. با ا یا دهیکردم دستم رو آزاد کنم فا یبازم دستم رو محکم گرفته بود. هر چقدرم تقال م آرشان
که  یرو از حصار محکمتونستم دستم  یزد اما بازم حواسش بهم بود و نم یو با دقت حرف م یبا اون چند نفر رمز

 و بزرگ مردونه اش درست کرده بود جدا کنم. دهیکش یبا انگشتا
 .دمیفهم ینم بشونیغر بیعج یاز حرفا یچیه

 .بوکس مشت بارون اش کنم سهیمثل ک رمیرو بگ یکیخواست  یکالفه شده بودم که دلم م انقد
 داشت گفت: یپخته تر ی افهیاز اون مردا که ق یکی
 دونن؟ یخب از کجا م ؟یمطمئن -
 به آراد ندارم. یو کنترل از راه دور. احساس خوب ابی! ممکنه شنود باشه با رددنیکه هست فهم یهر چ -
 نداره. یهاس؛ مشکل یقاض نینداره، پدرش از بزرگتر ی. حسابش پاکه. خطرمیچکش کرد -
 مونه ... یکه م یا نهیپس تنها گز -

دم. مثال  یو گوش نم ستیبهم انداخت. وانمود کردم حواسم بهشون ن یم نگاهو از گوشه چش نییرو آورد پا صداش
 در حال تقال بودم تا دستامو باز کنم اما همه حواسم االن بهشون جمع شده بود.

خواستن سرشونو  یبودم که بخاطر پولشون م تایشخص نی! البد منم از اییجنا ییایماف لمیف هیافتاده بودم وسسط  انگار
 در بساط نداشتم. یمن که هنوز اه یآب کنن! ول ریز

 یم لشیخودم تحو نیگفت ینبود، م یهمه جنگولک باز نیبخاطر ارشان بود که الزم به ا ایباز بیغر بیعج نیا اگه
 دونم. ینم ا؟یک ای ی. حاال به کدادم
انقدرام نبود!  قتیما در حقساختن. ا یغاز م هیصد من  یخودشون داستانا یشدن و برا یرد م یاز هردرد التمیتخ

 کردم. یحس م ینطوریالقل من ا
بود...  نیا یواقع قتیکنن. حق یحس نم ویچیشن و ه یسنگ م کهیت هیزنه، مثل  یم خیکه آدما قلبشون  یگاه اما

 . سرد و مغموم.کرده بود خیمن، قلبمو  دیام نینبود اخر
 ادامه داد: یآروم تر یصدا با
 چکش کنن. ایتونن واردش بشن  یخط روناک! از نفس که مطمئنم محافظت شده است نم -
 یبعض یاریدر م ی! عقل کل بازنجایا شیآورد یچرا برش داشت یبود دهی. تو که فهمیرو کرد سکیر نیتو چرا ا -

 ...ارهیوقتا که ادم شاخ در م
رفتار  یعاد دیسه ساله که ...! هوففف! با یوند یبفهمن بهمون شک کنن؟ خودتم م یخواست یم ؟یشد وونهید -
 بهتره. نی. شمام پخش شمیکن
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کردن؟  یچک م دینشد. خط منو چرا با رمیدستگ یچیشده بودم اما ه قیکرده بودم و دق زیگوش ت یحساب نکهیا با
 گفتن؟ یم یچ نایا قا؟یکرده بود دق کاریاراد چ ؟یروناک ج

 !یگول خورد یدید میکرد یم یشوخ میخنده بگه داشت ریپق بزنه ز یکیلحظه انتظار داشتم  هر
 شد که گول خورده بودم سه برابر قد و قواره ام! یوقت م یلیدر هر حال خ اما
 ینم ادیهم به حسم اضافه شد. چون ز ینشده بود. کالفه که بودم، خستگ رمیدستگ یچیکه از حرفاشون ه من

بزنم وگرنه  هیتک ییجا هیبه  دیکردم با یآرشان. حس م یشونه  سرم رو ناچار گذاشتم رو ستمیتونستم سر پا وا
 شم. یم نیپخش زم

 رفت. یداد و از سر و کولم باال ج یکم کم داشت خودشو نشون م یخستگ
آرشان قطع شد و چند لحظه بعد  یملتهب شده بودن. صدا یرو بسته بودم. انگار چشمام و صورتم حساب چشمام

 اومد. انگار اون چند نفر هم رفته بودن. ییدور شدن قدما یصدا
 کنه. ینگام م یآرشان داره با حالت خاص دمیرو کنجکاو باز کردم که د چشمام

اومد سمتم. دستم که هنوز تو حصار محکم دستش بود رو گذاشت تو دست  روانیرو صدا کرد و بالفاصله ن روانین
 .روانین

 کار کرد؟ ی. آرشان االن چیمثل کارتون تام و جر اقی. دقرونیزد ب یداشت از حدقه م گهید چشمام
 گفت: روانیگرد شده ام نداد. به ن یبه چشما یتیاهم

از بس شکمتونو با هله هوله  نیشام که نخورد رمیبگ یزیچ هیمراقبش باش.  ام،یبرم زود م دیاطرافم. با نیمن هم -
 .نیو پفک پر کرد پسیو چ

 .مینشست مکتین هیرو  میو رفت دیدستم رو کش روانیرو که گفت سرم رو از رو شونه اش برداشتم. ن نیا
شدم.  ی. رو پا بند نمدمیپر یبرد و باز از خواب م یخوابم م هیشد. چند ثان یسرم کج م یخوابم گرفته بود که ه انقد

 خونه. میزودتر بر یدوست داشتم هر چ
 بود. میو ن ازدهیهنوز ساعت  یشبه ول یها مهیکردم ن یفکر مشده بود که  کیانقد تار هوا

 زدن. یپرسه م یهنوز بودن و تو شهر باز یکم یلیخ یخلوت شده بود و عده  یشهرباز
شه االن انقد ساکت و خلوت  یشه شلوغ تر م یشب م یوقت شهیکه هم یا یشد باور کرد شهرباز یکم که نم انقد

 شده باشه.
 بزرگ تو دستش و سه تا دوغ اومد سمتمون. چیلحظه بعد آرشان با سه تا ساندو چند
 کردم. ینگاه م چیساندو یبه پوشش نقره ا لیم یداد دستش و مال من رو گذاشت رو پام. ب روروانین مال

 .دیکش یبه غذا نم لمیگشنه ام نبود. م گهید میو... که خورده بود یاون همه پشمک و بستن با
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 نفس؟ یخور ینمچرا  -
 .سیخوام گشنه ام ن ینم-
امروزم که  یکن یمعدتو با هله هوله پر م یه یخور یغذا نم یمگه دست توئه؟ چند روزم هس که درست حساب -
 .یجور نیا

 انگار که جوابمو حدس زده باشه شر زد: د،یخمارمو که د ی چهره
 ! یواری! صورتش شده مثل کاغذ دنمیبخور بب -

 چیبهش زدم. ساندو مهیگاز نصفه ن هیدهنم. از دستش گرفتم و به زور  یرو باز کرد و گرفت جلو چیساندو پوشش
 همبرگر بود.

 زبونم احساس کردم گشنم شد. ریکه مزه اش رفت ز نیهم یخواست بخورم ول یدلم نم اول
 تموم شده. چمیساندو دمیکردم به خوردن و به خودم که اومدم د شروع
 کرد. ینگام م یبا لبخند محو آرشان

 کرده بود، زنگ خورد. ریخودش رو خورد و خاکش یکه حاال دست آرشان بود چون زده بود گوش میگوش
آرشان نشست.  یاومد سمتم و جا روانیبود دور شد. ن رهیخ یگوش یبه دست همون طور که به صفحه  یگوش آرشان

 طاقتم طاق شد.
 زدم: غر
 ن ور تر!برو او س؟ین تیتو محرم نا محرم حال -
 تر. کیبهم انداخت و اومد نزد ینگاه چپک هی

کردم  یو دهنم ثابت موند. تقال م ینیب یشد و رو دهیصورتم کش یرو سیخ زیچ هیزدم بهش که  یغر م داشتم
 نداشت. یا دهیفا یول دنینفس کش یبرا

 .دمینفهم یچیه گهیرفت. چشمام گرم شد و د یم جیگ سرم
*** 

 :آرشان
 و نفس ...! دمید مکتین یرو هوشیرو ب روانین دمیکه رس نی. هممکتیرو قطع کردم و راه افتادم سمت ن تلفن
 هوششیخورد. ب ینفس کند و آرومش به انگشتم م ش،ینیب ری. دستم رو گرفتم زروانیکه نبود. رفتم سمت ن نبود

 کرده بودن.
 رو برداشتم و تند شماره گرفتم: یگوش خت؛یر یهرر دلم

 ن؟ییالو محمد کجا -
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 .میزن یگشت م میدار میاطراف نیهم -
که االن  نیشما کحا بود ن؟یکردن شما کجا بود هوشیرو ب یوسفیسروان  یاونوقت وقت ن؟یاطراف بود نیهم -

 ست؟ینفس ن
 .ومدین ییصدا چیلحظه ه چند

 دمبهشون سر زدم خو شیپ قهیتا چند دق ؟یمطمئن ،یچ یعنیتو؟ آخه  یگ یم یچ ؟یچ -
 سمت. نیاومدم ا ششونیهم نشده که از پ قهیبودن باهم! دو دق اونجا
 کرد و تند گفت: یمکث

 اونجا. امیاالن دارم م -
 .نیزم دمشینفس. محکم کوب یکردم رو گوش یرو قطع کردم. حرص مونده تو دلم رو خال یگوش
 ؟ییکجا نفس
لب از صاحب اش معذرت خواستم  ریزد. رفتم سمتش؛ ز یبود بهم چشمک م یفروش طیبل ی شهیکه کنار گ یموتور

موتورش بلند شد و بعد روشن  یدونستم جدا کردم و به هم وصل کردم. بالفاصله صدا یکه م ییهاشو از جا میو س
 شد.
 دادم. یتونستم گاز م یدور شده باشن. تا م ادیز دیمحمد نبا یسوار شدم و معطل نکردم. طبق گفته  عیسر

باز کنم بخاطر باد  مهیمجبور بودم چشمامو تا ن نیهم یبرا ک،یشب بود و هوا تار یکه نداشتم و از طرف یمنیا کاله
 کرد. یکه به صورتم برخورد م یدیشد
 دور شده بودم. یشدم از بس که سرعتم باال بود و کل یم کینزد یکم داشتم به عوارض کم

االن کامال  ی. ولیچ یعنیاومد تو دهنم  یگن قلبم م یم یوقت دمیفهم یوقت نم چینکرده بودم. ه دایپ یزیچ هنوز
 کردم.  یدرکش م

 ازش! ینشون هیالقل  ایکنم  داشیزد تا پ یهر طرف دو دو م چشمام
لحظه تعادلمو از  هی یمحکم به موتور زدم که برا یبه من که تنهاشون گذاشتم. با حرص و داد چند تا ضربه  لعنت

 کج بشه. بود موتور کیدست دادم و نزد
 کردن. یها رو چک م نیبودن و ماش ستادهیوا یکنار عوارض سیپل شتر،یچند تا ب ایتا  ده
 کردن. یرو چک م ونیکام هیها. داشتن  سیو رفتم سمت پل نییمدم پادر گم از موتور ا سر

داد که  یکرد، نشون م یشدن رو چک م یکه رد م یینایبدست که داشت ماش میسیمرد ب یشونه  یرو ی درجه
 سروانه.
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کردم  یخورد. با دقت داشتم نگاش م ونیکام یکه نگاهم به راننده  دمیپرس یسمتش؛ داشتم ازش سوال م رفتم
 ناخود اگاه.

 ده.شده بودم به رانن رهیفقط خ یصدام کرد ول یچند بار دمیپرس یکه داشتم ازش سوال م یسروان
 دادن که بره. یگردوندن و اجازه م یرو بهش بر م سمتش؛ کم مونده بود بهش برسم. داشتن مدارکش رفتم
 دفعه خون به مغزم هجوم آورد که مغزم تازه فعال شد و با تمام وجود داد زدم: هی انگار

 بره، خودشه! نیبره! نزار نینزار -
 !ستادهیجلوشون وا وونهید هیکردن  یفکر م دیکردن. شا یمن نگاه م دنیمات و مبهوت داشتن به عربده کش سایپل

 هنوز هنگن معطل نکردم و سوار موتور شدم. سایاون پل دمید یراننده با عجله سوار شد و با سرعت دور شد. وقت مرد
 اضافه بدم. حیتوض اینداشتم حرفم رو ثابت کنم  وقت

 یو بزرگش دور م نیسنگ نیپدال گاز فشردم. مرد راننده داشت با سرعت با اون ماش یشد رو یکه م ییرو تا جا پام
 شد.
 شده. میکه پشت باباش قا دید یرو م یسه ساله ا یوجودم دختر بچه  یهمه  من

 یکنه، دختر ینگاهم م یواشکی زیم ریاز ز طنتیو با ش نهیش یکالس م ییجلو مکتین ینوزده ساله که رو یدختر
 ... ارهیبا ورجه وورجه هاش رو لبام لبخند م یکه تو شهر باز

 چشمام بود. ینفس جلو یمعصوم و مظلوم مشک ی. فقط چشمادید یرو نم ونیکام گهید چشمام
 دادن به خودشون و باورم کردن. یتکون هیکه باالخره  دمیاومد و فهم سیپل نیچند تا ماش ریآژ یکم صدا کم
 بود. ادیاما هنوز فاصله اشون ز ومدنیداشتن م سایپل
 کردم ... یم یارک هی دیبا یمحضه ...! ول یوونگیدونستم د یم

 موندم. یاونا م دنیمنتظر رس دینبا
ترمز گرفتم. از موتور خودم رو پرت کردم  هویکردم و ازش زدم جلو و  شتریبود، سرعتم رو ب ونیسبک تر از کام موتور

 .نییپا
 یکرد. صدا یو درد م دیکش یم ریجاده متوقف شدم. تموم بدنم ت یلبه  ن،یزم یرو دنیبعد از چند دور غلت باالخره

 .دیچیپ یگوشم م یو غلت خوردنم هنوز تو نیبرخوردم با زم
و صدامو کنترل  دمیحصار شدم رو از دور سرم باز کردم و از جام بلند شدم. ناله ام بلند شد اما به زحمت لب گز یدستا

 نگاه کردم. ونیوجودم چشم شد و به کام یکردم. همه 
 یم دهیکش نیزم یاومد و رو یجلو م ونیبا حرکت کام ونیکام یور جلودر حال حرکت بود و موت یبه کند ونیکام
 شد.
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 شد. یموتور با اسفالت درست م یاز برخورد بدنه  یگوش خراش یصدا
 نشد... نتونستم... با عجز ناله کردم: انگار

 نفس! -
 اومد. یبه طرز وحشتناک نیو بعد بوق ممتد ماش یزیشدن چ دهییسا یصدا هویاسفالت سرد.  یرو گذاشتم رو سرم
 و باعث توقفش شده. ونیکام یاز چرخا یکی ریموتور رفته ز یاز بدنه  کهیت هی دمیرو که بلند کردم، د سرم
 و هم بدجور پنچر کرده بود. چرخ
 .ونیکردم و رفتم سمت کام یدونم. از جام پا شدم، طول جاده رو ط یگرفته باشم. از کجاشو نم یانرژ انگار

 اومد. یبلند بوق م یشده بود و هنوز صدا یخون ونیکام یوجل ی شهیش
 فرمون. یو بعد افتاده بود رو شهیراننده پرت شده بود به سمت جلو رو ش یتوقف ناگهان نیبه خاطر ا انگار
 .وهیموز و م یبود و پر از جعبه ها کیو در پشت رو باز کردم. همه جا تار دمیرو کش ی. شاسونیپشت کام رفتم
شد. سرم به طرز  یهم م شتریو ب شتری. تازه دردش رو حس کرده بودم و هر لحظه دردش بدیکش یم ریچپم ت دست
 . دستم رو با دست راستم گرفتم و تلو تلو خوران رفتم جلوتر.دیکش یم ریت یناجور
 به جعبه ها زدم. یجا رو نگاه کردم اما فقط جعبه بود. از حرص با پام لگد محکم همه

 یتنهاش م دی. نبایومدیزود تر م یمرد یم قهیپسر! دو دق یدادم. گند زد هیتک نریکانت یفلز یدنه به ب خسته
 ذاشتم...

 . زانوهام رو جمع کردم و سرم رو گزاشتم روش.نریسر خوردم و نشستم کف کانت وارید از
 کنم کولوچ؟ داتیداد. االن از کجا پ یقد نم ییعقلم به جا گهید
 .ادیآمبوالنس ب دیبزن میسیب هی! دیکن یجلو رو بررس نیشما بر -
 دیکه منو د نیزد. هم یحرف م هیبود و داشت با بق ستادهیگوشه وا هی. سروان رونیاومدم ب نریصدا از کانت دنیشن با

 .شمیتوجهش بهم حلب شد و اومد پ
 دستم بود که محکم گرفته بودمش. ی رهیخ نگاهش

 خطرناک بود ممکن بود ... یلیحالتون خوبه ؟ کارتوو خ -
 تاسف سر تکون دادم. با
 گشتم نبود ! یاشتباه کردم انگار... هرچ -

 ساکت شد. یا گهید یبگه که با صدا یزیجوون دهن باز کرد تا چ مرد
 هست. یمشکل هی نجای. انیاریب فیلحظه تشر هیجناب سروان  -

 کرده بود.که سرباز بهش اشاره  ییتر از اون سروان رفتم سمت جا زود
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 کرد. چشمام گرد شد. یم یرو بررس نریکانت ریو ز نیچرخ ها نشسته بود زم نیب ونیکام کنار
چفت شده بود با قفل. با همون  ریز یفلز یزدمش کنار و خودم جاش نشستم. محفظه  د؟یبه فکر خودم نرس چرا

 نداشت. دهیکردم بازش کنم فا یدست سالمم هر چقد تقال م
با  یروش بود رو جدا کردم. قفل رو گرفتم دستم و به سخت ینییکه به عنوان تز یکیکوچ کسلیپولم پ فیک یرو از

کرد. اما انگار جز خودم و شب  یمشغول ور رفتن با قفل شدم. دستم بد جور درد م کسلیام با سوزن پ گهیدست د
 ...دمید یکسو نم چیو ه یچینفس ه یمعصوم و مشک یچشما

 و در محفظه رو باز کردم. رونیب دمیقفل رو کش عی. قفل باز شد. سرگهید کیچرخش کوچ هیدو، سه ... و  ک،ی
 .رونیرنگ کج شد به سمت ب اهیس زیچ هیمحض باز کردن محفظه  به
 .ختیتو دلم بد جور فرور یزیچ هیبسته اش  ینفس و چشما شونیباز و پر یموها دنید با

رفت. نفسم گرفت... دستم رو بردم سمتش و  یهام نم هیشده بود و تو ر ابیکم ژنی. اکسدیلرز اریاخت یهام ب شونه
 .رونیب دمشیآروم کش

 رو دور دهنش بسته بودن. شالش
 بازوهام. نیب دمشیشالش رو باز کردم که راحت تر نفس بکشه و محکم کش یسخت به

از بدنم  یدیبرق شد انیکردم جر یکرد. انقدر درد داشتم که حس م یو زوق زوق م دیکش یم ریدرد ناکم ت دست
 کردن. یم ییخودنما دیاز درد شد میشونیپ یشه. قطرات درشت عرق رو یرد م
 از جام بلند شدم. یندادم و همون طور که نفس تو بغلم بود به سخت یتیاهم

 زد. یقرمز رنگ آمبوالنس تو چشمم م یچراغا
رد به نفس نفس افتاده بودم اما سمج تر نفس رو تو آغوشم بود، از فرط د دهیسمت آمبوالنس. درد امونم رو بر رفتم

تکون  هی یداد، حت ینشون نم یواکنش چیشده بود. رنگ به صورت نداشت. ه دینگه داشتم. صورتش بدجور سف
 !کیکوچ
گن  یکه بهش م یزیخواست راه تنفسمو ببنده. همون چ یبود و م دهیچسب یسفت و محکم زیچ هیته گلوم  انگار

 بغض...
 به تن داشتن، با برانکارد اومدن سمتم. دیکه روپوش سف یتا مرد باعجله در حال دو

 تخت. یگذاشتم رو یارزشمند و شکستن زیچ هینفس رو مثل  اطیو با احت آروم
خواستن جاشونو با هم  یخوردن که انگار م یچشمام تکون م یجلو یو آسمون طور نیشد. زم یداشت تار م دمید

 .دیلرز یاز حد م شیزانوهام ب دمیپام سست شد، شا ریز نیعوض کنن. زم
 پوشوند یشد داشت چشمام رو م یمحو که کم کم پر رنگ م یهاله  هیکه  انگار
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 بعد... و
 محض! یکیتار

*** 
 نفس: 

 
 شدم. اریهوش یمحو یصداها دنیشن با

 تونستم چشمام رو باز کنم. یبه چشمام وصل کرده بودن که نم ییلوویچند صد ک یکه وزنه ها انگار
 خورم. یکردم دارم تکون م یشد. حس م یکم صدا ها واضح م کم
 رو تخت. نشیکنم آروم بذار ی. در رو باز منیآروم، مراقب باش -
زخم  یکن یشلوغش م یخودی! بیدیکه! مگه خودت نشن سین شیزیچ ؟یکن یم ینجوریبابا آرشان چرا ا یا -

 !نیکردن هم هوششی! فقط بتیبا اون پهلوون باز یتو خورد رویکه نخورده! زخم شمش ریشمش
ذره جا سرش ضربه خورده باشه. نفس  هیرفت تو اون  یم کهیکه اون مرت یترسم با اون سرعت یم ن؟یهم -

 شه. یم یهم که تازه داره عاد دنشیکش
س گرفتن. چته تو؟ چرا دو که از سرش هم عک یدیدادم! د یشد حتما استعفا م یتو. اگه م یکرد نمیهوف! روا -
 دست ناقصت. نیدکتر نگفته استراحت کن بدنت کوفته شده! با ا ؟مگهیریگ یآروم نم قهیدق

 ادامه داد: یشتریبعد همون صدا با حرص ب ومدین ییصدا هیثان چند
 یجون اضافه دار ای ی! آخه پسر مگه تو سوپر منیکه اون کارو انجام داد یفکر کرد یدونم واقعا با خودت چ ینم -

 !یریشه! احمق ممکن بود بم ینم تیچیه یکرد یکه فکر م
 تونم؟ یتونم آروم باشم ؟ هان م یاوضاع شلم شوربا م نیبه نظرت تو ا -

 ...یکردم که االن حت یچشمام بود. اگه اون کار رو نم یکردم. فقط نفس جلو یفکر نم یزیاون موقع به چ اصال
 نکن. تیبا دست ضربه خورده ات انقد فعالخب باشه! القل  لی. خسیه -

 گفت: ینسبتا نازک یصدا
 من مراقبشم. نیشما بر -
 هم که کنارش هست. یوسفی! خانوم لیخجالت بکش زن زل کلتیبفرما. از ه -

 شد. یارشان بود. کم کم داشت برام واضح تر م یانگار صدا صدا
 دست سالمم. نیبا خورد شدن دندونات توسط هم هیات مساو گهیکلمه د هیمحمد  -

 :دیخند یکس
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 ! الحق که...ومدهین یشوخ یجماعت جد نیخب بابا! با ا لیخ -
 ... ای یبند یم -
 بندم شما زحمت نکش. ی! خودم م ینه نه. مرس -

 دخترونه دوباره با تشر گفت: یصدا
 آقا محمد! -

 گفتن اومد که صدا مال همون محمد بود. 'چشم'آروم  یصدا هیسکوت محض بود و بعد  هیثان چند
 تعجب همراه بود. کمیاحساس خجالت و  هیصداش انگار  تو

 . انگار رفته بودن.ومدین ییصدا چیه گهیباز شدن در اومد و بعد د یلحظه بعد صدا چند
 ام رو از هم فاصله بدم و چشمام رو باز کنم. نیسنگ یتونستم پلکا باالخره

 بار پلک زدم تا به نور عادت کردم. نیو بستم. چندچشمام عیچشمام رو زد. سر یدیمحض باز کردن چشمام نور سف به
 عمارت آرشان نبود. یاتاق ها هیاتاق رو از نظر گذروندم. شب دیسف یواراید

که با بند جمعش  بود زونیکلفت او یپرده  هیباطله پوشونده شده بودن و روشون  یاتاق با روزنامه ها یها پنجره
 کرده بودن.

 شد. یاومد تو اتاق پخش م یکه از پنجره م یوجود اون روزنامه ها هنوز اتاق روشن بود و نور با
 هیکردم. سمت راستم  یزیر ی. ناله دیچیگاه گرفتم به تخت و نشستم. حس درد تو کمرم پ هیرو به حالت تک دستام
 رفت. یور م دیرس یگردنش م یکایکوتاهش که تا نزد یبود و با موها ستادهیوا یقد نهیآ یجثه رو به رو زیپسر ر

 تنش بود. یخی یشلوار ل هیطرح گشاد و  یسه ربع آب نیآست شرتیت هی
 با لبخند گفت: دنمیام رو حس کرد که برگشت سمتم و به محض د رهینگاه خ ینیسنگ انگار

 ؟یشد داریبه! خانوم خوش خواب. باالخره ب -
 روشن تر و صداش نازک تر شده بود. دمید یم شهیکه هم یگرد شد. صورتش از حالت چشمام

 کردم. ینگاهش م رتیبود. موشکافانه و با ح ستادهیبود که مقابلم وا روانیهمون ن بیفرد با ظاهر عج نیا
 و گفت: دیخند

 که لو رفتم! نی. مثل امیخب بابا تسل لیخ -
 فت:گ ینگاهش کردم که با لحن خندون جیگ
 گاردیباد هیشوهر گرامته که انقد اصرار داشت  ریکنه انگار دزد گرفته! به من چه خب. تقص ینگاه م یبابا! طور یا -

 میکیمرد باشه و گرنه  هی دیگفت با یدنده م هی یآقا نیا یخانوم باشه ول دیداشت با دهی! سرهنگم که عقرهیبرات بگ
 خواد دنبال جفتشون بره مراقبشون باشه. یم
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 نیچه خبره؟ ا نجایو لوچه اش رو جمع کرد و رفت تو فکر. خنگ و گنگ و منگ سر جام نشسته بودم. االن ا لب
 مگه پسر نبود؟ نیا ه؟یچ هیقض م؟ییاالن کجا ه؟یسرهنگ ک ه؟یک

بود  یام چه شکل افهیدونم اون لحظه ق یم. ننی. نشست رو زمدیها رو از تو چشمام خوند که خند نیا یهمه  انگار
 .دیخند یدلش رو گرفته بود و م یکه اون طور

 شدم. رهیو به سقف خ دمیرو تخت دوباره دراز کش ارمیسر در نم یزیاز حرفاش چ دمید یچپ نگاش کردم و وقت چپ
 خنده اش قطع شد. یکم صدا کم

 رفت. نییتخت باال پا یکردم لبه  حس
 .سرش ریبا فاصله از من رو تخت ولو شده و دستشو گذاشته بود ز کمی روانین دمیسمت راست که د برگشتم

 شد به سقف. رهیمثل من خ اونم
چهار نفره  یلحظه تو دلم گفتم القل تخت سه نفره ا هیشد گفت تخت دو نفره.  یانقد بزرگ بود که بهش نم تخت

 بود. یزیچ یا
 د:به گوشم خور روانیآروم ن یصدا

 چهار سالم بود که مامان و بابام فوت کردن. ایسه  -
 .امرزهیخدا ب -
نبودم...  نجایدونستن من کجام و گرنه منم االن ا ینبود! در واقع نم یمرگ عاد هیممنون؛ راستش... مرگشون  -

 بزرگمهر. نیبود. فرد یهسته ا یمهندس بزرگ انرژ هیپدرم 
 پر از حسرت بهم انداخت و ادامه داد: ینگاه میبرگردوندم و کنجکاو نکاش کردم. ن سر
آخه من اون موقع  دم،یکه فهم هیرو خودم مدت کوتاه نایکرده بود که در به در دنبالش بودن. ا دایپ یفرمول هیبابام  -

از پدر و مادرم به خاطر دارم. چه برسه به  یمحو یلیخ یشدم! خاطره ها یمتوجه نم یزینداشتم، چ یادیها سن ز
 که... نیا

 شده بودن. فیمشت خاطره که تو ذهنش پشت سر هم رد هی. انگار پرتاب شده بود وسط دیکش یقیعم آه
کردن که اگه اون  دشیره، تهد یبار نم ریز دنید یدادن اما وقت یکلون م یها شنهادی! اولش به بابام پیهع -

خبر  سیتونست به پل ینم یبابا رو تحت فشار گذاشته بودن که حت یجور هیکشن.  یفرموال رو نده خانواده اش رو م
 بده.
 .رهیگ یاطراف خونه امون، بابا رو تحت نظر م بیعج یکه مشکوک شده بود به رفت و امد ها سیپل اما
که نسبت بهش داشتم. که  یدیشد یبخاطر حس کنجکاو دیدونم چرا، اما من دوست داشتم حرفاشو بشنوم. شا ینم

 اعتماد داشته باشه! یطور نیا بهیغر هیتونه به  یچطور مآرشان 
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 کنج دلش برام بگه. یصندوقچه  یهم دوست داشت که از راز ها روانیدونم. انگار ن ی... نمدمیشا
دن  یم یشباهت داشته به فرمول اصل یلیکه ظاهرا خ یفرمول جعل هیشن و  یم کیبه بابا نزد اطیاحت ی... با کل -

 ... دیحرفشون و ... ! راستش منم االن نبا ریزنن ز یم یده به اونا که در کمال نا مرد یهم اون رو مبه بابا. بابا 
خواست هر طور شده حرفاشو بزنه.  یحرفش. بغضش رو قورت داد. انگار که م یاش مانع شد از ادامه  هیگر یصدا

رو با  ایبارن کل دن یم یتو آسمون که وقت یو خاکستر اهیس یگرفته بودن. مثل ابرها یخاکستر یچشماش هاله 
 برن. یآب م ریخودشون ز

که  یزیاز چ شتریب یلیدادم. انگار دلش خ یبا سکوت به حرفاش گوش م میشدن و سردرگم حیگ یوجود همه  با
ب تا یدختر چطور نی. از نگاش درد، صداش درد، صورتش درد... ادیبار یکرد پر بود. از حرفاش درد م فشیبشه توص

 همه کوله بار درد؟ نیا ریآورده بود ز
که ته حلقومش  یلعنت یخواست از شر بغض ها یتونستم بفهمم. م یرو م شیا هیچند ثان یتوقف ها لیکرد. دل مکث

بود که تا حاال سفره  نیحرف بزنه. بغض صداش نشون از ا یواضح تر یچال شده بودن، راحت بشه تا بتونه با صدا
 باز نکرده... یکس شیدلشو پ ی
به من وابسته  یداشتن. بعد از اون اتفاق سرگرد حساب یسرهنگ که اون موقع ها سرگرد بوده نگه م شیمن رو پ -

من و به عهده گرفت.  یسرپرست یدوندگ یبا کل نیهم ی. برامینداشت یا گهید کینزد یآشنا لیشده بود. و خب فام
 زدهیدوازده س دینداشتم، شا یادیگفت اما نه همه اش رو. سن زرو بهم  قتیحق واشی واشیکه بزرگ تر شدم  کمی

و  ستمیخودم با یکرد که خودم رو پا یم یکار هی شهیباشم و هم فیخواست ضع یسالم شده بود. اما سرهنگ نم
 نباشم. یمنتظر کس

 شیپ ی قهی. ارتعاشش کم تر شده بود و انگار مثل چند دقدیلرز یصداش به شدت قبل نم دیقسمت که رس نیا به
که صدمه  یداشت... غرور یزدم. غرور خاص یصورتشو محکم پاک کرد. لبخند محو ن،یتحت فشار نبود. با پشت آست

 شد... یکه باعث رو پا شدنش م یزننده نبود. غرو
 ی. نمنمیذاشت که صدمه بب یم رو داشت و نمخفا هوا یتو شهیدادم اما اون هم یکارام رو خودم انجام م یهمه  -

 من رو دوست داشت، اما اگه بگم کمتر دروغ گفتم! شتریگم که از پسر و دخترش ب
 چونه ام و با دقت نگاش کردم. حرفاش تا مغز استخونم نفوذ کرده بودن. ریزدم ز دستمو

من رو به شهادت  یر مثل خانواده نف نیشم و حساب اون نامردا که چند سیگرفتم پل میبزرگتر که شدم تصم -
 شد. یکرد. اما راض یداد و سر سختانه مقاومت م یسرهنگ اجازه نم لیرسوندن رو برسم. اوا

 نگاهش کردم. متعجب
 ؟یچطور -
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بود به صداقت  دییمهر تا هیتو چشماش  زیدادم؛ برق ر یو به تک تک حرفاش گوش محرفاش شده بودم  جذب
 حرفاش.

خواست  یهم م ییجورا هیداد من واردش بشم. اما  یو بخاطر همون اجازه نم هیخطرناک یلیگفت که کار خ یم -
 یشم. وقت یم میتسل یکشم و ک یپا پس م یام. ک یمونم و جد یم ممیمن رو امتحان کنه. که بفهمه چقد رو تصم

 یدیجد یحد باال برسم و بعد رشته  هیکه به  ییکردم تا جا یمختلف شرکت م یرزم یبودم کالس ها یرستانیدب
 بـرده بودم باال. یلیرو خ میکردم. استقامت بدن یرو شرکت م

 که افتضاحه! میو خونه دار یکه توش مهارت نداشته باشم البته به جز آشپز ستین یزیچ
 دم؛یشد، منم خند دایخنده که تو صداش پ یها رگه

 یباز یو گوش دنیمهارت ندارم. البته اگه خواب یچیتفاوت که من تو ه نیاز تو ندارم با ا یمورد دست کم نیتو ا -
 شه. یاونم م یکردن رو مهارت بدون

! پس شینیبا لبخند بب شهیهم یداد. انقدر که دوست داشت یبه آدم م یبه خنده کش اومد، لبخندش حس خوب لباش
. کردم یم شیچقد قشنگن. تو دلم تحسندونست که خنده هاش  ی! خودش هم مدیخند ینم ادیبود که ز نیهم یبرا

 ...روانین یشدم ول یم یاگه من جاش بودم معلوم نبود االن چ
 کرد. دمییتا یبار طنتینگاه ش با
 . منتها مال من دوزش بد تره.دهیبه دخترا نکش مونیچیه یول میآره! مثال دختر -

 هم نشد. ادامه داد: هیزد. عمر لبخندش سه ثان یآروم لبخند
آموزش  یمثل دوره  یزیچ هی یتو شتریشدم. اول ها که ب سیمخصوص رو رد کنم و پل یباالخره تونستم آزمونا -

 ی هیروز قض هیکه  نیراحت بودن. تا ا یلیبهم دادن که البته خ یمختلف یها تیکم کم مأمور یبودم ول نیو تمر
کنم و کامال به  دایپ ینبوده من ازش اطالع قراردر اصل  یعنی. دمیرو فهم دیجد یپرونده  هیو  دیجد تیمأمور هی

 پرونده رو خوندم. نیمن ا یطور اتفاق
.. کنه. یم فیکه داره تعر ییماجرا نیکردم ا ی. حس مابروهام ناخودآگاه درست شده بود نیشد. گره ب یجد نگاهم

از دست  یبرا یزیچ گهیته دلم بود؟ من که بعد از بابا د یبیغر یدلشوره  هیرسه. اما چرا  یرشته ازش به من م هی
 دادن نداشتم؟

که  نیبدون ا یدستم تا کاراشون رو انجام بدم و منتقلشون کنم. گاه ریاومد ز یم یمختلف یهر روز پرونده ها -
رده بودن تا ببرم تو خلوت بود. اون پرونده رو آو یلیروز سرم خ هیدادم اما...  یالشون رو باز کنم کاراش رو انجام م

 ریشد اما..خوندمش ! انقدر به سرهنگ گ یمن نم یکار یواقع اصال مربوط به حوزه مهم. در  یپرونده ها یگانیبا
 پرونده باشم اما تحت نظارت خودش. نیا یتو یشد منم به طور عمل یشرط و شروط راض یشدم که آخرش با کل
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 تخت صاف نشست. یرو
که  یکرد تا روز یسرم رو گرم م یالک یزایبا چ ییجورا هیکنم و رسما  تیفعال ادیداد ز یمکه بهم اجازه ن لیاوا -

پرونده  نیکه ا ییاز اون جا ی. ولیمحافظ داشته باش هیخواست که  یزد و م یآرشان داشت با سرهنگ حرف م
رو  یکیاداره  یو گفت که خودش از بچه هاکنه  استخدام رونیرو از ب یکیمهم بود سرهنگ اجازه نداد که  یلیخ
همراهم اومد و  ارادیدونست که من دخترم اما سرگرد ک یدر خونه اتون آرشان نم یمن اومدم جلو یفرسته. وقت یم

 یو مغرور شما اجازه نم یرتیغ یآقا نیشد. ا یبعد راض یکرد ول یرو به آرشان گفت. آرشان اول مخالفت م هیقض
شد که سرهنگ  نی. ارهیمرد هم بگ گاردیخواست برات باد یبشه. اون وقت م کتیکه نزد یمذکر جنس چیداد به ه

 ینم یزیشدم و آرشان چ یم کیبود که من به تو و روناک انقدر نزد نمیهم ی. براامیباالخره قبول کرد که من ب
 ادته؟یرو  یگفت. شهرباز

رفت.  ادمیانقد سرگرم شدم که به کل  یخورد که... ول یآ...آره! من خودمم شک کرده بودم. به قد و قواره ات ام نم -
 ... یمشغول کرده، اون روز اون مرد تو شهرباز یلیسوالم هست که به کل ذهنم رو خ هی
 .سهیاسمشون محمد ِ . اونم... پل -
؟ اگه به خاطر اون  هیباز سیو پل سیکه انقد پل هیچ هی! قضیگ یم یشم چ یمن اصال متوجه نم روانی. نیوا -

 ارسالن گرفت! ریاش رو هم برنداشتم. همه اش رو ام یپاپاس هیبگم  دینامه که با تیپوالست و وص
رو  نایرو برات باز کنم. در واقع هم هیقض ادیتونم ز ینفس! نم ستی. بحث اصال بحث پول نیکن یاشتباه م یدار -

 یبست طونمیش یتخس بودن دست و پا ی. توهم که توستیاوضاع اصال خوب ن یول میگفت یبهت م دیهم نبا
تو هچل  اتیگفتم که خودت رو با کنجکاو یسر بسته بهت م ییزایج هی دی. بایستین میهم مستق یصراط چیه به

 .یمراقب خودت باش شتریو ب یننداز
 بود؟ طلبکارانه نگاش کردم. نیهم یبرا دنیهمه صغرا کبرا چ نیا پس

 ست؟یپول ن هیکه قض هیپس چ -
نفس. اون انقدر داره  ستیارسالن پول ن ریهم نداره. مشکل ام یمشکل چینامه درسته. ه تیاول بگم که اون وص -

 پول! نینداره به ا یاجیاحت چیاز پشت بسته. ه میتونم بگم دست بابک زنجان یکه م
 زدم. یپوزخند مچهینداشت؟ ن ازیل نکرد؟ اون به پو یم فیتعر جوک

بدبخت  یبود پس؟ آزار دادن من؟ واسه  یچ یواسه  یازدواج لعنت نیپول واسش پول خورده؟ ا اردیلیهمه م نیا-
 کردن من؟

 داد. یحرفام جولون م یکه به زور صدام رو تصاحب کرده بود ال به ال یباالتر رفته بود و بغض کمی صدام
 داد. یهاش رو ماساژ م قهیو چند لحظه بعد کالفه شق شیشونیرو پ دستش رو گذاشت روانین
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بگه  یزیچ هیداد که  یلباشو تکون م یزد. هر از گاه یتو صورتش موج م یناراحت بود، کالفگ یزیچ هیاز  انگار
 هی یسرد و جد یکردم اون جهره  یتصورشم نم یو حت دیلرز یکه م ییشد. آخر سر با صدا یم مونیباز پش یول

 شه گفت: یچشماش بارون یهوا یطور نیروز ا
 ..تونستم بهت بگم آر. ی! کاش میاریبه تمام ع ی وونهید هیدختر تو  -

 و جمله اشو برگردوند: دیکش یهوف
ازش که  یخاطره دار هی یش یبابات کنارت بود؟ القل هر وقت دلتنگ م شیکه تا چند وقت پ ییتو ؟یتو بدبخت -

 من... یول یو بهش فکر کن یاریب ادشیبه  یبخوا
 کرد و زد به هدف! آوارم کرد! کیگرفت، شل نشونه

 خواستم ناراحتت کنم. فقط... ی! من نمدی. من رو نگاه کن، ببخشروانیمتأسفم ن -
 داشت بغضشو چال کنه تا تو صداش انقد پرسه نزنه. یسع
 .تونستم بهت بگم.. یکاش م یا ؟یفقط چ -
 حرفتو بزن! یکن یچرا انقد حرفاتو نصفه ول م ؟یگب یتون یرو؟ چرا نم یچ -

 هوا تکون داد. یتو الیخیب یبه نشونه  دستشو
 مونیروز هم پش هی. یکن یاشتباه م یگـه. فقط بدون دار یبهت م یروز هیولش کن. اگه آرشان بخواد خودش  -
 .یش یم

 کاریمگه چ ؟یمونیزد! چه پش یاسرار حرف م دیکل لمیجمش کردم. مثل ف عیلبم به پوزخند کش اومد اما سر ی گوشه
 طلبکار شدم. میزیچ هیکردم؟! 

 خونه؟ میچرا نرفت م؟یینجایا یچ یاصال ما االن واسه  ه؟یچ یبرا ایباز سیپل نیا یشه القل بگ یم -
 .یکه به اون عمارت عادت کرد نمیب یبه ذهنت اومد. م ییزایچ هیچه عجب. باالخره  -

 چوب خشک شد و رفت توهم. کهیمثل دو ت ابروهام
 نبود. نیمنظور من اصال ا -
. دشمنات میستیدشمنت ن میکه دور و اطرافت ینداره. نفس ماهائ دهیهوف. ولش کن اصال. جر و بحث کردن با تو فا -

 ؟یمتوجه اشون نشد یعنیکه به خونت تشنه ان.  ییگردن. همونا یکه دارن دنبالت م نییهمونا
 ا؟یمتوجه ک -
 !شونیدیگفت که د یپس سرهنگ م -
 .وارید یسرمو بکوبم تو گهیخواستم د یم
 ارو؟یک -
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 شون؟یدیند یعنیکردن.  یم بتیو تعق دنیچرخ یکه مدام دور و اطرافت م یپوش کت شلوار اهیس یهمون مردا -
 یبه نشونه  ی. سردمیو دکه تنشون بود ر یمشک یبا لباسا الیافتادم که رفته بودم خونه و چند تا ابر گودز یروز ادی

 تکون دادم: میتفه
ومده بودن. تو آرشان ا ی. اما فکر کنم اونا از طرف بابادمشونیزدن د یبار که داشتن با بابا حرف م هیآهان آره!  -

 ؟یکن یآرشان رو م یچرا انقدر طرفدار
 شدم. زیخ میجام به سمتش ن سر
 ؟ی! نکنه دوسش دارنمیصبر کن بب -

 جواب خودمو دادم. خودم
 خوره. یخودت! مطمئن باش حالم ازش بهم م یارزون -
 تق تق ضربه در اومد. یزدم صدا یداشتم حرف م نکهیا نیح در
 اومد. ییدور شدن قدما یمحض تموم شدن حرفم صدا به
 یر نبود. چشماپشت د یکس یول د،یچیعطر آرشان تو اتاق پ یبالفاصله رفت سمت در. بعد از باز کردن در بو روانین
 شده بود. یحال بارون نیو در ع یعصب روانین

 داد به در: هیرو بست و تک در
 ...اقتیاصال تو ل ه؟یچ یدون یم -
 پشت دست صورتشو پاک کرد. با
 مطمئن باش. یش یم مونیروز بد جور پش هیمتاسفم برات. نفس  -
خوام از  ینه؟ اصال من م ینگاه کرد ادیز یسیپل لمی. فیکن یم یش یم مونیپش یش یم مونیپش یبرو بابا. ه -
 .دیتمومش کن اتونمیمسخره باز نی. ارهیمن رو بگ یتونه جلو ینم چکسمیبرم ه نجایا

 بلند خودم رو به در رسوندم. یوار از جا بلند شدم و با قدما کیریستیحرص و ه پر
 پر تحکم گفت: ییصدا و مانعم شد به حالت داد با ستادیداده جلوم وا هیکه به در تک روانین

 .یر یجا نم چیتو ه -
 مثل لحن خودش گفتم: یحالت با
 !یکن ینم نییتو تع گهیاون رو د -

 آرشان شده بودن. یحرفا هیناخودآگاه شب حرفام
 رنیتونستن رد تو رو بگ یم عیعمارت؟ هان؟ سر میچرا نرفت یکن یگم دنبالتن. فکر م یاحمق م -



 

 

88 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

. میبرت گردون میتون ینم گهی... د یول نیک میدونست ی. ازت رد و نشون دارن! اول ما نمدنیازت فهم ییزایچ هی
 بالفاصله ... رنیخوان رو ازت بگ یکه م یاگه اون ینفس حت

 ؟یچرا ساکت شد ؟یبالفاصله چ -
 تکون داد. داد زد: یسر کالفه

 !یریم یکشنت. م یم -
 !وفتهیاتفاق ب نیخوام زود تر ا یعه. پس لطفا برو کنار من م -
. اگه سین یمشکل ریباشه! بم یریبم یخوا یکه تو م نیکردم. ا یاالن خودم خفه ات م نیاگه دست من بود، هم -
تموم شه. بعدشم  تیپرونده با موفق نیا دیقبلش با ینداره! ول یبه من ربط رم،یگ یمن جلوت رو نم یخوا یرو م نیا

 !نمیاو رو بب افهیخوام ق ینم گهیدخواد برو اصال  یدلت م ییخواد بکن هر جا یدلت م یهر کار
 بود... ختهیتو دلم فرو ر یزیچ هی
 شدن خودمو باختم. گفتم: یعصبان قهیساعت برام حرف زد اما در عرض دودق هی نکهیا با
 ؟ گفتم که مال تو. یهان ؟ دنبال ارشان ؟یزن یموضوع به قول خودت پرونده جوش م نیا یاصال تو چرا برا -
 بگم من خودم... دیکه با نهیتو؟ اگه منظورت ا یگ یم یچ یفهم یم -
 آروم زمزمه کرد: نییسرش رو انداخت پا دیکه رس نجایا به
 دوس دارم ... ویکیخودم ... -

 پر تحکم اش گفت: یبلند ول یبرگشت و با صدا شیرو آورد باال؛ دوباره به حالت قبل سرش
 شیخانوادگ یرگه  هی. استیآس یقاچاقچ یایماف نیاز بزرگتر چیکه ه رانیا یایافم نیارسالن فرهان از بزرگتر ریام -

 نیبوده؛ ا سشهیارسالن رئ ریکه االن ام یهمون باند سیبوده و اونم رئ ییکایپدر بزرگ آرشان آمر یعنی ه؛یکائیآمر
 شن. ینم الیخ یتا به خواسته اشون نرسن ب میکه ما باهاش سر و کار دار یباند

 از رو در برداشت و ادامه داد: دستشو
 شن. ینم الیخیپاشون. و تا به خواسته اشون هم نرسن ب ریزارن ز یشده هر نفر و هرقدر آدم رو بخوان م -
 یریبم یاگه تو هم بخوا ی. حتیا گهید زیچ چیو حقوق بشر و نه ه نیو قوان مونیو ا نینه د شونهیحال غمبریخدا پ نه

پرونده مربوط به خانواده  نیزنم؟ چون ا یپرونده رو م نیچرا جوش ا یکه گفت نیدم. ا یاجازه رو بهت نم نیمن ا
 من رو ...! یباند بود که خانواده  نیمنه! ا ی
 ریکه ز ییپرونده ها یکه ته گلوش بود از همه  یبا بغض دنیکرد تا با بغض تو گلوش بجنگه. انگار جنگ یتقال م باز

 دستش بوده، براش سخت تر بود.
 بوده و هست ! ... ایبردن اون عوض نیشدن داشتم از ب سیکه از پل یهدف نیدر واقع تنها هدف و بزرگتر -
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 چرا من؟! فهممی! هر چند من هنوزم نمیگ یکه م هیطور نیاز من تو خطره اگه ا شتریپس جون خودت ب -
 دیقبلش با یآرامشه. ول نیبزرگتر میمن و زندگ یپرونده موفق نشم. مرگ واسه  نیاگه تو ا رمیدم بم یم حیترج -

 کنم! یتالف
 .رونیحرف رفت ب یب یدر رفت کنار و بعد از مکث کوتاه یجلو از

 روانیبودمش که ن دهیحر د دونیم یو تو یدر همون مرد که اون روز تو شهرباز یطور که در باز بود از ال همون
 . دمیگفت اسمش محمدِ رو د

داده بود و با دستاش سرش رو نگه داشته بود پ. رد نگاهش رو گرفتم؛  هیرنگ تک یو ناراحت رو مبل خردل دپرس
 هم نداشت! یکیزیکرد اما انگار کال حضور ف ینگاه م نیرو به روش رو زم یقال یور زیو ر یرنگ یبه گلها

بود و  دهیز کشدرا ونیکه چند متر دور تر از محمد کنار تلوز یکاناپه ا یکه رو دمیچرخوندم و آرشان رو د چشم
 گذاشته بود. شیشونیپ یساعدش رو رو

که زده  ییکه از حرفا نهیا قتیاالنش منم؛ اگه نخوام دروغ بگم حق یو کالفگ یشونیپر نیا لیکردم دل یم حس
 شد... یعذاب وجدان داشتم. و چند حس مختلف که همشون باعث گنگ شدنم م کمیبود  دهیبودم و آرشان شن

 وار تو خودم جمع شدم و پلکام رو بهم فشردم. نی. جندمیرو آروم بستم و دراز کش در
! مثل ادیبابا! نبودنت بد به چشم م یستین اد،یعجب به چشم م ییتنها ب،یو غر بیعج یهمه اتفاقا نیروزا با ا نیا

 !امییتنها
 خروار ها خاکه. ریکه پشتم بود حاال ز یکوه
 رفته ... ادشیرو  دنیوقته نفس کش یلیبرات تنگه! نفست خ یلیخخدات؟ دلم  شیبابا؟ پ ییکجا

 زمانه خورد شده است، یچرخدنده ها ریکه ز یو تنها با جسم خسته
 نشسته ام، یستگاهیا یرو
 است، یکه نامش زندگ یمانده ام از قطار جا

 است. یروحم مدت هاست باران یچشمانم که نه؛ هوا یهوا
 .میشده در گلو ینگهبان یلعنت بغض

 خراشد. یرا م میرحم صدا یمغرور و ب و
 خواهم، ینم ایاز دن یادیز زیچ

 خلوت یباشم و اتاق من
 خواب یباشد و خودم و قلندر ب میها ییتنها
 میکن یکز م یبا هم گوشه ا ییتا سه
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 .میشمار یرا م مانیها درد
 میکش یرا به آتش م مانیها خاطره

 میساز یرود م مانیاز اشک ها و
 .میساز یم یقیقلبم قا یخورده شکسته ها با

 میکن یرا نبش قبر م میوجودمان چال کرده بود یرا که قبال در کوچه پس کوچه ها ییآرزوها
 م؛یکن یآب رود م یو روانه  میگذار یم قیقا یرو

 !مانیاشک ها رود
 ها یحوال نیدرست در هم ییجا و

 مانده بود یکه باق دیاز ام یکوچک نور
 شود، یم خاموش

 میشو یتمام م و
 مرده... یروح یخاکسپار یشود برا یم یماند و سوهان یم یجسم مغرور لعنت نیا اما
 .دیکه خواب منو تو چنگال خودش کش ییبازشون نکردم تا جا گهیشد اما د سیچشمام خ یدونم ک ینم

اطراف رو پر کرده بودن  یبلند یسنگ فرش شده بود و درختا یپام به طرز قشنگ ریز نیبود؛ زم یو ابر کیتار هوا
 کرد. یآسمون رو پنهان م شونیدگیو سر به فلک کش

 .یپهن تر یداشت و هم تنه  یهم قد بلند تر ه؛یاز درختا معلوم بود پر سن و سال تره از بق یکی
 گرفت. یدیغرش رعد و برق اومد و چند لحظه بعد بارون شد یصدا
 شدن. یدرشت تگرگ م یبه دونه ها لیبارون داشتن تبدکم قطرات  کم

 بودم. ستادهیشد وا یم شتریبارش تگرگ که کم کم شدتش ب ریپناه ز یو ب سیخ یبارون خورده  یجوجه ها مثل
 .دیلرز یکرده بودم، بدنم م خیشد؛  یازم دور م رمیپناه بگ رشیرفتم تا ز یکه م یهر درخت سمت
 حاصلم. یب یشدم از تقالها خسته

 ببره. نیو گذاشتم که تگرگ بزنه به تنم و آهسته آهسته منو از ب ستادمیجام وا سر
 به تگرگ شده بود. لیتبد شیپ ی قهیکه چند دق ینه به شدت بارون یشده بود ول ی. چشمامم بارونیلیداشت، خ درد
 سمت کشوند. هیدستم رو گرفت و با قدرت منو به  یکیخودم حس کردم.  یرو رو یاهیس ی هیسا

 مخالفت نداشتم؛ خسته بودم! ییکرد که توانا یشده بودم. تنم انقدر درد م مشیتسل انگار
 دهیهمون درخت پر سن و سال و سر به فلک کش رینظر گذروندم. ز ری. با تعجب اطراف رو از زستادیلحظه بعد وا چند

 نبود. یکرد و ازم فرار یدرخت حرکت نم گهیبودم اما د
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 سرم. یچتر گرفته بود باال هیهاش رو مثل  شاخه
 پوش. اهیشدم به مرد س رهیچرا اما برگشتم و با نفرت و چشم غره خ دمینفهم

. انگار که دلخور و ناراحت بود. از کنارم رد شد و رفت نمیتونستم بب یصورتش رو نم ده؛یورز یداشت و بدن یبلند قد
 بعد محو شد. هیبارش تند تگرگ و چند ثان ریز

شدن، بدون  یتگرگ از کنارم رد م یشدم و قطره ها ینم سیخ یبارش تگرگ ول ریبودم ز ستادهیگوشه وا هی خودم
 درخت کز کردم. ریکه ز نمیتونستم خودم رو بب یکه بهم برخورد کنن. خودم م نیا

 یانجام م ییکارا درخت بود، ریکه ز یا گهیبودم که اون مرد رو دلخور و ناراحت کردم اما انگار اون منِ د ناراحت
 داد که دست من نبود!

شه دو تا چشم  بیکه غ نیشد؛ قبل از ا یو از کنارم رد م رونیب ومدیدرخت داشت م ریپوش از ز اهیاون مرد س یوقت
 .دمیرنگش د اهیبلند س یکاله بلند بارون ریرو از ز نیغمگ یسورمه ا یآب
 غم. یپشتش درد داشت! و کل که انگار یا مهیو نصفه ن یلبخند تصنع با

 .نهیبود روبب ستادهیبارون وا ریکه ز یتونست من یپوش نم اهیس مرد
 رد شد و رفت ... نیهم یبرا
که  یهر چ دمیبه خودم اومدم فهم یبودم اما وقت جیگ کمی. اول دمیکه اومد از خواب پر یرعد و برق بلند یصدا با
 بودم شدم. دهیکه د ییها زیکه محو خواب و چ دیرس یبه نظر م یاون قدر واقع یخواب بوده. ول دمید

 شد. یپنجره روشن و بعد خاموش م یاومد و هر از گاه یشر شر آب م یصدا
 دمیرو کندم و پرده رو کامل کش شهیپشت ش یداد که شب شده. رفتم سمت پنجره؛ روزنامه  یهوا نشون م یکیتار

 اومد؛ یکنار. بارون م
 شد. یم دهید شهیش یهم رو یمه کم شه،یخورد به ش ین مدرشت بارو قطرات
مه  یپنجره  یلبام نشست. انقد تلخ که کامم رو هم تلخ کرد. انگار بچه شده بودم، انگشتم رو رو یرو یتلخ لبخند

 کردم. یو اسمم رو حکاک دمیگرفته کش
که  یپنجره ا یباره. به سخت یکردم داره تگرگ م یلحظه فکر م هیبارون انقدر بزرگ و درشت بودن که  قطرات

 بارش بارون. ریبسته بود رو باز کردم و دستم رو بردم ز
 هیداشتم. انگار تو  یکرد. حس خاص یانگشتام چکه م نیقطرات بارون شد و بارون از ب سیدستم خ دهینکش هیثان به

. ناینبود به جز ا یچی... هیچیه گهیخاک بارون زده و د یبارون، بو یصدا یفرو رفته بودم. از طرف بیعج یخلسه 
 بارون! قط. فقط و فدیبار یانگار کل شهر خواب بودن و فقط بارون م
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 یکه رو یآب یشد تو یو نم زده کرده بود. عکس درختا رو م سیانداختم. بارون همه جا رو خ رونیبه ب ینگاه مین
 .دیخونه چرخ نییپا ی. نگاهم ناخودآگاه تو محوطه دیجمع شده بود د نیزم
 اطراف خونه رو احاطه کرده بود. کینسبتا کوچ اطیح هی

 بود. ییالیو یمثل خونه ها بایخونه تقر ینما
 یم بمیگوش نواز شر شر بارون ترغ یالخصوص صدا یبودم و عل دهیکه د یبارون. خواب ریخواست برم ز یم دلم

 کرد.
بارون  ریز دیگفت که االن با یکرد و بهم م یوجودم وادارم م یتو یزیچ هی یشم ول الیخیخواستم ب یم یبار چند

 باشم.
انگار همه رفته بودن  ومد،یاز باال م ییصداها هینبود.  ییرایپذ یتو ی. کسرونیدر اتاق رو باز کردم و اومدم ب آروم

 .رونیخونه رو باز کردم و اومدم ب یباال. در ورود یطبقه 
 یقشنگ یپر از آب که با برخورد قطرات بارون سمفون ی. چاله هادیچک یبود که از سر و روم آب م دهینرس قهیدق به

 کردن که بپرم توشون. یکردن، وسوسه ام م یدرست م
 بچه شده بودم. انگار
ذهنم  یرو پرده  شونیکیصندوق خاطرات ذهنم رو باز کرده بود که موج خاطرات به ذهنم هجوم آوردن.  یکی انگار

. در رونیب میبود. اما مامان اصرار داشت که بر ی. هوا ابرکین کیپ میرفته بود م،یجون گرفت؛ من و بابا و مامان بود
درختا و  نیسه نفره. بعد از خوردن عصرونه ب یه گردش خونوادگی میقبول کرد که بر یبارون دنیآخر بابا با شرط پوش

 نم نم بارون شروع شد. عت،یسبز طب یفضا یرو
 بارون شدت گرفت. میها رو جمع کرد لهیانداز و ظرف ها و وس ریکه ز نیهم

بارون باشم و  ریخواست ز یمن دلم م یشدن و به زور منو هم وادار کردن سوار شم، ول نیو بابا سوار ماش مامان
آسمون رو هم  یتک اهیس یابر ها یبراق! حت یلیبزرگ بودن و خ یلیآب خ یکنم. آخه چاله ها یپرسه بزنم، آب باز

 دادن. ینشون م
 دنییشدم. شروع کردم به دو ادهیرو باز کردم و پ نیکه بابا استارت زد، در ماش نیهفت سالم بود؛ هم شیش بایتقر

 هی دمییدو یدنبالم. همون طور که داشتم م دییشد و دو ادهیانقدر که ازشون دور شدم. هم زمان با من مامان هم پ
 نیهم یپشت سرمه برا قایحواسم نبود که مامان دق وش،ت دمیگل کرد و با قدرت پر طنتمیش دم،یپر آب د یچاله 

 رو سر و صورتش. دیآب پاش
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کرده  یرو بسته بود؛ چشماش رو که باز کرد مظلومانه و ناراحت و پر بغض نگاش کردم، بدجور خرابکار چشماش
تو بغلش چلوند حالت چشما و صورتم اومد سمتم و منو محکم  دنیبودم. هر لحظه منتظر بودم که دعوام کنه اما با د

 و قلقکم داد:
بار آخرت  یخونه ها. ول میگرد یفرار کن وگرنه بر م شمارمیتا سه م م؟یکن یخواد آب باز ی! دلت مطونینفس ش -

 بچه! ی! سکته مون دادناییپا یپر یم نیدفعه از ماش هیباشه 
 .دیباز نگاش کرده بودم که خند مهین یمتعجب و با دهان من

 :گفتم
 ؟یا یآب باز یگرگم به هوا م؟یکن یبه هوا بازگرگم  یعنی -

 .نمیبچ یجمله هامو درست و حساب اتیاونقدر بزرگ نشده بودم که بتونم جزئ هموز
از دستت در  دینبا یدیرو د یپر آب یدم. هر چاله  یقلقلکت م رمتیوگرنه اگه من بگ یفرار کن دی! تو باگهیآره د -

 توشون. یبپر دیبره؛ با
 کرد. یم یمن بچه شده بود و پا به پام باز یطنتایبه خاطر ش مامان

 :گفتیخندون م یو مدام با صدا نیکرد برمون گردونه تو ماش یم یو سع دیدوئ یهم چتر به دست دنبالمون م بابا
 ریبچه ها افتادن دنبال هم ز نی! نگاه کن ! مثل انیش نیسوار ماش نیمگه دستم بهتون نرسه پدر سوخته ها! بر -

 شونو بکنم. یپرستار دیخونه من با یافتن گوشه  یخورن م یبارون. فردا پس فردا دوتاشون هم سرما م
 کرد. یم طنتیو ش دیخند یحال نگرانمون بود هم پا به پامون م نیزد هم در ع یغر م هم
کردم خوش بخت  یشده بود و احساس م یو داد مامان با هم قاط غیبابا و ج ادیمن و داد و فر غیج یروز صدا اون
اما همون  میکه با هم باش ومدیم شیکم پ نیهم یمنم. اکثر اوقات مامان سرکار بود و برا ایکل دن یآدم تو نیتر

 کرد... یکه نبودو م ییلحظات کم هم جبران تموم لحظه ها
تر بود و  فیدتر بود. چون بدنم ضعمن ب یسرماخوردگ ی. ولمیسرما خورد یکه دو روز بعد من و مامان حساب بماند
مونده بودن و مدام  داریسر من ب یکه سرما خورده بود، همراه بابا تا صبح باال نیتب کرده بودم. مامان هم با ا یحساب
 .رفتن یذاشتن و قربون صدقه ام م یدستمال م میشونیرو پ

. میشونیپ یشده بودن. ناخودآگاه دستمو گذاشتم رو یصورتم قاط یخودم اومدم. اشکام با قطرات درشت بارون رو به
نه... انگار هنوز رد دستش  ایتب دارم  نهیخواست بب یکردم که م یحس م میشونیپ یانگار هنوز دست مامان رو رو

لبم جل گرفت، هل دادم به  یکه گوشه  یناخودآگاه نبض گرفت. بغضمو با تلخند میشونیبود. رگ پ میشونیپ یرو
 .رونیسمت ب

 بودم. ستادهیبارون وا رینقطه نا معلوم ز هیبه  رهیحرکت و خ یب
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پر از آب  یچاله  هیتو  دمیپر امیزدم؛ چشمام رو آروم بستم. دستام رو از هم باز کردم و درست مثل بچگ یتلخند
 کرد. یو سر تا پام رو گل رونیب ختیچاله جمع شده بود ر یآب تو یکنارم. هرچ

چند  یاومد. برا یکه دنبالم م دمید یبسته صورت محو مامان رو م یسرخوش به کارم ادامه دادم. از پشت پلکا یول
 که نفسم بند اومد. دیرس یبه نظر م یلحظه انقدر واقع

وجود  گهیکه پشت پلکام نقش بسته بود، حاال د یریچشمامو باز کردم. تصو عیاومد. سر اطیباز شدن در ح ژیق یصدا
 .نداشت

خواست باز با غرغر هاشون من رو  یشدم. دلم نم میدرخت پناه گرفتم و قا هیپشت  عیافتادم. سر روانیآرشان و ن ادی
 مورد اصابت قرار بدن.

مامان و بابام... سهم من که فقط داشتن خاطره  یبارون باشم... با خاطره هام... خاطره ها ریخواستم فقط ز یم
 هاشونه و بس، نه خودشون!

بدم،  صیتشخ اتشویتونستم محتو یفاصله م نیهم پر بودن و از ا یتو دستش که حساب کیبا چند تا پالست انآرش
 رفت سمت خونه.

 بود نشستم. الیپشت و ینیسقف تزئ ریکه ز مکتین هیکه از رفتنش مطمئن شدم رفتم پشت ساختمون و رو  نیهم
 بودن. سیجاها خ ی هیبق

 قهیچند دق یشدم. اما انگاردافکارم قصد نداشتن برا رهیاز بارون بود خ یکه ناش نیلحظه ساکت فقط به برق زم چند
ذهنم. زمزمه وار شروع  یشعر اومد تو هیدادم.  یصدا تاب م یهم که شده منو به حال خودم رها کنن. پاهام رو ب

 راحت بشم. رمس یرنگ و وارنگ تو یکردم به خوندن. بلکه از شر فکر ها
 بارون -
 و سرم،زنه ر یم
 شوره اشک چشمامو، یم

 تو دلم، حرف
 راه صدام و گرفته

 ینیبب یستین
 خراب شبام و... حال

ناگفته  قایاز حرفا که دق یسر هیخاص داره.  یحرفا یسر هی یخورد. هر اهنگ یآهنگ بدرد االنم نم نیانگار ا نه
بود که اغلب آدما  نیبخاطر هم دی. شاارتشونیبه زبون ب یتونه به راحت یکه خود آدم نم ییزایدل آدمن. چ یها

 دن. یآهنگ گوش م
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 اومد تو ذهنم: گهید زیچ هی
 چراغ... یاتاق ب هیها بارون، من و نور شمع و  شهیکوبه رو تن ش یداره تند تند م بارون،

حال که  یزیسرم آهنگ گوش داده بودم اما چ یمو یتار ها یزد. اندازه  یعاشقونه م یادیآهنگم ز نیانگار ا نه
 .ومدینم ادمیدلمو بگه 

 از دوستام افتادم. یکیشعر  ادیهوا  یب
 یشعرو با هم م نیا یلیخ م،یکم سن تر بود یوقت مویم ادمی. داشت. چشمامو بستم یقشنگ یمعنا یسادگ نیع در

 جا خوش کنه! گهینفر د هی یکنه و بره رو لبا یلبام اسباب کش یامشب قصد نداشت از رو ی. تلخند لعنتمیخوند
 شه،یزنه به ش یبارون م -

 شه،یتو صدام آت غم
 گـه دوباره، یم دلم

 شه. یدرست نم یچیه
 بارن، یدارن م ابرا

 من غصه دارن. مثل
 هاشون جور واجور، قصه

 نالن. یدارن م همش
 ها تو ابرا، ستاره
 شدن. میقا یانگار

 من دوباره یچشما
 و تر شدن... ننیغمگ

 نیگـه باز مراقبش نبود یم یکرد، ه چارمونی! آرشان پوست کله امونو کند! بنمیتو؟ پاشو؛ بلند شو بب یینجایا -
 . خونه رو گذاشته رو سرش.ختهیرو بهم ر الیسرش اومده باشه! کل و ییشده کجا رفته نکنه بال یچ سیمعلوم ن

 کرد. یبود. موشکافانه نگاهم م ستادهیرو به روم وا نهینگاه کردم که چتر به دست و دست به سـ*ـ روانین به
موندن! نه انگار  یمراقبم م دیبودم که با یدو سه ساله ا یزد که انگار من بچه  یحرف م یطور هیکردم.  یهوف
 بود که بتونم تصورشو بکنم! یزیتر از چ یجد یلیخ هیقض
لشکر داستان! اما حس  هایس تیشخص دمیتهش؟ شا ایقصه بودم؟ سرش  یکجا قایبود؟ من دق یقصه چ نیا ته

تا به  شونیبخون یزور یمدرسه که مجبور اتیکتاب ادب یتو یاز داستانا ی. مثل بعضداستان نداشتم نیبه ا یخوب
 !یو چه نخوا ی. چه بخوایریادبگیو ازش درس  یآخرش برس
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بارون آرومم کرده بود اما کالفه  یصدا نکهیشدم. کالفه بودم. با ا یراه روانیحرف از جام بلند شدم و دنبال ن یب
 گم شده باشه! دهیسر به فلک کش یجنگل بزرگ با درختا هیآدم که تو  هی نی. عبودم و سر در گم

 .دیچیتو وجودم پ یدلچسب یگرما هی الیرفتم داخل و یوقت
 د...بو الیتو و یکردم. بخاطر گرما یرو که رخنه کرده بود تو تنم حس م ییتازه داشتم سرما انگار

بودن  دهیچسب سمیخ یانگار رگ به رگ شد. صورتم رو جمع کردم و چند بار پشت سر هم عطسه کردم. لباسا مینیب
ندارم که بپوشم در حال حاضر! صورتم گرفته شد و کالفه به لباسام  یچیه دیجد یالیو نیافتاد تو ا ادمیبه تنم. تازه 

 یحس بد یلیکشه! خ یانتظارمو م یکار کنم و چ یچ دیبا قایدونستم دق ینه م م،ییدونستم کجا ینگاه کردم. نه م
 !یلیبود. خ

 نفس! -
 یرفت. از ترس برگشتم سمت آرشان و با چشما ادشینبض گرفتنو  هیقلبم چند ثان دم،یکه شن یداد مانند یصدا با

 گرد شده نگاهش کردم.
 .ختیر یگاه دلم هررصدام کرده بود که نا خودآ یدلخور یبا داد و چاشن یطور هی

که چشماش به  نیام باز شد اما هم افهیق دنیلحظه صورت اخمالوش با د هی یباز مونده بودن. برا مهیبه حالت ن لبام
 غضب که چه عرض کنم برج زهر مار! ریافتاد، شد مثل م سمیو خ یگل یلباسا و سر تا پا

 منو دنبال خودش کشوند. دم،یبه خودم لرز کمیدستش  یرو که تو دستش گرفت از گرما سمیخ یسمتم. بازو اومد
 کردم. یحس م ینطوریکرده بود که ا شهیشده بودم و سرما تو وجودم ر سیواقع دستش گرم نبود اما من انقدر خ در

 گـه: یم یچ دمیشن یم مهیزد که نصفه ن یلب غر م ریز ییزایچ هیرفت  یکه راه م یطور همون
تا  ارهی...فقط بلده جون منو ب سین الشمیخ نیکار کرده. خودش که ع یبا سر و وضعش چانگار بچه اس. نگاه کن  -

 ..خوره که . یسرما م یجور هیوضع  نیدونم با ا یکله ام، من م
 داخل. میاتاق رو باز کرد و رفت هی. در دمیحرفاش رو نشن هیبق
 یریش دیو کنسول سف نایآ هیو  نیکرم رنگ کف زم کیکوچ ی چهیقال هیتخت بزرگ دو نفره وسط اتاق بود و  هی

 اتاق. یگوشه 
که سمت چپ اتاق کنار تخت  یکیکوچ ی نهیرفت و عالوه بر اون شوم یاتاق به شمار م نیاتاق تنها تزئ یاسی رنگ

 خورد. یبود به چشم م
 بود. نهیهم درست مقابل شوم چهیقال اون

 پشت سر من که تازه متوجهش شده بودم. یواریدست منو ول کرد و رفت سمت ساک کمد د آرشان
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و شلوار اسپرت هم رنگ  شرتیت هیداشت و  یمیکه توش آستر ضخ یکلفت مشک وشرتیس هیلحظه بعد با  چند
 اومد سمتم. یطوس

خاروند و موهاشو بهم  یاش سرش رو م گهیبا دست د یکه از کالفگ یدستش لباسا رو گرفت سمتم و در حال هی با
 گفت: خت،یر یم
 تمیضرور ی! لباساستهیتو تنت وا دوارمیالقل ام یعنیاندازت بشه،  دوارمیکه دارم. ام هییلباسا زیسا نیتر کیکوچ نایا -

 یفکر باش یکردم انقد ب یفکرشم نم یول ارمیاحتماال داره. قرار بود فردا برم چند دست لباس برات ب ر،یبگ روانیاز ن
 ... دهینرسهنوز  یزود نیو به ا یجور نیکه ا

 حرفش رو خورد. یسر تا پام اشاره کرد و ادامه  به
 : دمیلب اش رو شن ریز یزمزمه  یول
 فقط! شهیدسته گِل کاشته رو لباساش! سرعتت قابل ستا چ،یدسته گُل که ه ومدهین -
 که کامال خارج بشه گفت: نیو قبل از ا رونیاتاق رفت ب از
 !یزود لباسات رو عوض کن، موهاتم خشک کن... سرما نخور -
 تو دستم انداختم. یبه لباسا ینگاه مین
آرشان  نکهیته دلم انگار خوشحال بود از ا یزیچ هیپوستم سر خورده بود و تو وجودم جا گرفته بود.  ریز یحس هی

 نگران من بوده.
معلق پخش و پال  یها ژنیاکس نیهوا ب یدادم تا افکارم تو تنم مور مور شد. سرمو تکون ؟یآخه آرشان و نگران اما

 بشن.
 .ستادهیدر وا یجلو دمیرو صدا کنم که د روانیدر اتاق رو باز کردم تا ن یال

خندون و با  روانیانداختم که ن کیبه پالست یداد دستم. متعجب نگاه رهیت یرنگ کیپالست هیورد سمتم و آ دستشو
 شرم گفت:

 یالخصوص به ظاهر پسر بودنم، عالوه بر گن مخصوص موارد اضطرار یکردم، و عل یم یکه باز یبه خاطر نقش -
 دارم. میکوله پشت یچند دست به مقدار الزم تو شهیرو هم
 یکه حس م دمیدر رو بستم. انقد خجالت کش عیازش تشکر کردم و سر یهم سرخ شده از خجالت سر سر خودم

 باره. یم شیکردم از گونه هام آت
 بود. یدنید تیام تو اون وضع افهیکردم. ق ضیرو تعو لباسام
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نگم که بهتره! تو لباسام گم شده بودم رسما! با  شرتیتنم، از ت یشده بود تو یاسپرت آرشان مثل شلوار کرد شلوار
خوام برم کنسرت رپ  یکرد م یدونست فکر م ینم یگنده و تو چشمشون، هر ک یاون لباسا و مخصوصا مارک ها

 زنده داشته باشم! یااجر
 تخت ولو شدم. یمغموم رو یدر هم و حالت یا افهینزارم کردم و با ق ی افهیاز ق یا ناله

 سمیخ یموها شتریکردم، ب یچون لباسام رو عوض کرده بودم کمتر احساس سرما م یول دیلرز یم کمیهنوز  بدنم
 شد سردم شه. یبود که باعث م

 کنم. دایرو پ ییرو تخت بلند شدم و کل اتاق رو گشتم تا تونستم باالخره سشوار کذا از
 یفکر م نیپتو فرو رفتم. داشتم به ا ریو ز یرو که خشک کردم خودم رو پرت کردم رو تخت و تشک فنر موهام

استاده  چوندنیتو پمطمئن بودم  ی. اما از طرفرونیزبون آرشان بکشم ب ریرو از ز یهمه چ یکردم که فردا چطور
 بده. حیفرستاد تا قانعم کنه و توض ینم روانویوگرنه ن

خواستن ازم  یداشتم که م یاخه مگه من چ یبخاطر من بود! ول ایبدبخت نیا یهمه  روانین یطبق گفته ها اما
 شده؟ یگن چ یکدومشون نم چیآدم ه نیبخاطر منه پس چرا ع زایچ نیا یاگه همه  رن؟یبگ

 هستن! ایدونم ک یکه نم ییکذا یو هم از آدما قتیداشتن فرار کنن. از حق یسع یجور هیهمه  انگار
 رفت و خوابم برد. نیتنم از ب یپتو نشده بودم که کم کم اثرات سرما از تو نیدلنش یغرق گرما هنوز

شدم.به  بود که متوجهش یزیچ نیاول میشونیپ یرو یزیچ یسیخودم چشمامو وا کردم. احساس خ یسرفه  یصدا با
 کرد. یو درد م دیکش یم ریبرق وصل کرده بودن که بدجور ت انیپلکام رو باز نگه داشتم. انگار به سرم جر یسخت
 برام واضح شد. ریچند بار پلک زدم تا باالخره تصاو دم،ید یتار م کمی اول

 ؟یدارینفس؟ ب یشد داریب -
 . سرم رو بردم باال و به آرشان که باال سرم نشسته بود نگاه کردم.دیچیآرشان تو سرم پ یآروم و خسته  یصدا

 .ومدینم یا گهید یصدا چیبود ه وارید یکه رو یکیکوچ یواریتاک ساعت د کیت یجز صدا به
دادن. گلوم بد  یشب رو نشون م میبود. دوباره به ساعت نگاه کردم؛ عقربه ها سه و ن شیهوا مثل گرگ و م یکیتار

 هم سرفه کردم. گهیسوخت. چند بار د یجور م
 افکار من بودن. نای. اما در واقع ارونیب ومدیم دیمزاحم تو گلوم بود که با سرفه با یتوده  هیخودم نبود. انگار  دست
 زد. یچشماش به چشم م یدیسرخ تو سف زیر یها رگیزد، مو یم یبه سرخ یخواب یآرشان از ب یچشما

 ظرف آب کنارش. هیدستش بود و  سیدستمال خ هی
با  دیخمـار و تب دارمو د یچشما ی. وقتمیشونیپ یذاشت رو یکرد و م یم سیدستمال رو تو ظرف خ یاز گاه هر

 گفت: یلحن آروم و مهربون



 

 

99 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

 .رونیب ختیتموم دل و رودت ر یآب جوش بخور. انقد سرفه کرد نیاز ا کمینفس  -
 خط انداخته بودن. دیمثل کل یزیچ هیسوخت. انگار روش به  یبد جور م گلوم

 عقب. دمیخوردم و بالفاصله سرم رو کش کمی
 اعتراض گفتم: یداغون به نشونه  یبا همون صدا دوباره

 خوام! یگرمه آب خنک م یلیخ نیا -
خمارم بود که درست و  یاز اثرات چشما دیرسه؟ شا یبه نظر م نیریکردم اخمش انقد ش یکرد. چرا حس م اخم

 !دیچ یم السی. چشمام آلبالو گمدید ینم یحساب
 یبند دار هیکه هست. از سر شب  نهی! هم گید نهیهم یاریدر م یصدات! انقدر تخس باز نیمونده با ا نیهم -

 .یکن یسرفه م
 ناله کردم: یلحن بغض الود با
 !رمیم یخوام تشنمه دارم م یخوام من آب خنک م ینم -

 که چشمام رو بستم. میشونیبهم رفت که ساکت شدم. دستش رو دوباره گذاشت رو پ یغره ا چشم
 .رونیجاش بلند شد و رفت ب از

بشونم. منتظر بودم که آرشان  یباالخره تونستم حرفم رو به کرس نکهیمنتظر آب خنک بودم و خوشحال از ا سرخوش
 ظرف کاسه و قاشق وارد شد. هیباالخره از درگاه در با 

بد جور اثر گذاشته  یزدن. نه انگار تب لعنت یشدم. انگار چشماش برق م رهیباال سرم نشست. به چشماش خ هدوبار
 !میهمه چ یبود رو
 یدادم به تاج چوب هی، تک نمیخم شم و بش کمیگردنم و کمکم کرد  ریدستش رو برد ز ؛یرو گذاشت رو پاتخت ظرف
 تخت.

 ت دستش و آورد سمتم.کردم که ظرف رو گرف یداشتم نگاش م کنجکاو
 شد. یکه از شدت داغ بودنش ازش بخار بلند م یخورد به آش داغ نگاهم

 خواستم اون وقت ...! یخنک م زیچ هیرفت تو هم؛ من االن  ابروهام
 شده بود که آرشان قاشق رو برد تو ظرف و ظرف رو گذاشت رو پام. زونیرو مخ شد! لب و لوچه ام آو نیباز ا یوا
 کنه. یبخور واسه گلوت خوبه گلوت رو نرم م س،یداغ ن ادیاش نگاه نکن، تست کردم ز افهیبه ق _
 خوام! اه. یکلمه گفتم آب خنک م هیخوام!  ینم -
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خودت رو داغون  یخوا یصدات و گلوت فقط آب سردت مونده! رسما م نیبا ا س؟ین تید ِ آخه تو چرا حرف حال -
نگهت  داریقرن ب هیانگار  یبود دهیخواب یجور هی. یشامم که نخورددم.  یهم به زور به خوردت م ینخور ؟یکن

 .نمیداشته بودن. دهنتو باز کن بب
 زنه، غر زد: یکه انگار با خودش حرف م یلب پچ پچ وار طور ریز
 !میبچه ش یمونده بود له له  نیهم -

 با رگبار حرفاش منو نشونه گرفته بود که وقت نکردم فکر کنم االن جواب کدوم حرفشو بدم. انقد
نشدم  فشیداد. حر یم لمیزاشت روش تحو یتا م شصدیزدم ش یم ی. هر حرفیعنیهم نداشتم که بهش بدم  یجواب

 کرد. یم میبود که عاص نیهم دیوقت! شا چیه
 کردم قاشق وارد دهنم شد. اخم کرده بود. ینگاش م رهیخ رهیدهنم رو باز کردم و همون جور که خ ناچار

بشر  نیکردن ا تیخنده دار بود. اصال اذ یلیحالت خ نیاش با ا افهیق دنیشد. د داریتو وجودم ب یطنتیحس ش هی
 !میبچگ یمدرسه ها ریسخت گ یرایکردن مد تیاز اذ شتریب یلیخ یداد. حت یحال م یلیخ

از  کمیکردم. فقط نوک زبونم  یو نه بوش رو حس م دمیفهم یرو مزه مزه کردم تو دهنم. نه مزه اش رو م آش
 هم داغ نبود. ادیسوخت، البته ز شیداغ
قاشقا بود که به سمت دهنم  لیچوب خشک شده بود، آش رو قورت دادم و بعد س کهیت هیبا زبونم که مثل  یسخت به

 شد! یم ریسراز
 شناسه. ی! زمان و مکان نمگهید هیریدر گ طخودیشرا نیتو ا یادب فیجب توص. نفس عاوهوک
 یخواست هر چ یگرفت که انگار م یتند تند قاشقو سمتم م ینشد. طور الیخیتا ته ظرف رو به خوردم نداد ب آرشان

 ؟یه چفکر کردم که اگه واقعا بخواد از دستم راحت ش نیلحظه ته دلم به ا هیزودتر از دستم خالص شه. 
داشت.  قتیکردمش اما حق یحاشا م یگاه نکهیمراقبم باشه... با ا گهیاما... اما اگه اونم نباشه که د ادیخوشم نم ازش
 شد انکارش کرد. یدونم کدوم اما انگار مراقبم بود. نم یاجبار، نم ایاراده  یاز رو

کرد. از فرصت استفاده  یچپ چپ نگام م یجور هیکردم  یخواستم اعتراض کنم تا دهنم رو باز م یکه م هربارم
 کرد تو دهنم. یکرد و قاشق رو م یم

 یبود. انگار نم یجور هیسرم. نگاهاش  یرو دمیپتو و پتو رو کش ریآخر رو که خوردم از حرص و لجم رفتم ز قاشق
 یاش م رهیمعلوم خو تا زمان نا وفتادمینگاهش م ریمثل مسخ شده ها گ دیبا ایتونستم تحمل کنم. دست خودم نبود. 

 تره! سونآ یلیکردم و خب... راه دوم خ یازش فرار م نکهیا ایشدم 
 از دستش راحت شم. رونیمحترمانه بهش گفتم بره ب یزبون یبا زبون ب رسما
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 یم دهیتاک ساعت رو ناد کیمضخرف ت یآرومش اومد و بعد سکوت محض بود، البته اگه صدا یخنده  یصدا
 یو تاک م کیبلند ت یمزرعه بهش دست داده بود که انقد با صدا هیگرفتم که انگار حاال احساس تراکتور بودن تو 

 کرد.
 یمیمال مینس هیشد سمتم.  ریسراز ژنیعالمه اکس هیشد که حس کردم  یو پلکام داشت گرم م گذشته بود قهیدق چند

 شده بود. دهیهم به صورتم خورد. پتو از رو سرم کش
 یبلند یچشمام رو باز کنم با صدا هوی. اشوییزورگو یکنم همه  یگفت تالف یم میرگ بد جنس هی ه،یدونستم ک یم

 داد! آمپر چسبونده بودم. یقد نم نیاز ا شتری. تب داشتم، ذهنم برهیبگم پخ زهره ترک شه سکته کنه بم
 بدون حرکت و ثابت موندم و چشمام رو هم باز نکردم. جهیبپره در نت نمیخواستم خواب نازن ینم یاز طرف هما
 دوباره برداشته شد. هیو بعد از چند ثاننشست  میشونیرو پ یکردم باز بخوابم که دست یسع

 سیخ میشونیلحظه کوتاه پ هی یبرد که حس کردم برا یخوابم م واشی واشیداشت  وفتاد،ین یاتفاق چیه گهید بعدش
 ...که انگار یآروم یشد و صدا

 کاشته بود. میشونیپ یرو یآروم ی..وسـ..ـه بـ
 .دیشب گرد، منو تو حصار خودش کش مهیسارق ن هینکردم و خواب مثل  دایپ لیتحل هیفکر کردن و تجز فرصت

رو سرم و سالنه  دمیرو کش وشرتمیشدم. کاله س داریخورد، از خواب ب یبرخورد قاشق و چنگال که بهم م یصدا با
 .رونیسالنه رفتم ب

 زیو محمد و آرشان دور هم پشت م روانیبه دست و روم زدم و رفتم سمت آشپزخونه. ن یاز آشپز خونه بود. آب صدا
 نشسته بودن.

 موجود نشستم. یخال یو رو صندلزد. آروم سالم کردم  یچشمک م زیاملت رو م ی تابهیماه
 حال تو فکر بود. نیکرد و در ع ینگاهم م یجور خاص هیبرگشتن سمتم و جوابم رو دادن به جز آرشان که  همه

و داره فکر  هیشیلوازم آرا یکرد فروشنده  یدونست فکر م ینم یشده بود که هر ک رهیصورتم خ یبه اجزا یجور هی
 !ادیبه صورتم م یکنه چه جنـ*ـس یم

 باال انداختم و سرمو چرخوندم. یا شونه
 تابهیماه یخودم لقمه درست کنم که هنوز دستمم به لبه  یتا برا تابهیبردم سمت ماه ینون کندم. داشتم م کهیت هی

 و برش داشت. دیکش رونیانگشتام ب نیحرکت از ب هینخورده، آرشان با 
 نگاش کردم. انگار از چشمام خوند: یچشمام چپک با
 خواستم بخورم! یم یچرا برش داشت -
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دستشو گذاشت رو  هویبهم انداخت و  یسمت صورتم؛ موشکافانه نگاه زینگفت. اومد سمتم، خم شد رو م یچیه
 .میشونیپ

 در حال رخ دادنه! یخم شده بود سمتم گفتم چه اتفاق مهم یجور هی. رونیو نفسمو با حرص فرستادم ب دمیکش یپوف
ساکت  یو ه بهش بپرونم کهیت هیکردم  یلب باز م ی. هخچالیتوجه بهم رفت سمت  یبهش انداختم، ب یزیت نگاه

 کردم! یلبامو باز و بسته م ی. در اصل مثل ماهشدم یم
 کنه. یم کاریچ نمیبرنگشتم بب یول ومدیتلق تلوق ظرفا م یصدا
االن با اون رنگ  یخوردم ول یاصال املت نم یعاد طیو عبوس به نون ها نگاه کردم. تو شرا زیرو گذاشتم رو م سرم
 ییلقمه اش رو بخورم. انگار گوجه هاش به طرز جادو هیکه اون داشت به شدت هـ*ـوس کرده بودم القل  یو لعاب

 رنگ گرفته بودنو و بوش چند برابر شده بود.
آش  یداغ رو ازیپ یانداختم، بو یصورتم قرار گرفت نگاه یکه رو به رو ی. به کاسه ادیچیپ مینیب ریداغ ز ازیپ یبو

 یرو یها نهیبه گز گهید ی نهیگز هیکرد.  یذره هم مدهوشم م هیتم حس کنم اما همون تونس یم یرو به سخت
 اضافه شد! خب بدک نبود. زیم
 !یشد ینم دارمیب یبود دهیخواب یروشن گذاشته. مثل خرس قطب رشویز روانیبخور تا سرد نشده. از صبح ن -
 غیتبل هی ادی! دناشیدفعه به آدم پر هی نینه به ا اشیبهش انداختم. نه به اون نگران یهینگاه عاقل اندر سف یچشم ریز

 کرد. یم دایمثبت پ یلحظه گند اخالق بود، بعدش بعد اخالق هیاوفتادم که  یونیتلوز
 مشغول خوردن آش شدم. یذاره اون املت رو بخورم، با آه محسوس یدونستم نم یکه م یحال در

 پا داشت! هیخروسش  دمیشاپا داشت.  هی مرغش
 تموم کردم. ینسبتا بزرگ آش رو ک یکاسه  هی دمیانقد گشنه ام بود که نفهم هرچند

به آرشان  یزیچ هیخواست بهم بگه که  یکرد، انگار م یچشم به آرشان انداختم. دلم دسا دست م ریز ینگاه مین
 .رونیحرف از آشپزخونه اومدم ب یبگم. اما انگار دلم از من هم ساکت تر شده بود. ب

توجهم رو جلب کرد،  لمیف هیکردم  یطور که داشتم کانالها رو جا به جا م نیبه دست رو کاناپه نشستم، هم کنترل
 .ونیتلوز یدادم به کاناپه و چشم دوختم به صفحه  هیتک

 میش شدن بود. انقد مالهم در حال پخ یمیشد، آهنگ مال یم کیبود و بحث کم کم درامات دهیرس لمیف یوسطا
که به جونم افتاده بود، بدجور حس کسالت  یمسخره ا یسرماخوردگ ری. از خگهیرفت د یکه حوصله ام داشت سر م

قدم  ابونیشد که داشت تو خ یم یم ساعتیمرد داستان ن تیآورد. شخص یسرفه نفسمو بند م یکردم. هر از گاه یم
پخش  ونیبلند از تلوز یکرد اما حرفاش با صدا یافتاد. تو ذهنش داشت فکر م ینم یا گهیاتفاق د چیزد و ه یم
 شد. یم
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. دمیرو خاموش کردم و رو کاناپه دراز کش ونیدادم. تلوز یبه ذهن و افکارم سامون م کمیبهتر بود  دی. شادمیکش یآه
 رفت. یچپ و راست م ی.پاندولش ه یقد یشدم به ساعت چوب رهیخ

که  نیکردم که انگار بعد از ا یهم با دقت داشتم نگاش م یجور هیزده بودم به حرکت پاندول، زل  یکاریاز ب منم
 بره راست! ادیدور عقربه ها بزنه بعد ب یدور هیبزنه مثال بره  دیحرکت جد هیرفت چپ قراره 

 یرو نداشتم. حت یچیه یبهش! حوصله  یشد رهیخ یجور نیداره ا یجذاب زیپاندول چه چ نیبگه ا ستین یکی واال
 داشت، خونه رو نگاه کردم. دیکه چشمام د ییبه اطراف خونه انداختم و تا جا ینگاه میخودم و افکارمو. ن

کردم نسبت بهم  یحواسش بهم بود، حس م یطیآرشان که تو هر شرا یبود؛ حت یکار هیطرف مشغول  هی یکس هر
 ازم نگرفته بود. یسراغ گهیسرد تر شده و از صبح د

 .ستین دمیکه د رمیفور اشو ازش بگ یبه خودم دادم و رفتم سمت اتاقش تا ام پ ینتکو
 شده بودم رفته بود و متوجهش نشده بودم. لمیف دنیمحو د یوقت انگار
 خوابم برد. دم،یکرد که رفتم رو کاناپه و دراز کش یم ینیسرم رو تنم سنگ انقد
 یمتوجه اطراف م ییصدا نیتر کیسبک بوده با کوچ شهیخوابم هم دم،یباز شدن در رو شن یصدا یداریخواب و ب تو

 شدم.
 .میبر دیاالن با نیکن هم دارشیهوف بابا خوابه که باز. آرشان ب -
 !ارمشیبردار، من م یبا خودت اورد یالزم دار یحاله. هرچ ینه، بذار بخوابه سرماخورده ب -

گردنم.  ریاش ز گهیزانوم و دست د ریدستش رفت ز هید که نشده بو لیتحل هیحرفاش تو ذهنم تجز یکامل معن هنوز
 گرفتم. یخودم رو م یجلو یبه سخت یخنده ام گرفته بود ول

کنترل  یواسه  تیبودن تو خونم بود. در نها یقلقلک یکه رفت سمت زانوم قلقلکم گرفت و منم که از بچگ دستش
 اش. نهیسـ*ـ یکردن خنده ام مجبور شدم سرم رو بچسبونم به قفسه 

 نرم فرود اومدم. یجا هیاومد و بعد رو  نیباز شدن در ماش یصدا
 قرار گرفت. زیچ هیگردنم و سرم رو  ریدست رفت ز هی

 یزیچ هیخوابم که  یاهایشدم تو رو یکردم. داشتم غرق م یهرچند کم رو حس م نیماش یتکون خوردنا تکون
 .دمینفهم یچیه کهیروم افتاد. د

 بود. نیرنگ ماش یریسقف ش دمیکه د یزیچ نیرو که باز کردم اول چشمام
 سمت شاگرد راننده و محمد سمت راننده نشسته بود. روانیدادم که ن صیراستم رو نگاه کردم؛ از پشت تشخ سمت
نشده بودم. مثل متخصص ها  ری. هنوز از خواب سدمیآوردم باال، آرشان رو ند شتریسرم رو ب کمیآرشان کو؟  پس

 کردم کجاست. یداشتم فکر م
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 توجهم رو جلب کرد. یجذب طوس شرتیت هیسرم رو آوردم باالتر و  کمی
 .هدیپنجره و خواب ی شهیداده بود به ش هیکه سرشو تک دمیرو آوردم باالتر؛ آرشان رو د نگاهم

! یهع دم؟یسرم رو آوردم باال آرشان رو د یجوردو تا تخم مرغ شد. تعجب کردم، من چ یآن واحد چشمام به گرد در
 بودم. دهیمن رو پاش خواب یعنی

 شدن قرار گرفته بود از جانب من! سیهمون سرو ای راتیدور مورد تعم هیبدبخت پاش  پس
 از رو پاش بلند شدم و سرم و از رو پاش برداشتم. عیسر
تمام سر  یرنگش مشخص بود، با بد جنـ*ـس یشلوار کتون سورمه ا یپاش بود قشنگ رو یکه سرم رو ییجا

 پاش رو نابود کردم. نکهیزدم از ا یزیآم طنتیو لبخند ش دمیکه رو پاش کاشته بودم خند یخوش از دسته گل
 حس بمونه نتونه راه بره. یساعت ب هیخواب رفته و لمس شده که تا  یکنم پاش طور فکر

 که روم بود شدم. یا یاربنک یتازه متوجه کت سورمه ا رون؛یفکر اومدم ب از
 شدم. رهیکردم. از رو پام برش داشتم و بهش خ بلندش

 مال آرشانه. دمیهم مشخص بود، فهم یمتر یعطرش که از فاصله چند سانت یبو از
شه واقعا  یزده به خواب که آدم باورش م یجناب آرشان. خودشو طور یکه مثال هفت تا پادشاه خوابه! لو رفت نیا

 .دهیخواب
اون  یلحظه به جا هیهم خوابش بـرده بود؛  یسرش کج شده بود سمت جلو و همون طور رون،یافتاد به ن اهمنگ

 من گردنم درد گرفت.
هم به  یروند. هر از گاه یسر سبز و پر از دار و درخت رو به رومون بود و م یهم که کال حواسش به جاده  محمد
 دونستم. یرفت. چراش رو نم یچشم غره م یرکیز ریمن ز
بدجور مخم  ینه انگار واقعا سرماخوررگ م؟یدر آورد نجایسر از ا یپس چجور م،یبود الیافتاد که ما که تو و ادمی تازه

 کرده بود. لیرو تعط
 رو با خودم مرور کردم. اتفاقات
 یچرخ هی رو خاموش کردم، ونیکرده بودم. وسطاش مسخره شد، تلوز دایجالب پ لمیف هی دم،ید یم ونیتلوز داشتم

 یاطالعات گهیکه نبود، ولو شدم رو کاناپه ...اممم... احتماال بعدش خوابم برد. و بعدش د رمیفور آرشان رو بگ یزدم ام پ
که خوابه بعدشم که  نیگفت ا ییصدا هیتو ذهنم جرقه زد.  یمحو یزایچ هی. ومدینم ادمی گهید ست،یدر دسترس ن

 نرم فرود اومدم. یجا هیرو هوا بودم و بعدشم که رو 
 ا؟یهند لمیمثال جنتلمن ف یمردا نیمثل ا ن؟یماش یآرشان منو آورده بود تو یعنی. ستین ادمی گهیکه واقعا د بعدشم

 تصور کرده بودم. از تصورش لبم کج شد و صورتم در هم رفت. یذهنم ارشان رو با لباس هند تو
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 .ومدمیکرد خودم م یم دارمیمن خودم پا ندارم؟ ب . اصال مگه من چالق بودم؟ اصال مگهرونیزد ب رتمیغ رگ
 نکهیمنو. حاال ا ارهیب دیبه زور اومده خودش رو انداخته بهم شوهرم شده چشمش کور. با یکنم وقت یکه فکر م حاال

 شم؟ داریب ی. چرا از خواب نازم الکدونستم یداشتن خودمم نم یدو تا با هم چه ربط نیا
 یبودم جواب بده. در کل همه  دوارینگاه انداختم به آرشان. فقط ام مین هیاومد تو ذهنم؛  یثیخب یبد جنسانه  فکر

 شن. یدفاع م یآزار و ب یموجودات در خواب، ب
 سمت نبود. نیبه محمد انداختم، حواسش به ا ینگاه مین اطیتر شدم. محض احت کیرفتم سمتش و بهش نزد کمی
 یزد یجذب بود که اگه بهش دست م یجور هی شرتشیبه شکمش، ت یکردم و ه یبه صورت آرشان نگاه م یه

 .یکرد یبدنشم حس م
صدد بر اومد و قانعم  نیوجود در ا طونیخواستم انجام بدم عذاب وجدان گرفتم اما بعد ش یکه م یلحظه از کار هی

 کرد که:
. حاال گهیقلقلک ناقابله د هیکه.  یبکن یخوا ینم یخواست خودش رو نزنه به خواب. حاال کار خاص یاصال م -

 نداره. یاصال روش جواب نده! امتحانش که ضرر دمیشا
فرشته... سر و کله  هیداره و  طونیش هی یاز اونجا که هر آدم یراحت شد. ول المیوجودم داد خ طونیکه ش یجواب با

 شد: دایوجودمم پ یفرشته  ی
هم که  شبیسردته کتش رو انداخته روت بعد باز خوابش بـرده، تازه د دهید دهیاز خواب پر هوی جارهیب دیخب شا -

 مـسـ*ـت خوابه. بذار بخوابه بابا! دهیاصال نخواب چارهیموند. ب داریشب تا صبح باال سرت ب یتب کرده بود
 با خودت مشورت نکنا. یانجام بد یکار هی یخوا یم یگن که وقت یکردم. راست م ریخودم و خودم گ نیب
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
 بود. دهیاز اون ها نه؛ خواب ادیصدا در م واریمظلوم که از د یبه صورت آرشان انداختم، مثل پسر بچه ها ینگاه
 !یطاهر مظلوم ریم یکی... ام ...  یتو مظلوم یکیجون خودت،  آره

 حرفش مصمم شدم. نیدرونم بود، با ا طونیحرف مال ش نیا
 یاختالس م اردیلیم اردیلی. ملت مارنیدر م یباز یدرون من چه کُل طونیفرشته و ش نیا نیبب گهیقلقلکه د هی حاال

 .عذاب وحدان گرفتم یجور نیقلقلک که هنوز انجامش ندادم ا هیاونوقت من واسه  سین الشونمیخ نیکنن ع
 همه صغرا کبرا نداره. نیحرکت ناقابل انگشت که ا هیباشه و جواب بده.  یاونم اگه قلقلک تازه
 عیفرو کردم تو پهلوش و سر هیاز ثان یانداختم بهش؛ انگشت اشاره ام رو بردم سمت پهلوش و در کسر یچپک نگاه

 داغ زده باشم! زیچ هیکه انگار دستم رو به  یعقب. طور دمیانگشتم رو کش
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 کج شد و بعد ثابت موند. نییبه سمت پا کمیلبش  یداد. گوشه  هیتک یخورد و سرش رو به صندل کیتکون کوچ هی
 آقا. ستین یهمه عذاب وجدان گرفتم اصال قلقلک نی... انیهم
اصال. دوباره انگشتام رو بردم دو طرف پهلوهاش و به  یذارم تو بخواب یهست نم ی. من هرجورایرو زدم به در دلم

 .کمشیحالت قلقلک وار حرکت دادم و بعد رفتم سراغ ش
شده نگام  داریگرد شده از تعجب و پف دار که معلومه تازه از خواب ب یداره با چشما دمیصورتش که نگاه کردم د به
 کنه. یم
 گذاشت. شیدو طرف صورتش رو به نما قیبعد با تکرار کارم لباش به خنده کش اومد و دو تا چاه عم و

 حرکت موند. یکه نگاهم به چال صورتش افتاد دستام ب نیهم
 ستیاصال انصاف ن نیحق منو خورده! ا امیاون دن نیگم چرا من اصال چال ندارم تو صورتم. نگو ا یهمه آخه؟ م نیا

 کنم. یمن که حاللش نم
خواست انگشتام رو فرو  یرفت. دلم م نیلپاش بود؛ کم کم لبخندش محو شد و چال اشم از ب ی رهیفقط خ نگاهم

 د عمق داره.چق نمیکنم تو چال لپش بب
شده بودم که با  رهیبه لپاش خ یدونم قبلش چه طور یشدم؛ نم رهیرو که حس کردم به چشماش خ نشیسنگ نگاه

 کرد. ینگاهم م ینگاه خاص
 ریبازوهاش اس نیحصار دستاش ب نیهوا ب یکردم که ب یلبش دوباره کج شد، با تعجب داشتم نگاش م یگوشه  هوی

 قرار گرفتم. شیقلکقل یشدم و مورد هجوم حمله ها
 .اوردمیداشتم نفس کم م گهیکرده بودم که د غیج غیج انقد
 یزیچ گهیقطع بشه. د دنممیکم مونده بود نفس کش گهیو حاال که د دیرس یکه ابدا زورم بهش نم یحالت عاد در
 نمونده بود که خودم رو آزاد کنم. یزورم باق مچهیاز ن
 کردن. یشده بود و با محمد باتعجب به ما نگاه م داریاز خواب ب روانیمن، ن یخنده ها یصدا از
 کممیدستان رو دورش حلقه کردم که ش ی. به زور خودم رو تو بغلش چرخوندم و به سختاوردمیواقعا داشتم کم م گهید

 رو از دسترسش دور نگه دارم.
کرد؛ محکم منو به خودش فشرد،  شتریفشار بازوهاشو ب یدست از مورد اصابت قرار دادن من برداشت ول باالخره

 چشمام از تعجب گرد شده بود.
 زد گفت: یتوش موج م طنتیو شخنده  یکه رگه ها ییصدا با
 .نیلرزشم بش یپا یخوریخربزه م یخودته وقت ریخوب تقص ؟یبر یآخخ... کولوچ از دست خودم به خودم پناه م -

 رو جمع کردم. صادقانه گفتم: لبام
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 به خواب؟ یآب خنک بخورم. بعدشم خودت رو چرا زده بود کمیالقل  یخربزه کجا بود؟ تو نذاشت -
 ادامه دادم: دمیخندونشو که د ینگاش کردم. چشما موشکافانه

 ؟ینکرد دارمیچرا ب ؟یکرد نیاصال چرا منو به زور سوار ماش -
 اعتراض کن دوباره تا جوابتو بدم. یکه هست. جرئت دار نهیهم -

 با له شدنم توسط قلقلکاش. هیبدجور گرفتتم و هر حرکتم مساو دمیرو باز کردم تا جوابشو بدم که د دهنم
 حاال نقطه ضعف هم ازت گرفت! دیرس یزورت نم شیجور نینفس. هم یشد چارهیو دهنمو بستم. ب دمیکش یآه

 دادم. هیعقب تکشدم به  یکه عاجز و دلخور م ییو لوچه ام رو جمع کردم و درست مثل وقتا لب
نوع نگاه خاص.  هی د،یبار یکرد؛ سرم رو آوردم باال و نگاهش کردم، ازچشماش شرارت م ینگاهم م رهیهنوز خ آرشان

 .دهینخواب یداد که درست و حساب یچشماش کامال نشون م یقرمز تو یکرد. رگه ها یاما هنوزم خوابالو نگام م
زورم  کمیخوردم؛ کاش حداقل  یدادم. هنوزم داشتم حرص م هیتک یو به صندل رونیب دمیرو از بازوهاش کش خودم

 !دیرس یبهش م
 کردم. یم یتالف دیفکر کردم و حرص خوردم که آخر سر نتونستم خودم رو کنترل کنم. با انقد

 لب گفتم: ریرو رون پاش و ز دمیانگشتامو مشت کردم و محکم کوب سفت
 ! شیآخ -
 ازم ساخته نبود! نیاز ا شتریب

دستش رو گذاشت رو همون نقطه که با مشت زده بودمش و شروع کرد  هویکرد.  یباز نگاهم م مهین یبا دهن شانآر
 کردن: دادیبه داد و ب

 مردم. یوا ی!! ا یآ یشه آ یخدا... پام داره قطع م یکنه وا یخدا مردم! درد م یخدا پام! وا یوا -
 ینگاه مین یداد و حت یادامه م شیتوجه داشت به رانندگ یکردم. محمد که ب یگرد شده داشتم نگاش م یچشما با

 انداخت. یبه آرشان نم نهیهم از آ
تفاوت داشت به کار خودش  یکرد حاال ب ینگاهمون م رهیخ روانیبود! محمد که تا االن داشت با ن بیعج یلیخ

 .اووردیخودشم نم یداد و به رو یادامه م
 کرد. یشده داشت آرشان رو نگاه مگرد  یهنوز مثل من با چشما روانین اما

بازم دردش  یورزشکار یهمه عضله  نیمن محکم بود که با ا یانقدر ضربه  یعنی. میخشک شده بود دوتامونم
 گرفته؟

 داد. هیاش تک یتوجه به صندل یشد و ب الیخ یاونم ب دیمحمد رو د یتفاوت یبعد که ب کمی روانین
 کرد. ینگام م یچشم ریز یکرد و هر از گاه یم یو او یهنوز داشت آ آرشان
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 ساکت شد. هویکردم که  یو مثال مظلوم داشتم نگاش م رهیخ یدادم به در. با نگاه هیتک رو تو دهنم جمع کردم  لبام
 رد نشست سر جاش.زد و صاف و خونس حیلبخند مل هی دیو به من که رسدور به همه نگاه کرد  هی

 مونده بود. حد ممکن باز نیتا آخر دهنم
 نفس. یاش بوده! چقد تو ساده ا لمی. نگو همه اش فرهیم یکرد که گفتم واقعا داره م یم یو او یآ یجور هی
رو نگاه  رونیسمت راستش ب یداشت از پنجره  ی. با خونسردیضربه الک هیواسه  ارهیدر م یباز یگم چقد کل یم
 کرد. یم

 زد و روش رو برگردوند. یلبخند حرص درار دیرو که د مینگاهش کردم که برگشت سمتم. نگاه عصبان رهیخ انقد
که چه  یره واسه دو تا گود یدلش غنج نم یبود وگرنه ک اریحرص در ب طیاون شرا یمن تو یواقع صرفا برا در

 عرض کنم چاه دو طرف لپ؟
 نمونم! رهیخ یطور نیهم کنم القل یخودم گفتم من که نتونستم حرصم رو خال با

 سمتش خم شدم و انگشتامو بردم سمت صورتش. هویلبخندش رو صورتش بود که  هنوز
 برد باال و چشماش رو بست. میتسل یبزنمش که دستاشو به نشونه  یتالف یخوام برا یکرده بود م فکر

به من که داشتم انگشتام رو دوتا چال صورتش فرو رفت، چشماش رو باز کرد و با تعجب  یانگشتام تو یوقت یول
 بود! دهیانگشتم به دندونش رس گهیکرد. فک کنم د یکردم نگاه م یتو لپ اش فرو م شتریو ب شتریب یه

گفت و انگشتام رو با دستاش گرفت و از لپ هاش فاصله داد. انگشتم هنوز  یواقعا دردش گرفت که آخ آروم انگار
 تک دستش بود.

 کرد. یشم به مردمک تو چشماش نگاهم م رهیکرد خ یکه وادارم م یباال رفته و نگاه خاص ییابروها با
 رو بهم فشرد. بشیخوش ترک یشد و لبا مونیپش یبگه ول یزیچ هیرو از هم فاصله داد که  لباش

 تونن برش دارن. ینم یخوان جلوشونه ول یم یزیچ هیشده بود که  ییکسا هیشب افشیق
 نگه داشت؛ وقت ناهار بود کم کم. یراه نیران برستو هی یجلو محمد

 رفتم داخل. روانیشدم و همراه ن ادهیپ نیمنم از ماش روانیشدن ن ادهیپ با
 نشستم. یچوب یتخت سنت هیو رو  انینموندم که آرشان و محمد ب منتظر

 یحوض بزرگ آب هیاستفاده کرده بودن.  یاز تخت چوب یو صندل زیم یداشت و جا یرستوران حالت سنت یفضا
 در حال پخش شدن بود. یآهنگ شمال هیخورد و  یوسط رستوران تو چشم م

ست  یرستوران به خوب یسنت یرو با فضا اتورینیهنر م یرنگ یها یو کاش واریشاهنامه رو د یاتورینیم یها عکس
 کرد. یم
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بنر نوشته شده  یخط درشت روکه با  ییدستش بود اومد سمتمون. به غذاها ادداشتیدفترچه  هیپسر جوون که  هی
 رو انتخاب کردم و بهش انتخابم رو گفتم. یکیانداختم و  یبود نگاه

 تکون داد و گفت: یسر اروی
 !میندار -

 !وفتهیآدم به هـ*ـوس ب نیسینو یبگو چرا اسمش رو م خب
 !میانتخاب کردم که باز گفت ندار گهیتا د چند

 از دستش گفتم: کالفه
 ن؟یدار یخب بگو چ -
 ینیزم بیخورشت کرفس، ترشه تره و اشگنه! البته س سل،یسرخ کرده، فسنجون، شن ینیزم بیکشک بادمجون، س -

 .میداره گذاشت یمشتر ادیز نکهیو بخاطر ا ستیتو منو ن سلیو شن
 دادم. تیرضا سلیسرخ کرده و شن ینیزم بیبه س تیرو جمع کردم و در نها لبام

 اونام سفارش دادم و گارسون رفت. یبودن. جا ومدهیمحمد و آرشان هنوز ن هم فسنجون رو انتخاب کرد؛ روانین
 کرد. یگرفته نگام م یا افهیو ق دهیباال پر یبا ابروها روانین

 ه؟یچ یعنیتکون دادم که  سر
 :گفت

 آرشان خورشت کرفس دوس نداره. -
 خوشحال نشده بودم. ییهویحاال تو عمرم انقدر  تا
 ور رفتم. میبا گوش روانیباز ن مهیتوجه به دهن ن یزدم و ب زیآم طنتیلبخند ش هی

داد در رستوران باز شده و به دنبالش محمد و آرشان وارد  یپشت در اومد که نشون م زیآو نگیلیج نگیلیج یصدا
 شدن.

 هاشون گرفته و تو هم بود. افهیق
 .دمیکه حالت اشون رو د اوردمیخودم ن یوخونسرد به خودشون گرفتن و منم اصال به ر ی افهیق هی دنیما که رس به

 آرشان. یجلو دیچ یمن رو اشتباه ینیزم بیو س سلیرو تخت. گارسون شن دنیرو آوردن و چ سفارشا
از جلوش  عیکه سر ینیزم بیس سیچشماش برق زد و دستش رفت سمت د ییطال یها ینیزم بیس دنیبا د آرشان

 رو هم برداشتم. سلیو شن دمیقاپ
 زدن! یشد که بدجور برق م رهیخ ییطال یها ینیزم بیدلخور و متعجب نگام کرد و بعد به س آرشان

 تخت برداشتم و محکم گرفتمش بغلم. یرو از رو سیها برداره، د ینیزم بینتونه از س نکهیا یبرا
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 مال منه برا تو خورشت کرفس آوردن... نیا -
 نداشت؟ داشت؟ ادامه دادم: یکردم که اشکال یم ادیداغشو ز ازیذره پ هی
 ؟یحق منو بخور دیهمه جا با -
 من که سفارش نداده بودم. یول -
 دن. یبه جاش سفارش م هیبق ادیتر ب رید یهرک نهیامم! اصال قانون رستوران ا -

 !هیمنطق یب تینها دمیفهم خودمم
 !سوینکن نفس بده من د تیبابا. اذ یداره!؟ ا یچه ربط -

 بدن تخس شدم و گفتم: گهید یکیبه  شونویخوان اسباب باز یمکه ن ییبچه ها مثل
 دم. یخوام. مال خودمه. اصال نم ینم -

 نمایانگار که اومده باشن س روانیسمت صدا. محمد و ن میبهم خوردن قاشق و چنگال باعث شد همزمان برگرد یصدا
 خوردن و نگاهشون رو ما بود. یشده بودن به ما و هم زمان غذاشون رو م رهیخ جانیبا ه

 سمت آرشان. دمیام رو چپ و چوله کردم و باز چرخ افهیق
 .سیشد به د رهیهمزمان برگشت سمتم و خ اونم

 رو محکم تر گرفتم! سیو د دمینگاهش ترس از
 دهنشو با صدا قورت داد: آب
 آ! وفتنیسرد شن از دهن م شون؟یبخور یخوا ینم -

گر  لهیروباه ح یبقاپدشون. عمرا! ا عیاون سر نیرو بزارم زم سیخواست من د ید. مخوا یم یدونستم چ یکه م من
 مکار.
خنده و محمد هم که  ریبلند بلند زد ز روانیگر مکار رو بلند گفته بودم که ن لهیروباه ح یعنیآخر  یجمله  نیا انگار

 سرفه هاش. نیب دیخند یبازم مصرانه م یبود تو گلوش و به سرفه افتاده بود ول دهیخواست بخنده، غذا پر یم
 کرد. یگرد شده از تعجب نگاه م ییبا عجز و چشما آرشان

 ناباور گفت: یو حالت یحالت سوال با
 ها! عجب... هینیزم بیس سید هیگر مکار؟ نفس فقط  لهیروباه ح -

 رو خورد و ادامه نداد. حرفش
 شو! الیخیخورشت کرفس ات رو بخور و ب هینیزم بیس سید هیعه؟ اگه فقط  -
 باشه گفت: اوردهیشم و هم کم ن تیکه هم جواب منو بده خ نیا یشد و برا یاش جد افهیق
 !ینش مونیپش دوارمیخورم فقط ام یباشه م -
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 تخت. یرو گذاشتم کنار پام رو سیراحت د الیلبخند سر تکون دادم و با خ با
 کرد، به حالت زمزمه وار گفت: یم یباز یداشت با غذاش باز آرشان

 !هیچه مزه ا نمیبب دونهیالقل  -
 گفتم: یرو باال انداختم و با بدجنس ابروهام

 نچ !-
 .دمیگفتنش رو شن 'تخس' یلب صدا ریز

 قهیدق ستی. حاال بارهیب یکیگارسونو صدا کن بگو  یبدتر! خب مرد حساب یکیاز  یکی م،یدو تا مونم لجباز بود انگار
 شه؟ یم یبکشه اماده شدنش مگه چ طول گهید
تو دستم تموم نشده  ینیزم بیبرداشتم و از قصد آروم آروم و با صدا شروع به خوردنش کردم. هنوز س ینیزم بیس هی

 الیرو گرفته دستش و با خ سیآرشان د دمیشد و سرم رو که آوردم باال د بیکنارم غ سید هیاز ثان یبود که در کسر
 بود. وردنزد در حال خ یتوش موج م طنتیکه برق ش ییراحت با چشما

 .دیچرخ یروشون م ینگاه به آرشان. نگاهم دوران هیگاز زده تو دستم انداختم و  ینیزم بینگاه به س هی
 خواستم. یتو دست آرشان رو م سیاالن فقط اون د یکرفس رو دوست داشتم ول خورشت

 شدم به آرشان. رهیدونم، لبام رو جمع کردم تو دهنم و خ یبود نم نگفتم. چم شده یزینکردم و چ یکار چیبار ه نیا
 .زیرو گذاشت رو م سیحالت صورتش عوض شد و د دیام رو د افهیکمال تعجب آرشان که ق در
 جاش بلند شد که محمد گفت: از
 که؟ یکجا ؟! ناهارتو نخورد -
 کوفت بخورم. -
 .رونیبزنه از در رفت ب یا گهیحرف د چیه نکهیا یب

لب  ریکه دور بشه غر غر ز نیقاشق اشگنه اشو خورد. از جاش بلند شد. قبل از ا نینگاه بهم انداخت و آخر هی محمد
 که گفت: دمیاش رو شن

 اومده! یقحط ینیزم بیکشن از قد و قواره اشون. انگار س یانگار بچه شدن! خجالتم نم -
 بود. دهیمحمد رو شنخنده؛ اونم غرغر  ریزد ز روانیمحمد که تموم شد ن حرف

 خواست بخورمشون. یدلم نم گهیانداختم. د زیم یرو یاینیزم بیبه س ینگاه مین
 بخوابه نه گذاشتم غذاشو بخوره. یلحظه که به کارم فکر کردم عذاب وجدان گرفتم؛ نه گذاشتم درست و حساب هی
 رغبت از جام بلند شدم. یب

 شون؟ یبخور یخوا ینم نایواسه ا یدیهمه جنگ نیکجا؟ ا -
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 یصندل ی. محمد رفته بود پشت نشسته بود و همون طور که به پشترونیگفتم و از رستوران اومدم ب یمحکم ی نه
 داده بود چشماش رو بسته بود. هیتک

 محمد نشسته بود. جاهاشون رو با هم عوض کرده بودن انگار. یجا آرشان
 گفت: یبم و دلخور یشدم که آرشان با صدا یسمت محمد و داشتم از طرف مقابلش سوار م رفتم

 اون پشت خوش به حالت شده. ی. به اندازه کافنیجلو بش ایب -
 نشستم. نهیحرف در جلو رو باز کردم و دست به سـ*ـ یاخمام رفت تو هم اما ب گره

آرشان بدم  نیو عصا قورت داده شده بود و من فوق العاده از ا یدوباره همون آرشان اعصاب خورد کن جد آرشان
 اومد. یم

که سوار شد آرشان بالفاصله  روانیرو تحمل کرد تا عصا قورت داده اش رو. ن طونیشد آرشان ش یبهتر م القل
کارش شوکه شده بودم  نیهوا خم شد سمت من، من که از ا یرو حرکت بده ب نیماش نکهیاستارت زد. قبل از ا

رو بست. دوباره برگشت سرجاش و  بندممون پوزخند معروف! کمرلبش کج شد. ه یبه در، گوشه  دمیناخوداگاه چسب
 از جاش کنده شد. نیپاشو رو پدال گاز گذاشت و ماش

از جاش بلند شه. قشنگ  نیکم مونده بود ماش گهیکرد. د یاتوبان داشت پرواز م یبود که تو خلوت ادیسرعتش ز انقد
تونه  یم یچه ارتفاع نیمانعسر راه سبز شه تا ماش هیدفعه  هی یسیپل یها لمیتونستم تصور کنم که اگه مثل ف یم

 پرواز کنه تو هوا!
 یکردم که رشته  یآهنگ رو مرور م هیلب تو دلم  ری. زمیدادم به صندل هی. چشمام رو بستم و تکدمیکش یاروم آه

 آرشان پاره شد: یافکارم با صدا
 نخواب! -

 انداختم بهش. ینگاه میرو باز کردم و ن چشمام
 خونسرد و حق به جانب گفت: یا افهیق با
 .میکن یتصادف م رهیگ ی! من خوابم میبخواب یحق ندار ینیش یجلو م یوقت -

 تو خونش بود. بیعج یزای. چگهی! آرشان بود ددمیحرفشو نفهم منطق
 که بشنوه گفتم: یلب طور ریز
 چه بهتر! -
 شم. یکردم دارم خفه م یشل تر شه! حس م کمیکه القل  دمیکش شتریسرجام جابه جا شدم و کمربند رو ب کمی

 شه که... یم نیکردم پلکام داره سنگ یکم حس م کم
 گم نخواب، دهع! یبهت م -
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 کردن! و در واقع جفتمونو. یتحمل م نویا دیو محمد که با روانین چارهیب
 کنارم. یپنجره  ی شهیخواست سرم رو بکوبم تو ش یجور بد خواب شده بودم. دلم م بد

 سمتم. دیشدم که چرخ رهیدلخور بهش خ یو عبوس شدم؛ با نگاه عنق
 حالت صورتش عوض شد. هیثان هی یداد که برا صیبغض رو تشخ یصورتم چاشن یتو یپشت حصار دلخور از

 رو به روم چشم دوختم. یبهش ندادم و به جاده  یتیشده بود، اهم یبرام عاد شیا هیچند ثان یحالتا رییتغ نیکه ا من
 از پشت بلند شده بود؛ یزیخر پف ر یصدا

 کرد. یفاصله افتاده بود و خرخر م متریلیلب هاش اندازه چند م نیو پشت رو نگاه کردم. محمد ب دمیچرخ کمی سرجام
 و صاف سرجام نشستم. رفتم تو فکر؛ برگشتم

 اش و رفتارش حقمه. افهیق نیکه من با آرشان کردم ا ییلحظه با خودم گفتم در برابر کارا هی
 کار کردم؟ یبعد گفتم مگه من چ یول

 ؟یشوهر یترشم از ب یمن دارم م ر؟یمن و بگ ایمجبورش کردم گفتم تروخدا ب من
 تو درونم گفت: یزیچ هی
راست  هی یو محمد که خوابن تو هم که بخواب روانینگفت که بنده خدا! ن یزیچ یاریدر م یباز ینفس چقد کل -
 رفت. ی. رسما بچه شدیالک دایجد یریگ یتو دره. چقد بهونه م میر یم

 گشت ارشاد درونم بود. احتماال
 درونم گفت: طونیمثل ش یک هی
 !میدونه کجا قراره بر یحاال انگار م -
 کرد: دیتاک و
 حتما. میمهمه که برس میلیحاال انگار خ -

 . کامال قانع!میم گشت ارشاد درونم ساکت شدمن ه هم
 یملس بود. به طور بیخورشون عج الیمنظره ها فکر و خ نیگذشت. ا یم یساعت میدوختم به دار و درختا، ن چشم

 .یانبوه افکارت دست و پا بزن یتا تو ینگاهشون کن کمیبود  یکه کاف
 ؟یدارینفس... ب -
اونقد صدام گرفته بود که فکر  یتوش برگشته بود، گفتم اوهوم ول یاز سرماخوردگ یکه خش دار بودن ناش ییصدا با

 گفتم. یچ دیکنم اصال نفهم
 زد: یصدا دار پوزخند

 خوره. یبهش بر م یریگ یرو ازش م ینیزم بیاونوقت س -
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 کرد و گفت: یمکث
 داشبورد رو باز کن. -
خجالت بکشه! به زور سمتش خم شدم. بعد از باز کردن  از خودش دیبه داشبورد نگاه کردم که انگار با یجور هی

 داشبورد منتظر نگاش کردم که گفت:
 .رونیب اریاونا رو ب وان؛یهست با دو تا ل یفالسک فلز هی -

نبود از  دیبع شیارسالن خان، والد گرام ریفراوان آقا ام یالبته با وجود خدم و حشم ها د؟یسف ایبود  اهیآقات س نوکر
 داشته بوده باشه!هر دونوعش 

خش خش اومد و بعد همون طور که نگاش به جاده بود دستش رو گرفت  یدر سمت خودش خم شد و صدا سمت
 دستش بود . یشکالت کیسمتم؛ دو تا ک

 !میرینَم میبخور یزیچ هیمن بخورم القل  ینه گذاشت ینسکافه اس؛ تو که نه خودت خورد ز،یبر وانیدو تا ل -
راحت  المیخ یبسته شه. وقت شمیاخم به خودم کردم که ن هیبغـ*ـل سمت خودم  نهیکم مونده بود وا بشه. از آ شمین

 وانایدستم فالسک و نگه داشتم و ل هی. با مینیب ریز دیچینسکافه پ یفالسک رو که برداشتم بو یشد پوشش در رو
 .رشانرو دادم دست آ شیکیو  ختمیرو با پاهام و دستم. دو تا ر

دستش فرمون رو نگه داشته  هیبود و با  وانیدستش ل هیرو هم باز کردم و با پوشش اش گذاشتم رو پاش چون  کایک
 بود.

جاده بود.  ی رهیداد رو به زبون آوردم. نگام پرسشگر خ یک مدت ها تو ذهنم جولون م یرو شکستم و سوال سکوت
 دادن. یجوابمو م دیسر راه با یدار و درختا نیکه انگار ا یطور

 ه؟یچ هی...قضن؟یچرا انقد مشکوک شد ن؟یگ یبه من نم یچی؟... چرا ه میر یم میآرشان ؟... کجا دار -
 تکون داد. معلوم بود رفته تو فکر. یکرد سر یهمون طور که نسکافه رو تو دهنش مزه مزه م آرشان

 یو زور ادی. که از بابات بدت میگفت یم گهید زیچ هی یباهام حرف زد مارستانیب یتو اون روز که تو یدون یم -
اصل ماجرا  یبگ یخوا ی! نمادیجور در نم یچیبا ه یچیاالن... ه یو... ول میکه با هم ازدواج کن یقبول کن یخوایم
 ه؟یچ
 گفت: یآروم یصدا با
خودم  شیتا آخر عمرم پ دینداره، شا یریگفتنش با نگفتنش توف ییزایچ هینه همه اشو.  یروز بهت بگم. ول هی دیشا -

رو سر  ییزایچ هی دیاتفاقا با یبه خاطر بعض یول یرو هم قرار نبود بدون زایچ ینگه دارم و با خودم چالشون کنم. بعض
 .یونستد یبسته و کم م

 زبونم رو نگه دارم: یجلو نتونستم
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با  یچرا دار ه،یقاچاقچ یایگفت بابات ماف یکه م روانیمعلومه با خودت؟ ن فتی؟ تکل یکن یکار م یتو االن چ -
 که از من بهتر صد تا برات... یگفت یرسه؟ مگه نم یبهت م یچ ؟یچ یبرا ؟یکن یم یهمکار سایپل
 نگفت. یزیکه به چشمام انداخت ساکت شدم. گوشه لبش رو به دندون گرفت و چ ینگاه با

 :رونیشده اش اومد ب دیکل یلبا نیور از بکلمه به ز هیشکست.  نمونیب نیسکوت سنگ قهیاز چند دق بعد
 :فعال مجبورم!-
مونده ام رو  ینگفتم و نسکافه  یزیخواست بگه بسه نفس ببند. چ یم میمستق ریکه جواب داد انگار غ یتحکم با

 تموم کردم.
 کنه... یم زیکه تو وجود آدم سرر هیمنف یانرژ اینداره اما قد تمام دن شتری! پنج حرف بی! عجب کلمه ااجبار
 یبا طرحا یبزرگ مشک یدر آهن هیکه توجهم رو جلب کرد  یزیچ نی. اولستادیوا نیکه گذشت ماش قهیدق چند
 بود. زونیاز در آو دیسف زیر یمو و گل ها یکه با شاخه ها ییها چکیبرجسته بود. پ ییطال

 داخل. میچند بار پشت سر هم بوق زد و بعدش بالفاصله در باز شد و رفت آرشان
 .ومدیسنگ مر مر به چشم م یدو طبقه با نما یالیو هیاول  یوهله  رد
 نییرو تز اطیکرد ؛ ح یم ییزرد و خشک شده خودنما یاستخر بزرگ که روش برگا هیداشت و  ینسبتا بزرگ اطیح
 کرد. یم

نگه داشت و  الیو کیداشت. آرشان نزد یقشنگ یسمفون نیماش یکایالست ریخش خش سنگ فرش ها ز یصدا
 .میشد ادهیپ

 داخل. میدر آورد و در رو باز کرد و پشت سرش رفت بشیاز ج دیدسته کل هی محمد
شده  بیبود که با هم ترک الیداخل و یسنت نهیباز و سبک مدرن و در ع یکه توجهم رو جلب کرد فضا یزیچ نیاول
 بود

 کردم. یرو وارس الیو کل و دمیاتاقا سرک کش یبه همه  کنجکاو
رفتم باال انگشتام چوب نرده ها  یتوجهم رو جلب کرد؛ همون طور که داشتم ازش م ییرایپذ یشه گو یچوب پلکان

 موند. یصندل م ی. مثل بوومدیبود خوشم م دهیچیکه تو کل فضا پ یچوب ی. از بوکردنیرو لمس م
پشت سر هم بودن. در تک تک اتاقا رو باز کردم و داخل  یفیمثل راهرو مانند پهن بود و چند تا اتاق رد یزیچ هی باال

 شون رو نگاه کردم.
 هاش چشمم رو گرفت. لهیو وس وارید دیسف-یاسی میدلباز بودن و رنگ مال دمیکه رس یسطاتاق و به

با هم دو تا رنگ  نی. ادمیآسمون رو د یو الجورد میمال یو آب ایکران در یب رهیت یرو کنار زدم و آب یاسی ی پرده
 سمت خودم. پنجره باز شد. دمیرو گرفتم و کش رهیکردن. دستگ یدرست م یقشنگ و آرامش بخش بیترک
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 یحس نیتونستم بشنوم؛ انگار که با دستام موج هارو لمس کنم، همچ یاز برخورد امواج به ساحل رو م یفیضع یصدا
 بهم دست داد.

 .دمیاز جا پر یتلق بلند یقشنگ خلق شده مقابلم بودم که با صدا ینما محو
 رو انداخته بود گوشه اتاق . یزرشک یکیو اون  یمشک یکی. آرشان دو تا ساک بزرگ دمیچرخ بالفاصله
 :دمیپرس کنجکاو

 من که ساک ندارم! ن؟یمال ک نایا -
 !دوارمیگفت احتماال اندازه ات بشه. ام یبرات گرفته. م روانین ه،یو راحت یچند دست لباس ضرور نایا -
 پس؟ یچ هیساک مشک یکیخب اون  -
 .گهیاون مال منه د -

 به کمر و طلبکارانه نگاش کردم. دست
 کنه؟ یم کاریکه من انتخاب کردم چ ی. اون وقت تو اتاقدمیاون رو که فهم -

 دهیکش نییپا کمیکه لپ هاش کش اومدن و  یطور دیصورتش کش یبه پهنا یداد و کالفه دست هیتک واریبه د سرشو
 شدن.

 عجز گفت: با
 رو الزم دارن نفس. گهید یبابا؛ اتاقا یا -
 می! به زور آوردامیمن بهت گفتم کار دارم نم نجایا ی. مگه تو به زور منو آوردگهید یجا هیهمه اتاق! اصال برو  نیا -

 میبر روانمیو من و ن اتاق هیتو  یکیاتاقا رو الزم دارن؟ تو برو با محمد شر یگ یاصال مگه نم ؟یکن یزورم بارم م
 اتاق. هیتو 
 :ارمیخودم ن یکردم به رو یسع یدفعه خشکم زد ول هیتحکم صدام کرد که  با
 نفس! -
 مثل خودش جواب دادم: یلحن با
 ه؟یچ -

 :دیکش یپوف
سواال  نیبا ا یکن یم وونهیوگرنه منو د هیچ هیبهت بگم قض دیشه من با ینم ینجوریبرو فعال لباساتو عوض کن! ا -

 دادنات! ریو گ
 که آرشان بهش اشاره کرده بود رو برداشتم و بازش کردم. ی. ساک زرشکرونیاتاق رفت ب از

 شد. یداد آکبندن م یعالمه لباس با مارک هاشون که نشون م هیشامل  اتشیمحتو
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که  یصوصا با مارککردم مخ دایهم رنگش پ شرتیشلوار با ت وشرتیست س هیکردم که  یو رو م ریلباسا رو ز داشتم
 من عاشق بودم.

 آرشان بود. انگار تو چشمام چلچراغ بسته بودن که انقد خوشحال شده بودم. یو لباسا یبهتر از شلوار کرد یلیخ
 خاص خودمو دراوردم. یزدم و از خودم ادا اطوارا یهوا بشکن تو

اش رو نکندم.  قهیافتاد مارک پشت  ادمیتازه  دمیکه پوش نیرنگ عوض کردم. هم یآرشان رو با ست طوس یلباسا
 به در خورد. یرفتم که تقه ا یآه معروف از نهادم بلند شد. داشتم با مارک ور م

انگشتام بود  نیمارک ب یکه گوشه  یپشتم رو کردم بهش و در حال دمیدر د یرو باز کردم. آرشان رو که جلو در
 بهش اشاره کردم وگفتم:

 رفت بکنمش! ادمی ؟یرو باز کن نیشه ا یم -
 .ستادمیعقب و صاف وا دمیدستش رو که رو نوک انگشتام حس کردم دستم رو کش یگرما

و از سمت دست جمع کردم  هیشد و آرشان رو کالفه کرده بود؛ موهام رو با  یمانع م یبود ه ختهیکه دورم ر موهام
 چپم رد کردم و نگه داشتم.

که برگردم سمتش حس  نیاز اون مارک راحت شدم! قبل از ا یمارک رو جدا کرد و از دست خارش ناش باالخره
افتاد و  یمطمئن بودم که چه اتفاق گهید نباریگرم آرشان خورد به پوستم. ا یلحظه نم گرفت و نفسا هیکردن گردنم 
 توهم. ینذاشتمش پا

 شونیدرشت دکمه ا یسر جام خشکم زده بود که کم از مترسک سر مزرعه ها با چشما یچند لحظه طور یبرا
 به جونم افتاده بود نجات بدم. دفعهیکه  یکردم خودمو از حس ینداشتم! پلکامو محکم بهم فشردم و سع

 کرد. یخونسرد نگاهم م یلیو خ اوردیخودش نم ی. اصال به روستادمیجلوش وا نهیسمتش و دست به سـ*ـ دمیچرخ
باز ادا  نکهیا یکنسول. برا نهیکنار آ یباد یکه در رو بست نشست رو صندل نیدستش به تخت اشاره کرد. بعد از ا با

سوال  هیشه دهنمو که کم مونده بود به تلخ شدن بره بستم و نشستم رو تخت.  یگفتن همه چ الیخیو ب ارهیدر ن
 تا صحبتو باز کنم. دمیپرس یطور نیهم
 ه؟یمال ک نجایشه بپرسم ا یم -
 ؟یبدون یدوس دار -

 باال انداختم و صادقانه گفتم: شونه
 هم منظره اطرافش. دمانش،یهم سبک چ ه؛یقشنگ یالیخب. و -
 منه. یالیو -
 کردم. ی. فکرشم نمدیابروم باال پر یتا هی
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بودم جواب  نیکردم. مدت ها بود که دنبال ا ینگفتم تا لب باز کرد به حرف زدن. کنجکاو نگاهش م یزیچ گهید
 کنم! دایرو پ مجهول تو ذهنم یسوال ها

حرف  نیا یخالفکاره. وقت هیبابام  دمیشن میمیرو سرم خراب شد که از دوست صم یباورا و اعتقاداتم وقت یهمه  -
 بود؛ میآدم برجسته زندگ نیمن بزرگتر ی. بابادمشیند گهیو بعد اون روز، د میبا هم دعوا کرد یرو زد حساب

 بود. امیبچگ یارزو یاون بشم. حت هیکردم که شب یم یوار دوسش داشتم، هر کار وونهیکه د یمرد
 یبافته شده تو یو کالف ها زیر یگل ها نیخواست حرفاشو از ب یشده بود که انگار م رهیخ نیبه زم یجور هی

 !ارهیفرش در ب
 شده، بیغر بیکه بزرگتر شدم حس کردم رفتاراش عج کمی -
که  ییزایخبرم. چ یهست که من ازشون ب ییزایچ هیشدم  یمتوجه م شتریمن همون آدم بود اما من ب یبابا یعنی

 مدت... هیسمتم و بعد از  انیبه خاطر پول ب ایباهام دوست نشه  یباعث شده کس
 داد. یخبر م زویبارون تند و ت هیبارون کم کم حضور  یدوخت به پنجره. ردپا نگاشو

 میمیاز اون خودم که چرا حرف اون روز دوست صم شتریشدم و ب یازش متنفر م شتریشدم ب یبزرگتر م یهر چ -
بابا  یاز دسته گل ها دیجد یچشمه  هیگذشت  ینگرفتم و باهاش دعوا هم کردم. هر روز که م یرو جد یمصطف

 یمن ازش فاصله م یسمتم ول ادیکرد ب یم یشدم. دور و دور تر. سع یازش دور م شتریشد و من ب یبرام رو م
کرد.  یبکشونه تو راه خودش و مثل خودش کنه اما من انگار جنسم با جنسش فرق م کرد منم یم یگرفتم. سع

مستقل از  یزندگ هیو  ستمیخودم وا یپا یگرفته بودم رو میکردم؛ مصرانه تصم دایچهارده پونزده سالم بود که کار پ
ودم که منم بخوام حذفش کرد داشته باشم. پدرم بود، من انتخابش نکرده ب یم شیدگکه وارد زن یاون و مال حروم

 !میکنم از زندگ
راست با همون لباسا  هیموندم و  یکالس فوق العاده نم یبرا گهیشروع کردم، بعد از مدرسمون د یکیشاگرد مکان از
 رفتم سر کار. یم

هم  ختنویزبون ر ینتونست، حت یکرد با کتک و زور منصرفم کنه ول یاول دعوام کرد بعد سع د؛یروز فهم هی باالخره
 من دستشو خونده بودم. یامتحان کرد ول

بده، اما  تیرضا رمیکه هستم ازش فاصله نگ ینیاز ا شتریشم و ب کتریبهش نزد کمی نکهیکم مجبور شد واسه ا کم
دادم.  یاون هم من کار خودم رو انجام م تیبالفطره است. هر چند بدون رضا کتاتورید هیدونستم اون  یفقط من م

اجاره کنم و با کمک استاد  کیکوچ یمغازه  هی ونستمکار کردم و انقدر پول در آوردم که ت یکیانمک هیدو سال تو 
راه  کیکوچ یکاسب هیو  دمیمغازه ام خر یبرا ریمقدار پول بهم قرض داده بود، لوزام تحر هیام که  یکیکار مکان
 انداختم.
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دو تا کمک  یکیمغازه شد دوتا و  هیرو پس بدم. کم کم  یتونستم همون مغازه رو بخرم و پول قرض واشی واشی
 کار مثل شاگرد گرفتم.

 مستقل باشه. یطور نیساله بتونه خودش ا کیو  ستیپسر جوون ب هیشد  یباورش نم یکس
گفت از جنم و شجاعتم خوشش اومده، بهم  ینفر آشنا شدم؛ م هیجنس رفته بودم بازار با  دنیخر یروز که برا هی
دونم عالقه  یکنم که م یسود. خالصه م یبرا رمیهم بگ یدرصد هیاون رو بفروشم و  یداد که من کاالها شنهادیپ
 شدم. ریتحر مکارخونه لواز هیباالخره صاحب  ؛یحرفا ندار نیا دنیبه شن یا

 یرو بهت گفتم که بدون نای. ایا گهید زیهر چ ایگم که بخوام قصه قهرمان از خودم بسازم  یرو بهت نم نایا نفس
 !یرو بزنم قضاوتم نکن میاصل یکه حرفا نیتا قبل از ا دمیرس نجایبه ا یچجور
 فرش رو. یرو یچشم منو نشونه گرفته بود، نه گل ها ی. اما از گوشه نیبود و سر سنگ نیینگاهش پا هنوز

. پاشو هیدر حد مقدمه فعال کاف ید ولماجرا نبو یهمه  نای. استمین یکه ازم تو ذهنت ساخت ییوالینفس من اون ه -
 تو راه گرفتم حتما بخور گلو دردتم خوب شه. هیقرص سرماخوردگ نمی. ایبخور ناهار هم نخورد یزیچ هی
الماس تو  کهیت هیداشتم که بگن  نویا تیظرف یور اون ور! حت نیکنن ا یادمو شوت م یتوپ فوتبال ه نی! عاه

 !ارنیات کنن الماسو در ب کهیت کهیکه ت ننیدنبال ا یعالمه قاچاقچ هیکرده  ریکبدت گ
کشف کنم چه  دیمن شرلوک هلمزم که با ایاس  ازدهی یکبر یهشدار برا لمیآرشان مگه ف ه؟یپس اصل ماجرا چ -

 البد. اوهوک! میاصل تیانگار ! منم شخص هیسیپل لمی. فگهیشم د ی! دارم خل موفتهیداره م یاتفاق
 رهیکه ارشان نگاه کرده بود، خ ییبه پنجره درست همون جا دی. نا امرونیرفت ب یحرف چیه یبلبخند با مزه زد و  هی

 شدم و منم رفتم تو فکر.
 یبهم چشمک م ایمشخص بود. امواج در ایباز در یتخت از پنجره  یداد. از رو یپنج بعد از ظهر رو نشون م ساعت
 زدن.
کدومش رو  رمیبگ میکه تصم نیرو تخت برا ا دمی. دراز کشومدیخوابم م یو از طرف ایخواست برم لب در یم دلم

 انجام بدم که خوابم برد.
و پرده  ومدیم یمیشده بود. باد مال کی. هوا تاردمیرشته خوابم پاره شد و از خواب پر یبلند یسر و صداها دنیشن با

 کرد. یرو عقب جلو م
 .دمیرک کشرو س رونیدر رو آروم باز کردم و ب یجا بلند شدم. ال از

ان! هر از  یدونستم چ یکردن که نم یرو جابه جا م یا یکیالکترون یها لهینفر در حال رفت و آمد بودن و وس چند
 .ومدیبردن م یها رو م لهیکه داشتن وس نایاز ا یکی میسیخش خش ب یصدا یگاه

 شده. یگن چ یکه به آدم نم یو محمد بودن. درست و حساب روانین یهمون همکارا احتماال
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 در رو بستم. عیباال که سر یطبقه  ومدنینفر کنارش داشتن م هیو  محمد
 دیکف سف هیخوردن به ساحل  یم یزدن مخصوصا که وقت یبهم چشمک م یبد جور ایرو تخت. امواج در نشستم

 .دیرسیقشنگ تر به نظر م یلیکه از دور خ ایکردن لب در یدرست م
 .دیرس یو خش خش باد حاال واضح تر به گوش م ایدر ی. صدارونیخم شدم به ب کمیلب پنجره و  رفتم

 رو انداخت تو ذهنم. یفکر هی دیرس یکه تا پنجره ارتفاعش م یسن و سال دار درخت
 کدوم چشمم رو نگرفت. چیو رو کردم، ه ریتوش رو ز یام و لباسا یسمت ساک زرشک رفتم
 بود!خواستم ن یکه من م یزیبودن اما االن چ یقشنگ یلباسا

 دیشد. چشمام برق زد؛ شا نیخورد به ساک آرشان و ساک اون پخش زم وار،ی! ساک رو بستم و هلش دادم سمت داَه
 لباساش بدرد بخور باشن. دیشا دیبه ما نرس یزیبشه. از خودش که چ رمیدستگ یزیتو ساک اون چ

 ییدارم! المصب چه لباسا یبر م نایاز امی! اصال هر وقت لباس خواستم مییباز کردم؛ اوه چه لباسا اطیرو با احت پشیز
رنگا!  یآب نیاز ا یراه راه با رکاب ژامهیپ ای رهنیپ ریبا ز دمیپوش یم یهم داره. اون وقت اگه من پسر بودم شلوار کرد

داشت رو  ورکیویمت نعال یسیکه روش به انگل شیکاله لبه دار مشک طخودم بسنده کردم و فق یآخر سر به لباسا
کرده بود. به زور  ریبهش گ یزیچ هیشد انگار  یبسته نم پیکه باز کرده بودم رو بستم. کنار ساک ز ییپایبرداشتم. ز

 .پیکرده به ز ریگ یهندزفر میکه س دمیعقب و در کمال تعجب د دمیرو تا نصفه کش پیز
 .یبرم از خوشحال یکیخواستم موج مکز یم دمیفور سبز رنگ رو که د یپ ام
 .بمیو گذاشتمش تو ج دمشیقاپ

 یریخ یباشن؟ من که از زن و شوهر کیبا هم شر دیشون رو با یبه من چه! مگه نگفتن زن و شوهر همه چ اصال
 رفت نفس! یسواستفاده رو بکنم! خل شد تیمورد نها هی نیالقل از ا دمیند
پوشش  تیرعا ی. برادیرس یرونم م یکایکه تنم بود تا نزد یوشرتیبه ظاهرم انداختم؛ س ینگاه میکنسول ن نهیآ تو

 یدور دستم، تو کاله گذاشتم و کاله رو گذاشتم رو سرم، موهام به خوب دمیچیبدک نبود! موهامو پ ینسبتا اسالم
 شده بود. رفتم سمت پنجره. دهیپوش

شد. پرده رو  یتر م کیزد سرجام خشک شدم. صدا داشت نزد ینفر حرف م هیآرشان که داشت با  یصدا دنیشن با
 زونیکلفت و درشت درخت رو گرفتم و ازش آو یشاخه  وفتادین یاتفاق دمید یمنتظر موندم و وقت کمیکنار،  دمیکش

 شدم.
از  نییاپ امیتر که ب نیی. پام رو آروم برداشتم و آوردم پادمیپنجره و درخت رو محکم چسب یرو گذاشتم رو لبه  پام

 شدم. نیسر خورد و پخش زم میشد که کفش کتون یدونم چ یدرخت، نم
 گرد شده از ترس اطرافم رو از نظر گذروندم. یکرد. با چشما یپام درد م مچ
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 دمیهم سر و صدا بود، شا الیشدن. البته تو خود و یکه من راه انداخته بودم عمرا اگه متوجه نم ییاون سر و صدا با
 ن.متوجه نشده باش

 لنگون لنگون رفتم سمت در و بازش کردم. وفتادین یاتفاق دمید یصبر کردم و وقت کمی
 زیچ هیبه  هویمحتاطانه به داخل انداختم و هم زمان عقب عقب رفتم؛  یبرگشتم و نگاه رونیکه برم ب نیاز ا قبل

 فاصله دارم. نیسفت خوردم و حس کردم پاهام رو هواست و با زم
از ترس کم مونده بود سنکوب  دمیمردونه حلقه شده دور شکمم رو که د یکرده بودم؛ دستا ریگ یزیچ هی نیب انگار

 بود. دهیفا یکردم خودم رو رها کنم ب یم یسع یکنم. هر چ
 و مات موندم. مینیب ریز دیچیعطر آرشان پ یبکشم که بو غیج اومدم
تو قاب چشمام جا گرفت. با  دیرسیبه نظر متر  یآرشان که بخاطر شب سورمه ا یآب یآوردم باال و چشما سرمو

 از من بود گفت: یریکه واسه مچ گ شیروزیاز پ یکه حاک یزیآم طنتیلبخند ش
 کجا خانوم خانوما؟ -

 تر شد: یخودمون لحنش
 کولوچ؟ یچوندیپ یکجا م یدوباره داشت -

 با حرص جمع کردم. لبامو
 محمده! روانهیعمته باباته ن یبه من نگو کولوچ! کولوچ خودت کم؛یصد دفعه گفتم، دفعه صد و  -

 یخنده ها که تا م نیخنده! از هم یلحظه فکر کردم چقد قشنگ م هی یبود. اما برا اری. خنده اش حرص در بدیخند
 کنه. ینمه لبخند کوچولو کنج لبت جا خوش م هیحد اقلش  یشنو

 قد و قواره کولوچم؟ نیها! نفس من با ااخه بنده خدا یدار کاریو محمد چ روانیبا ن -
 کولوچ؟ یگ یاصال چرا بهم م -
 .ستیهم ن یا گهید لیدل چی. هیچون کولوچ -

 شد. دتریاش. خندش شد نهیجمع کردمو و زدم به قفسه سـ*ـ مشتمو
 افتم. یکولوچه م ادی نمتیب یم یچون وقت -
 که فقط خودش بشنوه ادامه داد: یطور یلب ریز
 ...امیدن یکولوچه ها یو من عاشق همه  -

 شد خوند. یم یرو به راحت بشیخوش ترک یکردم. حرکات لبا یذره! اما لب خون هی ی. حتدمیصداشونشن
 کردم و گفتم: یهوف

 کس نبود که! چیمن از سمت در اومدم ه ؟یکن یکار م یچ نجایاالن ا ،یباال بود شیتو که تا چند لحظه پ -



 

 

122 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

دست  یزن ی! مرونیب یایم یجور نی. دوما بار آخرت باشه ادمیفکر نکن نفهم یاز پنجره اومد یومدیاوال از در ن -
 ازت رو ندارم! یحوصله نق زدن و پرستار یشکن یو پاتو م

 دنید ایدر هیخواست ادامه بده! بابا  یم شمیکردم و چشمامو با حرص تو حدقه چرخوندم. احتماال تا پنجم ش یپوف
 اخه! هیابن طور ایدن یهمه مکافات داره؟ کجا نیا

بار که  هیقفل بزنم؟  دیکنم نفس؟ در و پنجره رو هم با کاریدر نداره. آخه من از دست تو چ هیفقط  الیو نیسوما ا -
 سرجاش نه؟ ادیحالت م یشتک بش یوفتیب

خوام با شماها باشم! اصال دلم  یبا من نمبا ی. اوفتمیتو م ریکنم گ یو محمد فرار م روانی. من از دست نایاَه ! خدا -
 یی! حالم از شما و قصه هانیرو قبول کنم. اصال از همه تون متنفرم دست از سرم بردار نیگ یم یخواد هر چ ینم

 خوره. یبهم م نید یم لمیکه تحو ییو دروغا نیساز یکه م
 کرد و حصار دستاش دور شکمم سست شده بود. یداشت نگام م ریآرشان متح

 کرد. یم دادیتو چشماش ب ی. دلخوردیلرز یخورد و م یتکون م شیسورمه ا یچشما ین ین
 یبا وضع خنده دار دمیکش یم نیپامو رو زم هی. همون طور که نییپا دمیفرصت استفاده کردم و از بغلش پر از
 .دمییدو

شه  یم الیخیو بعد ب ادینبالم مد کمیکردم  یدور شده بودم که برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم. فکر م یمتر چند
 . کم مونده بود بهم برسه.ومدیو دنبالم م دیدوئ یدر کمال تعجب پا به پام م یول

. دیکش ریت یزد، به طرز وحشتناک یکه موقع افتادن درد گرفته بود و لنگ م ییپا هویکه  دمییپا تند کردم و دو دوباره
 .نیو افتادم زم ستمیپاهام وا یکه نتونستم رو یطور

 قل خوردم و بعد متوقف شدم. نیکه داشتم چند دور رو زم یدنییاز دو یسرعت ناش بخاطر
تونستم تکونش  ینم د،یکش یم ریت یکردم؛ پام بدجور یفیسرد ساحل و ناله خف یرو چسبوندم به ماسه ها میشونیپ

 شد. دهیکش نیبدم. مخصوصا که موقع قل خوردنم رو زم
کرد به گوشم خورد؛ انگار داشت با تموم هنجره اش داد  یاسمم رو صدا م یبلند یآرشان که با صدا داد مانند یصدا

 .دیکش یم
شد  یتر م کیو نزد کیآرشان نزد ی. صداومدیآخم در م کیتکون کوچ هیبا  ینشون ندادم، حت یعکس العمل چیه

 کنارم. دیکه رس ییتا جا
 برم گردوند سمت خودش که ناله ام بلند شد. دینشن یجواب یبار صدام کرد و وقت چند
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شد که چشماش  یمدام موج به موج م یاز نگران ایدر هیکرد. تو نگاهش انگار  یگرد شده نگاهم م یبا چشما آرشان
کرده بود که  رییگفت. از بس حواسم پرت صداش و لحنش که تغ یزیچ هی. صدام کرد و دنیلرز یم یطور نیا

 گـه. یم یچ دمینفهم
که از  یزخم یحالت صداش برا نیکردم. انگار ا یحس م یطور نیالقل من ا اینگران بود و مهربون.  اشصد

 کرد. یشد و حالمو بدتر م یبهش زده بودم، نمک م شیپ قهیکه چند دق ییحرفا
شه که  یشه؟ چرا نم یکنم نم یم یو قاطعانه بهش گفته بودم که متنفرم ازت و چرا هر کار یرحم یکمال ب با

 چرا؟ ،یکن یم یکنم تو بهم خوب یم یمن خراب کار یازش متنفر باشم؟ چرا هر چ
 که زد به خودم اومدم: یداد با
 نفـــــس! -
 ؟یزن یچرا داد م -
 ؟ینفله کرد یگم کجات رو زد ی! میعکس العمل نشون بده القل بدونم زنده ا هی -
محوش شده بودم. کاش حواسم  یگفته بود که اون طور گهید یجمله  هیمن مطمئن بودم اول که صدام کرد  اما

 گفته. یچ دمیفهم یپرت نبود م
سوزن سوزن  یجور هیآرشانه؟ پام  یصدا لیتحل هیپات وقت تجز عیو درد فج تیوضع نیبگه تو ا سین یکی حاال

 زد. یم خیو داشت  زریسوخت که انگار گذاشته بودنش تو فر یشد و م یم
 بگم به توئه... یپناه ببرم؟ نفس! آخه من چ ینفس؟ من از دست تو به ک ید یآخه چرا حرف گوش نم -
 که گفتم جمله اش نا تموم موند و دوباره همون حالت نگران تو صورتش اومد. یآخ با
 تم تو آغوشش.فرو رف هیاز ثان یکردم که در کسر ینگاه م رهیچشماش خ یوجود درد تو مچ پام داشتم به سورمه ا با
 اش. نهیدادم به قفسه سـ*ـ ی. از شدت درد سرم رو فشار مالیرفت سمت و یداشت م یحالت تند با

بهش بگم اما ذهنم اصال  یزیم هی دیدونستم که با یبهش بگم. م یزیچ هیخواستم  یکردم. م یضعف م احساس
 شه، یقطع نم گهیکنه د یم ریگ یکه وقت یشد. مثل نوار یناله ام دست خودم نبود. قطع نم یکرد. صدا یکار نم

 شد. ینم کنمکردم کنترلش  یم یو هر قدر سع رونیب ومدیصدام ناله وار از گلوم م
 اومد. یم رونیلبام ب نیناله بودن که از ب یتونستم درست نفس بکشم. فقط صدا یبه شماره افتادن. نم نفسام

چاله فرو رفتم.  اهیس هیچشمام بود. انگار تو  یاز نور جلو کیکوچ یهاله  هیشد و فقط  کیدورم تار یکم همه چ کم
 و چشمام بسته شد. دمینفهم یزیچ گهید

کم  یول دمید یبرام سخت بود و تار م دنیخورد باعث شد چشمام رو باز کنم. اول د یکه صاف تو چشمام م ینور
 واضح شد و به نور عادت کردم. دمیکم د
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دور با جد  هیکه پرده رو زده کنار  یخواستم کس یرو تا آخر زده بودن کنار و نور آفتاب درست تو صورتم بود؛ م پرده
 .نمیرو بب ایکنار که در دمشیخودم کش روزیافتاد د ادمیو آبادش آشنا کنم که 

 بدم.به پام وصل کرده باشن، نتونستم پام رو تکون  نیسنگ یوزنه  هیبلند شم که انگار  اومدم
 تو دلم. ختیگچ بزرگ تو پام تموم غم عالم فرو ر دنیرو که زدم کنار با د پتو
 هیرفتم.  یپتو با گچ پام ور م ریلبم شروع شد. از ز ریگذاشتم رو بالش و غر غر کردن ز یدی! سرم رو با نا امیلعنت
 شد! یباز م ینجوریکه انگار هم ارمیزدم گچ رو از پام در ب یزور م یجور

 !ریبعد غرغراتو از سر بگ یش داریبزار از خواب ب هیان بزرگ مام -
از جام جم  گهیتونم د یسمتم؛ انگار خوشحال بود که نم ومدیداشت م یرو گفت. با لبخند گشاد نیبود که ا آرشان

 قفل بزنه. البته به قول خودش! واریبه در و د ستیبخورم و مجبور ن
به  ی. وقتنمیخواستم چشاشو بب یو سرم رو تو بالش فشار دادم. نم کردم؛ سرم رو به طرف مخالف چرخوندم  بغض

 یکیموندم انقد که  یاش م رهیحالت خ یب یهمون طور دن،یکش یشدم انگار کال منو از برق م یم رهیچشماش خ
 مونده بود که مضحکه اش بشم. نیتکونم بده! هم ایصدام کنه 

 یکردم؟ چطور یم یرنگ دور پام زندگ دیموجود مفلوک سف نیبا ا دیبا یکردم. حاال چطور یچ پام فکر مبه گ یه
 حموم؟ ای ییرفتم دستشو یم

 !یزدن: مرگ به علت کپک زدگ یم ریمردم! تو روزنامه ها ت یاز کپک زدن م احتماال
 کشتنم ابرومند تر بود! یم ایقاچاقچ همون

 کنه. یباال رفته داره نگام م یآرشان با ابروها دمیرو از رو بالش که برداشتم د سرم
 بود گفت: دیکه ازش بع یلحن خاص با
 نفس؟ یدرد دار -

 :دیخراش یمغرور تو گلوم قصد رفتن نداشت و صدام رو م بغض
 .اریمن در ب یاز تو پا نویا -

 ده بودن نگام کرد.ش یکه از حالت خنده حالل طور ییو باچشما دیکش یهوف
! دکتر بعد دو هفته اس یکی. همش دهیدکتر نفهم یاتم ناقص کرد گهید یجا هی. گفتم باز یتو که منو سکته داد -
مدت ثابت بمونه و گرنه ترک  هی دیگفت مو برداشته با یول دهیصدمه ند ادیکنه، ز یدو هفته گچ پات رو باز م یکی
 !یریگ ینمجا آروم  هیگچ گرفت. تو که  نیهم یخوره برا یم یشتریب

 گفت: دیپر غصه امو که د نگاه
 دم بازش کنن خب؟ یهفته قول م هیاصال بعد  -
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شد  میج عیکوتاه نشوند رو گونه ام و سر یبـ..وسـ..ـه  هینگفتم. از جاش بلند شد؛  یچینگاش کردم و ه رهیخ فقط
 رفت.

نون  یآب پرتقال و مقدار ر،یش وانیل هیکره عسل مربا،  اتیمل محتوش ینیس هیبا  روانیاز رفتنش بالفاصله ن بعد
 خوردم که االن نبود! یرو م ییچا وانیل هی دیخوردم با یاگه صبحونه نم یام گرفته شد؛ حت افهیوارد شد. ق

که بعد  یرو کالفه کرده بودم طور روانین یچند لقمه به زور خوردم. با نق زدنام حساب یلب ریغر غر کردن ز یکل با
 یکه فقط اون لحظه برا یبا لحن خنده دار یحرص یبا صدا رونیرفت ب یکه داشت م یدر حال ینیاز جمع کردن س

 من خنده دار بود به آرشان گفت:
نفر از تموم  هی نی! فرهان برو زنت رو جمع کن انقد نق زد مخم رو خورد! برو اصال خودت مراقبش باش. ایوا -

 ستم هم سخت تره!د ریمهم ز یپرونده ها
 هویگـه. چند لحظه بعد اومد داخل و  یم یچ دمیزمزمه وار گفت که نشن ییزایچ هیخنده بلند آرشان اومد و  یصدا

 !یاوهون یاهن هیقلمبه شده نگاش کردم.  ی. با چشادیهوا رو تخت کنارم دراز کش یب
 بکن القل! ضویمر مراعات

 !یانگار درد العالج گرفت یکن یم ضیمر ضیمر یجور هیتو دلم گفت  یکی
 :گفتم

 !یگ یاش رو بعدا بهم م هیبق یبهم؟ خودت گفت یگ یآرشان... نم -
 گفت: هیپر کنا یلحن با
 یم لمیو تحو نیساز یکه م ییگفت از قصه ها و دروغا ینفر بود که م هیفکر کردم  ؟یبشنو یخوا یعه؟ جدا؟ م -
 ؟یمنو بدون یبه قول خودت ساختگ یه داستان هاشد االن؟ مهم شد برات که ادام یمتنفرم! چ نید

 سرش. ریزدم به دستاش که گذاشته بود ز زل
 من...من... -
 ؟یبگ یخوا یم یچ ؟یتو چ -
 بگم... خواستمیمن... م -

 :رونیب ومدیقنات تازه کشف شده م هی. صدام از عمق رونیرو پر حرص فوت کردم ب نفسم
 !دیببخش -

 تینگاه خاص احساس مالک نیبه ا بیشد. دوباره نگاهش خاص شده بود. عج رهیبرگشت سمتم و به چشمام خ عیسر
 نگاه نکنن. یطور نیرو ا یا گهید چکسیچشما ه نیخواست ا یدلم م ییطورا هیکرده بودم!  دایپ

 رو ادامه دادم: حرفم
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دونم  ینم یزیمتضاد اتو بفهمم چون چ یهمه کاراتو و رفتارا نیا لیتونم دل یدونم، من نم ینم یچیخب من ه -
 لما؛یف نیشده مثل ا میهمه اتفاق برام سخته. زندگ نینداشتم فقط... هضم ا یکه زدم منظور یشدم! من از حرف جیگ

رمانا! هر وقت  نی! شده مثل ایکه در به در دنبال منه، مراقب من یکه چرا تو که پسر همون آدم نیاتفاقا و ا نیباور ا
 !وفتهیاتفاقا برام ب نیکردم ا یوقت فکرشم نم چی... هیزندگ نیمنم با ا نیشه ا یکنم باورم نم یبه گذشته فکر م

 و من کنان ادامه دادم: من
 یاولش تیشخص ی... انگاریداستان که انگار هیتو دل  ی. پرت شیکستو از دست بد نیتر زیعز هویخب فکر کن  -

 تونم... یان نمو ... سخته آرش
 ؟یخوا ینم ای یتون ینم -

 باال انداختم. شونه
 دونم. ینم -

 ساکت بود. ادامه داد: هی. چند ثانرونیرو با صدا فرستاد ب بازدمش
گم. راستش من خودمم سردرگمم. در واقع  ی. بابا مو مشیشناس یم کمی ی. در حد حضوریدون یاسمش رو م -

 تونه باشه. یکجام میستیخواد که هنوز مطمئن ن یرو ازت م یزیچ هیاون 
. انقد خواسته اش براش مهمه که بعد از نوزده سال هنوزم داره براش تقال شیشه به نوزده سال پ یمربوط م هیقض

 یگرفت و به راحت یبود تو رو گروگان م یطور نیخواد چون اگه ا ینم یزی. از خود تو چارهیکنه که بدستش ب یم
 .هیدونم چ یکه منم نم هیزیچ هیاما دنبال  دیرس یش مبه خواسته ا

 یگچ پام نقاش یداشت رو یفرض یزایچ هی. انگار دیکش یگچ پام م یشد. انگشتش رو آروم رو زیخ میجاش ن سر
 کرد. یم
تونه  یاطالعاته که م یسر هیکه توش پر از  یفلش ممور هیندارن؛ طرف حسابشون پدرت بوده،  یاصال با تو کار -

 ...ییهویکه با مرگ  رنیخواستن اون رو از پدرت بگ یو رو کنه. م ریاون رو ز یزندگ
 .گفته یچ دی. انگار تازه فهمدیچرخ هوی
 وونهیدونم هنوزم داغ دلت تازه اس، منو د ینفس! م گهیبغض نکن د یاصال حواسم نبود. اون جور زمیعز دیببخش -

 زنم! ینم یحرف چیمن ه گهیاصال د صورت معصوم بغض کرده ات! نینکن با ا
گشت تو چشمام  یم یزیچ هیکرد؛ دنبال  یتخت. با چشماش مدادم توش چشمام رو کند و کاو م یبود لبه  نشسته

کردم تو  یفکر نم یاز کجا اومد؟ حت زمیعز نیکرد! ا رییشد؟ لحنش به کل تغ یچ دفعهی. اما اخه یدونم چ ینم یول
 کردم. یبودم و با همون نگاه تار نگاش م هبا به دندون گرفت نموییلغاتش وجود داشته باشه! لب پا رهیدا
 خوام بفهمم. لطفا بگو... یاما من م -
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 کرد. لباشو با زبون تر کرد و ادامه داد: یمکث
 رانیتو ا یهسته ا یسازمان انرژ هیدانشمند  روانیهم مربوطه. واضح تر بگم پدر ن روانیبه ن هیکه قض یدون یم -

که  یجور هی نکهیشده، تا ا ینگه داشته م یکرده بوده اونقد مهم و پر ارزش بوده که مخف دایکه پ یبوده و فرمول
 یفرمولن و م نیدنبال ا کایقدرتمند مثل آمر یها شوراز ک یره و حت یاش لو م هیقض یچطور ستیهنوزم معلوم ن
 !ارنیشده بدستش ب یمتیخوان به هر ق

 ییروین هیخواست  یدلم م یلیشد به سقف. تو افکارش غرق شده بود. خ رهیرو از مردمک چشمام گرفت و خ نگاهش
 کنه. یفکر م یبه چ نمیذهنش بب یرفتم تو یداشتم م

 کنم ادامه داد: یمشتاق نگاش م دید یکرد و وقت یا یطوالن مکث
رو به شهادت  روانیاون سال پدر ن یفرمول بود. وقت نیادادن که در به در دنبال  شنهادیدونم چقد بهش پ یمن نم -

... یعنیدوست اونه  نیدست مورد اعتماد تر یاصل یدونستن که ممور ینم ارن،یرو بدست ب یرسوندن که اون ممور
 پدرتو!
 رفتم. یوا م نیزم یشدم. اگه تخت نبود حتما رو سست

 یکیدست  یکه ممور دنینشد، فهم دشونیعا یزیرو کردن و چ و ریبزرگمهر رو ز نیفرد یکل خونه زندگ یوقت -
 است. گهید
 یکلفت یکنن و با وجود پارت دایاون فرد رو پ یلیتونستن فقط فام لیمیمثل ا یکیالکترون یبا هک کردن حساب ها و

 دانشگاه... یکه تو یکنن تا روز دایسازمان اسناد داشتن نتونستن آدرسش رو پ یکه تو
 بودن: یلبام جار یشدن و رو یات خودکار ساخته مکلم انگار

 ...یکرد یبا نفرت نگام م یمطمئن بودم کار توئه! از همون موفع که تو دانشگاه اون طور -
 لب زمزمه وار گفت: ریپشت بهم کرده بود. ز بای. تقرواریچرخوند سمت د سرشو

 ...یاریم رونشیب یو ه یکن یقلبم متو یبا هر حرفت چه خنجر یدیفهم یکاش م-
 گفت: یبلند تر یرو چرخوند سمتم و با صدا سرش

! فکر یکن یاشتباه م یسر منه واقعا دار ریز نایهمه ا یکن ی! بزن رو ترمز خانوم کوچولو! اگه فکر مواشی واشی -
که دنبالشه رو بزارم  یزیبخوام چ نکهیبا بابام نبودم چه برسه به ا یوجه حاضر به همکار چیکنم بهت گفته بودم به ه

 کف دستش!
اطراف خونتون هم ... خودت  بیعج یکالس اون استاد ... کار اون بود! اون رفت و آمدا یباشه اون روز تو ادتی اگه

که منتظرشه رو بدست  یزیچ یزیخواست چون برادرشه بدون خون و خون ر یمثال م یطور هی! گهید یدون یم
 .ارهیب
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 شده بود. رهیپنجره خ به
گشت،  یعمر دنبالش م هیکه  یزی! چیرکب خورده بود، اونم چه رکب بزرگ بایخواست باور کنه. تقر یانگار نم -

 . برادرش!بود که از گوشت ک پوست خودش بود یدنبال کس
دارم! مگه از من متنفر  my friend یاونو؟ مگه خودت نگفت ینامه... اصال تو چرا قبول کرد تیپس اون وص -

 ؟یدراورد یباز نیفرد هویشد  یچ ؟ینبود
 زد و گوشه لبش کج شد. یتلخند

 یوالیکنم و از خودم تو ذهنت ه تتیاذ نیاز ا شتریخوام ب ی. فعال نه جاشه و نه من ممیبهتره راجبش صحبت نکن -
 بود آره اما... یازدواج صور نیبسازم. ا یبزرگتر

 چشماش رو بست و پلکاش رو محکم بهم فشرد. یا هیثان یبرا
 خودت! یذارم به عهده  یرو م یریگ می... تصم -

 .دیشد فهم یحرف رو بزنه از حالتش م نیجونش در اومد تا ا انگار
 .میبا هم بمون ای میکه جدا ش یریگ یم میباند بزرگ تو تصم نیا یریاتفاقا و دستگ نیبعد از تموم شدن ا -

 خم شدم. سرجام
 خواستم بگم از االن جوابم معلومه که انگشت اشاره اش رو گذاشت رو لبام. یم
 ...دیبا کمی ست،یاالن نه! االن وقت داغون شدنم ن یول یبگ یخوا یم یدونم چ ی. االن نه! مششیه -

 کم اما حسش کردم. یلی... خصداش بغض داشت انگار
 .ستین ختنیباشم االن وقت فرور یبتونم قو دی... با-

 بود. نییپا سرش
 دوارمیشه. ام یبرات روشن م زایچ یلیباالخره خ یرو هی یول ،یام رو تحمل کن افهیق یخوا ینم یدونم حت یم -

 .ینش مونیپش یکه گرفت یمیاون روز از تصم
 دونم؟ یهم هست که من نم یا گهید زیمگه چ -
همون پسر زورگو و از خود  نیونستم باور کنم ات ی. نمدمید یم نیغمگ یطور نیچشماش رو ا یبار بود که آب نیاول

 مغروره. یراض
 .دیآه بلند کش هی
. اما یداشته باش دنشیبه شن یرغبت ایعالقه  یتو. چون فکر نکنم حت یبرا ست؛یمهم ن ادینفس! البته ز زایچ یلیخ -

 روانیاز ن یتون ی... ممیهم نبود شیپ گهید اینتونستم بهت بگم  یقیو من به هر طر یبفهم یخواست یروز هیاگه 
 !فسنره ن ادتیحرفم رو  نیکنه. فقط ا ی. اون کمکت میبپرس
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چرا االن خوشحال  نمشینب گهیبودم که د نیدنبال ا شهیمن کامم تلخ شده بود؟ من که هم ایزد  یتلخ حرف م چقدر
 که گفت؟ ییزاینبودم از چ

 !رنیاگه دستمم قرار بود گچ بگ ی. مهم نبود حتواریمشت محکم بکوبم تو د هیخواستم  یم
 ه؟یفلش ممور هیبخاطر  یهمه بدبخت نیا یعنی -
جونشون رو پاش گذاشتن. تو فکر  ایلیکه خ هیزیفرمول چ نیا قتی! در حقهیفلش ممور هینفس خانوم واسه تو  -

 ن!قدم به قدم مراقب تو نبود یطور نی... هوف! اگه انقد مهم نبود که االن ادیهمه شه نیا یکرد
 یاصال نفس خال ایدادم بگه کولوچ  یم حیترج یخواستم بزنم لهش کنم! حت یگفت نفس خانوم که م یم یطور هی

 خواست مسخرم کنه! یخانوم ته اسمم م هینگه نفس خانوم! انگار با چسبوندن  یصدام کنه ول
. اونا دارن از طعمه اشون محافظت ستنیکجاست؛ دوما اونا مراقب من ن یدونم اون فلش ممور یاوال که من نم -
 نداره؟ یچیباشن که ه یمراقب کس سیهمه پل نیشه ا یکنن که شکارشون رو از دست ندن! مگه م یم
 یهم نم سایدونن اون فلش کجاست و پل یندارن و پا جلو نذاشتن. چون نم یکه هنوز باهات کار نهیهم یبرا -

بهت  یچیبود که ه نیبه اونا؟ برا هم یداد یریتو سرشونه. اصال تو چه گ یدیجد یدونن که هر لحظه چه نقشه 
شم!  یکه هنوز پسرش حساب م یتا وقت لکنن. الق تتیشن و اذ کتیتونن نزد یمن هستم نم ی! تا وقتگفتمینم

 .وفتهیتو نم یبرا یمن هستم اتفاق یمطمئن باش تا وقت
کردم  یداشتم نگاش م زونیآو ی. با لب و لوچه ختیبهمشون ر مویباز و نا مرتب جنگل یرو برد سمت موها دستش

 گفت: هویکه 
دم که از  یکنم. پاتم که گچ گرفتن انقد قلقلکت م یچپ ات م یلقمه  هی یبازم غر غر کن ینفس! بخوا ایغر نزن -

 !ی! حاال خود دانیحال بر
 پتو. ریرو گرفتم و رفتم ز کممیدستام ش با عیبرداشت سمتم؛ سر زیخ هویرو رون پاش که  دمیمشت کوب هیحرص  از

 بود. دهیچیبلند آرشان تو اتاق پ یخنده  یصدا
خنده! حاال من بخوام بلند بخندم انگار دارم  یکردم که چقد قشنگ م یفکر م نیداشتم به ا طیپتو تو اون شرا ریز

 .ارمینشده رو در م یروغن کار انیژ هیاستارت 
کنار  دمیراحت پتو رو کامل از روم کش الینبود با خ یکس دم؛یپتو رو زدم کنار و اطراف رو سرک کش یگوشه  واشی

 از پشت تحت هجوم آرشان قرار گرفتم. هویکه 
 داد. یاش و قلقکم م دهیورز یبازوها نیمنو گرفته بود ب محکم

چه  دیرس یسالمم زورم بهش نم یپابا دو تا  یعاد طیتونستم از دستش فرار کنم! هرچند تو شرا یجوره نم چیه
 ! نقطه ضعفم شد پرچم عثمان!گهیبرسه به االن! قاه قاه خندم کل اتاق رو برداشته بود. خوبه د
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 .دمیبه نفس نفس افتاده بودم. ناچار بودم، تنهاراه بود، دستم رو بردم سمت سرش و موهاش رو محکم کش گهید
 ار گرفت.مقابل صورتم قر هویخم شد سمت صورتم و  سرش
 کرد. یبه چشمام نگاه م ی*ـزش از رو لباش محو شد؛ با نگاه خاصـیآم طنتیش لبخند

 چونه ام متوقف شد. کینزد ییجا هیاز رو چشمام سر خورد و  نگاهش
 ایشده بودم به مژه هاش؛ با خودم گفتم من که دخترم انقد مژه ندارم! خدا اصال در حق من اجحاف کرده! خدا رهیخ
 ن؟یا ایمن دخترم  ه؟یچه وضع نیا

 بود. رهیاز چشماش گرفتم، هنوز به همون نقطه خ نگاه
استفاده کرد و خم شد رو لپم؛ لپم رو آروم و کوتاه  میاز حواس پرت هویبه در اومد. آرشان  ییشدن قدما کینزد یصدا

 عقب. دیکش عیگاز گرفت و سرش رو سر
 آروم تر شده بود گفت: بیکه عج یبم یصدا با
 !یکن یم یطونیانقد ش نکهیواسه ا نمیا -
 !سهیداشتم که ده صفحه مجازاتش کردن که مشق بنو وینگاش کردم. حس بچه ا زونیاو یلب و لوچه  با
در اومد. آرشان از رو تخت بلند شد و رفت سمت در، چند لحظه بعد  یتقه  یبگم که صدا یزیچ هیخواستم  یم

که گاز گرفته بود،  ییجا یکنار پنجره. دستم رو یچوب ید. رفتم سمت صندلو از دسترس نگاهم دور ش رونیرفت ب
لپم  یرو دمیکنن، دستمو چند بار محکم کش یماچ م یبچه کوچولو ها که لپشونو تف نیخشک شده مونده بود. مثل ا

 که رنگ لبو شد. یطور
 حرفش افتادم: ادیبه پام افتاد.  نگاهم

 جمع کنم؟ واریدر و د یتو رو از ال دیهمش با -
 . خندم شدت گرفته بود.ومدیم ادمیحالت از چهرش  هیهر بار  یول دمیبسته خند یام گرفت. اول با لبا خنده

 بهیشکل هالل ماه برام غر یخندون و لبا یچشما نی. چقد انمیتونستم بب یپنجره م یخودمو رو ریتصو انعکاس
 دونم. یگذشت؟ نم یم بودم دهیکه خودمو خندون د یبار نی. چقد از آخربود
خودش  یمعلوم نبود چند نفرو تو ،یوسعت و معروف بودنش به مهربون نی. با اایشدم به در رهیو خ دمیکش یآروم آه

 !ایدر ی. حتستیجز خدا خوبِ مطلق ن یخوب چیوقت ه چیغرق کرده. ه
خوره. به  یداره تکون م اطیتو ح یزیچ هیکردم که حس کردم  ینگاه م ایباز به در یداشتم از پنجره  یکار یب از

 زد. یکه داشت قدم م دمیاون سمت نگاه کردم و آرشانو د
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باالش رو باز  یاش و دو تا دکمه  راهنیپ ی قهیبا نگاهم حرکاتش رو دنبال کردم؛ دستش رو برد سمت  ناخودآگاه
آرشان  یلباسا ال،یو یدن تو اتاقاو محمد اومده بودن و ساکن شده بو روانین یکه چند نفر از همکارا یکرد. از وقت
 .تر شده بودن یرسم کمیهم انگار 

 زد. یکالفه به موهاش چنگ م یو هر از گاه دیکش یبه پشت گردنش دست م مدام
ام رو حس کرد که به سمتم برگشت و نگام کرد. دستشو تو هوا تکون داد و مچ دستشو  رهینگاه خ ینیسنگ انگار

 ه؟یچ یعنیچرخوند که 
 باز! شیشده بودم بهش. با همون ن رهیتر. خ کیرفتم نزد کمیچونه ام و  ریرو زدم ز دستام

 زد: داد
 شه! یات ناقص م گهید یجا هیدوباره  یوفتیبرو عقب تر بچه م -

 مثل خودش داد زدم: منم
 !یبچه خودت -

گرفتم و اطراف رو نگاه  خودم گرد شد! لبمو به دندون یلحظه انقد بلند شد که چشمام از تن صدا هی یبرا صدام
 گفتم: یارومتر یجز آرشان نبود. با صدا یکردم. خب خدارو شکر کس

 و سه سالمه ها! ستیبچه! من ب یگ یبه من م یه هیچ -
 یعنی یگم بچه ا یم یکنه! وقت یم ادیز نیکنن ا ینکن ها! همه دخترا سنش رو کم م ادیاز خودت سنت رو ز -

 بگو چشم. یبچه ا
 تکون دادم و با شکلک اداشو درآوردم. سرمو

 .ی! بچه خودتستمیخوام! اصال هم بچه ن ینم -
 صدا؟ نیبا ا کل؟یه نیقد و قواره؟ با ا نیمن؟ با ا -

 !شونیا شونهیا گنیمطلق که م ی فتهیخودش
 در اوردم: اداشو

 و صدا! کلیه نیقد و قواره و ا نینه پس. من با ا -
 .باشیج ی. دستاشو کرده بود تودیخند

 زنه. ینق م یکه عروسکش رو ازش گرفتن ه ییتخس غر غرو یفسقل هیمن  یبرا یهم بکن یتو هر کار -
کم مونده بود از گوشام دود  یلیتخ یو کارتونا لمایف نیزدم. مثل ا ینفس نفس م تیزد وسط هدف! از عصبان گهید

زدن اصال مهارت ندارم به جاش با  غیکه تو ج ییازون جا یبکشم ول غیخواستم محکم سرش ج ی. مرونیبزنه ب
 گفتم: یبلند یصدا
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 !یاریحرص منو در م یبزنمت ه امیتونم ب یچالقم نم یپا نیمن ببا ا یدون ی! مینامرد یلیخ -
 زد: یهوا بشکن تو
 !قای. دقیاشاره کرد یخوب یبه نکته  -
کارم  جهیاشتم و پرت کردم سمتش. اصال هم به نتکنارم برد زیگلدون رو از رو م یعنیکه دم دستم بود  یزیچ نیاول

 که برداشتم فکر نکردم! یزیو چ
 داد. یخواست رومو کم کنه که دستش رو گرفت به کمرش و با ادا جا خال یدستم رو خونده بود، م انگار
و  روانین ادیسرش م ییبال هیخوره تو سرش  ی. گفتم االن مدمیکش یداد نامحسوس نفس راحت یکه جاخال نیهم

 برنم! یکنن م یم رمیدستگ سایکنن پل یم چارمیب انیمحمد م
 عیرسه! دستاش رو سر ینثارش کنم القل من که دستم بهش نم یزیچ یراهیخم شدم تابد و ب رونیبه سمت ب شتریب

 آورد باال:
 ! برو تو نفس عه!یوفتیخب بابا! برو تو حاال م لیخ -

 یعنی! گهید نیهم یعنی ابیگن فرصت ها رو در یم یبودم! وقت افتهینقطه ضعف واسه حرص دادنش  هیانگار  خب
 .اریازش بساز پدرشو در ب یکیاگه طرفت نقطه ضعفم نداشت خودت 

 شم. یخم م شتریب هیجور نیخوام. حاال که ا ینم -
با  هویکه  نمیرو بتونم بب نییو پا رونیب شتریشد. سرم رو کج کردم که ب بیغ دمید هویواکنشش بودم که  منتظر

 شدم. دهیشدت به عقب کش
 بود. ستادهیغضب باال سرم وا ریبا اخم و نگاه برزخ شده مثل م آرشان

 شد. ینم دهیذره هم انعطاف تو صورتش د هی یزد، حت یموج م تیصورتش عصبان تو
 دختر؟ یکن یبه خودتم رحم نم ؟یلج منو درار ادیخوشت م ایگم برو عقب؟!  یمگه نم -
 یدونم چجور ینشون بدم. نم یبودم که چه عکس العمل لیتحل هینگفتم فقط نگاش کردم. در حال تجز یچیه

 کردم که گفت: ینگاش م
 خب چشماتو مثل گربه شرک نکن حاال! لیباشه خ -
تم تونس یکه م ییخواستم بزنمش؛ دستام رو مشت کردم و تا جا یافتاد م ادمیحرف رو که زد، داغ دلمو تازه کرد.  نیا

 کردم . یم کمشیش یمشتام رو حوال
تو چند  یدادم! اون حالت جد یانگار داشتم قلقلکش م دیخند یرو تخت ولو شده بود و م ادیکه دردش ب نیا یجا به

 شهیدادم هم یم حی. اما ترجاوردیحرصم رو در م شتریو ب شتریبود. با خنده هاش ب دهیاز صورتش پر کش هیصدم ثان
 .نمشیبب یشکل نیا
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 دادش درومد. یصدا دنیخند یجا نباریا دم؛یرو بردم سمت سرش و موهاش رو کش دستم
 مشت شده ام بود. یانگشتا نیموهاش ب هنوز
 :گفت

 شوهر کچل بمونه رو دستت؟ هی! خوبه کچل شم ؟یکن یمنو م یرسه موها یتو چرا زورت نم -
 موهاش رو ول کردم. عیسر
 گفت : یلحن خندون با
 ! نی! آفراینکش موهام رو گهید -

 .گهیکرد! واال د یبچه خر م انگار
 گفتم: یلحن کشدار با
 باشه! -
 وقت ناهاره، از بس از دست تو حرص خوردم گشنه ام شد. گهید میبخور یزیچ هی میپاشو؛ بلند شو بر -
 کردم. با دست به گچ پام اشاره کردم. یگچ گرفته ام افتاد. لپمو باد کردم و بادشو خال ینگاش کردم. نگام به پا رهیخ
 .نجایا ارمیمن برات م نیآخ حواسم نبود! تو بش -

 از قبل جوابشو حدس زده بودم که تند گفتم: انگار
 بخورم حرکت کنم. اه! یتکون هی رونیب امیخوام ب ی. منجایخوام حوصله ام سر رفت ا ینه! نم -
 لب غر زد: ریز
 !یحوصله اشم سر رفته! ذک اورد؟یشت پدرمو در ممن بود تا حاال دا یپس عمه  -

 سمتم: اومد
 که! نییپا یایب یتون ینم یطور نیعصا هنوز نگرفتم برات از پله ها هم ن؟ییببرمت پا یخب االن چجور -

 زدم: یطونیش لبخند
 جلو؛ برگرد. ایب -

 رو از پشت دور گردنش حلقه کردم. دستام
 لب گفت: ریز
 دادنم مونده بود فقط! یکه اونم اضافه شد! سوار یدونه آپشن رو کم داشت هی نیفقط ا -
 سالمم رو دور کمرش سفت کرد و با دستاش از پشت محکم گرفتم. یپا

 گفت: بلند
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خودت  گهیشم د ی! موهامم نکش وگرنه کچل ممایش یشتک م میش یاون پشت دوتامونم چپه م ینکن یطونیش -
 .یدون یم

کوفت زمزمه  هیلب  ریبود که با لحن خندون ز دهیحرفمو شن نیداد! انگار ا یم فیچقد ک ی. آرشان سواردمیخند
 کرد.

 ختنیو رفت سمت آشپز خونه. منو نشوند رو اُپن و خودش بشقاب و مالقه به دست مشغول ر نییپله ها اومد پا از
 غذا شد.

 .هیبدم غذا چ صیتونستم تشخ ینم نیمه یشده بود. آرشان هم که پشتش بهم بود برا پیک مینیب
 خوش رنگ و لعاب تو قاب چشمام قرار گرفت. یبعد که با دو تا بشقاب اومد سمتم ماکارون کمی

 خوش مزه بود! یلیکه خ ظاهرش
دار بود اما مال من انگار مثل  گیو ته د یانداختم. بشقابش روغن یمن رو گذاشت جلوم. به بشقابش نگاه بشقاب

بود و مال من  ی! مال اون نارنجیبشقاب حموم عموم یعالمه کرم زرد رنگ بودن که اومدن تو  هی میبچگ یجوکا
 عقب. دیو بشقابش رو کش دیفهم دهیزرد! دستم رو بردم سمت ظرفش تا جا به جا کنمشون که هنوز دستم بهش نرس

 !ینیزم بیس گیته د یگیخوام! اونم چه ته د یم گیمن ته د سیاه. آرشان قبول ن -
دلت  یدلت خواست بکن هرچ یتموم شه بعد هر کار تیسرما خوردگ نیدم دوبار! بزار ا یاالن بهت م نیآره هم -

 خواست بخور.
 گفت : یآروم تر یبا صدا و
 .یاریسر خودت ن گهید یبال هیالبته اگه تا اون موقع  -
 در اوردم و گفتم: روانوین یادا
 نی. اخه من با اینشد یزیچ یکنه! خدا رحم کرد تو دکتر یم حتیده نص یم ریگ یبابا بزرگا ه نی! مثل اشیچ -
 پناه ببرم؟ یناقصم از دست تو کجا فرار کنم به ک یپا
 نکنا. شمیم شی. چاریمنم در ن یغذا تو بخور کم غر بزن دهع! ادا -

 بزنمش! رمیخواست بازم بگ یدلم م چقد
 زنمش! یر دارم مبا هی قهیگم بازم انگار هر دو سه دق یم یجور هی

که من هنوز دوسه قاشق  یته بشقابشم در اورد در حال قهینشست کنارم رو اُپن و مشغول شد. در عرض ده دق خودشم
 بودم رو اُپن. ختهینخورده بودم و نصف قاشقارو هم ر شتریب

تونستم  یود نمکرده ب نیوزن گچ پام رو سنگ یتونستم جمع کنم و تو هوا نگهش دارم و از طرف یپام و نم چون
 دستمو هم گرفته بودم به پام. هی. نمیبش یدرست و حساب
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 کرد. یخوام بال نسبت گاو داشت بشقاب دومش رو هم تموم م یهم که انگار نه انگار ! مثل معذرت م آرشان
 زدم به مردمک چشماش؛ متوجه شد و سرش رو اورد باال. زل
 تو دهنش رو قورت داد و گفت: یغذا

 غذاتم قاشق قاشق بزارم تو دهنت؟ ینکنه انتظار دار ؟یکن ینگاه م یجور نیچرا ا ه؟یچ -
 .دیکنار لپاش ظاهر شدن و خند ییجادو یسر تکون دادم؛ اون چاله ها دییتا ینشونه  به

گچ گرفته ام رو که از اُپن  یبدم، پا هیکه بتونم به ستون تک یاُپن منو نشوند طور یسمتم. بلندم کرد و گوشه  اومد
 بود رو هم بلند کرد و گذاشت رو اپن. زونیآو
رنگ و تو دلم براش خط و نشون  دیشدم به گچ سف رهیدستمو گذاشتم رو گچ پام. خ هی عیدردم گرفت. سر کمی

 :دمیکش
دم که روت نشه به دوستات  یخراشت م یجور هی! با اون سوهانه ارمیپدرتو درم یکن تیپامو اذ یبخوا گهیبار د هی -
 من گچ پا بودم! یبد پز

 ینم شی! حالیدور شست و شو بدن حساب هیبدم  دیمغز منو با نیشه! ا ینم یطور نیخنده. نه ا ریزد ز یپق آرشان
 زنه با خودش! مغز احمق کله پوک! یوقتا ادم با خودش حرف م یشه بعض

برداشتم سمتش وبا دستم حالت گرفتم بزنمش  زیکرد. خ ینچ نچزد و  میشونی. باانگشت به پدیخند یداشت م هنوز
 داد. یجاخال عیکه سر

 گفت: یبدجنس با
 !یراحت غذا تو بخور یتون یاالن م -

 :نییپا دیاسم آرشان رو صدا کرد و آرشان از رو اپن پر یبلند یمردونه  یصدا
 ها هم غذا ببرم. ییاون باال یمن برا یتا تو غذات رو بخور -
 !زایچ نینرفت. آرشان و چه به ا شیپ هیهند لمیاون ف هی. اصال تصوراتم شبدمیکش یآه

 سرباال گرفتم و گفتم: عاجزانه
کنه همش مسخرش کنه! ممنونم از  دایپ یزیچ هیکه آرشان  یدیدستت دردنکنه، ممنونم اصال! که منو آفر ا،یخدا -

 !یدرش اورد ییتنها
باشه. خدا رو شکر  دهیدورمو نگاه کردم تا اگه مغز کله پوک دوباره حرفمو بلندتکرار کرده باشه، آرشان نشن عیسر بعد

 ...دمیکش یبود. آه ومدهیهنوز ن
 .نییو بعد کامل اومدم پا نییاُپن رو گرفتم و آروم پام رو گذاشتم پا یکه تموم شد گوشه  بشقابم
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و نشستم؛ با دستام گچ پام رو  ونیتلوز یسبز رنگ جلو یسوندم به کاناپه خودم رو ر واریلنگون و دست به د لنگون
 گرفتم و پام رو دراز کردم رو کاناپه.

 د.شچشمام ظاهر  یبنفش جلو یمنگوله دار پشمالو  زیچ هیشده بودم که  رهیخ ونیتلوز یصفحه  به
شدم که چند لحظه بعد صورت آرشان جلوم  رهیپشمالو خ زیترسون به اون چ ییعقب و با چشما دمیسرم رو کش هوی

 ظاهر شد.
لحظه  هیلختش رو هوا معلق شده بودن؛  یبود و سرش رو از باال رو صورتم خم کرده بود، موها ستادهیسرم وا باال

 چه وضع اومدنه! نیکم مونده بود سکته کنم! واال ا
اهنگ  ی نهیکوچولو پس زم هیم اگه مطمئن بود یعنیترسناکا سرشم برعکس خم کرده رو من!  لمیف نیا نیع

 زدم. یشد در جا سکته م یپخش م ونیترسناک از تلوز
 مثال با مزه اش بارش کنم که دستاش رو برد باال: یشوخ یبرا یزیچ هی اومدم

کنه،  یآدم رو نگاه م یجور هی! یترس یم یطور نیکه ا یدیمن نبودش که. جن ند ریدفعه تقص نی! بابا امیتسل -
 به تو. ومدهین یدونم! اصال خوب یمن جنم و نم دیکنه! شا یآدم به خودش شک م

 شتریچشمام باچشماش حدود ده سانت ب یبا اخم زل زدم به مردمک چشماش. فاصله  مینگاش کردم و مستق طلبکار
 نبود.

 ؟یخوب یگ یمنو هم م یهم ترسوند قا؟یدق یچه خوب -
 !نمیب ینگا نکن شب خواب بد م ی! اونجوریش یقد ترسناک مفاصله چ نیابلفضل. نفس از ای -

 .دیقاه قاه خند بعدشم
بکنه از  یگل کرده هر کار میباز مونیدونست االن م یاداشودراوردم. م یکج کردم و با حالت مسخره ا دهنمو

 پس به زور خندشو کنترل کرد و به جاش گفت: ارمیلجاداشو در م
 یدانلود کردم. جنابعال لمیساعت برات ف هیمنه  ری! فلشه بابا فلش! اصال تقصستیه که نخب! لولو خر خر نیرو بب نیا -

 !یتو خواب ناز بود
 پررو گفتم: پررو

 هیتونم برم  یجا هم که نم چیه یناقص کرد یپامم که زد نجایا یمنو اورد یبرداشت رای! مثل گروگان گفتهیوظ -
 هیدن مال ما یره براشون قر م یمردم زنشون حوصلشون سر م ؟ی! مگه کوه کند یچ یگ یم یدانلود کرد لمیف
 ذاره! یهمه منت م نیا هیچ سیگرفته معلومم ن لمیف
 یبود که انگار م ی. حالتش طوردیبار یکرد. لباشو تو دهنش جمع کرد. از نگاهش عجز م یباز نگام م مهیدهن ن با

 :دمیبعد دوباره ادامه بده! کنجکاو پرس رینفس بگ هیخواست بگه حاال 
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 هست؟ یچ لمیحاال ف -
 !گهید یکن یها که نگاه م نی. از همادیخوشم نم لمایف نیدونم واال! من که از ا یچه م -
 دن؟یجد -
 راحت. التی! تازه از تنور در اومدن خدی جد ِدیجد -

 تکون دادم. یسر
 ؟یکن ینگاه م یحاال مگه خودت چ -
 !یترس یم ییخوره کوچولو یکنم به درد تو نم یمن نگاه م که ییزایچ -

 نشستم سرجام. صاف
 یگچ پام م نیبچه با هم یبهم بگ گهیبار د هیترسم! سوما یبار. دوما من نم نیصد هزارم یبرا یاوال بچه خودت -

 زنم تو سرت!
 بچه! یترس یم -
 گفت. ظیعمد بچه رو محکم و غل از

 باال برد. میآوردم باال به سمتش نشونه گرفتم که دستاشو به حالت تسل کمیپامو  گچ
 گم بچه. خوبه؟ یگچ پاتو وا کردن بهت م یخب وقت -

 هیبد افتادم که  ی. طورنیکاناپه با پشت افتادم زم یشداز رو یخال رمیز دفعهیبردارم سمتش که  زیبا گچ پا خ اومدم
ناله ام بلند شد. آرشان از خنده کبود شده بود و مدام  ی. صدانیزم یولحظه گچ پام رفت هوا بعدش محکم خورد ر

 خنده توش معلوم بود گفت: یکه رگه ها یی. با صدارهیخودشو بگ یتا جلو دیکش یبه صورتش دست م
 ؟یزنده ا ؟یشد یچ -
 .کترینگاش کردم که لباشو جمع کرد. گچ پامو گرفت سمتم و اومد نزد یبارون یبا حرص و چشما یجور هی
 بزن! ایدست به گچ پام اشاره کرد که ب با
ناله ام بلند شد. ارشان هنوز از خنده سرخ  یسمت خودم که بدتر دردم گرفت و صدا دمیزور و باحرص گچ پامو کش به

 شده بود. مظلوم گفت:
 من نبود؟ بود؟ ریتقص گهیکه د نیا -
 توئه! اوکوز! ریمعلومه که بود! همش تقص -
 بهش گفتم. یچ دیدرشت شده نگام کرد. خدا روشکر که نفهم یچشما با
 شد دوباره گفت: یکه اوضاع عاد کمی
 .یبچه ا میلیخ یگم بچه ا یمن که م یول -
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 کنن تا چنگشون بزنه! یگربه رو انگولک م یبچه سه چهار ساله ها رو داشتم بهش که ه نیا حس
 :دمیدندونام غر نیب از
 !ستمین -
 !یتون یگم نم یمن که م م؟یباشه! شرط ببند -
 ؟ید یبهم م ی! اگه من بردم چمینیب یباشه اصال م -

 !یزیچ هیشد  نیا یعنیاشاره اشو تو هوا تکون داد که  انگشت
 .لنیخوبه؟ دخترا همشون عاشق پاست لیبسته پاست هیدم؟  یم یآم... چ-
 نچ اصال راه نداره. ل؟یپاست یترسناک نگاه کنم واسه  لمی. من فرینخ -

 :دیخند
 ؟یخوا یم یخب چ -

! زایچ نیبود در مورد مسواک و دندون و گرون شدن و ا یجوک هینگاش کردم. امروز چقد خوش خنده شده!  یچپک
 کرد. ینم یاریمغز کله پوکم باهام لج کرده بود  یاالن جاش بود که بهش بگم ول قایدق
 اوله. یطبقه  یکه تو اتاق سوم یم قهوه اکر تاریفورت رو با اون گ یآم...ام پ -

 نگام کرد: انهیکش اومد و موذ لباش
 مونه که... باشه قبول! یم تاریگ هی یفورم رو که برداشت یخب ام پ -
 .ومدنیبه چشم م شتری. مژه هاش حاال بکرده بود زیحالت موشکافانه نگام کرد. چشاشو ر با
 دونم! یفقط من نم یدیرو تو از کجا د تاریحاال اون گ -

 فورشو برداشتم؟ یدونست من ام پ یگرد شد. از کجا م چشمام
 سوالم رو از تو چشمام خوند که گفت: انگار

خودم  یگفت ی! بهم میبردار یواشکی. حاال الزم نبود رونیافتاده بود ب وشرتتیس بیاز ج نیزم یاون روز که خورد -
 !یکرد ینم تیتو ساک رو ممیشخص یدادم. لباس ها یبهت م

 عوض کردن بحث گفتم: یبه خودم مسلط شم. برا کمیتا  گهیسمت د هی. سرمو چرخوندم به وضوح رنگ گرفت لپم
 ؟یچ یخب اگه تو برد -

 که گفت: دید یاآلن خودشو برنده م نیاز هم انگار
خوام  یم یبعدا بهت گفتم چ دیشا یگم ول ی. االن بهت نمیگوش کن دیگفتم با یاگه من بردم ... هم... هر چ -

 ازت.
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مواجهه. وگرنه انقد  یدونست با چه کله خراب یبه خودم مطمئن بودم که سر تکون دادم و قبول کردم. ارشان نم انقدر
 ذاشتم! یم یشرط یهمچ هیزرنگه! کاش منم  میخودمون ی. ولبودیخونسرد نم

 کرد. یرو پل لمیو ف ینچیجاه اپن ونیدر اورد. وصل کرد به پشت تلوز بشیاز ج گهیفلش د هی
 غیتبل یشرکت باشم که سفارش آگه هی ری. انگار که مدونیشدم به تلوز رهیخ ینشستم سر جام و با ژست خاص صاف

 کردم. ینگاه م نهیبا همون طمان قایشرکتشو داده باشه! دق یبرا
شد. تو دلم به آرشان  یترسناک پخش م نهیپس زم یقیموس هی ینداشت فقط هر از گاه یخاص زیچ لمیف یوالا

 !دمیچقدم ترس یگـه ترسناک؟ وا یرو م لمیف نیپوزخند زدم، ا
شد و  اهیس ونیصفحه تلوز هیصدم ثان مین یکردم که برا ینگاه م لمیف یدختر تو تیخندون شخص افهیبه ق داشتم

 رد شد. یزیچ هی هوی
 لبم.بود که ناخوداگاه دستم رو گذاشتم رو ق ییهوی انقد
 کرد رو تو دلم سرزنش کردم: یو تاپ تاپ م اوردیدر م یباز یخودش کل یبرا یکه الک قلبم

 . اصال ترسناک نبود!گهیس نکن د اریدر ن یباز یارشان کل یشد جلو اهیلحظه صفحه س هینبود که  یزیبابا چ -
 بلوزموگرفتم و به حالت باد بزن تکون دادم: ینشم الک تیارشان خ یجلو نکهیا یبرا
 اه چقد گرمه. -
 ! جان خودت!یبهم انداخت که اره خودت ینگاه هی

شده به  رهینشسته و کسل خ الیخیراحت و ب یلیخ دمیگذشت. از گوشه چشم به آرشان نگاه کردم که د قهیدق چند
 .ونیصفحه تلوز

در  یباز یشد. کم مونده بود زبونم هم کل بیظاهر و بعد دوباره غ ونیتلوز یرنگ دوباه تو قاب مشک یموجود آب هی
 با دستم جلوش رو گرفتم. عیبکشه که سر غیج ارهیب
 رو لب و لوچه ام که مثال خارش گرفتم. دمیچند بار کش یدفعه ناخنمو الک نیا
دندوناش گرفته و لباس به حالت خنده کش اومدن. شونه هاش  نیکه انگشت شصتشو ب دمیآرشان رو د یچشم ریز

 !دییپا یمنو م یواشکیباشه  لمیکه حواسش به ف نیاز ا شتری. انگار بدیلرز یهم آروم م
نداره  یچیه اینیرو بدون آهنگ بب لمایجور ف نیمخوف تر. ا لمیف یترسناک آهنگ بلند تر شده بود و فضا یصدا

 !یچیه
داد به کاناپه؛ معلوم بود  هیبود که تک ومدهیخوشش ن لمیانگار از ف یمرد ول یداشت با دقت نگاه م لمیف یاوال آرشان

 حواسش سمت من بود. شتریکنه! ب ینگاه م یداره زور
 به دست وارد صحنه شد. یسبز رنگ با اره برق یاروی هیبود که  لمیف یوسطا
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 شد؟ داشیپ هویبود  یچ گهید نیرنگ! ا یرحمت به اون موجود آب صد
 !ادیقراره ب یتر از اره برق شرفتهیپ زیچ هیقرمزه پوستش. قرمزه احتماال با  یبعد یاروی البد

 رو گرفت و قطع کرد. دییدو یدست دختره که دنبالش داشت م هوی
 یبرق خم شد روش با اره اروی. نیدختره با مخ خورد زم دفعهیمحکم بهم فشار دادم. چشام چار تا شده بود.  دندونامو

 کرد. مشیتقس یکامال نامساو یبه قسمت ها
 ای! نیرو زم وفتنیهر لحظه دستام ب دمیترس ی. ناخوداگاه دستام رو محکم بغـ*ـل کردم؛ مدمیکش غیج گهید نباریا
 شه دستامو قطع کنه! ینم دهیو د هیکه نامرئ یکی
 امو! گهید یجا هی ای

شد  یراحت م المیحداقل خ یجور نیپاره کنه؟ ا کهیشد پسره رو ت یکرد؟ نم یپاره م کهیدختره رو ت دیچرا با اصال
 کنم! یم دایفرصت وقت فرار پ نیکنه، منم تو ا یپاره م کهیکه اگه موجود سبز رنگ به خونه حمله کرد اول ارشانو ت

 یکرد. سع یگرد شده نگاهم م یو با چشما دیخوابش پر غمیج یبرد با صدا یکه کم کم داشت خوابش م آرشان
 .ونیشدم به صفحه تلوز رهیو دوباره خ رمیمثال خونسرد بگ ی افهیکردم ق

 یکیمن و زنه  غیج یزنه فرو رفت کوسن رو کاناپه رو برداشتم و رو شکمم فشار دادم. صدا کمیکه تو ش یبرق اره
 دونم! یبزنم نم غیگرفته بودم ج ادیاز کجا  طیشده بود. تو اون شرا

 .ستادنیما وا یو آماده باش جلو رونیحالت دو اسلحه با دست اومدن ب و محمد با روانین یهمکارا
 ایشدم بهشون.  رهیگرد شده خ یرفت و با چشما ادمیاونم به اون سرعت و اون حالت ترسم  دنشونیلحظه با د هی

 ستاده؟یوا یابلفضل! نکنه موجود سبز پشت سرم با اره برق
 شدم! یرو به موت م ومدیهم م یاره برق یبود و فقط صدا نستادهیاگه وا یحت

 تا خنده اش رو قورت بده برگشت سمت محمد: دیکش یمرتبش م شیدستش رو به ته ر یکه ه یدر حال آرشان
 بود. لمی! فستین یزیچ -

مثل ناسزا بار آرشان کرد و همکاراشو جمع کرد رفتن سر کار خودشون. هر کدومشون وقت  یزیچ هیلب  ریز محمد
 خنده. ریبلند زد ز یگفتن. به محض رفتنشون آرشان با صدا یم یزیچ هیلب  ریرفتن ز

چشمم بود. و  یاون زنه جلو کمیشدن ش کهیت کهیت یمهم نبود که شرط رو باختم؛ اون لحظه فقط صحنه  واسم
 صورت وحشتناک اون مرد سبز رنگ!

 نگام کرد. یخاص شد! بالفاصله خنده اش قطع شد و با حالت رهیبرگشت سمتم و به چشمام خ آرشان
بدن ادما و  یها کهیت کهیپر شده بود از ت ونیشدم؛ قاب تلوز رهیخ ونیکه اومد به تلوز ونیبلند تلوز یقیموس یصدا

 خون!
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 هی یمرده دستش رو کرد تو چشما هیخوردن.  یرفتن و تکون م یناقص داشتن راه م یاون آدما همون طور اما
 یچشما یشدم به آب رهیو بالفاصله نگران خ دمیکش یفیخف غیرو از کاسه چشمش در آورد. ج شیآب یدختره و چشما

 آرشان.
بود، فحش و بد و  ختهیرو ر لمایف نیلب داشت به دوستش که انگار اون براش ا ریاز جاش بلند شد؛ ز عیسر آرشان

 خاموش شد. ونیو تلوز رونیب دیرو کش ونیتلوز میگفت. س یم راهیب
 تم و جلوم رو زانو نشست:سم اومد

! منو نگاه یکردم نترس یچندش بود. فکر م کمینداشت فقط  یچیکه ه نینبود که! ا یبود واقع لمیخب ف لیخ -
 کن! نفس؟

 شدم. رهیلحظه مات از صدا کردنش موندم و بعد بهش خ هیکه  یگفت نفس؛ طور یحالت خاص با
 نفس گفتنش منو محو و مات کرده بود. هی. دمیبد د یرفته بود اون همه صحنه  ادمی انگار
رو از سرم  وشرتمیتو آغوشش. کاله س دیکه منو کش دیرو گذاشتم رو شونه اش. انگار خودش منظورم رو فهم سرم

 برداشت و آهسته موهام رو نوازش کرد:
کنه!  تتیاذجرئت نداره  یچکیمن که باشم ه ی! آروم باش فسقلدمشیاز برق کش نیبابا! بب یا گهیتموم شد د -

 دم قول قول. یقول م
 زنن آروم شده بودم. یگولشون م دیکه با وعده وع ییمثل بچه ها رون؛یبغلش اومدم ب از

 گفت: یآروم یزد با صدا یکه داشت با خودش حرف م انگار
 !نهیذاشتم بب یم دیدادم...نبا یبه حرفش گوش م دیکردما! از اولشم نبا یعجب اشتباه -

 پرت شد. لمیاز ف حواسم
 بچه ها؟ نیا نیع یکن یباهام رفتار م یجور نیا یفسقل یگ یم یمگه من بچه اتم ه -

 ! البد اون نفس نبوده عمم بوده!اوردمیبچه کوچولو ها ادا در م نیا نیع شیپ قهینه انگار که دو دق انگار
دنده به  نی! انقد از ایریبمونه گ لج یرو دنده  وفتنیکنن، م یم ییاحساس تنها یادیکه ز ی... ادما گاهقتشیحق اما

تنها تو خلوت  ستیقرار ن گهیهست و د یکیبفهمن  ییجا هیکه باالخره  رنیگ یکنن و بهونه م یاون دنده م
 خودشون بمونن...

خوابش  شهیخوابه که هم یساعتم نم هی یعنی نیدونم ا یزد. من نم یتو صورتش داد م یخواب یزد. ب یجون یب لبخند
 اد؟یم

 بود. دهیرو انگار بلند گفته بودم. شن حرفم
 .یخواب یم یریگ یراحت م الیخانوم کوچولو با خ ستنیهمه که مثل شما ن -
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 وار گفت: زمزمه
 نه؟ ایمراقبت باشه  دیبا یکی -
 حالتشو عوض کرد. شونه باال انداخت و گفت: اما
 یمن رو حرفم و کارام هستم هر کار یدون ی. میاز دستم در بر یجور هیخواد تالش کن تا  یهر چقد دلت م -

 تالش نکن. یگردم پس الک یگم بر نم یکه بهت م ییزایاز چ یهم بکن
 زنگ خورد. شیکردم که گوش یآماده م یجواب حساب هیجواب دندون شکن بهش بدم و داشتم تو ذهنم  هی اومدم

که  یپشت خط رو بخونم اما هر ممونده بود. مردد تماس رو وصل کرد. نتونستم اسم طرف  رهیخ یصفحه گوش به
رو محکم چسبونده بود  شیو گوش یگوش یکه دستش رو گرفت رو دهنه  هیخواست من بفهمم ک یبود آرشان نم

 .رونیب ادین ییصدا چیکه ه یبه گوشش. طور
 حواسش بهم بود. یچشم ریمدت هم ز نیکوتاه و باشه باشه گفتن تلفنش رو قطع کرد. تو تموم ا یجوابا با
 .امیکار دارم م ییرم جا ینفس من م -
 گفت: یحالت مسخره ا با
 !اینترس -
 دادم. هیتک نهیابروهام نشوندم و دست به سـ*ـ نیب یغرورم رو حفظ کنم اخم الک نکهیا یبرا

 رفته... دمیبسته شدن در که اومد فهم یکرد و از جاش بلند شد. صدا یآروم و کوتاه ی خنده
*** 

باهام راه  شتریکردم ب یم ی. هر چقدر به آرشان بد اخالقمیبود الیو یشد که تو یم یروز شیهفته و پنج ش هی
 داد. یو صبر و حوصله م یرو فقط با مهربون امیحواب تلخ یو حت ومدیم

تونستم  یاگه عاشق هم بودم، نم یآرشان بودم حت یگفتم من اگه جا یکردم با خودم م یکه به رفتارم فکر م یگاه
 دادم! یم ایبد رفتار نیجواب دندون شکن به ا هیبارم که شده  هیرو تحمل کنم و القل  ییرفتارا نیهمچ هی

 یشدم و فقط نگاهش م یداد که ساکت م یخوش م یو رو یرو با مهربون امیجواب بد رفتار یوقت ها طور یگاه
 داشیدلم پ یانگار تو حوال دیحس جد هیدونم.  یعذاب وجدان! نم ایبود از رفتارم.  میمونیبخاطر پش دمیکردم. شا

 شده بودم. جیمدت انقدر سردرگم و گ نیکه ا دبو نیبخاطر هم دی! شایلیبود. خ گانهیباهام ب یلیشده بود که خ
 نداشتم. ینگاهام هم کنترل یرو یوقت سابقه نداشت کنترل اوضاع از دستم در بره و حاال... حت چیه
که  یا نهیرفتن ک نیالقل از ب ای. یبشه بهش گفت وابستگ دیشا یولشه اسمش رو گذاشت دوست داشتن  ینم

 دلم داشتم. ینسبت بهش تو
 کردم! یتصورش م میزندگ بگریکه به عنوان تخر ی. القل نه به شدت کسومدیازش بدم نم گهید یانگار
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شد که رفت و انقد مرموز بود! و درست بعد از اون روز تعداد  یاون روز که تلفن آرشان زنگ خورد چ دمینفهم هنوزم
خودشون  یاز اعضا یکیمرده. انگار  یکیشدن. از پچ و وا پچ هاشون معلوم بود که  شتریمحمد ب یدوستا و همکارا

 ...تمنداشتم. دلشو نداش دنشویجرئت پرس یدونم. حت یبوده. نم
 آرشان رشته افکارم رو پاره کرد: یصدا

 به جات راه برم! امیخودم ب گهیبکن! کم مونده د یتالش هیل خانوم القل تنب -
که گچ پام رو باز کردن  یلحظه ا یآور ادینگاه به آرشان و بعد به پام که تازه گچش باز شده بود انداختم. با  مین هی

 تنم رو در بر گرفت. فیلرز خف هیپام مواجه شدم  دهیو با پوست چروک
 .نیپام رو بزارم زم دمیترس یمن م یتونم راه برم ول یگفت پام خوب شده و م یکه گچ رو در آورده بود م یدکتر

 دوباره استخون پام رو بشنوم. کستنیش یتلق! صدا نیکه پام رو گذاشتم زم نیهم ایبکشه  ریت پام
 م راه برم.شده وادار کنه منو مثل آد یهم که انگار امروز کمر بسته بود که هر طور آرشان
کرده  هشونیکه معلمشون تنب ییبچه ها نیکردم. ع یبودم و با اخم به آرشان نگاه م ستادهیباغ لنگ در هوا وا وسط
 پاشون باال باشه! هیکه 

امتحان کرده بود. از زبون نرم و  ویکم کم از دستم کالفه شده بود و به وجد اومده بود. از صبح هر روش گهید انگار
 .دادیلصتم قربونتم گرفته تا دعوا و داد و بو چاخ یمهربون
 تفاوت که من تازه گچ پامو وا کرده بودم. نیگچ بود! با ا یاحتماال مثل من تو گشمید یپا داشت! پا هی مرغم

 لبخند مرموز زد . هیگوشه لبش کج شد و  هوی
 .ستادیهوا ولم کرد و چند قدم دور تر از من وا یب
اش به  نهیقفسه سـ*ـ ی. دستاشو روستادمیپا وا هیرو  اطیافتاد وسط ح ادمیکردم که  یتعجب داشتم نگاش م با

 کرد. یتو هم کرده بود و خونسرد نگام م پایحالت چل
 ایشغال  یصداها هی شبیپر شبی. دیمون یم نجایهم ای یر یراه م ایرم؛  ی! من دارم میخود دان گهیحاال د -

 شلوغه! یهم که سرشون حساب هی. بقادیکمکت ب روانی. فکر نکنم ندمیشن یروباهم م
نداشته  یشمال هر چ ؟یگرگ و شغال چ ؟یگفت؟ اگه واقعا روباه داشته باشه چ یم یواقع ایزد یم یدست هی داشت

 ؟یسمتم چ ومدیباشه مار رو که داره! اگه مار فس فس کنان م
 وفتمیکه ن نیا یتا نذارم بره که تلو تلو خوردم و تعادلم رو از دست دادم. نا خود آگاه برا رمشیبرم سمتش و بگ اومدم

 .نیپام رو گذاشتم رو زم
 و به پام نگاه انداختم. دمیکش یبلند ییه هیکار کردم  یچ دمیفهم تازه
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 یمور مورم شد ول کمیم برداشتم؛ قد هیمحتاطانه پام رو بلند کردم و  وفتاد،ین یتکونش دادم. نه انگار واقعا اتفاق کمی
گرگ شدن  یگردو شکستم واسه  یدادم که انگار قرار بود قدم اخر تو یمورچه وار پامو تکون م یدردم نگرفت. طور

 رو بردارم!
 برداشتم. گهیباز شد. چند قدم د یواقع یبه معنا شمین

 دفعه گفت: هیو بعد  دینفس راحت کش هی آرشان
 رو سر من! یبذار یاریرو ب الیورجه وورجه ات شروع شد. االنه که و یکنه! باز تو راه افتاد ریخدا به خ -

 برداشتم ... گهیو سرخوش چند قدم د دمیخند
*** 

 ! یآرش گهیخوبه د نیهم -
 یتیچه پسر خاله شده ام باهاش! اما انگار اهم رون؟یب دیدفعه از دهنم پر هیبود که  یا غهیچه ص گهید یآرش جان؟
 که گفتم نداد. یزیبه چ

 !میدار یبر نم نویا ریاش بازه! نخ نهیشو نگاه کن. چاک سـ*ـ نجایا -
 خوام برش دارم! ینم ادیخوشم نم یگ یکه تو م ینیبابا. من از ا یا -
 .میر ینم ییجا گهیو د میش یم الشیخیباشه پس ب -
 !الیتو و دمیپوس گهیشو د الیخیاَه آرشان ب -
 !گهید زیچ چیه ای نیا ای -
رون  یکایداشت؛ تا نزد یظاهر خوب یسادگ نیشدم. در ع رهیساده که روش کار شده بود خ یمشک یلباس مجلس به

هاشم پارچه کلفت  نیداد اون آست یبود که اگه دست آرشان بود م ینازک مشک ریحر ناشیآست ی. به جادیرس یپام م
زورو...  هیبکش دورت شب نویگفت ا یکرد پشتش م یشنل درست م هی یبا چادر مشک دمیبزنن معلوم نشه! شا یمشک

 استغفراهلل!
 خواستم انتخابش کنم. یاز لج آرشان نم ینبود ول یبد لباس

 دمیکش یم نیزم یرفتن رو نیپامو ح یطور هیشم با اکراه لباس رو برداشتم و رفتم تو پرو.  ینم فشیحر دمید یوقت
 شم! یرد م ارشان یکه انگار با هر قدم از رو

تونن  یدخترا تو رمانا نم نیا یدونم چطور یهم خودم بستم. واال من نم پشوی. زدمشیمکافات پوش یبا کل باالخره
 !یزیچ نیهمچ ایچالغ باشن  نکهیلباسشونو ببندن! مگه ا پیز
 تنم نشسته بود. یخالف ظاهر غلط اندازش خوب تو بر
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و درست کن! لباسم رو عوض کردم و از  ایکنه ب یم دایجاش پ هیاز  گهید رادیا هیگفتم االن  نه؛ینذاشتم آرشان بب اما
 .رونیپرو اومدم ب

داشت  ییطال زیر یونایمدل دار که روش پاپ یمشک یو کفشا یمشک کیکوچ فیک هیهمون لباس رو با  تینها در
 .میدیو خر میست کرد

 .میگرفت رهیت یطرح دار و شلوار کتون سورمه ا دیسف راهنیو پ یسورمه ا یکت ل هیآرشان هم  یبرا
 آرشان. یبابا یاز دوستا یکی ی. مهمونیمهمون هیبه  مینبود، دعوت شده بود یشب خاص امشب

 شدم... مونیاز خونه موندن بود. هرچند که بعدا از حرفم پش بهتر
 .رونیدم و از اتاق پرو خانوما اومدم باز عطر مخصوص خودم ز کمیبه خودم انداختم،  نهیآ یتو یبار نگاه نیآخر یبرا
بود و از همون  یقاط یکردم. مهمون یسرم مرتب م یآرشان شالم رو رو زیرفتم سمت م یطور که داشتم م نیهم

دادنا و غر هاش مواجه خواهم شد  ریگ لیکنم امروز با س طنتیداد که اگه بخوام ش یآرشان نشون م ظیاول اخم غل
 هونه ندم دستش.کردم ب یم یسع جهیدر نت

 ؟یچ ای تهیاس؟ کو هیترک نجایکردن ا یدونم مثال فکر م ینذاشته بودن براش! نم یکه چه عرض کنم صندل زیم
شد  یبود گذاشته بودن. اگه روشون م ینیریو ش وهیکه روشونم پر از آبم یا شهیبلند ش هیپا یزهایم یجور نیا

قبل اومدن من جمعشون کرده بود. با اون سر  رشانبود و آ دمیاشای! اوردنیهم م یاونور آب یها یدنیاحتماال از نوش
 هیخورد که تو  ی! به آرشان میانچنان یها پیت ،یانچنان یها افهینبود! ق دیبع یچیه دمیکه از مهمونا د یو وضع
 !افهیتا اسمون فرق داشتم باهاشون، القل از نظر ق نیباشه اما من... نه! زم ییجمع ها نیهمچ
 یم خونکیکردم و ارشان مدام به پهلوم س ینگاهشون ن قهیبودن که چند دق افهیاز دخترا و پسرا انقد خوش ق یبعض
 زد.
 !نیا یعنیگم خدا در حق من اجحاف کرده  یم یوقت

 هیشد بعدشم  یاسرار پخش م دیاهنگ کل هیشب یآهنگ هیخداست جوابمو بده احتماال  یاالن خدا م نیاگه هم حاال
خدا رو  نیبب نویگفت ا یشد. بعدش م یاز جلوم رد م ومدیلنگ لنگ زنان م وبیکج و ذهن مع یا دست هاادم فلج ب
 شکر کن!

 ناقص نشه! افممیق نیسه چهار تا الحمد اهلل خوندم هم عیو سر دمیکش ی! هوفیرنگ ی! چشاافهیهمه ق نیاخه ا یول
 چپم راه برم. یشد با پا ینم ادیدرد گرفته بودن. خصوصا که ز پاهام

 سرپا بمونن اشکال نداره! اَه! هیبق نیذاشت یم یمن صندل یالقل برا بابا
 . دیخند آرشان

 تعجب بهش نگاه کردم: با



 

 

146 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

 ؟یخند یم یبه چ -
 تو. یبه غرغرا -
 کتش شده بود نگاش کردم. یکه قد دکمه ها ییچشما با
 زدم ! یدفعه بلند بلند غر نم نیمن که ا -

 زد. یسمکش مرگ نف لبخند
بند. به قول خودت  هی یه یزن ینق م یفهمم دار ی! من از حالت صورتتم میبلند غر بزن یبا صدا ستیالزم ن -
 کن نفس. یط یالیخیب
 شدم. یداشتم کالفه م گهیو گرم صحبت شد. د ششیمرده اومد پ هی
نفر همزمان  نیگرفت و حاال انگار چند یخارش م مینینفر روم بود ناخودآگاه ب هی ی رهیهر وقت نگاه خ یبچگ از

 شده بودن. رهیبهم خ
 اطراف رو از نظر گذروندم. ه؛یک نمیو برگشتم بب اوردمین طاقت

 کرد؟ شگفتا! ینگام م رهیبود که خ دهید یتو من چ ییها افهیق نیبا وجود همچ اخه
 کنه! یکه نگام م دمینفهمه من د نکهیا یروشو برگردوند برا عیمن سر دنیبا د یکی
 چه خبره؟ نجایماتم برد؛ ا رونیکتش زده بود ب ریکه از ز یرنگ یکلت مشک یدسته  دنید با
 تر شدم. کیاومدم سمت آرشان و بهش نزد شتریب

 .دیپائ یم یچشم ریدر خفا اطراف رو ز ینداشت؛ مدام با نگران یفیحالش تعر میاومد یآرشان هم از وقت خود
 شام. یکرد به سمت سالن برا ییمه رو راهنمابلند ه ینفر اومد و با صدا هی
 کنم خب؟ داتیکه من بتونم پ نیبش ییجا هی ام؛ینفس تو برو من م -

هم که شده  قهیچند دق یخواست برا یبود که م بیتکون دادم و نامطمئن به سمت سالن راه افتادم. برام عج یسر
 .دمیرو ند بیاون مرد تفنگ به ج گهیتنهام بذاره! مدام چشم چرخوندم اما د

 داشت. یبود و صندل زیواقعا م گهید نینشستم؛ خدا رو شکر ا زیم هی پشت
 یتو دلم وول م یه یزیچ هیبهتر بگم اشتهام کور شده بود.  ایکردم. اشتها نداشتم  یم یرو به روم باز یغذا با

 دلشوره! ایبشه اسمش رو گذاشت دلهره  دیخورد؛ شا
آروم ضرب گرفته بودن. استرس از  زیم رینشده بود. کم کم پاهام ز داشیذشته بود و آرشان هنوز پگ یساعت مین

 زد. یم رونیچشمام هم ب
 جا بند شم. هی اوردمیهم که رفته بودن تو بهر هم و اصال حواسشون به اطراف نبود. طاقت ن روانیو ن محمد

 نظر گرفتم. ریو اطراف رو ز رونیجام بلند شدم. از سالن اومدم ب از
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 یرفتم جلو تر صداها برام واضح تر م یم یبه گوشم خورد. هر چ یزمزمه مانند یکه از سالن دور شدم صداها کمی
 شدن.
 ارسالن بود. ریام یصدا ستادم؛یباز وا مهیدر ن یاتاق بود. رفتم جلو هیاز  صدا

 !ش؟یاالن وقتشه! آورد گه؛ید دمیکش یبه اندازه کاف یآره ول -
 آرشان بود. یدوم صدا یصدا

شدم.  کیشده؛ بهش نزد رمیدستگ یدر مورد اون ممور ییزایچ هیصبر کن.  گهید کمی یهمه صبر کرد نیتو که ا -
 .رونیکشم ب یزبون نفس م ریاز ز یبه همه چ یگند نزن تیالک یایو با مهمون یصبر کن گهید کمی

 اومد. یکوتاه و خشک یخنده  یصدا
 !یخودم محفوظه! تو از منم باهوش تر شیاتم پ زهی! جایخوشم اومد! الحق که پسر خودم -

همه جا جهنم شد؟ حالم بد بود.  هویکردم  یکرد پس چرا حس م یفضا رو خنک م یهمه  یباد کولر گاز د؛یلرز پام
 .ستمیشد سر جام وا ینم

 طنتیمهربون... اون برق خندون ش یآب یم ... اون چشماکردم ...وابسته اش شده بود ی...تازه داشتم بهش عادت ممن
 گوشه لپ هاش... همه اش دروغ بود؟ ییو جادو ییفضا یاون لبخندا ...اون چاله ها تو چشماش ..

 ؟یفلش ممور هیبخاطر  فقط
انگار  ی. ولرونیب ومدیکه تو بود داشت م یکس یعنیدر افتاده بود.  یرو یکس ی هیقدم عقب عقب رفتم. سا چند
شد که تکون  ینم شیداشتم. تن سست و لرزونم حرف حال یمن بختک افتاده باشه که به زور قدم از قدم بر م یرو

. نیافتادم زم یبد یکه با صدا دنیلرزونم لغز ینوهازا دمیکرد. شا ریکفشام و پام گ ریرفت ز یزیچ هیبده به خودش. 
 م.لحظه چشمامو بست هیکه فقط  نیانقد بد خوردم زم

کردم  یکار م یام چ نهیکردن بود. با درد کنج سـ*ـ هیبعدا هم کقت واسه ناله کردن و گر یبود ول دهیامونمو بر درد
 من؟

 ی. خودمو رودید یخودم رو جمع و جور کنم؛ چشمام تار م کمیو طعنه بود بهم که  هیکنا هیخوردن انگار  نیزم نیا
 .رونیشد ب یبازم پرت م مهین یلبا نیاز ب یفی. هق هق خفدمیکش یبه سمت عقب م نیزم

 شه؟یدستام عرق کرده بود. مگه... مگه م کف
 کرد. یگرد شده نگاهم م یبود و با چشما ستادهیوا میتو چند متر آرشان

 !دمیفهم یم دیهست! با یخبر هی نجایدونستم امشب ا یرفت... م یم جیکرد؛ سرم گ یداد م یچشمام ب یغم تو گرد
 .نجایا ومدمیشکست و نم یپامم م یکیکردن! کاش اون  یپامو وا نم یگچ لعنت کاش

 نفس! یشد یکردم تا باز سر پا شم. چه گردن کلفت دایدونم از کجا قدرت پ یاز جام بلند شدم؛ نم عیسر
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 .رونیاومدم ب یلعنت یشده  نیسمتم؛ با حالت دو از اون سالن نفر ومدیم داشت
 : ومدیآرشان داشت دنبالم م "یپا رو چ یگذاشت ینالوت"
 بدم. حیبرات توض ستایصبر کن نفس ... وا -
 "نشد که از فکر تو درام نیبب نورایهنوزم ا نیمرام بب یب"
 بود: دهیرس دنیبه عربده کش گهیآرشان د ی. صدارونیاومدم ب یدر اصل از
 ...یدیکه شن ییزای! صبر کن اون چمیالمصب! بزار حرف بزن سایدِ وا -

 :دمیکش داد
 دنبالم! ایبسه! تمومش کن! ن -
 "رکب نزد دلم تونستیم نکهیمن ازت با ا ادیمعرفت بدون که بدم م یب"
که  یخواستم ازش دور شم. ادم یو من فقط م دیدوئ یرد شدم. با تموم وجودش داشت دنبالم م ابونیعرض خ از

 نه! گهی. القل دشناختم یاصال نم دیدوئ یپشت سرم م
 "ته قانونته یمرام ینه که ب یداغونته نگفته بود یدلِ چجور نیکه ا یدونستیتو م"

 داشت: یزد. صداش بدجور خش دار شده بود اما دست بر نم یداشت داد م بازم
 ... نفــــ ...سایوا یکنم، تورو به روح پدرت، لعنت یخواهش م سایکنم نفس وا یخواهش م سایوا -
 "یپا رو چ یگذاشت ینالوت"

 شد و ... برگشتم عقب. یقاط نیدادش با بووق بلند ماش یصدا
از  یبوق سرسام اور یبا صدا نایوسط اتوبان نشسته بودم. ماش ابونی... کف خختمیشدم. خشک شدم و فرو ر مات

 !یچیه دمید ینم ویچیشدن. من جز اون ه یکنارم رد م
 لب زمزمه کردم: ریز
 نشد که از فکر تو درام... نیبب نورایهنوزم ا نیمرام بب یب -

 یهنوز نگام م شیآب یبودن سر و صورتش معلوم بود. چشما یخون نینور چراغ ماش ریز ن؛یزم یافتاده بود رو آرشان
 کردن.

 ی. نمومدیشدم اما صدام در نم یشدم، خفه م یالل م شهیبکشم. هم غیبلد نبودم ج میزندگ یوقت تو چیه ادمهی
 :دمیکش غیودم جشد اما از عمق وج یدونم چ

 آرشان! -
و رها شدن؛  دنینفس کش یتقال کردم برا هیصورتم قرار گرفت؛ چند ثان یرو یزیچ هیرفتم سمتش که  یم داشتم

 غم زده بود... یآب یسورمه ا ی لهیچشمام دو تا ت یجلو
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 محض ..! یاهی! ... سیچیجون آرشان تو قاب چشمام جا گرفت و بعد...ه یلحظه جسم ب نیآخر تو
 نفس بکشم دیبا
 خودم، یهوا یتو
 که سر بذارم دیبا
 خودم یشونه ها رو
 کنم هیکه گر دیبا

 خودم یعزا واسه
 گل ببرم شبونه
 خودم... یبرا خودم
چند ساعت  قه،یچند دق ه،یچندثان یشد، کاش فقط برا یبه جون ادم، که کاش م وفتهیخوره م هیوقتا فکر مثل  یبعض

 یجمع نم گهیشه، د یم کهیکه هزار ت یستالیمثل کر وفتنیم یاتفاقا وقت یاما ... بعض شد زمانو جا به جا کرد... یم
 .یادامه بد یشن. اون وقته که مجبور

 تو دنبال منه، یایرو هنوز
 هنوز
 تو رو بال منه هنوز، یزخما

 پرم هر شب، یخواب خوشت م از
 ن،یخبرو بب یبد ب ریتقد ن،یبب

 ن،یترو بب یچشما هی طوفان
 و تنها ترم هرشب... یدور تو

دسترس  یاتاقم تو یواضح شد و فضا دمیبرام گنگ و مبهم بود. کم کم د زیرو که باز کردم، اول همه چ چشمام
 نگاهم قرار گرفت.

 دادن. یم یزندگ یبودم که خاطره هاش رنگ و بو یاتاق خودم تو خونه ا تو
 که فقط از پدر اسمش روشه و خاطره هاش. یخونه ا م؛یپدر ی خونه

 شد که اجاره داده بودمش یم یمدت اما
 کردم؟ یکار م یچ نجایبه اطرافم نگاه کردم؛ من ا متعجب

بدنم  یکردم. انگار کل عضله ها یتنم حس م یتو شتریگرفتن، درد رو ب یگذشت و حواسم جون م یقدر که م هر
 سست و کرخت شده بودن.
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 .وترمیکامپ زیدستام رو بستن به م دمیاز جام بلند شدم که تازه فهم اومدم
 یچرخوندم و طناب رو م ینداشت. هر چقور مچ دستمو پ یا دهیفا یتقال کردم تا دستام رو باز کنم ول یبار چند
هم به  گهیدرد د هیمچ و ساعد دستم درست کرده بودم که  یرو ی. فقط رد سرخ رنگوفتادینم یاتفاق چیه دمیکش
 کرد. یبدنم اضافه م یدردا
 یدر اتاق باز شد. نفس نفس م هویکه  دمیکوب واریبه در و د یو خودم رو با همون صندلتو جام تکون خوردم  انقد

 . انگار کل بدنمو به رگبار بسته بودن.دیکش یم ریسوخت و ت یتنم م یزدم. همه 
 شدم. رهیپوش مقابل در خ اهیصدا به مرد س یحرکت و آروم ب یو ب دمیاز تقال کردن کش دست

 کرد. یم ییسرش صدا خفه کن بسته بود تو دستش خودنما یرنگ که رو یکلت مشک هی
 بود. زونیآو یفرفر میس هیهدفون مانند تو گوشش بود که ازش  یگوش هیزد.  ینور اتاق برق م ریتاسش ز ی کله

و ناخودآگاه طناب  ختیر یکه داشت دلم هرر یترسناک ی فهایداد. با ق یکنج لباش جولون م یوحشت آور لبخند
 .دمیرو محکم تر چسب

 .رونیب وفتهیام رو بشکافه و ب نهیو انگار قصد داشت قفسه سـ*ـ دیکوب یام م نهیتند تند به سـ*ـ قلبم
 .رونیسمت، رفت ب هیتو مردمک چشمام انداخت و با همون لب کج شده به  ینگاه رهیتر؛ خ کیاومد نزد مرد
 که بسته شد باز به تالش ام ادامه دادم. در

رفتم، قلبم هم دلخور بود هم شکسته و  یم دیجه خبره اما با نجایدونستم ا یچشمام بود؛ نم یآرشان جلو ی چهره
باعث  یخشک یداشتم. صدا یتار شد. چشمام باز مه گرفته بودن. اما دست از تقال بر نم دمیهم... نگران ! کم کم د

 رکت بمونم.ح یشدب
 شه. یزحمت نکش. اون پنج تا گره خورده باز نم خودیب -

 یآور ادیارسالن فرهان! از  ریبود. ام شیباشن. خود نامرد عوض ختهیبدنم ر یرو خیسطل آب  هیکرد. انگار  خی تنم
 اسمش هم مور مورم شد.

 داد: یخش مخواستم بغض کنم اما بدجور تو هنجره ام بغض گره خورده بود و صدام رو  ینم
 بکنم؟... مویزندگ یکن یچرا ولم نم ؟یدار یچرا دست از سرم بر نم نجا؟یا یچرا من رو آورد ؟یخوا یم یاز من چ -

 بارم که شده از خودم دفاع کنم و حرفمو بزنم! هیذاشت القل  ینم یلعنت بغض
 یداغونم کن یخوا یم ؟یدار یدست از سرم بر نم یاطرافم قهیتونم بکنم که دم به دق یکار م یتنها چ میتیمن  -

 ن؟یاز ا شتریهان؟ ب
از  سیخ یدستا نیتونستم با هم یزدمش؛ کاش م یم ریدل س هیبود. کاش دستام باز بود  ظیپوزخند غل هی جوابم

 .روانیکشتن... مثل پدر ن یبود که منم م نیعرقم خفه اش کنم. تهش ا
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 بود؟ مهمیکس یبرا مگه
من مثل پسرم احمقم؟  یخوام! فکر کرد یرو م یندارم! من اون فلش لعنت یکار چیبا تو ه نهیدر واقع مشکل من ا -

 دم؟یفهم یمن نم یکرد یزد و فکر م یم شیکه واسه نگه داشتنت خودشو به آب و آت یدیدزد یقاپشو طور
 شد نفس نکشم... ی. کاش مدیچیپ مینیب ریز شتریعطرش ب ی. بواش گهید یپا هیپاشو انداخت رو  هی
 قهیدم به دق ستمیرفت! نفس فرهان! من آرشان ن یکنار م دیشطرنج من؛ با یسوخته بود تو یمهره  هیاون فقط  -

 یبگو اون ممور ینیمنو بب دهیند یکه اون رو نیپس قبل از ا ؛ینیب یبد م یکن یکم لطف ینازت رو بکشم، بخوا
 !اوردمتیکجاست تا به حرف ن یلعنت
 رو بهم گفت! قتیکه آرشان حق یروحم ازش خبر دار نبود تا وقت یدونستم کجاست! حت یکردم. من نم بغ

 کرد. یاشاره ا شیشد و به همون مرد کنار زیر یثینگاهش کردم، چشماش به حالت خب فقط
 پوش هم دنبالش رفتن. اهیس یو اون مردا رونیب رفت
دستاش مقابلم قرار گرفت؛ چشمم  ریاز همون ز یکینفس راحت بکشم که در به شدت باز شد و  هیخواستم  یم تازه

 !یکه تو دستش بود زوم بود. شالق چرم یزیچ یفقط رو
بعد  ی قهی. در عرض چند دقومدیباز شه. اما صدا ازم در نم یکردم تا طناب لعنت یتقال م شتریرعشه گرفت. ب تنم
کدوم ازون  چیواقعا ه د؟یشن ینم یک چیواقعا ه یام کل ساختمون رو پر کرده بود؛ ول هیو گر غیداد و ج یصدا

 صدام رو؟ دنیشن یها نم هیهمسا
 یخوب نبود، اصال خوب نبود! رو نیشد از درد. ا یدوونده بود. کم کم تنم سر م شهیتو سلول به سلول بدنم ر درد

دست و پام  یرو رشونیخون جمع شده ز گهید یضربه  هیا خورد. ب یو کبود به چشمم م اهیس یدست و پاهام ردا
 .مظلومانه شده بود بیشد. هق هقم عج یم یجار

 و از ته دلم صدا کردم: دمیعربده کش بایبه شالق بود که باال رفت. تقر نگاهم
 بابا! -
 کرد. یگز گز نم یحت گهی. تنم دومدینفسم باال نم گهید
 جون ناله کردم: یب

 کجاس... دونمیکنم، من نم یولم کن خواهش م-
 صدام. یهمزمان شد با ته مونده  یبعد یضربه  و

 هیشدم  یکردم اما تا ساکت م یدردش رو حس نم گهیشد. د یزد کم کم پوستم سر م یکه چند ضربه م نیهم
پاره شده بودن. بغض ولم و  یتنم خون یحاال تو میکه با آرشان گرفته بود ییکرد روم. لباسا یم یخال خیسطل آب 

 ...میکرد یلباسا با هم بحث م نیسر هم شیکرد. چند ساعت پ ینم
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 گرفتم! یاش م دهینا د شهیکه هم یحام هیخورد؛  یبد جور به چشمم م یحام هی یخال یجا
 رمق ناله کردم: یدار و ب کش

 آرشان! -
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
 چشمام رنگ گرفت. یاش جلو یو صورت خونبسته  یآروم و چشما یچهره  بالفاصله

 دردش از اون هم بدتر بود. دیشا یبزنه، حت شمیزنده زنده بخواد آت یکیسوخت؛ انگار  یوجودم م تموم
 ه شد ...و چشمام بست دیچیسوت مانند تو گوشم پ یصدا هیکرد،  یم ینیتنم سنگ یرو سرم

زنده  گهیشد، کاش د یوقت چشمام باز نم چیکردم کاش ه یچشمام رو باز کردم؛ آرزو م یدیاحساس درد شد با
 ...دمیکش ینفس نم گهینبودم... کاش د

. البد رفت رونیزد و رفت ب یخند شین دیبازم رو که د یبود؛ چشما ستادهیارسالن کنار در وا ریام یدستا ریاز ز یکی
 رو صدا کنه! سشیرئ
 ؟یحرف بزن یخوا ی! حاال هم نمییحرفا نیدونستم پوست کلفت تر از ا یم -

 داد. یشده بودم. چشمام فقط با نفرت جواب حرفش رو م الل
 وگرنه... یایدم؛ به نفعته که به حرف ب یتا فردا بهت مهلت م -
 کرد. یم کهیمردمک چشمام هم چ یاهیاز س نهیک
 ؟ یو گرنه چ -
کنم! اگه قراره به  یفروشم پولش م یسازم م یگدار بزنم به آب. من از سنگ هم طال م یکه ب ستمین یمن آدم -

 کنم با تو! یجبرانش م گهیجور د هینرسم  یاون ممور
 تونست وجود داشته باشه؟ یآدم م نیتر از ا پست
 تر شد. ظیغل هشیکر شخندیچشمام حرفم رو خوند. ن یاز تو انگار

! هر چند ضرر  یایقبل از اون به حرف ب هترهی! پس هیمنظورم چ یدون یخودت م ؛یفرستمت دب یم یفردا با کشت -
 کنه اما خب! یجبران نم مویمال

کردم  یآب دهنمو تف م لمایف نیبودم درست ع کیبهش نزد گهید کمیاعصابم بود. اگه  یخندش رو یصدا
 توصورتش!

دستام بسته نبود. هجوم  گهی. القل ددمیده ام به کار افتاد و دستامو دو در رو بست. انگار تازه مغز هنگ ش رونیب رفت
 بردم سمت در که بالفاصله در قفل شد.



 

 

153 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

 شد. یتونستم بکنم. بادم خال ینم یکار چیداشت ه یهم که حصار فلز پنجره
کنج  نجایا یدادم؛ درد بزرگتر یبهش نم یتیاهم یول دیکش یم ریدستام. بازوهام بد جور ت نیبا عجز گرفتم ب سرمو

 داد. یام جولون م نهیقفسه سـ*ـ
 .میخورد به گردنبند سورمه ا نگاهم
گروهم؛ هر  نیدونست من عاشق ا یبود، بابا م یقیگروه موس هیگردنبد عالمت  نیرو لبام نقش بست. ا یتلخند
 بود. دهیمن خر ینسخه از گردنبند رو برا نیشده بود آخر یطور

 بابا! یگرفتم...کاش بود شی... باز اتسوخت گرمیج
 شه؟ یدونه ات داره پر پر م هی یکیبابا  ییکجا

زنم؛ االن  یم شگاهیآزما هیخودم برات  شاالیا یقبول شدم. گفت یدندون پزشک شم، نشد. دارو ساز یداشت دوست
 بابا؟ ییکجا
 شده برام؟ چیه گهیدردام انقدر بزرگ شدن که درس و دانشگاه د گهید ینیبب ییکجا

 قلب مانند بود. یسورمه ا ی رهیالماس ت هی ههیرو برداشتم، شب گردنبند
 خاطره است... هیاالن فقط برام  یشونزده سالم بود عاشقش بودم ول یوقت ادمهی

 .واریتو د دمیحرص گردنبند رو کوب پر
 گاهم رو، پناهم رو، همه کسم رو! هیخوام؛ تک یمن االن خودت رو م بابا

 خورن! یبدرد نم اتیادگاریهات و  خاطره
 کردم : ناله

 ... !ییبابا -
 یهم فشردم؛ همه  یدردناکم رو رو یآروم شدم. در واقع بهتر بگم سِر شدم... پلکا کمیتا  دیطول کش قهیدق چند

 بود ... شتریدرد قلبم ب یکرد ول یتنم درد م
زخمام رو  یجرئت نگاه کردن به جاها ینفس بکشم. حت یتونستم درست و حساب یسوخت که نم یبدنم م انقد

 .نداشتم
 از بابا بود! یادگاریکردم. اون  ریزدم گردنبندمو خورد و خاکش نکهیشدم از ا مونیفکر سرم رو آوردم باال؛ پش غرق
 گردنبند شدم. یمونده از جنازه  یباق یها شهیسمتش و مشغول جمع کردن خورده ش رفتم

 تو چشم بود. یلیها خ شهیخورده ش نیب اهیس زیچ هی
 حواس زدم کنار که دستم سوخت! یها رو ب شهیش ه؟یچ نیزد. ا خشکم

 رفته بود تو انگشتم. شهیخورده ش هی
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 ناخن بود رو برداشتم و گرفتم تو دستم. یکه اندازه  کیکوچ ی کهیندادم و اون ت یتیاهم
 روش نوشته شده بود. یزیر بیغر بیعج یها کد

 شد؟ ختهیخون ر یو محافظ گذاشتن و کل سیهمه بخاطرش پل نیکه ا هیا یهمون ممور نی...انی...ا نیا
 ؟یزندگ نیهمه بال رو آورده سر چند نیا کهیت هی نیذره؟ ا هی نیهم
 ...طونیشن! صد رحمت به ش یهم بدتر م طونیوقتا آدما از خود ش یگاه
 پتوم. ریکردم ز میرو قا یممورو نشستم رو تخت  عیتو در اومد. سر دیکل دنیچرخ یصدا

اجازه بدم  گهیکه عمرا د دمید یلحظه تو دلم گفتم انقد که امروز آدم کت شلوار هیپوشا بود؛  اهیاز همون س یکی
 بپوشه! یآرشان کت شلوار مشک

 یدونم حالش چطوره. حت یدونم آرشان کجاست؛ نه م ی. حاال نه میتلخ یوجودم صد برابر شد. چه فانتز یتو غم
 فرار کنم؟ رونیب امیسالم ب نجایتونم از ا ی! اصال منمشیتونم بب یم یک ستمیمطمئن ن

 داد! ینجاتم م ومدیم یزیچ یبتمن ایمثل زورو  یکی هوی ایسیپل لمیف نیشد مثل ا یم یچ ایخدا
 زد: بیبهم نه وجدانم

 ؟ینداشت یا گهیبود؟ مثال د یسیبتمن و زورو پل ینفس کجا -
گـ  هیخواستم  یکه اگه االن م ی! رسما وجدانم خفه شد طورتیوضع نیتو ا یآورد ریبابا وجدان جان وقت گ یا

 کنه. حتمیاومد نص یـناه هم انجام بدم نم
 ظرف غذا گذاشت تو اتاق و رفت. هیپوش  یکت شلوار مرد
 کوفت بخورم بهتره. من

 کرد. یم ینیدلم سنگ یجمله بد جور تو نیا
 ها دعوامون شد گفت... ینیزم بیرستوران سر س یتو یروز وقت اون

 !یلیزنده ان خ یلیخاطره هات خ یول یستین آرشان
 !یو قاچاق مهیاونم نصفه ن دیشد د یپنجره هالل ماه رو م یحصار فلز نیشده بود؛ از ب کیتار هوا

 شب. یشد تو یآرشان م یچشما هیشب بیآسمون عج یسورمه ا نیبود به آسمون؛ ا رهیخ چشمام
 یآسمون و آب یشد تو یبودم به هالل ماه که کم کم داشت محو م رهیهمه جا هست... تا صبح خ یول ستین

 داد. یجاش رو به آسمون شب م یالجورد
 کلمه هم حرف نزده بودم. هی یتموم شده بود و حت مهلتم
نفر بخاطرش جونشون رو دادن  نیکه چند تهینگفتم بهشون؛ اگه انقدر با اهم یزیرو داشتم اما چ یاون ممور حاال

 ..بخاطر آرشان هم که شده نه. نا؟یدست ا وفتهیب دیبا یراحت نیچرا به ا
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. بهتره من وفتهیبهتره که دستشون ن رنیبم گهیهزار نفر د نیو چند رنیقدرت بگ ایلیفرمول خ نیقراره بخاطر ا اگه
 ته دلم گفتم، بغضمو با درد قورت دادم. یجمله رو وقت نیداستان باشم... ا نیا یقربان نیآخر

 شد که در باز شد . یم نیداشت سنگ پلکام
 ؟یبزن یحرف یخوا یپرسم نم یبار آخر ازت م یبرا -

 نمونده بود. یاز اون نفس باق یچیام انداختم. ه افهیبه ق نهیتو آ ینگاه مین ناخوداگاه
 دونم کجاست! یدونم! نم ینم یزیگم؛ من چ یبار آخر م یمنم برا -

 دستاش گفت : ریرو برگردوند. رو به ز روش
 رفتن. یبرا نیرسه. آماده ش یم نیموزیل گهید قهیچند دق -

 گفتن. یمقابل اش خم شدن و چشم قربان کلیمردا با اون قد و ه اون
گفتن چشم  ینم نیبگن چشم قربان! البته اونا که به خاطر ا یا ادیآدم ش نیکه به همچ نیاز ا شتریب یخفت چه

 گفتن! یکه قرار بود حقوقشون باشه بله و چشم م یمشت اسکناس کاغذ هیقربان! به 
از اون  شتریشد، اما ب یم شتریبود که رفته رفته از ضربات شالق ب یبخاطر درد کمشیگرفته بود.  یفیلرز خف تنم

 بخاطر ترس بود.
 بودم! دهی... ترسمن
نساخته بودم و  اهامیتو رو امیبچگ یوقت تو چیکه ه یاهیس یایو در انتظارمه... از دن هیدونستم چ یکه نم یزیچ از

 رفت جلو... یم میشکل ممکن زندگ نیحاال داشت به بدتر
کس عقلشم  چیکه ه یکرده بودم طور یرو مخف یممور یشدم؛ به خوب یم رهیام خ یواریبه کمد د یاز گاه هر
 کنه. داشیپ دیرس ینم

 ت نشسته بودم.تخ یرو مظطرب
 نگاهم رو چرخوندم سمت در. یدر باز شد؛ به سخت باالخره

 بود. ستادهیدر وا یاش جلو یپوش با حالت جد اهیس مرد
 .نی. چشماش بسته شد و افتاد زمرونیآخ از گلوش اومد ب هیشب یفیخف یصدا هوی
 گفت: روانین یصدا هیشب ییکردم که صدا یبهت داشتم نگاش م با
 دِ پاشو نفس چرا ماتت بـرده؟ -

کلت هم دستش بود و آماده تو دستش نگه  هی س،یبود. با چادر و لباس سبز پل روانی. خود ندمیسمت صدا چرخ عیسر
 داشته بود.

 ؟یشناس یگم؟ هوش و حواست سر جاشه؟ منو م یم یچ یشنو ینفس! م -
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به خودم دادم و از  یتکون ی. به سختدیرسیسوالو م نیه ابود ک دهینزارم د ی افهیاز ق یدونم چ یخودم اومدم. نم به
 جام بلند شدم، چند قدم به زور برداشتم و رفتم سمت کمد.

 ارسالن فرار کرده. ری! اممیبر دیبا ؟یدار یلباس بر م یتو دار مینفس وقت ندار -
از بدنم رفت.  میکل انرژ هویرو که برداشتم دست مشت شده ام رو گرفتم سمتش. انگار  یبهش نکردم. ممور یتوجه

 از برق بکشنش. دفعهیکه با برق کار بکنه و  یمثل ربات
 فرو رفتم... نیخلسه سنگ هیرفت و تو  یاهیس چشمام

*** 
 گن: یم یچ دمیکه دقت کردم فهم کمیاومد،  یسرم م یباال یزیپچ پچ ر یصداها

 .ادیبهوش ب دیاما اول با -
 کنم! ییازجوازش ب دیبا م،یصبر کن میتون ینم -
 !نینیب یرو نم ایکبود یمگه جا ست،یاما حالش خوب ن -

 یم قرار گرفتن. هر چند تار و گنگ م ید یمرد نسبتا مسن تو هیو  روانین د،یکش ریرو باز کردم، سرم ت چشمام
 .دمشوکید
 و ظاهرش عوض شده بود. افهیق سیلباس پل نیچقد با ا روانین
 .رهیخواست برام محافظ بگ یافتادم که آرشان به زور م یروز ادی

 خاطره رو نداشتم. نیتوان لبخند زدن به ا یحت
 بازم شد و اومد سمتم: یمتوجه چشما روانین

 نفس ؟ یبهتر -
 سرم. جوابش سکوتم بود. یکردن قطرات تو کهیشدم به چ رهیشدم که به رگ دستم وصل بود. خ یمتوجه سُرم تازه

 دیما با م؛یکن ریدستگ میارسالن رو تونست ریام ه،یپرونده ضرور نیا ی. برایسوال جواب بد یسر هیبه  دینفس با -
 بگو خب؟ یرو دار شیآمادگ یکجاست. هر وقت احساس کرد کشیشر میبفهم

 تونم جواب بدم. یمن حالم خوبه. م -
 یچیبهش. از ه یرو بگ یدیو شن یدیکه د یکن هر چ ی. سعشتیپ ادی. االن سرهنگ مزمیباشه عز ؟یمطمئن -

 تموم شد. یهمه چ گهیهم نترس، د
شست که از دهن  یبه تنم م شینیریش یجمله فقط وقت نیجمله رو از آرشان بشنوم. ا نیخواست ا یدلم م چقد

 ...ومدیم رونیآرشان ب
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... تموم شده بودم ... تازه یمونده بود و نه پدر یا یمن زندگ ینه برا گهیتموم شده بود. د یگفت. همه چ یم راست
 هست که بتونه بشه پناهم؛ یکیکنم،  هیتونم بعد بابا بهش تک یهست که م یکیکردم  یداشتم حس م

 عوض شد. یهست که...بتونم دوسش داشته باشم...! اما... همه چ یکی
شد. موقرانه  دایگ پسرهن یبعد سر و کله  ی قهی. چند دقرونیو از تو فکر اومدم ب دمیکش یحد اقل... هوف کاش

 بهم نشست. کینزد ییسالم کرد و جا
رفت سر اصل  د،یاز سرجا بودن هوش و حواسم مطمئن بشه پرس نکهیا یبرا ییکه چند تا سوال ابتدا نیاز ا بعد

 مطلب.
 مثل ضبط صوت رو گذاشت کنارم: یزیچ هی
 ؟یآماده ا -

 سر تکون دادم. مغموم
 ...میکن یخب شروع م -

*** 
 فت:گ روانین

 ؟یکار کن یچ یخوا ینفس... االن م -
 .میگردم تو همون خونه پدر یکار کنم؟ بر م یچ -
 اونجا هنوز خطرناکه تحت نظره! ؟یخل شد -
 ؟یفهم یم نویاز دست دادن ندارم ا یبرا یزیچ گهی! من دروانین -
 اما نه کامال! -

 شدم بهش. رهیشده خ زیر یبود. با چشما یطور هی لحنش
 ه؟یمنظورت چ -
 که... یبدون یخوا ی... نمتو -
 ؟یکه چ یبدون یخوا ی! نمیکلمه حرف بزن هی ادیچرا جونت به لبت م -
 سرش اومده؟ ییکه آرشان حالش چطوره؟ که چه بال -

 سکوتم بود. جوابش
 دهیکه د نیبا ا یشد و حت یخاطره ازش جلوم سبز م هی قهیشد. هر دق یم دهیبزرگ د یدل نگرون هیچشمام  یتو اما

 کمیشه  ی! دل المصب! مدیکش یزد و با اون هم دست بود بازم ... دلم براش پر م یبودم داشت با پدرش حرف م
 تو هواش؟ یسرجات انقد نر ینیبش
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 !هوف
 ستیدونم که دلت باهاش صاف نشده ... حالش اصال خوب ن یم یو از طرف شینیخواد بب یدونم االن دلت م یم -

 ...شینیبب دینفس! با
 کرد. یم کهیت کهیزد که حرفاش رو ت یصداش موج م یبغض تو هی

 :ومدیم رونیاز ته چاه ب صداش
 بشه! رید نکهی... قبل از ا -

که حالش خوب  یچ یعنیبغض کرده بود؟  یطور نیگفت؟ چرا ا یم یبود؟ چ یحرفاش چ یمعن خت؛یر یهرر دلم
 ست؟ین

 شیپ قهیکه تا چند دق ی. حالت از صورتم رفته بود. مننییبرج بلند سقوط کردم پا هیشصت و هفتم  یاز طبقه  انگار
 تونستم به خودم اعترافش کنم! یاز دست دادن ندارم. اما داشتم... داشتم! فقط نم یبرا یزیگفتم که چ یم

 :دیلرز یدورگه شده بود و م صدام
 ف بزن؟شه واضح تر حر یم ؟یچ یعنی ست؟یچرا حالش خوب ن روان؟ین -
 آخه... -
 !یکیمشت بزنم تو صورتش؟ فقط  هیشد فقط  یم
 روان؟ین -

 کرد باز. سرش رو چرخوند و نا محسوس گوشه چشماش رو با انگشتاش گرفت. سکوت
 نه؟ ای یزن یحرف م -

. قلبم کف ارمیکرد. نتونستم تاب ب یبدنم خال هوی یعنی. نیهق هقش بلند شد و من سست نشستم رو زم یصدا
و جواب  اییمرخص شده بودم. اونم بعد از بازجو مارستانیشد که از ب یهم نم قهیزد انگار. هنوز چند دق یچشمام م

 سرهنگ و حاال... یدادن به سواال
 شه؟ یپشت درد؟ مگه م درد
 راهه؟ یاتفاق خوب تو هیافته بعدش  یاتفاق م هی یگن وقت ینم مگه
 شه؟ یدرست نم یچیه چرا

 چرا؟
 ؟یریگ یازم م یرو دار زامیعز یهمه  ایخدا ست؟یکه حالش خوب ن یچ یعنی

! نکن، ای...خدا زامیعز ستیکنم که آرشان اضافه شده به ل یکنم، من نفس فرهان اعتراف م یخدا؛ اعتراف م آره
 کنم! یخوره درست نباشه، خواهش م یکه تو ذهنم وول م یکنم فکر مزخرف یکنم... التماست م یالتماست م
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دلش چال کرد و  یکه آرشان تو یزیگم؛ هر چ یرو بهت م زیبعدش همه چ شینیبب دینفس. اول با شینیبب دیبا -
 !شینیبب دیو. اما قبلش بابهت نگفت ر یچیالم تا کام ازش ه

بارم که شده به عنوان زنش  هیبا نفرت بهش نگاه نکن،  شهینگاهش نکن. فقط مثل هم نهیبا ک شهیمثل هم فقط
 بارم که شده... هیدلت!  ینکن تو نشیبارم که شده نفر هیبهش نگاه کن؛ 

 بغض گفت: با
 دوسش داشته باش! -

نداشت که دستم درد داشت، سرم درد داشت، پاهام هنوز  یتیدادم. اهم یمشتم فشار م یدستمو تو یناخن ها ساکت
 . قلبم...ومدیچشم م یتو شتریب نیسوختن... دلم درد داشت! ا یاز رد شالق م

 دادم. یم نهیوقتا جواب نگاه نگرانش رو با ک یلیکردم، خ یم نشیوقتا نفر یلیدلم خ یگفت. تو یم راست
 کرد. یم ینیتو دلم سنگ زایچ یلینداشتم بزنم؛ خ یحرف

 یم مارستانیو وجب ب وجب ب واریدر و د یحرف ازش جدا شدم و پله ها رو دونه دونه رفتم باال. چشمم رو یب
 .دیچرخ

 !مارستانیخفقان آور ب ینه تو اتاقا نمشیکاش تو راه بب دمش،ید یتو راهرو م کاش
 یقلبم گرومب گرومب م شتری. بشدم یم کینزد ژهیو یبه بخش مراقبت ها شتریکردم ب یپله رو که رد م هی هر

 .دیکوب یام م نهیسـ*ـ یکرد و به قفسه 
 یحالم بد تر م مارستانیب دیسف یواریافتاد به د یرنگ آرامش بخشه؟ چرا تا چشمم م دیگفتن رنگ سف ینم مگه
 شد؟
 باال و نگاش کنم. ارمیکردم سرم رو ب یجرئت نم ؛یا شهیدر ش یجلو دمیرس
 ...ذاشتینم دلم
 چشماش بودم. یشب تو یتنگ سورمه ا دل

از حموم اومده  نکهیو اتوبوس خوابم بـرده بود، بعد از ااومده بودم خونه، ت ریشد؛ د انیچشمام نما یخاطره رو پرده  هی
 اتاقم نشسته بود. یتو رونیبودم ب

 :دیزد. داد کش یموج م یکردم؛ تو چشماش نگران یم یداشتم با انگشتام باز من
 گم به من نگاه کن! یم -

 یم یسورمه ا ی لهیجفت ت هیدنبال  ؛یا شهیش یتو سرم اکو شد و ناخوداگاه چشمام رو دوختم به پنجره  صداش
 ...یگشتم ول

 .ختیدلم فرو ر یبه شدت تو یزیچ هیو درشت و رنگ و وارنگ وا رفتم.  زیر یها میلوله ها و س دنید با
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کرده  یچیبود؛ سرش رو محکم باند پ زونیبند رو هوا آو هیسمت چپ و دستش رو گچ گرفتن بودن و پاش با  یپا
 کرد. یم ییآتل دور گردنش خودنما هیبودن و 

 شیکبود ات رو؟ ته ر یبسته  یرو نگاه کنم؟ چشما یمن نگاه کن االن چ هی یزد یرو نگاه کنم آرشان؟ داد م یچ
که دورت رو پوشونده بودن؟ دِ  یمختلف یو پوست پوست شده ات رو؟ لوله ها دهیخشک ینامرتب رو صورتت رو؟ لبا

 نگاه کنم اخه! یالمصب بگو من به چ
خواست دست ببرم توشون و بهمشون  یدلم م شهیلختت رو که هم شونیپر یات رو؟ موها یبسته و زخم یشونیپ

 زم؟یبر
 !ییرو نگاه کنم لعنت ییییچ

 میبخور ینیزم بیس مینخوردما، بر یچیگم آرشان، وقت ناهاره، ه یم م،یدعوا کن ی. هگهیباز غر بزن. بلند شو د پاشو
 نخورم. ییو تنهادم همش یقول م ا،ییاز همون طال

 به نصف باشه؟ نصف
 که دروغه. یبگ دی! بامیچرا فروخت یبگ دیبا یباهام حرف بزن دیبا پاشو
 ؟یاز کِ ،یشد یخوب یدروغگو چقد
 دیسف یها یاروم. چنگ زدم به کاش یلینشستم. اروم سقوط کرده بودم. خ نیزم یو رو دیهام سست شد. لرز زانو

 ام رو گرفتم. هیبلند گر یصدا یجلو یبه سخت ن؛یزم یرنگ رو
 شد: یتو ذهنم اکو م صداش

 نفس! ستایبدم... وا حینفس؛ بذار برات توض ستایوا -
 ستمیاگه وا ستم؟یوا یتحمل ندارن وزنمو نگه دارن؟ چجور گهیزانوهام د ارمیتاب ب یچجور ستم؟یوا یچجور

 آرشان؟ یکن یچشمات رو باز م
گم  نشونیکه خودتو ب ارنیهجوم م یجور هیسمتت.  انیشن پشت هم م یهست، حالت بده، دردا قطار م ییوقتا هی
شدن  کهی. بدتر از هزار تیشکن یبد م یلی. خشه یشه، خورد م یدست و پا له م ریدردا، ز ی. قبلت تو شلوغیکن یم
 ...یستالیکر وانیل هی
 ...یبغض نکن لعنت یاونجور -

 یبغلم م ؟یکن یبغلم م شهیبود؛ بغض نکنم مثل هم یصدا واقع نیشد... کاش ا ید که اکو مخودش بو یصدا بازم
 آروم شم؟ یکن

 . چشماتو وا کن!نمیخوام آسمونو بب یباز کن م تویاب یبا توئم نگام کن! چشا آرشان
 .ستادمیپاهام وا یرو یو بلند شدم، به سخت واریرو پاک کردم، دستم رو گرفتم به د اشکام
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! جون نفس گهیدم! پاشو د یدارم بغضمو قورت م نی! ببستادمیوا نیبب ن،یکنم! بب یآرشان دارم نگات م نی! ببنیبب
 پاشو!

گرفت...  یجلو چشمام جون منم داشت م ریچشمام جون گرفت. انگار با واضح شدن تصاو یپرده  یصحنه رو هی
چشمام  یمدام جلو دمیبسته اش رو د یو چشما یکه آرشان با داد اسمم رو صدا زد و تا برگشتم صورت خون یوقت

 رفت. یرژه م
 ش؟یدید -
 کف دستم خط انداخته بود. ی. ناخونم رودیکش ری. کف دستم تنییانداختم و سرم رو انداختم پا روانیبه ن ینگاه مین

 که... ییزایاون چ یاالن بدون یخوا یم -
 روز خودش بهم گفت...اگه دلت خواست... هی -
 کردم و با پشت دست اشکام رو پاک کردم. ینیف نیف
 ؟یاگه دلت خواست چ -
 رو... زیحرفاتو! گفت از تو بپرسم همه چ هی. بگو بقیچیه -
 اش قفل کرده بود. نهیقفسه سـ*ـ ی. دستاشو روواریاشو زده به د هیتک
و شلوارش  یشد میبات قاپشت با یدیسه چهار سالت بود، تا آرشان رو د کیبودت؛ نزد دهید تیبچگ یبار تو هی -

 تو ذهنش تو خاطراتش مونده بود. نیریش یدختر فسقل هیاز همون موقع  ،یرو محکم گرفت
 .دیکش یخاطره هاش نفس م یتازه کرد. انگار داشت تو هوا نفس

از لحاظ قدرت  یماهر و خبره بود. حت یلیخودش باشه. خ یداد تو یم حیترج شتریبود؛ ب یآروم یلیاداره آدم خ یتو -
 چیکرد. ه یسخت و بزرگ رو قبول م یپرونده ها شهینداشت اما هم یادیبهتر بود. سن و تجربه ز ایلیاز خ یبدن

 شد. ینم یآسون راض یزایوقت به چ
 شد. رهیکردم، نگاهم حس کرد و به چشمام خ یداشتم نگاش م گنگ

 کرد و ادامه داد: ید به جونم... مکث کوتاهز یم شیکرد، ناخواسته آت یگذشته که استفاده م یفعل ها نیا
دادن که ...  یکار. به خاطر پدرش اجازه نم نیسالش بود اومد تو ا ستیکه ب ی. از وقتسهیشه که پل یم یچهار سال -

من  یاسم بابام رو رو دیتونم، شما نبا یکنم که م یکنم! ثابت م ی. گفت به همه تون ثابت مدیاما پا پس نکش
که از  یکس نیحرفش موند و به همه ثابت کرد، اول یپا! اون روز با غرور از خودش دفاع کرد و رفت؛ اما نیبذار

 شجاعتش انگشت به دهن موند،سرهنگ بود!
 رنگ. دیسف یبود و دستگاها شهیفقط به ش نگاهم
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خواست  یم دیمشغول به کار بود؛ سرهنگ استعدادش رو که د یمخف سیپل ییجورا هی یبه طور مخف یمدت -
پدر خودش رو داد بهش. خود سرهنگ  ی... پرونده نکهیداد تا ا یرو بهش م یمختلف یامتحانش کنه. پرونده ها

خواستن آرشان رو امتحان کنن. قبول  یکردن اما بازم م یپرونده کار م ینظارت داشت و شبانه روز با همکاراش رو
باباش  انهیاز مکالمات مخف یش نشده بود. هر از گاهپدرش هم متوجه ا یکرد که حت یرفتار م یجور هیکرد؛ 

 .میکرد یم رشونیو دستگ میزد یدستش رو م ریز یاز باند ها یلیو ما رد خداد  یاطالعات به ما م
رفت، دم به  یقصر در م یبه راحت میاوردیاطالعات ازش بدست م هیزرنگ بود. هر بار که  یلیخ رارسالنیخود ام اما

 ذاشت. یهم از خودش جا نم یرد چیداد و ه یتله نم
هم  یسیانگل گهیباند بزرگ د هی م؛یکن رشیکه دستگ مینداشت یمدرک چیاما ه میکاراش خبر داشت زیبه ر زیاز ر ما

 یالملل نیب سیپل لیو تحو مشونیارسالن گرفت ریام یریقبل از دستگ شیداشتن که چند وقت پ یباهاش همکار
 تا انسان و ... نیو هروئ شهیکردن. از قاچاق ش یم یکه بگ ی. هر نوع کار خالفمیانگلستان داد

 کردم. انگار متوجهم شده بود که مکث کرده بود. یم یانگشتام باز با
 بوده. یکه آرشان ک اتیبهت بگم با جزئ دی. اما بایحرفا ندار نیا دنیبه شن یعالقه ا چیدونم ه یم -

به  ییقدرت اوار کردن قلب ها یکلمات چند حرف نیقدرت پوزخند زدن رو دارن، هم بود... فعل ها هم انگار بود؟
 رو دارن! ایوسعت در

 که زد بود شد: یخودش متوجه جمله ا انگار
 کنه؟ یم می! مگه برات فرقیمتأسفم؛ هر چند تو که ازش متنفر -

 رحم تر از خودم! یرحم شده بود؟ نه ؟ ب ینگاهش کردم. ب فقط
 اتیداد وارد عمل شنهادیسرهنگ بهش پ نکهیداد تا ا یرو انجام م شیادار یکارا شتریدستاش بود. ب ریپرونده ز نیا -

با  یمل تیامن نیهم ما هم مأمور م؛یکرد یبحث م میپرونده داشت نیا یرو م،یبزرگ و مهم داشت یجلسه  هیبشه. 
داد  یپرونده بودن رو نشون م نیا یکه تو ییکسا تپرده پروژکتور با عکس داش ی. سرهنگ رومیهم حضور داشت

 داد. یم یحاتیو در موردشون توض
سرهنگ اسم پدر تو و بعد خود  نکهیانداخت تا ا یبه پرده م ینگاه یو هر از گاه یکسل لم داده بود رو صندل آرشان

رو  نیبلند شده بود. ا یصندل ژیق ژیق یداد که صدا یصاف نشست سرجاش و با دقت گوش م یجور هیتو رو آورد. 
. سرهنگ کم کم عکسا رو عوض کرد و شییهوی رییتغ نیبود و تعجب کرده بود از ا دهیسرهنگ هم فهم یحت

 ینقطه نامعلوم. االن م هیشده بود به  رهیداد و فقط خ یگوش نم گهیپرده اما آرشان د یاومدن رو گهید یعکسا
 من رو. یرو جلب کرده بود حت ایلیاون عکس توجه خ یمعصومت تو یکرد. چشما یفکر م یفهمم که به ک
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جمع شده رو  ینامه  تیگم. آرشان اون وص یبهونه بود؟ االن واضح تر بهت م هینامه  تیبهت گفتم اون وص ادتهی
رحم بود  یارسالن فرهان انقدر قدرت داشت و ب ریچرا؟ چون ام یدون یوسط م دیبعد از سالها باز کرد و پاش رو کش

 روش. نیآورد به بدتر یخواست رو بدست م یکه م یزیکه هر چ
که انگار با همون پوزخند غروربارش  یجفت چشمام بود. طور یارسالن جلو ریام با انزجار جمع شد. صورت ام چهره

 کنه. یداره نگام م
ارسالن  ریام یدونست یرو نم نیمطمئنم. اما ا یداد ینامه اش فحش م تیپدر بزرگ آرشان رو بخاطر وص شهیهم -

و  لی. هر چند سه روز بعد از فوت پدرش با رشوه وکچهیه تیداره که اون وص هیو سرما نیفرهان انقدر پول و زم
 نامه رو عوض کرد. تیو وص دیخر
کشه. آرشان فقط بخاطر محافظت از تو قبول کرد و  یم ریکنم قلبم ت یفکرشم م یآرشان به خاطر... نفس حت اما

 یباباش رو راض یچند شبانه روز غرق فکر بود که چجور یدون یوسط. م دیم شده رو کشتمو ینامه  تیوص نیا
 کنه؟
 یحس چی. اون موقع هرهینظر بگ ریبه صورت داوطلب اومد تو دانشگاهتون تا مراقبت باشه و رفتارتو چک کنه و ز اول

و گرفته بود. واضح بگم ازت  یاش عصبان افهیگشت اداره ق یچند روز اول که بعد از دانشگاه بر م یبهت نداشت. حت
اش شده  جهیاما بدون نت یدونم چه به روز دلش آورد ینفس؛ نم یکار کرد یدونم با دلش چ ی. ممومدیخوشش نم

 !ینفس!نداشت یاش رو نداشت اقتیتخت! ل یکه بخاطر تو افتاده رو یاون
خودش و خودش  یقانونا یپاش حت ریذاشت زرو گ یرو دور زد؛ همه چ زیهمه چ یکه ازش متنفر بود یپسر نیا

 رو. اونم به خاطر تو!
شد  یچ یدینپرس یکردن و بردنت و تو حت هوشتیاون روز که ب ون؟یکام ریبود بره ز کیبه خاطرت نزد یدون یم

برد  یکه داشت تورو م ونیآرشان بود که واسه متوقف کردن اون کام نجامیا یشد اصال من چجور یجور نیچرا ا
 !ونیکام ریبود بره ز کینزد
 گهیو د یکن یرو قبول م یدیکه فقط با چشمات د یزیچ هی یراحت نی. اون وقت به همیلینفس. خ ینامرد یلیخ
 !ینیب یرو نم یچ چیه
که  زیچ هی! تو فقط ینیب یهمه بغض رو نم نی. اینیب یهمه غم تو چشماش رو نم نی. اینیب یرو نم یهمه خوب نیا

 !یو بزرگش کرد یدیرو د یازش نداشت یاونم برداشت درست
 یاتفاق نیذاشت که کوچکتر یلحظه به لحظه آرشان مراقبت بود و نم یشدن ول یپرونده قربان نیا یواسه  ایلیخ

 !وفتهیبرات ب
 نفس؟ یدید یرو نم نایا چرا
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 زد. یهق م ینسبتا بلند یبود و با صدا کستهیش بغضش
 گه که...بنذاشتم بهم  یرو نداده بودم! حت حیبهش فرصت توض یشد. من...حت یم یمدام پر و خال چشمام

سر و وضع  نیتخت با ا یاالن رو یداد یبه حرفاش گوش م قهیو فقط چند دق یستادیمیبهت نفس! اگه وا لعنت
 بود! وفتادهین
 نگاهش کرد و بعد رفت. شهیاز پشت ش یا قهیچند دق روانین

 !یحرف چیه بدون
 درد داشتن. تیواقع نیدر ع حرفاش

سرم و محاکمه ام کنن که هر  یتو ارنیجا هجوم ب هیهاش انگار قصد داشتن همه شون با هم جمع شن و  جمله
 اومد: یم ادمیاز حرفاش  یکیلحظه 

 !یکه از من تو ذهنت ساخت ستمین ییوالینفس من اون ه -
 ! اشکام رود درست کرده بودن رو گونه ام.یآرشان از اولم نبود یستین

 تلخ تر. میتلخ شده بود؛ زندگ ممکا
 .دیکش یم ریت قلبم

 بزرگ. یسبز رنگ مقابل پنجره  یها یصندل یرو نشستم
داد که هنوز آرشانم نفس  یرفت اما هر بار نشون م یاعصابم رژه م یبخش رو یدستگاه تو نگید نگید یصدا

 کشه. یم
سوخت اما  یهم گذاشتم. تنم هنوز از ضربات شالق م یسرد پشت سرم، چشمام رو رو یدادم به کاش هیرو تک سرم

 بود. شتریدرد قلبم ب
 یدلتنگ آرشان م شتریو ب شتریکردم ب یگرفت. تو ذهنم که خاطرات رو مرور م یکردم دلم آروم نم یم یکار هر

 شدم.
 ؟یآرش یکن یرو چرا باز نم چشمات

گفت برم نمازخونه، وضو گرفتم و رفتم نمازخونه طبقه اول؛ چادر انداختم سرم، رفتم  یبهم م یحس هی اوردم؛ین تاب
 بلندم کل نمازخونه رو پر کرده بود. یها هیگر یسجده ، باالخره خودم رو رها کردم. صدا

 لرزوند. یرو م ییو آشنا بهیهقم دل هر کس غر هق
 شدم. یخال کمیکردم تا  هیگر انقد
 آرشانم... ایلبم فقط خدا خدا بود؛ خدا ذکر
 از مهر برداشتم. چادر رو از سرم برداشتم، تا کردم و گذاشتمش سرجاش. سر
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 دوم. یبرداشتم و برگشتم طبقه  کیکوچ حیمفات هی
قران آرامش رو تو روحم  ییرو باز کردم و شروع کردم به خوندن. کلمات جادو حیانتظار. مفات یها یرو صندل نشستم

 کردن: یم قیرتز
لتنذر قوما ما انذر اباءهم فهم  م،یالرح زیالعز لیتنز م،یصراط المستق یعل ن،یانک لمن المرسل م،یوالقرآن الحک س،ی -
 ...بصرونیال

خواستم از ته دلم دعا کنم،  یزمان برام مهم نبود، فقط م گهیرو پشت سر هم خوندم؛ د ارتیتا سوره و دعا و ز چند
 ام برش گردونه...از ته دلم ازش بخو

 گفت. یراست م روانین
 و نداشتم...ر اقتشیل من
 مرد رو نداشتم! نیا اقتیل من
 سوره ها و کلمات غرق شده بودم که صبح شد. یتو انقد
 رو حس نکرده بودم. یچیبودم و ه داریتا صبح ب شب

 در حال حاضر جز آرشان برام مهم نبود . یچیه
 کردم: زمزمه

کس برام نمونده. تو  چیه گهی... دریازم نگ گهیرو د زمیعز نیکس رو ندارم. ا چیه گهیمن جز آرشان د ا؛یخدا -
 بشم نذار خدا! نی... نذار تنها تر از استمیتنها بودنو بلد ن ارم،یتونم مثل تو باشم، تاب نم یاما من نم ییتنها

 زم؟ینفس...نفس جان! نفس عز -
 بود. روانیچشمام ظاهر شد صورت نگران ن یکه جلو یزیچ نیرو باز کردم. اول پلکام

 کنه؟ یلحظه حس کردم آرشان صدام م هیچرا  اما
 نگاش کردم. دهیو ترس کنجکاو

گرفت! پاشو. پاشو  یگردنت درد م یبود دهیبد خواب یلیخوابت بـرده خ یرو صندل دمینترس! د زمیعز ستین یزیچ -
 . یبرو تو خسته شد شش،یپ میما هست انیآرشان هم دارن م یبسه برو خونه. همکارا گهید
 . هنوز پلکاش بسته بود.شهیش یبلند شدم و رفتم سمت پنجره. کف دستم رو گذاشتم رو یرو صندل از

 نکرده بود. یرییتغ چیشدن اما هنوزم همونا بودن. ه یم ادیکم و ز یکی یدستگاه هر از گاه یرو یعددا
 بسته اش. یشدم به پلکا رهیخ نیغمگ

 گذشت. یکه م یهر لحظه ا یتو دیرس ی...چقدر طاقت فرسا و سخت بود! جونم داشت به لبم مانتظار
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بهم  دیشصت تا با نیاز گهیشصت تا د قه،یرو هم جمع شه تا بشه دق دیبا هیشصت تا ثان دمیفهم یداشتم م تازه
شد و شبا  یبهم بچسبه تا بشه روز... و روزم چقد سخت شب م دیو چهار تا ساعت با ستیبچسبه تا بشه ساعت، ب

 شدن! یچقد سخت تر روز م
سرم  ریفقط هم که ز ینخورد یچیه یکه درست و حساب روزی. از دایبخور بعد ب یزیچ هی میبر اینفس القل ب -

 !یبود
 رفتار کنه؟ یطور نیشد باهام ا یحس ترحم بود که باعث م ایدفعه مهربون شده بود؟  هی
 خوام فقط نگاش کنم! یخورم م ینم یچیخوام. ه ینم -

 .دیکش یآه اروم نامحسوس
 کنه. بس کن ! یعوض نم گهید زویچ چینگاه کردن تو ه -
 شن رو برگردوندم ازش. زیاشکام سر ر نکهینگاهش کردم و قبل از ا رهیخ

 برد باال. میبه حالت تسل دستاشو
سرم اون  ریز یبر دیبره همش با شیپ یطور نیخوام نگاش کنم؟ ا یفقط م یگ ی! اصال مگه نمدیباشه ببخش -

 !اینگاش کن یتون یوقت نم
 تونستم رو پام بند شم. یدادم نم یرفت اگه به حرفشم گوش نم یم جیگ کمیزد؟ اما سرم  یگول م بچه

 پام باز شده بود: افتادم که تازه گچ یوقت ادیپوزخند تلخ قاب شد کنج لبام.  هیپام بند شم...  رو
 ذاره رو سر من! یرو خراب م الیراه افتاد ورجه وورجه هاش شروع شد! االن و نیخدا باز ا ای -
 شد... منم با خودش برد... لیاشک شد، س د،ی. بغض شد، ترکدی. کم کم خندم تو صورتم ماسدمیخند طنتیش با

 و تلخ شن! ارنیروز اشکت رو در ب هی نیریسخت بود که خاطرات ش چقد
 !شینیریخاطره تو اوج ش نیغم داشت ا چقد

بخور! آرشان  زمیشه؟ بخور عز یم ریس وهیپاکت آبم هیبا  یهم بخور! آخه کدوم آدم سالم کیک نیاز ا کمینفس  -
 بخور قربونت برم! گهید کمیرسه ها! بخور  یمراقبت بودم حسابمو م یجور نیا نهیچشماش رو باز کنه بب

 ازش جدا کردم و به زور فرو دادم. یا کهی. تکیکه آورد دستم رفت سمت کآرشان رو  اسم
 خوردم کامم تلخ بود. یاگه عسل هم م االن

 ؟یتوئم باش یخوا یم یحاال مطمئن -
 خورد. ینشسته بودم اما انگار صدام از فرسنگ ها فاصله به گوشش م کنارش

 اجازه بدن. دیشا انیاگه قراره همکاراش ب شش؛یذارن برم پ یبه زور م یجور نیمنو هم -
 کرد. ینگاه م نیخم شد. به زم کمیزانوش  یرو
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 گفته بشه که حالت رو بد تر کنه. یینفس ممکنه حرفا -
 که هستم؟ ینیبد تر از ا -

 شدم. ینگفت. از جاش بلند شد و منم دنبالش راه یچیکرد و ه مکث
اومد بهمون گان مخصوص  روانین ییکارت شناسا دنیپرستار با د هی میدیکه رس ژهیو یدر بخش مراقبت ها یجلو به

 داد.
 داخل. میرفت میو ماسک رو زد میدیرو که پوش یسبز آب یلباسا

 .ستادنیگوشه وا هیهمکاراش با احترام بهم سالم دادن و  یهمه  دنیمن رو د تا
 بود. ستادهیکه روش بود وا یتخت شیسرهنگ بود که کنار آرشان پ تنها
 دادم و رفتم جلوتر. یلرزونم رو تکون یپاها

 نیاز اسم ا نکهیافتاد چه برسه به ا ینم مارستانیگذرم به ب ادیوصل بود. من ز گهید یدستاش سرم و چند تا لوله  به
 ...اما حاال ارمیدم و دستگاه سر در ب

 سراغ خودمون! ادیروز ب هیمون درد که ه میکن یفکرشم نم یاس! اما حت هیدرد مال بق میکن یفکر م شهیآدما هم ما
کرده ام رو گذاشتم رو دست  خی ی. دستارونیب ادیخواست ب ی. قلبم مرمیخودمو بگ یتونستم جلو یبودم. اما نم مردد

 دستام. نیسالمش و گرفتمش ب
کرد تنگ  یکردم و نگام م یم رشیغافلگ یاون نگاه خاصش که وقت ینشون نداد. دلم واسه  یعکس العمل چیه

 شده بود.
چند بار  ادیره تو کما. دختره م یرمانا! پسره م نیتکون بخوره مثل ا هیبخوره.  کیتکون کوچ هیداشتم القل  انتظار

 . ادیپسره بهوش م تیکنه و در نها یپسره رو صدا م
 ده؟ ینشون نم یعکس العمل چیکنم ه ینگاش م یکنم، هر چ یصداش م یهر چ روزیچرا من از د پس

 کردن؟ خیانقد دستاش  راچ
 ییاز اون روز بازجو کمیکردم صداش  یسرهنگ شکست. حس م یکلفت و جد یاتاق با صدا یتو بیمه سکوت

 رسه. یتر به نظر م یمیصم
 یاریبس یها یو فداکار تیپرونده با موفق نیو ا دیرس انیبه پا تیمأمور نیهمکاران، ا دیدون یهمون طور که م -

که  میدور هم جمع شد نجای. و ما ادیرس انیسرگرد آرشان فرهان به پا ،یهمکار گرام نیمثل ا یو همکاران زانیاز عز
سپاس  تیبزرگ مرد نها نیا یها یو تالش ها و فداکار تو از زحما میبزرگوار رو قدر بدون نیاز زحمات ا یپاس

 ...میرا دارا باش یگزار
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االن اگه چشماش باز بود بازم برق  یعنیحرکت بسته اش.  یب یپلکا هیشدم  رهیبرام کم رنگ شد؛ خ صداش
 یچشماش م یتو یکه هر از گاه ابینادر و کم یخوشحال یزد؟ از همون رگه ها یتو چشماش موج م یخوشحال

 دم؟ید
 یبه دندوناش م یک نمیانگشتامو فرو کنم بب یو با کنجکاو نمیرو بب ییجادو ییفضا یتونستم اون چاله ها یم بازم

 گـه آخ؟! یرسه و م
 رنگ مشغول خوندن شد . یلوح زرشک یاز قرآن قرائت کرد و بعد از رو هیآ هی سرهنگ

 اگه آرشان به هوش دی. شااوردمیاز کلمات قلمبه سلمبه اشون سر در نم من
 یازش م یلب ریهمونجا ز دمی. شاهیقلمبه سلمبه چ یکلمه ها نیا یکه معن دمیپرس یازش م یواشکیبعدا  بود
 . اما االن که چشماش بسته بود.دمیپرس
کنار  کیکوچ زیم یشکل گذاشت رو یستاره ا یدرجه  هیلوح. لوح رو با  یاش از رو یاز تموم شدن رو خون بعد

 و لوله نبود. میکه روش دستگاه و س یزی؛ تنها متخت
 .دیرو بوس شیشونیصورتش خم شد و پ یرفت سمت آرشان. رو سرهنگ

 م دست زدن.براش آرو همکاراش
 زد. یهمه پرسه م یچشما یبود که تو اشک

 احترام و ادب. تیباالتر بهش داده بودن در نها یدرجه  هی
 مکث کردن گفت: هیچشماش رو گرفت و بعد از چند ثان یبا نوک انگشتاش گوشه  سرهنگ

 شه. مبارکت باشه پسرم! یبرگزار م یطور نیدرجه است که ا یو تشکر و اهدا ریمراسم تقد نیاول نیا -
 ستاره شکل. یکنار همون مدال و لوح و درجه  زیدسته گل گذاشت رو م هیاز همکاراش  یکی

؟  ادیکه حالش کامال خوب بود ازش تشکر کنن؟ چرا صبر نکردن بهوش ب یبعد وقت ادیصبر نکردن تا بهوش ب چرا
 ؟یچ یعنی...سشونیخ ینگاها و پلکا نیبغض هاشون ا نیرفتاراشون... ا نیا

 .شون بود رهیسرخم ناباور خ ی. چشماکردم یجنازه ها همشونو نگاه م مثل
 کردم. یدونستن و فقط من بودم که گنگ نگاهشون م یکه همه م ییبود؛ خبرا ییخبرا هی نجایا

 .رونیاز اتاق رفتن ب یک دمیکبود و بسته اش شدم که نفهم یغرق چشما انقدر
 .رونیب نداختیومدم؛ رسما منو داشت مپرستار به خودم ا یصدا با

و همه  ،یبود شهی! همنمتیبود چشم بچرخونم تا بب یخواست؛ کاف یخواست، اجازه نم یمجوز نم دنتیقبال د آرشان
 !یدادم که فکر کنم تو نباش یوقت به خودم اجازه نم چیکه ه یجا! انقد بود
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که  دید یکه انگار م عی. انقد سررونیاز اتاق اومدم ب عینشوندم و سر یچشماش رو بـ..وسـ..ـه ا یشدم آروم رو خم
 ساله... جدهیه یکردم و از خجالت مثل دخترا کاریچ

 پر از حرف بودم؛ من
 دنده بزنم! هیخواست به اون پسربچه تخس و مغرور و  یکه فقط دلم م ییها حرف

 .دادن یمحکم بغضم اجازه حرف زدن بهم نم یپر از بغض هم بودم، گره ها اما
 .شهیمقابل ش یها یرو از تنم در آوردم و باز نشستم رو همون صندل گان
 کردن. یبلندم نم یدادن و از رو صندل ینم ریمثل اوال بهم گ گهیبودن که د دهیحال نزار ام رو د انقد
 نقطه نامعلوم. هیشده بودم به  رهیحرکت نشسته بودم و خ یافسرده ب یادما مثل
 شد. دایتو همون حالت موندم که دکتر بخش و سه تا پرستار پشت سرش سر و کله اشون پ انقد

 ن؟یباش نجایبه شما اجازه داده ا یخانوم ک -
 گرفتم. یاز شما اجازه م دیشوهرم با دنید یدونستم برا ینم دیببخش -
 .دمیاز حرفاش رو نشنکدوم  چیآروم گفت که من ه یبا صدا ییزایچ هیاز اون پرستارا رو به دکتر  یکی

 اتاق. یبه نشونه تاسف سمتم تکون داد و از مقابلم رد شد رفت تو یسر دکتر
داشت  ادیرو تند تند  ییزایچ هیاطرافش  یکرد و پرستارا یم نهیداشت آرشان رو معا نمشون؛یتونستم بب یم شهیش از
 کردن. یم

 :ستادیمقابلم وا تیمردد بود. در نها زیچ هینگفتن  ایگفتن  ی. دکتر انگار برارونیبعد اومدن ب قهیدق چند
و ساعت مالقات  نینمون نجایکنم ا یم شنهادی. پستیموندن ن یبرا یمکان مناسب نجامی. استیاصال حالش خوب ن -
 کنه. یرو دوا نم ی. بودن شما دردنیایب

داشتم  یدق و دل یفت! تو دلم هرچبخوره تو سرت دکتر خر شنهادتیکرد. بدجور! پ یبودن آرشان بد جور دوا م اما
 نثار دکتر کردم. راهیبا بد و ب

 جام تکون نخوردم. از
سر برگردم لباسام رو عوض کنم دوش  هیشدم. انگار مجبور بودم  یهپل یلیخ دمیکه به سر و وضعم نگاه کردم د کمی

 تونستم تنهاش بزارم. ینم یول امیب رمیبگ
 ذاشتم؟ یتا حاال تنهام گذاشته بود که تنهاش م مگه
نداشته  هویباشه که هوات رو داشته باشه و  یکی یکنه اما وقت یحس نم شوییوقت اگه واقعا تنها باشه تنها چیه آدم
 !ینیتنهاتر یفهم یم شیباش

 ؟یچ دید یشکل نیلحظه تو دلم گفتم اگه چشماش رو باز کرد منو ا هی
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 گرفتم و برگشتم سمت عمارت ... یتاکس هیجام بلند شدم؛  از
 .ادیبزرگ به چشم م یخال یجا هیکه به زور واردش شدم و حاال!  ییجا
 اما...! ستین یکه چندان هم خال یخال یجا هی

 گرفتم و لباسام رو عوض کردم. یا قهیدوش چند دق هیسمت اتاق خودم.  رفتم
 تونه بخوره! یرو که نم رونیب یلحظه رفتم تو فکر؛ خب اگه بهوش اومد غذا هی

 یرو آماده کردم و دست به کار شدم؛ تو هیکتاب مواد اول یرو باز کردم. طبق دستورات نوشته شده تو یآشپز کتاب
 ذاره! یدونم آرشان منو تنها نم یطور بوده. من م نیوقتا که ا شتری. القل بادیدلم مطمئن بودم که به هوش م

 بهش نداشتم. یدیام چیکه ه یو گفتم در حالحرف ر نیا
 آش رو کم کردم. ریرو پاک کردم و ز اشکام
گن بود و رفت  یکه همش م ییفعل گذشته استفاده کرده بودم؟ مثل اون نکبتا نیآش رشته بود. بود؟ منم از ا عاشق

 و ...
 فعل گذشته اس! یبه هر چ لعنت
 .رونیه از خونه زدم ببه آش انداختم و آماد ینگاه مین دم؛یو پوششلوارم ر مانتو

 ... مارستانیگرفتم و رفتم ب یتاکس هی دوباره
 گذشت. یشد و م یم یمنوال ط نیدو هفته به هم یکی

 یکردم؛ لباسام رو عوض م یو خونه رو مرتب مگشتم  یبر م قهیبودم و صبح ها چند دق مارستانیتا صبح ب شب
 کردم. یکردم. براش غذا درست م

خوردن و  یو محمد م روانیو ن مارستانیبردم ب یو مغذا ها ر تیافتاد و در نها ینم یاتفاق چیکه هر روز ه یحال در
 دادن. یچند قاشقم به زور به من م

 ...ادیکرد باهام ب یرو مجبور م وانرین ایفرستاد  یذاشت تنها برم؛ خودش راننده اش رو م یوقت نم چیه
 شدم؟ اشییدلتنگ زور گو یحت چرا

 چم شده! دمینفهم یو حت یبا دل من که آروم اومد یکار کرد یچ
مراقبت  شتریشدم و ب یاش م یاون درخت تنومند... اون رگبار تگرگ! کاش زودتر متوجه معن ب؛یاون خواب عج پس

 بودم!
 کردم! ینم یانقد باهات لجباز کاش

 .دمیرو مظطرب د روانین مارستانیدم در ب دمیکه رس نیهم
 !یداد یزدم جواب نم یزنگ م یهر چ ؟ینفس کجا بود -
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 ترس و دلهره گفتم: با
 شده؟ ی...چ...چچ -
. بدو ییاقوامش تو نیتر کی! در حال حاضر نزدیبد تیرضا دیخوان آرشان رو عمل کنن. حالش بد شده با یم -
 !میفرم رو پر کن امضا کن وقت ندار میبر

 رو نگاه کردم. نیو زم نیاده رو زملحظه واقعا باورم شد قلبم افت هیکه  ی. طورختیفرو ر قلبم
 شد. یاز حال درونم خبر دار م دید یمنو م یبود که هر کس ادیتاپ قلبم انقد ز تاپ

با عجله فرم رو گرفتم و تند تند پرش کردم  میدیکه رس رشیپذ یبودم... جلو دهییعمرم انقد تند ندو یوقت تو چیه
 دونستم! یاز آرشان نم یادیز زیچ یکه ... من حت یدر حال

 !ایرو! آخ خدا نایدونستم ا یزدن! من نم یتولد و شماره شناسنامه اش بهم پوزخند م خیتار
 کردم. بغض
 .دیکش ریت گلوم

بود  ستادهیگوشه وا هیتازه متوجه محمد شدم که  د،یدستم کش ریبرگه رو از ز دیپر از اشکم رو که د یچشما روانین
 کرد. یسرخش نگاهم م یو با چشما

 رو پر کرد و داد دستم. یخال یجاها محمد
 پرستار بخش دادم. لیرو امضا کردم و تحو برگه

 مخصوصشون رفتن اتاق آرشان. یها لهیدکتر و چند تا پرستار با وس بالفاصله
 .دنیکه پرده رو کش ستادمیپشت پنجره وا کنجکاو
 کنم... یخواهش م رشی! خدا نگنیزم ینشستم رو سست

 کنم! ینم تشیاذ گهیغلط کردم اصال د ـایخدا
تو رو به خودت قسم که  ایندارم که بهش قسمت بدم! پس خدا یزیعز چیانقد تنهام که ه یدون یترو خدا! م خدا

 !یتنها کسم
 منو! نیبب ای! خداشایریتنهاست...خدا ازم نگ یلیگردون! خدا نفست خ برش

 گشت. یرفت و باز بر م یرژه م گهیسمت سالن به طرف د نیدلواپس از ا محمد
رفت که هر لحظه  یرمق راه م یشکست. انقد سست و ب یسست محمد بود که سکوت رو م یقدما یصدا فقط

 شه. نیوا بره و پخش زم نیزم یگلدون شکسته رو هیانگار ممکن بود مثل 
 بود. یصدا اشکام جار یشده بودم به در و ب رهیفقط خ من
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برد  یدستاش رو به حالت دعا م یخوند و هر از گاه یو سوره م هیب تند تند چند آل ریقرآن به دست ز روانین اما
 شد. یاز گونه اش مشخص بود و قطع هم نم یجار کیرود کوچ هیباال. رد اشک مثل 

 گذشته بود. یچهار ساعت سه
 .رونیب میبود ستادهینشده بود و هنوز منتظر وا یخبر چیه

که  ییآهنگ ها یخوندم و فقط تو یرمانا م یفقط انتظار رو تو یزمان هی. مفهمیانتظار رو م یکلمه  یمعن حاال
 کردم. یبدنم حسش م ی. اما االن با تک تک سلول هادمیشن یدادم م یگوش م

 !هیاسمش هم طوالن یکلمه! حت نی... لعنت به ا انتظار
 هیدر نم نیو تند از کنارمون رد شد. از ب رونیپرستار با عجله اومد ب هیدر باز شد و  هویعصر بود.  شیپنج ش یطرفا

 وحشت انداخت.اشون منو به  دهیمظطرب و ترس یکه به تقال افتاده بودن و صداها دمیباز دکتر و چند تا پرستار رو د
 از استرس حالت تهوع گرفته بودم. رون؛یب ومدیداشت م قلبم

 کنار سالن. یبهداشت سیسمت سرو دمییدو
باال  ییدستشو یکه صبح خورده بودم رو تو یزهرمار کیذره ک هیهمون  تیزدم و در نها بار پشت سر هم عق چند

 آوردم.
 دنبالم اومده بود. ییو تا دستشو یقران رو گذاشته بود رو صندل روانین

کرد آروم باشه و خودش رو کنترل کنه تا حال خراب من بدتر نشه اما حاال اونم به هق هق افتاده  یم یاالن سع تا
 بود.

 با بغض گفت: یلرزون یصدا با
 ...ت!نمی... ...ب ...س! ب ...فن -
 .رونیدهنش و با سرعت رفت ب یسرخم نگاش کردم .دستش رو گرفت جلو یچشما با

 .ومدیم یر از گاهاش ه دهیبر دهیهق هق بر یصدا
 مقابلم. ی نهیشده بودم به آ رهیهنوز مات خ من
 و برم سمت در اتاق آرشان.لرزونم رو وادار کردم چند قدم بردارن  یپاها

 و چشم دوختم به در. ستادمیوا نم؛یبش نتونستم
 کار کنن. یگفت چ یکه به پرستارا م ومدیدکتر م یصدا یاز گاه هر

 .نیو نشستم رو زم دمیرو زانوهام لغز اوردم؛ین طاقت
 رو لمس کرد. نیکف زم یکایسرام میشونیشدم و پ خم

 کردم: زمزمه
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 هیزود تر از بق یدوست دار یلیخوبتو خ یگن تو بنده ها یهمه م ؛یکن یم نیگن تو خوبا رو گلچ ی! همه مایخدا -
 بوده برات. یخوب یبنده  یلیدونم خدا خ ی. میدونم دوسش دار یم ایخودت. خدا شیپ شونیبر یم
 گم! یدن فقط من نم یم یبنده هات گواه یهمه  نویا

. تو خودت یعالمه فرشته دار هی یول ییدارم! خدا قربونت برم تو تنها ازیمن بهش ن یباشه ول یتو دوسش دار خدا
 .یبنده هات رو دار یرو دار

توبه کنم! خدا اصال غلط کردم برش  یداد ادمی! خودت یداد ادمیدعاکردنم خودت  یندارم خدا! حت یچیمن ه خدا
 تنها بمونم هان؟ خدا... گهیچقد د ؟یمال تو باشن پس من چ دیخوبا با شهیگردون! خدا چرا هم

ولم  ینوشته نکنه تنهام گذاشت ینجوریمنو چرا ا یزندگ سهینو یآدما رو م یگن انقد قشنگ زندگ یکه م ییخدا نیا
 هان؟ یکرد
 بمونم... ارمیطاقت نم گهیشم! د یم ستین گهی! دستمین گهیمنم د شیریقسم اگه ازم بگ تیگبه بزر خدا

شانس  هیخدا هنوزم من  ینتونستم بکنم ول یکار چیو من ه ی! تو اونا رو ازم گرفتستیمامانم ن ست؛یبابام ن گهید
 ! بهم فرصت بده خدا.رشیدارم. خدا ازم نگ

 ! یفرصت داد طانیش یعنیفرشته ات  نیبه گناهکار تر یحت تو
 خوندم نوشته بود! حینگاه بهش انداختم بعد از مفات هی روزیقرآن که د ی. توادتهی

 خدا! یبهش مهلت داد امتیطرد شده بود تا روز ق نکهی. با وجود ایافتگانیتو از مهلت  یگفت طانیبه ش تو
 بهم؟ ید یمنم اشرف مخلوقاتت. فرصت نم خدا
 ومد. بالفاصله سرم رو بلند کردم.باز شدن در ا کیت یصدا

 .رونیبرد از در اومد ب یمخصوص رو با خودش م یها لهیکه داشت چرخ وس یپرستار در حال هی
 کرد و جلوش رو گرفت: یدست شیپ روانیاز من ن قبل

 شد؟ حالش چطوره؟ یچ -
 دشیکش یم یسرخم انداخت. قدم تند کرد و به سرعت با همون چرخ که به سخت یبه من و چشما ینگاه مین پرستار

 دور شد.
 .رونیبعد دکتر اومد ب قهیدق چند

 بار محمد بود که رفت سمتش؛ من انگار مسخ شده بودم سرجام خشکم زده بود. نیا
 تکون داد: یبود سر دهیرو پرس روانیسوال ن نیع قایدر جواب محمد که دق دکتر

 سر اون قدر با شدت بوده که ... یه با سرهنگ صحبت کرده بودم. حدسمون درست بود. ضربه من ک -
 بدجور دورگه و گرفته بود. صداش
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 !نمیحرف بزن بب یبه لبمون؟ درست حساب یاریدکتر چرا چونمون رو م ؟یچ یعنی -
 دکتر رو گرفته بود. ی قهی یو استرس یعصبان محمد
 اش باز کرد و گفت: قهیگره خورده محمد رو از دور  یبه زور انگشتا دکتر

جلوش رو  میتون یم میکرد ی! ما فکر میکلمه بگم. مرگ مغز هینداشت. تو  یا دهیفا چیعمل ه نیمتاسفم. ا -
 چون مغزش هنوز ... میریبگ

کردم  یم یزار ایزدم  یزدم، ضجه م یداد م دم،یکش یم غیدونم ج یبلند من قطع شد. نم غیحرفاش با ج ی ادامه
 شد. یاما اون قدر بد بود که خود دکتر چشماش بارون

 بود من... دهیاونم فهم انگار
 شدم... تنها

سمت اتاق؛ هنوز  دمیمس زدم و پر ومدیاز کجا م دونمیکه نم یگفتن! دروغ بود حرفاشون... چند نفرو با انرژ یم دروغ
 کرد. یم نگید نگیبه دهنش وصل بود. هنوز دستگاه د ژنیماسک اکس هی

 گفتن امکان نداشت آرشان تنهام بزاره. یم دروغ
 خوابه بده! هیهمش  یپاشو نفس پاشو لعنت ؛ینیب یکابوس م یاز رونم گرفتم؛ بلند شو نفس دار یشگونین

 و مهارم کنن. رنیتونستن جلوم رو بگ یهم نم پرستارا
 زدم. یبودم کف اتاق کنار تخت آرشان و ضجه م نشسته
 رفاشون درووغه!! حدروغه
 رفتن. یچشمام رژه م یقشنگش مدام جلو یها خنده
 کردناش؛ اخم

 شدناش؛ یرتیغ مردونه
 !شیواشکی یغصه خوردنا مردونه
 شدن چشماش... نیغمگ مردونه
 شب نگاش! یا سورمه
 گفتن! ی! دروغ مدیکش یبود مگه نه؟ داشت نفس م دروغ

 .تر شده بودن و جسم خودم رو هدف گرفته بودم  دیشد ضرباتم
 کردم! یم یسر خودم خال دیبا دیرس یکس نم چیبه ه زورم

 کرد. یگرفته بود و بدجور زوق زوق م میشونیپ یسوخت؛ رگ رو یم چشمام
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با  ویتگرگ که همه چ هی یوقفه بباره... به شدت و تند یبارون که ب هیشستن؛ مثل  یصورتم رو م یپهنا اشکام
 کنه... یخودش داغون م

 بودم. مارستانیب اطیشد که وسط ح یچ دمینفهم
 منو آورده بود. روانین دمیحراست؛ شا دیپرستارا، شا دیشا

 مهم بود؟ مگه
 کرد؟ یم میمگه فرق اصال

 اومدن. یفرود م نیزم یرو یکیپس از اون  یکیرفتن جلو و  یاراده م یبلند شدم. قدمام ب نیاز رو زم سست
 رفتن. یخواست م یدلشون م ییکردن. هرجا یخواست م یدلشون م یرم. پاهام هر کار یکجا م دمیفهم ینم
 گفت؟ یم یچ یچه مرگمه؛ اصال کاش مرگم بود! کاش بود... اون دکتر خرفت لعنت دمیفهم ینم

 شناستش. یگفت آره اون نم یم تیشناسه که انقد با قطع یآرشان رو نم اون
 ذاره! یدختر عبوس غرغرو رو تنها نم نیوقت ا چیدونه ه ینم

 آره!... ارهیخودخواه به تمام ع هیکنه! اون  یآدما فرق م یدونست جنس آرشان با همه  یدکتر احمق نم اون
 وقته که شب شده. یلیداد خ یهوا نشون م یکیدونم ساعت چند بود اما تار یشده بود؛ نم شب
 رفتم جلو. یو قدم به قدم م نیزم یرو دمیکش یشده وسط اتوبان پاهام رو م مسخ
 کرد. یبار بوق بلندشون گوشم رو کر م هی هیشدن و هر چند ثان یاز کنارم رد م یبا سرعت سرسام آور نایماش
 افتم یتو م ادی یوقت
 رهیتو هر نفس بغضم بگ دمیبا

 رمیبگ یفراموش من
 همه خاطره رو اون

 ره ینم ادمی
 ره ینم
 دوست دارم یدون یم

 یشجا با هر
 از من یحت
 یجدا ش اگه
 بغضت بازم

 صدامه و عشقت تنها تو
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 گامه هیتک
 یدارم آرزوم دوست

 ...یرم رو به رو م یجا م هر
 گرفت. یچشماش رنگ م یخاطره ازش جلو هی هیثان هر

 جا نبود! چیجا بود و ه همه
االن که  یزندگ نیبست که تموم شه؟ تموم شه ا یچرا راه تنفسم رو نم یکرد ول یام م وونهیتو گلوم داشت د بغض

 موندن! یبرا ستین یبهونه ا چیه گهید
همه ادما اوار نشهرو سرم، خوردم کنه داغونم  نیدعوا کردنم بخندونتم! ع یکنم و جا تشینفر بود که اذ هیاقل  حد

 تونستم من خوردش کرده بودم... یکنه اما تا م
کس  چیگفت! ه یکنه! راست م تتیتونه اذ ینم ین. بگه تا من هستم کسبود که بهم بگه بغض نک یکی حداقل

 مونه؟ ینم شمیپ گهیبود. بود؟ منم باورم شده بود که د یتا وقت کمینزد ادیکرد ب یجرئت نم
 ندارم یکه زندگ من

 من واسه
 سینبودن تو کم ن درد
 زنده موندم اما آره

 نکردنم یزندگ
 ...سیخودم ن دست
 میرو دار یکی یرحم بودم کور بودم، کر بودم. چرا تا وقت یکردم بات ارشان...چقد ب یط یمن نامرد بودم؛ نالوط چقد

 ما؟ یزندگ یزنه واسه  یم شیداره خودش رو به آب و آت میفهم ینم ه؟یک میفهم ینم
 م؟ینباشن پر از درد ایبعض میفهم یم رید چرا
 ...میقدم از قدم بردار هی میتون یاصال نم م،یبچرخون میتون یخودمونو نم ینباشن زندگ ایبعض که
 ست؟یهم ن یزندگ گهینباشن د ایبعض میفهم یم رید چرا
 تو یبره ب یکه خوابش نم یچشم نیمن و ا باز

 تو یبه عکساته چجور رفت رهیکه خ یچشم
 که خواب رو از چشمام گرفته یمن و فکر باز

 نرفته ادمیروزامون با منه  هنوزم
 مه طعم تلخ خاطراتته باز
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 شه یلب حس م ریز
کردن با نفس  یواسه باز یشد. بغض لعنت یم نییکرد و با خشونت باال و پا یدرد م یگلوم به طور مسخره ا بکیس

 آورده بود! ریوقت گ دنمیکش
 تو

 شتیبمونم پ ینخواست
 ...شتیبمونم پ ینخواست

 سر رو بالش یزار یم
 شن چشات یبسته م تو

 و اشک و خواهش! منم
 و اشک و خواهش... منم

کو؟ شب درازه آره  میمن کوش؟ قلندر داستان تلخ زندگ ی. کوش؟ قلندر زندگداریگن شب دراز است و قلندر ب یم
 من کو؟ یانگار قصد تموم شدن نداره اما قلندر شب ها

 !دهیت چشماش رو بسته و خوابراح یلیموند... کجاست؟ خوابه؟ خ داریتب کردم تا صبح کنارم ب یکه وقت همون
 !دارمیمنم که ب نیا حاال
 ؟یشنو یصدام رو م ؟ینیب یخوابت آرشان! اصال منو م یقلندر ب منم
 خوابت... یتاب شب هات! منم قلندر ب یقلندر ب منم
 شده؟ یهام اخمو االن چ هیبا گر یشد یبا خنده هام مات م قبال
 شم پس نامرد؟ آرشان! یم یمن چ ؟ییچرا تنها شت؟یبمونم پ ینذاشت چرا
ممتد و  یکی نیزدن اما ا یکه برام بوق م گهید نیماش نیمنو به خودم آورد. مثل چند نیماش هیبوق بلند  یصدا

 شد، برگشتم پشتم رو نگاه کنم. یپشت سر هم بود؛ صداش قطع نم
 زد. یچشمام رو م نیماش هی دیشد نور

 !یایخوب م یکه دار ای..ب ایب
 خوام... یم نویهم منم

 کن لطفا! خالصم
*** 

 بده! تیرضا ایکن ب یکنم ازت تروخدا بزرگوار یخانوم ترو خدا... خواهش م -
 کرد: یم میداشت کفر گهید
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 هم با تو ندارم! یا گهیحرف د چیتمومش کن! من جوابم رو قبال بهت دادم! ه گهیبس کن د -
 ده...ب تی! همش سه ماهشه! تروخدا رضانیطفل معصومو بب نیرحم ا یب سایترو خدا وا -

رفتم جلو.  یداشتم و م یکردم و باز به راهم ادامه دادم. تند تند قدمام رو بر م یدستام؛ مکث نیسرم رو گرفتم ب کالفه
 خواستم از دستش راحت شم. یم
گرده!  یبر نم گهیاون د یفهم یشه! چرا نم یزنده نم گهیاون د یفهم یخانوم چرا نم زته؟یعز یگ یمگه تو نم -

 رو از دست بدم. زمینذار منم عز میندار یادیبده فرصت ز تیشده خانوم تروخدا رضا ینرفته تو کما، مرگ مغز
 .ومدمیمن کنار نم یصورتم. ول یتو دیکوب یرو م قتیحق
زنه!  یکشم! هنوز ضربان قلبش م یکه منم نفس م ییکشه تو هوا یهنوز دارا نفس م یگرده! ول یبر نم گهیآره د -

 اش کنن! کهیت کهیدم ت یمن اجازه نم
 :نیهمون نوزاد تو دستش نشست رو زم با
 گم. یم یچ نیآخه بب سایلحظه وا هی سایخانوم وا -

 جام متوقف شدم و بر گشتم سمتش. سر
 یکنه. م یتونه زندگ یرت م! فکر کن که شوههیثان هیمن، فقط  یخودت رو بزار جا قهیدق هی هیثان هیلحظه  هی -

رو کنار خودت و خونواده ات نگه  زتیکه بازم عز یشانس رو داشت نیاما ... فکر کن ا شیتونه بازم برگرده به زندگ
 !یدار
 منتظر نگام کرد. یاشک یچشما با
 تخت! یکه افتاده رو هیمن همون آدم یزندگ یهمه  یفهم یندارم. دِ المصب چرا نم یمن خونواده ا -
 شانس رو دارم که داشته باشمش! نیمن حداقل ا ی. ولمیتیوضع هیما دوتامون تو  -

 کرد. یم هیبه نوزادش انداختم که داشت گر ینگاه
 رحم شده بودم؟ نه! یب

 رحم. یدادم. درست مثل خودش ب یآدما رو م نیجواب ا ایفقط داشتم مثل دن من
 دایگونه هام پ یرو رو شونیشگیهم یشدم استارت نزده اشکام جاکه  نی. سوار ماشرونیاومدم ب مارستانیاز ب کالفه

 شدن. زیکردن و سر ر
 پوشوند. یهق هق ام رو م یفالح اریماز یصدا
 یگن که تورفت یم همه
 یستیگن که تون یم همه
 گن که دوباره یم همه
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 یتنگم رو شکست دل
 دروغههه

 خواننده گم شده بود. یصدا نیرو فرمون. دادم ب دمیبار چند بار پشت سر هم با مشت کوب ونهید
 ومدیدلت م یچجور

 ینیبب ینجوریا منو
 کیستاره ها چه نزد با

 ینیبب یتو دور منو
 یگفتن که تو رفت همه

 گفتم که دروغه... یول
 ینا م یشده؟ بو نیاش نفر قهیکه هر دق یزندگ نیدادم به ا یادامه م گهید ی... چجوری. چجورومدیباال نم نفسم
 ...شهی... نمشهینم یزندگ گهی! دیزندگ نیده ا
 بهیگن که عج یم همه
 منتظر بمونم اگه

 حرفاشون دروغه همه
 مونم یم نجایابد ا تا
 زمیتو و اسمت عز یب
 سوت و کوره یلیخ نجایا

 نداره یبیخب ع یول
 صبوره یلیمن خ دل

 ...صبوره
 کردم: زمزمه

 ؟ینیبب ینجوریمنو ا ومدیدلت م یچجور -
 و بالفاصله در باز شد.رو زدم  موتیعمارت. ر یجلو دمیرس
 شدم. در رو باز کردم و ولو شدم رو کاناپه. ادهیرو پارک کردم و پ نیماش

تلفن به سمتم  یشد تو یکه به اون زن مربوط م یاون خانوم و دوست و آشنا و هر کس یغامایمعمول موج پ طبق
 بود. وفتادهین یدیاتفاق جد چیه روانیاز ن سکالیم هیروانه شد و جز 

 شده بود. یبرام عاد گهیچهار پنج روز زنگ زده بود که د نیا یتو انقد
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 کاناپه. یو ولو شدم رو نیو شالم رو کندم و پرت کردم رو زم مانتو
 رزونه.هق هق ام پنجره ها رو بل یتا صدا دیکش یشماره طول م شیشموردم. طبق معمول فقط ش شیش تا

کردم و  یپل شهیآهنگ رو مثل هم هیو کنترل بلند گو رو برداشتم و  کیکوچ یعسل زیرو دراز کردم سمت م دستم
 غرق شدم تو اشکام:

 نفس بکشم دیبا " _
 خودم یهوا یتو
 که سر بزارم دیبا
 خودم یشونه ها رو
 کنم هیکه گر دیبا

 خودم یعزا واسه
 گل ببرم شبونه
 خودم یبرا خودم
 امینشد که ب نشد
 تو دنیبه د بازم
 نفس بکشم نشد

 "تو  دنیکش نفس
 یزندگ نیشد... آخه من که از ا یمن مال تو م یدنای. کاش نفس کشیشد من نباشم و تو نفس بکش یم کاش

 ؟یام تو فهرست خواسته ها لعنت نهیاسمت رفته کنج سـ*ـ دمیفهم ریخواستم... چرا د ینم یزیچ
 تار منه یروزا"

 روشن تو یشبا
 یشد بهیغر چقد
 منم من تو منم

 هنوز
 تو دنبال منه یایرو

 هنوز
 تو رو بال منه یزخما
 هنوز



 

 

181 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

 پرم هرشب یخواب خوشت م از
 نیبب

 نیخبر رو بب یبد ب ریتقد
 نیتر رو بب یچشما هی طوفان

 و تنها ترم هرشب یدور تو
 نفس بکشم دیبا
 "خودم... یهوا یتو

 گفت... یداد. حال و هوام رو م یمن رو نشون م یآهنگ زخما نی. چقد ادیکش یمنو داد م یآهنگ دردا نیا چقد
 ستیمن ن یشونیفکر پر یانگار کس "

 ستیمن ن یتو شب بارون یکس
 ستیمن ن یمونیوقت پش گهید

 تو قلبم غم دل خواه تو مونده انگار
 قلب من همراه تو مونده هنوز
 پشت سرم آه تو مونده هنوز
 "... انگار

 .دمیرو شن میزنگ گوش نگیرید نگیرید یکه تموم شد تازه صدا آهنگ
 جلومو. نمیاز اشکام رو پاک کردم که القل بتونم خوب بب کمیپشت دستام  با

 و تماس رو وصل کردم. رو از رو اُپن برداشتم میگوش
 زد. یسنگ مرمر اُپن هم بهم پوزخند م یحت
انگار االن مقابلم داشت  یگذشت ول یم میخورد یغذا م میشسته بوداُپن ن یکه با آرشان رو یاز روز یماه هی دیشا

 شد. یخاطره تکرار م نیا
بشقاب  طنتیکه رو اُپن نشسته و با نگاه پر از ش یآرشان نیدروغه و ا زیهمه چلحظه حس کردم  هیبود که  یواقع انقد
محو شد.  شیالیخ ریدستم رو بردم سمتش و بالفاصله تصو ه؛یکشه واقع یدستم م ریاش رو از ز یماکارون یروغن

 ...یاروم نیهوا... به هم یقاصدک تو هی دنیمثل پر کش
 بار! هیآرشان فقط  یکرد ینگام م یطور نیهم گهیبار د هیالقل  کاش

 الو! -
 پشت تلفن. دیکش یم داد
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که از ته چاه  ییسر جاش. با صدا ادیدام برو چسبوندم به گوشم. دو سه تا سرفه کردم تا ص یکردم و گوش ینیف نیف
 جواب دادم: ومدیدر م

 بله ؟ -
کشه جواب  یساعتم طول م هی یکشه تلفنو بردار یساعت طول م هیکنم!  یساعته دارم صدات م هینفس  ییکجا -
 ؟یبد
 ام گفتم: دهینخراش یحوصله با همون صدا یب

 قطع کنم؟ ؟یرو بگ نایا یخواست یفقط م یندار یکار -
 مکث کرد. بعد مصمم گفت: کمی
 .نمتیبب دینه ! کارت دارم با -
 حوصله مردمک چشمامو چرخوندم. یب

 ندارم باهات! یاما من کار -
 درم ! درو باز کن. یجلو -

 رو زدم. دیکل هیشب یو دکمه  فونی. تماس رو قطع کردم و کشون کشون رفتم سمت آدمیکش یهوف
 سرش: یداخل صداش رو گرفت رو ومدهیدر ن از
 معلومه چته؟ چه مرگته نفس؟ ؟یکن یکار م یچ یمعلوم هست دار چیه -

 ...دیفهم ینم یچکیمرگم بود و ه قایبود. دق مرگم
 سرد جوابش رو دادم: یو با لحنحوصله سر تکون دادم  یب

 !یدار یهنوز دست از سرم بر نم یشد ریچرا انقدر گ یکیدونم تو  ی. فقط نمهیمرگ هم از من فرار نهیمشکل ا -
 .یافتادم که اون دکتر با اون وضع گفت: مرگ مغز یروز ادی

 اومد ... نیبوق ممتد ماش یزدم و بعد که اون صدا یشب تو اتوبانا درست وسط اتوبان پرسه م یها مهیتا ن من
مانتوم گرفت  ی قهیبود به زور از  یورکرده بود و اومده بود دنبالم، اما هر ط بمیمحمد تعق دیشا یدونم چطور ینم

 دور کرد. نیماش یو منو از جلو
 سرخ و پر از اشکش نگام کر ... یره چقد فحش نثارش کردم و اون فقط با چشما ینم ادمیوقت  چیه
 !تیچون نگرانتم احمق! نگران خودت. زندگ -
 ؟یزندگ یگ یم ی؟ هان کوش؟ نشونم بده تو به چ یا ی؟ کدوم زندگ یکدوم خود ا -

 رفت باالتر: صداش
 نگرانتم؟ دوست دارم؟ یتا بفهم ادیسر من ب ییبال هیمثل آرشان  دیحتما با -
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شد. سرم رو گردنم  کهیو هزار ت نیافتاد زم کیتو دستم درست کنار پام رو سرام وانی. لنیافتادم رو زم دیلرز زانوهام
 کرد. یم ینیسنگ

 شد؟ نفسس! یخدا نفس چ ای -
 کرد: ینگام م یبود و با نگران ستادهیسرم وا باال آرشان

 ره تو دست و پات! یم شهی. شایاز جات تکون نخور -
 عوض کرد. روانین یاخمالو یارشان جاش رو با چهره  ی افهیبار پلک زدم و ق چند
 بود! الیچند روز فقط خ نیمثل ا بازم
 بود. روانین یصداهم انگار صدا اون
کرد و  دایو اومد تو آشپزخونه. جارو خاک انداز رو پ دیرو پوش امیخرگوش ییهمون دمپا یعنی اییدمپا نیدست تر دم

 ها رو جمع کرد: شهیخورده ش
 باشه. شهیخورده ش نیهنوز رو زم دیشا ریخب االن آروم بلند شو! دست منو بگ -

 رو گرفتم و بلند شدم. دستش
رو کاناپه  نیکه... ال اله اال ا... ! برو بش یکن یمجبور مآدم رو  یکن یم یکار هیخوام نفس تند رفتم.  یمعذرت م -

بازار شام! اباسا هر کدوم  یرو جمع کنم با جارو. تو که کال انگار نه انگار خونه رو کرد شهیخورده ش کهیچند ت نیمن ا
 طرف! چه خبره جنگه مگه نفس؟ هیمبل  یاطرف... کوسن ه هی تزایپ یطرف... ظرفا هی

 تو سطل زباله. ختیر یجمع کرده رو م یها شهیزد و ش یخودش نق م یلب برا ریز یطور نیهم خودش
بازنده من بودم. من! مثل  ایمن و خودم، من و من... ته ته ته همه باز ،یمن و زندگ نیوقت بود که جنگ بود، ب یلیخ

 اشم...گرگ ب نکهیشدم. و من متنفر بودم از یگرگ م دهییمثل همون وقتا که هنوز ندو ام،یبچگ
 جاشون بده بس که سطل پر شده بود. تزایپ یکارتون ها نیکرد ب یم یزور سع به
 نامه باهات حرف بزنم! تیخوام راجب اون فرم رضا یکنم گوش کن فقط. م یخواهش م قهینفسبه دق -
 ندارم. یحرف گهیکه من د یدون یخودت م -
 نجایقلندر در بدرو کاشته بود ا هیام! ارشان نفسو باخودش بـرده بود.  افهینفس بود نه ق یصدا هیروزا نه صدام شب نیا

 و...
 حرفام رو زدم! تموم شد رفت والسالم! -
 یخواد. چطور یاون بچه باباش رو م نو؟یا یفهم یبچه داره م هی! نفس اون خانوم یزن یحرف زور م یاما تو دار -
 ؟یرحم باش یانقدر ب یتون یم

 :دمیکش داد
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 !نرواین -
 تر نییاومد پا کمی صدام

 کنن! کهیت کهیذارم آرشان رو ت یتمومش کن ! من نم -
که  یدون یگرده! م یآرشان بر نم گهیکه د یدون ی! تو میریگ یبهونه م ینفس تو فقط دار ه؟یچ کهیت کهیت -

 مرده نداره! هیبا  یتموم شد... فرق یعنی یمرگ مغز
 کشه! یداره نفس م یول -

 کالفه تو هوا تکون داد. سرشو
. بعدش هییدوره طال نی! امیاعضاش رو اهدا کن میتون یم گهیهفت روز د تیروز نها شینفس خانوم! ما فقط تا ش -
 آرشان واقعا... گهید
 خوام بشنوم. یبس کن نم -
 گهید زیچ تیواقع یباور کن یخوا ی. تو فقط نمیکن یکه هست فرار م یقتیاز حق یکنم ! تو فقط دار یبس نم -
کردن  هیشده واسه گر رید گهیشده واسه حسرت خوردن؛ د رید گهیآرشان مرد. تموم شد. د یبفم یخوا ی! نمهیا

!؟ یفهم یکه االن افتاده رو تخت م یاونخود تو مسبب  یکن یناز م یکه االن دار ییبغض کردن ناله کردن! تو
 ؟یعاشقش شد هوی هو؟یاالن واست مهم شد  یرو نداشت دنشیکه چشم د ییورق برگشت ؟ تو هویشده ؟  یاالن چ

 هان؟ جواب منو بده!
چفت  ییلویوزنه چند ک هینداشت اما از درون انگار  یجنازه فرق هیداد. ظاهرم با  یهامو گرفته بود و تکونم م شونه

با خشم ادامه  روانین . امادیکش یم ریبه شدت ت یهمون حوال ییجا هیقلبم گذاشته بودن...  یام، رو نهیقفسه سـ*ـ
 داد: یم
القل چند سال  ی! تو بابا داشتگهید یزندگ هیواسه  هیلعنت هیخط خط هیاون امضا فقط  یکاره ا چیوسط ه نیتو ا -

بازم پدرت  یتون یم یدیفهم ی. اگه میریگ یبا پدرش رو از اون نوزاد م یحق زندگ ی! تو داریکرد یبا پدرت زندگ
 ی! تو که جا یفهم یرو نم نایهان؟ توکه ا یکرد ینگاه م یرحم یبا غرور و ب یستادیمیبازم وا ؟یچ یرو داشته باش

 !یلینفس خ ینامرد یلی! خ یچ یعنی. خونواده نداشتن یچ یعنیدرد  یبفهم یمن نبود
 اروم تر شد کمی
برگردن و اگه بافت هاشو اهدا کنن تا پنجاه  یتونن به زندگ یآرشان رو اهدا کنن حداکثر هشت نفر م یاگه اعضا -

نداشته هات  یکه دق و دل ؟یکه چ یر یتخته گاز م یطرفه دار هیراحت شن! تو  تیتونن که از معلول یو سه نفر م
 ؟یکن یرو سر اونا خال

 کردم. ینگاهش م رهیو من فقط خ دیکش یم ادیبغض داشت سرم فر پر
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 داد: ادامه
 تلخ شم؟ یذار ی... نفس چرا م یخوا یبراش که االن م یکرد کاریبود چ یوقت -

 :دیسمتم و تن لرزونم رو تو آغـ*ـوش کش اومد
 ! من نگران خودتم!تویزندگ یکن ینابود م یشم... تو دار یمن ... من اگه تلخ م _

 گفت: یلب ریبخواد با خودش نجوا کنه ز یمونیانگار با پش کهیجور
 ...ش؟یتونه انقد بدشانس باشه تو زندگ یم یآدم چجور هیآخه  -

 .بشه رهیسرخ و نگاه تب دارم خ یبه چشما شیپ ی هیجرئت نداشت مثل چند ثان گهیاورد باال. اما د سرشو
 امویکه دق و دل ستین یکس چارهیندارم؛ منم مثل تو ام. فقط من اطرافم جز محمد ب ینفس من از حرفام منظور -

 کنم. یسرش خال
بزرگ شدم! دست  یخانواده نظام هیسه تا پسر تو  نیکار کنم ب یشن! چ یم هیتخل هیو کنا شیمنم با ن یو دال درد

 .ستیخودم که ن
 کنار مبل و زانوشو بغـ*ـل کرد. نیزم ی. نشست رونییرو انداخت پا سرش

و آب و  واریزد به در و د یآرشان انقد خودشو م نیهم یبرا یبود تیشخص نیپرونده مظلوم تر نیا یتو...تو تو -
 فقط به خاطر تو! شیآت
 قسم! تییتنها به

 .مهی... هر چند نصفه و نهینفس چه شکل ییبود تنها دهیبود. فهم دهیباالخره فهم پس
 رو به روم. واریشدم به د رهیرمق سر تکون دادم و خ یب

 کرد. یم ییخودنما یبدجور وارید یبزرگ آرشان رو عکس
سرش  دیکاله سف هیدستش بود و  رمیترسناک ازش بگ لمیسر ف یخواستم سر شرط بند یکه م دهیسف تاریگ همون

 یم شیاش رو به نما دهیورز یعضله ها یتضاد داشت و به خوب راهنشیپ یدیتنش با سف یمشک ی غهیبود. جل
 ذاشت.

 زد لبخند از ته دل و دندون نماش بود. یم شمیکرد و آت یم یکه هر بار چشمام رو اشک یزیچ اما
 .دنیخند یم شیسورمه ا یآب یچشما
 سمت عکس و نوازشش کردم ... رفتم

 .رمیرو بگ ممینگاش کنم و بعد تصم ریدل س هیخواستم  ی. ممارستانیشب بود که رفتم ب مینه و ن ساعت
 ...دیرس یتر به نظر م بایتر و ز دیصورتش بود که انگار سف ی رهیخ چشمام

 شدم. یشه. اما فقط دلتنگ و دلتنگ تر م ریبرم نگاش کنم دلم س گفتم
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باال.  ادینه م رهیم نییکنه تو گلوت. نه پا یم ریگنده گ بیس هیوقتا انگار  هیبود.  دهیچند روزه امونم رو بر نیا بغض
 داره. یکنه نه زنده نگهت م یاما بازم نه خفت م

 از حال بد... یکنه، و وا یکنه... حالتو بد م یحالتو بد م فقط
 یاز اعضا یکیهم  دیشده. شا میاز زندگ یکرد که انگار بخش یانقد تو گلوم لونه م یشکست اما گاه یم یازگاه هر

 بدنم!
دادن دور از وقت مالقات  یبودن که بهم اجازه م دهیچند وقت پرستارا هم منو شناخته بودن و اشکام رو د نیا انقد

 کنارش بمونم. یساعت هیتا  ساعت میو ن ششیبرم پ
 داد. ینشون نم یعکس العمل چیدادم اما ه یموهاش حرکت م نیرو ب دستم
 گفتن؛ یراست م انگار
گردوندم در  یگرفتم، حرفم رو برم یانگشت شصت و اشاره امو محکم گاز م نیآرشان ... زبونم رو گاز گرفتم، ب اگه
 داره. تیدونستم واقع یکه م یحال
 خواست بمونه. یواقعا از دستم خسته شده بود که نم گهی... انگار دشمیگشت پ یبر نم گهید

 موندم. رهیرو گذاشتم کنار سرش رو بالش و انقد بهش خ سرم
. خوابم دستگاه کنارم نگید نگید یو صدا ومدیوصل دهنش م یکیپالست یلوله  یخس خس نفساش تو یصدا
 برد.
گال  یهمه  یگل مامان، گل بابا... از ک حون،یبرد. با گل پونه، گل ر یبم ممامانم خوا یها ییکه بودم با الال بچه

 ؟یدستگاه لعنت هیممتد  نگید نگیو د یکی ینفسا یآدم بشه صدا ییالال دیبا گهیپژمرده شدن که د
 شدم. داریموهام از خواب ب نیب یزیاحساس چ با
 نفس من؟ یشد داریب -

 داد. یموهام حرکت م نیبا همون دستش که بهش سرم وصل بود دستش رو ب آرشان
 که بگم. ومدیکلمه هم از دهنم در نم هیشدم بهش اما  رهیگرد شده خ یسرم رو برداشتم و با چشما عیسر

 محو شد. مارستانیب یفضا هوی
 گچ گرفته ام رو اُپن نشسته بودم و آرشانم کنارم بود. یهمون پا با

خواستم برم سمتش اما  ی. مدیکش ی. دلم داشت براش پر مدمشید ی. داشتم مواریگر دونده بودم سمت د رو بر سرم
 دلم ازش گرفته بود. تخس شده بودم. بغض داشتم...

 ! یلی. خدمیترس یم یلیخ ومدیگلوم بود و صداشم در نم یکه چند روز تو ی. از بغضبشکنه دمیترس یم
 نفس خانوم؟ هوم؟ یقهر -
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 کرد که بگه جان نفس خانوم؟! یم یلجباز یلینگفتم. اما دلم خ یچیه
 نفس برم؟ -

 ...سکوت
 نفس؟ -

 ...سکوت
خنک  مینس هیو  دیعالمه ابر سف هیروز به  هیموند که تو  یم نی. زل زدن به چشماش مثل اومدیبه تنش م دیسف چقد

 ...یها و قو ها رو نگاه کن یو مرغاب ایلب در یبر
 تر: کیاومد نزد صداش

 دم! یاشکات جون م نیکه ب یدون یوقت بغض نکن! م چینفس؟مگه نگفتم ه یبغض کرد -
 :رونیرو از دهنم بچپونم ب مهینصفه ن یجمله  مین نیزدم تا هم یضجه م زمیهق هق ر ونیآروم بود اما م صدام

 !یستین یواقعتو  یول -
 ستم؟ین یواقع -

 موهام؛ چند لحظه بعد از شونه هام گرفت و منو برگردوند سمت خودش. یرو برد تو دستش
از برق بکشنشون مات شده بودم. مسخ  دفعهیکه  یبرق یانگشت شستش گونه ام رو نوازش کرد. مثل دستگاها با

 خلسه... هیبودم. تو 
 ! برم؟یکن ینفس نگام نم ستم؟ین ی؟ بازم واقع یحاال چ -
 رفت؟ یو شصت درجه! اگه م صدیس دمی. شادمیخصد و هشتاد درجه چر دفعهی
 شم!؟ یدارم داغون م ینیب یدارم؟ نرو آرشان چرا نم وینه! ترو خدا نرو! تروخدا بازم تنهام نزار مگه من جز تو ک -

 ...ومدیپوزخند لبخند چقدر بهش م یاز صورتش بود. جا ییاومد! انگار جز یچقدر به صورتش م لبخند
بغض  یکنم... وقت یکنم، اخم م یم هیخندم، گر یم ام؛یکنارتم! باهات دارم راه م هیبه ثان هیمن ثان نم؟یب یچرا نم -
 ؟یش یهات آروم م هیاوج گر نیچرا ب هوی یکنم! فکر کرد یبغلت م یکن یم

 یگ ینفس؟ نم یکار کرد یبا خودت چ ینیب ی! میبخور شتریکنم تا ب یحواست رو پرت م یخور یغذا کم م یوقت
 تو رو؟ نهیب یم یشکل نیشه ا یرشان داغون مآ

 زد مگه نه؟ یگول م بچه
 یاز دهنش در اومد به تو گفت ؟! خودم حسابش رو م یهر چ یرسم... به چه حق یرو هم م روانیحساب اون ن -

 کنن! تتیرسم مگه من مردم که اذ
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 یلبا نیسمج از دستم در رفت و از ب شونیکی. اما چال کنم ته گلوم مویلعنت یگرفتم هق ها یخودمو م یجلو یلیخ
 . با همون صدا بهش گفتم:دیو صدام لرز رونیب دیکردن پر یتقال م دنینفس کش یبازم که برا مهین

 گن تو ... یگن! همه م یرو م نیهمه هم -
خدا رو  یونت ی. تو مگه مینیمنو بب یتون یکه نم کمیجا! انقد بهت نزد نیهم نجامیقلبت رو نگاه کن. من درست ا -
که  کمیاما انقدر بهت نزد ستمی! من استغفراهلل خدا نننشیتونن بب یکه آدما نم کهیهوم؟ خدا به آدما انقد نزد ینیبب

 !یکه بخوا یتا وقت یکن ی. کنارتم اما حسم نمینیب یکنم لحظه به لحظه اما نم یم یباهات زندگ
نبود اگه توش پرنده  دیچشماش زالل بود و شفاف. انگار که بع یچشماشو نداشتم. چقد آب ینگاه کردن به آب طاقت

 قرمز! یماه ای یدید یم
 .ایهم اسمون بود هم در انگار

 دادم. یپاهامو تکون م یتا نگاش نکنم و عصب نیینداختم پا یسرمو م یه
 باال. ارمیگرفت به چونه ام تا سرمو ب یهر بار دستشو م اما
 ...نفس!؟اما -

 حرکت بمونم؟ یصدا کنه ب ینطوریا شهی... مگه منیسقوط کردم با کله خوردم زم ییجا هیشد. از  دلم پاره بند
 کمیبهونه  یداشت اگه واسه بغـ*ـل کردنش ب یگرفتم... چه اشکال یانداختم تو بغلش. مثل بچه ها بهونه م خودمو
 پروا شن... یب دیبچه شن. با یگاه دیشدم؟ اصال ادما با یبچه م

 جان نفس! تو فقط اسم منو صدا کن! تو فقط تا صبح بگو نفس من بگم جانم... -
 داد... یادم انقد طول نم هیگرفتن جون  یبرا لییکه عزرا دیطول کش یجمله اندازه ا هی نیا گفتن

 درد بکشم؟ یدوست دار ؟یمن سرگردون بمونم هان؟ دوست دار ینفس انقد سختش نکن برام! نفس دوست دار -
 گفتم: عیکنج صدام سر زیبغض ر با
 ... یاالن رو ینجورینه! اما من باعث شدم که تو ا -

 رو گذاشت رو لبام: انگشتش
 یم نیبه خودت تلق یرو برا چ نایا ی! الکستیچرت و پرتا درست ن نیکدوم از ا چی! بسه. تمومش کن. هسیه -
 ی. نفس من درست کنارتم! آخه مگه من تو رو به راحترمیگ یم شیبا هر اشکت صد بار آت ؟ید یمنو عذاب م یکن
 دست آوردم که انقد راحت بزارمت کنار؟ هی

 لباش بود. یکمرنگ شد اما هنوز کنج طاقچه  لبخندش
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 ی! مگه میتر شد یحاال که انقد خواستن ،یکن یبا عشق صدام م ؛یکن ینگام م نیریمخصوصا حاال که انقد ش -
از ته دلت واسه  نمیب یم نکهیا یبرام سخته ول یلیهات خ هیگر دنید ؟یذار ی مگه مشه نخوام کنارت بمونم؟ اصال

 شم؟ یم یچه حال یوند یم یکن یم هیگر یکرد یروز با نفرت نگاش م هیکه  یمن! کس ی
 ...شهیهم یبرا نکهیواسه ا ینی... مقدمه چهیپس چ ستیگول زدن من ن نیا اگه
 کنم... یاالن اعتراف م یخب پس نرو! نرو بمون... نتونستم بهت بگم ول -

 رفته بودن باال. یخورد و دستامو گرفت. ابروهاش به حالت نگران یزیر تکون
 نه نفس سختش نکن برام. فقط اومدم... -
 دارم! بهت اعتراف کنم که...دوست دیخوام ازت؛ با یبهت بگم که معذرت م دیبگم بهت. با دینه با -

 .دمشید یکرد که من نم ینگاه م یبود. انگار به کس رهیخ گهید یجا هیبود انگار. نگاهش  کالفه
 ندارم. یادیبرم. وقت ز دیبا گهینفس!؟ من د -
 .نییپا دیاپن پر یرو از
بچه بتونه تا اخر عمرش باباش رو کنارش  هیسرگردونم. نفس بذار  یلینامه رو امضا کن. من خ تینفس اون رضا -

 نفس مثل تو هوم؟ هیاونم بشه  یدوست دار ؟یشد یبعد از بابات چه حال سین ادتیداشته باشه؛ تو خودت 
 لب زدم: عیدادم سر یتکون م یکه سرمو به حالت نف یمثل من؟ چشمام گرد شد. در حال گهینفس د هی
 نه! -
 .رمیپس... بذار نفس! بذار منم آروم بگ -

 نظر داشتم. ریکج کرد. تموم حالتشو ز سرشو
رحمان که به  یبدون اون خدا یول یبا امضا کردنش منو از دست بد یترس ی! تو میلیخسته ام نفس خ یلیخ -

 .شتیپ امیده ب یاجازه م شتریکارت ب نیخورم با ا یقسم م شیمهربون
 خواستمینمونه! م یچیکه قراره از آوارم هم ه ییفکر کنم. به لحظه ها ندهیبه ا خواستی. دلم نمگاز گرفتم نموییپا لب
 خواست بره. یاون م یحبس بشم. تا ابد! ول ششیپ نجایلحظه ا نیا ه،یثان نیا قه،یدق نیتو ا
 "؟یچرا تو تموم قصه حس رفتن دار "
 هی یبغلم؟ مگه دوست نداشت یاینگات کنم؟ نم ریدل س هیتونم  یم قهیآخه مگه چند دق گهینفس !؟ بغض نکن د -

 اسمت رو صدا کنم؟ یجور نیا گهیبار د
 مکث کرد و بعد کش دار صدام زد: کمی
 نفسم؟ -

 .میواقع یایبود تا تو آغوشش محو شم. گم شم و دور شم از دن یدل خور و مهربونش کاف لحن
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 نفس! چشماتو باز کن...نفس؟! -
 وم.رشدم به رو به  رهیگرد شده خ ییو با چشما جی. گدمیراستم از خواب پر یحس سوختن گونه  با
 بغلم کرد: دیبازم رو د یکه چشما نیکرد. به محض ا یو سرخ داشت نگام م یاشک یبا چشما روانین

 !یذار یتنهامون م یفکر کردم توئم... دار ؟یکرد ینفس چرا چشماتو باز نم -
 "من به جون هر دومون، دلم برات تنگ شده"

 جونم رو نثارش کردم: یب یدر اومدم. مشتا یجیاز گ تازه
بغلش کنم؟  ریدل س هی یچرا نذاشت ؟یتو بغـ*ـل آرشان بمونم؟ چرا صدام کرد یچرا نذاشت ؟یکرد دارمیچرا ب -

 ؟یلعنت ستمیبهش بگم که باهاش قهر ن یچرا نذاشت
پرستارا چند بار صدات کردن؟ رو صورتت آب  یدون یظهره! م میو ن کیساعت  ؟یدیوابچند ساعته خ یدون یم -
 ! کم مونده بود بهت دستگاه شوک وصل کنن!ختنیر

 دادم. یوار سرمو تکون م دبوونه
 !رمیبم یذاشت ی! اصال مستیمهم ن ستیمهم ن -
چقد دعوام  یدون یکرد تو خواب! م یبهت گفتم آرشان داشت نصفم م ومدیاز دهنم در م یهر چ روزیببند دهنتو! د -

 کرد که چرا مراقبت نبودم؟
 ...گرد شد؛ خشکم زد! تو خواب که به من گفت ... پس  چشمام

 !یحرکت بود یهمه مدت ب نیا یکن یبخور ضعف م یزیچ هی یدوست دار یپاشو قوربونت برم. پاشو جون هر ک -
 .دیآرشان حرف تو دهنم ماس یحرفا یآور ادیرم که با خو یخواستم بگم نم یم

که حاال برام  نگید نگید یمونده بود و هنوز همون صدا شیقبل تیاز جام بلند شدم؛ آرشان تو همون وضع کسل
 اومد. یمثل ناقوس مرگ شده بود م

 .یچه عجب باالخره سر عقل اومد -
 که مثل خوره افتاده بود به جونم رو به زبون آوردم: یمکث کردم و بعد فکر یبا بغض نگاش کردم. مدت فقط

 نامه رو امضا کنم. تیفرم رضا میاول بر -
 کرد: ینگام م یبا شگفت روانین

 ؟ینفس خودت -
 .میجسم خال هیصدا مرده... من فقط  یاروم و ب یلیتو من خ یکی... ستمیوقته ن یلی. خستمین نه
 کردم. تتیخوام که اذ یمعذرت م روانی... نمن  -

 .بود نیمربع شکل کف زم یها کیسرام نیب یبه خط ها نگام
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 نخورده؟ ییسرت به جا ن؟یزم یوفتادیتخت خوابت بـرده بود ن ینفس منو نگاه کن. رو -
 ...میبعدا ازم سوال بپرس. وقت ندار -

 کرد. یم یلب خون دیشا ی. حتدیشنیحرفامو م یدونم چطور یصدام اروم بود که نم انقد
افتاد اما باز  یخورد و م یاز دستام سر م ی. خودکار هر از گاهدیلرز یگرفتم دستام م رشیرو که از مسئول پذ فرم

 داشتم. یبرش م
 کرد که امضاش کنم. یمُصرم م حرفاش
 برگه حک شد. نییبه سمت استامپ رفت و اثر انگشتم پا انگشتم

 پرستار دادم. لیتعلل برگه رو امضا کردم و تحو ونبد
 سالش بود: شیو پنج ش یس دینداشت شا یادیسن ز ستارپر
 .تیتو زندگ ارهیبده دخترم. خدا برات برکت ب رتیخدا خ -

 کردم و از اونجا دور شدم. یآروم تشکر
 .نمشیخواستم بب یبار م نیآخر یسمت اتاقش؛ برا رفتم

 پا نشم... گهیبخوابم و د ششیپ دنیترس یم دمینذاشتن برم داخل. شا گهیبودن د یبس که پرستارا از دستم شاک از
 اش. دهیشدم به صورت آروم و خواب رهیخ شهیپشت ش از
 عقب تر. دمیکش کمیحس کردم. سرم رو  شهیش یرو رو یزیچ هیلحظه انعکاس  هی

کرد. نا خودآگاه دستم رفت سمت پنجره و کف  یبود. با لبخند نگاهم م ستادهیوادرست رو به روم  شهیپشت ش آرشان
 رو لمس کرد. شهیش یخنکا دستم

 زد: لب
 ممنونم. -

 که دستم رو گذاشته بودم. ییرو درست گذاشت جا دستش
 شدم. رهیو مبهوت به چشماش خ مات
 .نمیچشماش بب یتو یبارون یتونستم خودمو با چشما یشده بودم که م رهیبه چشناش خ قیعن انقد

 به شونه ام خورد و برگشتم عقب. یدست هوی
گذرت  گهیوقت د چیه شاالیرو برات نگه داره. ا زاتیخدا عز شاالیو آخرت بهت بده. ا ایدن ریخدا خ الشایخانوم ا -

 .وفتهین مارستانیبه ب
کوچولوش  یکرد و فقط با چشما ینم هیگر گهید یدستش بود. امروز بر خالف روزا ینوزاد تو ی رهیفقط خ نگاهم

 کرد. یکنجکاو نگام م
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 زد: یآرشان تو سرم زنگ م حرف
 نفس مثل تو؟ هیاونم بشه  یدوست دار -

 لب گفتم: ریآگاه ز ناخود
 مثل من تنها شه! ایتو دن گهیکس د چیدارم ه ینه! نم -

نگاه کردم. خم شدم و آروم  شیطوس یبه چشما رهیدستم رو بردم سمتش. نوزاد کوچولو رو گرفتم بغلم و خ ناخوداگاه
 دادم.مامانش  لیو باز تحو دمیسرش رو بوس یرو
 از اون انعکاس نبود. یاثر چیکرد. تا برگشتم ...ه ینگام م شهیآرشان افتادم که داشت از پشت ش ادی هوی

 لحظه ات واسم شده آرزو... هی دنید یبه من، که حت لعنت
 تو مثل پرنده، "
 قفس انگار از

 یشد رها
 ...من
 چرا اشکام من
 رهیسراز پس

 یخودیب
 تو
 منه عاشق به
 خداحافظ هی

 یبدهکار
 نه
 یمن باش یجا

 خودت طاقت یب
 یارینم
 خدا پر حرفم یوا
 رهید یول رهید یول رهید یول
 و نفس من یریم تو
 رهیبا تو م رهیبا تو م رهیتو م با
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 دستمو نباریا عشق
 "...رهیگینم رهیگینم رهیگینم
 فقط آروم باش. تو
 یجا دینفر با هیهر دومون خوشبخت باشه، خوش باشه.  یجا دینفر با هی. رهیآروم بگ دینفر با هیما؛ من و تو،  نیب از

 هر دومون از ته دل بخنده.
 ما، توون پس بده. نیاز ب دینفر با هی
 "من رمیواسه جفتمون بم"
 مال تو. یکیمال من،  یکی

 ...یتو رو دوشش بکش ویهمه چ شهیکه هم شهینم
 یدو دست یریگیو دستاشو م یبا خدا هم دست"
 یرو شکست ایدن یکه قانونا یدیازش د یچ

 یکه بست یسر عهد یدیبا لـ*ـذت جونتو م که
 یکه بست یسر عهد یدیبا لـ*ـذت جونتو م که
 خدا یوا
 "...رهید یحرفم ول پر

*** 
 که تازه عوضش کرده بودن . یرو سنگ قبر ختمیرو ر گالب
 ...یلیخ ومد،یبهش م یلیخ دی. سفدیپوش یم دیوقت ها سف شتریدوست داشت. ب یلیرو خ دیسف رنگ
 ذاشتم. یسنگ قبر م یقلبمو رو یها شهیاز خورده ش کهیت هیرز رو پر پر کردم رو قبر. انگار با هر گلبرگش  یها گل

به  لومتریک نیطوفان با سرعت چند هیبزرگ به پا بود. انگار  یاهویه هیتو دلم انگار  یظاهرا آروم بودن ول چشمام
 رفت. یکرد و م یوجودمو خراب م یساعت داشت همه چ

 شتریتو دلم ب شیسنگ قبر آت یاسم آرشلن رو دنیوشن کرده بودن که هر لحظه با دبزرگ تو دلم ر شیآت هی انگار
 نکنم. هیگر گهیسال اومده بود تو خوابم بهش قول دادم که د هیکه بعد از  روزید نیشد. اما هم یشعله ور م

 !یفسقل نیا دیالقل به ام ایآرشان!  یخودم. برا یکنم! نه برا یاونم که شده... زندگ بخاطر
 برداشت سمتم: زیمامانش بلند شد و خ یپا یکنم از رو یدارم نگاش م دیکه د نیهم
 داله داله! -

 گـه. یم یکه چ دیشد فهم یم یتونست بعد از مامان و بابا بگه که اونم به سخت یبود که م یکلمه ا تنها
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ندازه و  یرفته که انقد لپ هاش گل م لشونیفام یتو یدونم به ک ی. نمدمیرو کش شیصورت یکوچولو یها لپ
 کنه. یخوشگل ترش م

 شده نفس خوشگلم؟ یجون دل داله؟ ج -
 شد. یکردم چشماش خندون م یکه اسمش رو صدا م نیهم

 بود! نیریسال و دو ماهه ش هی یفسقل نیا چقد
 رو گذاشتن نفس. یفسقل نیقلب آرشان رو به باباش اهدا کردن اسم ا نکهیاز ا بعد
 گوش نکردن. نیبزار نیکه دوست دار یاسم دیکردم منصرفشون کنم و گفتم که شما خودتون با یچقدرم سع هر
نفس مثل من.  هیدونم چرا اما اسم منو گذاشتن روش و همون روز من از ته دلم براش آرزو کردم که نشه  ینم

 بختش قشنگ تر از اسمش باشه!
 .گهیکردن د یاز خونوادشون حساب م یساله چقد بهش عادت کرده بودم. انگار منم جزو هی نیا اما
 زدن. یبهم سر م ومدنیاونا م یو هر از گاه ششونیرفتم پ یمن م یاز گاه هر
 .یفسقل نیا دنیکردم واسه د یم یلحظه شمار من

 ومدیگرفت م یدلم م یلیکه خ یدونست. هر از گاه یرو م میزندگ زیبه ر زیخبر داشت و ر یه چآرشان از هم انگار
 کرد. یتو خوابم... آرومم م

 .دمشید یبود که نم کیکرد و انقدر بهم نزد یم یباهام زندگ هیبه ثان هیگفت. ثان یم راست
 بهم زده بود و حاال... یحرف هی شیسال پ هیخوان بزارن نفس.  یرو م یفسقل نیدونست اسم ا یانگار م یحت
 خوندم براش. یلب فاتحه ا ریز

وقتا قرص بخورم.  یشدم بعض یآورد. مجبور م یواقعا نفسمو بند م یگلوم. گاه یشده بود همخونه  گهید بغض
 بگه بابا منم هستم... یتو گلوم ساخته بود که هر از گاه کیغده کوچ هی یانگار بغض لعنت

 .نمشیخواستن دفنش کنن نتونسته بودم بب یلحظه آخر که م ی. حتدیشدم به سنگ قبر سف رهیخ تلخ
 و ... هوف. ینذاشت برم سر خاکسپار روانیسرم بودم. ن ریبد بود... ز حالم

 شدم که ماتم برد. یبلند م نیاز زم داشتم
خم شد عکسش  هویکرد؛  یز متپل سرخ اش نا یکوچولوش خم شده بود و عکس آرشان رو با دستا یپاها یرو نفس

 .دیرو بوس
بغض تو گلوم باز درد گرفت. هر قدر  یشد. غده  لیتو کنترل کردنشون داشتم حاال س یاشکام که تا حاال سع سد

 شد. یواضح نم دمیشدن. د یچشمام پر م ی. هنمیشدبب یزدم نم یپلک م
 شردمش.خم شدم و گرفتمش تو بغلم و محکم به خودم ف عیسر د؛یلرز زانوهام
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 آرشان! یداد. بو یبهشت م یبو
*** 

 :روانین
 محمد؟...آقا محمد با شماما! -
 رم؟یخفه بشم بم یخوا یتو دهنمه! م اریکه خ ینیب یجان محمد! خب م -
 .ریشعور زبونتو گاز بگ ی! دور از جون بعیه -

 گفتم: عیکردم و سر یشیرو زبونش بود، چ اریخ زیر یها کهیهنوز ت رون؛یرو آورد ب زبونش
 ببرش تو اه اه اه! ،یریالزم نکرده زبونتو گاز بگ -

پسر خاله  هیخنده هام در ثان دنیزدم و زود جمعش کردم. جنبه نداشت با د ی. لبخند محودیخند یرکیز ریز محمد
 شد. یم
 ؟یبگ یخواست یم یحاال چ -
 گما... یاممم..م -

 من گفت: ین حالت لحن صداانگار. با همو اوردیکج کرده بود. ادا منو در م سرشو
 ا؟یگ یم یچ -
 نگاش کردم. دهیورچ ی. با لبادیبسته خند یلبا با
 .گهیعه لوس نشو د -
 با! خب حرفتو بگو. -

 .نگاش کردم نهیبه سـ*ـ دست
 تو خودشه! یلی!؟ خ میماه عسل نفس رو هم با خودمون ببر میبر میخوا یگم واسه پس فردا که م یم -

 و چپ چپ نگام کرد. رونیرو پر حرص فرستاد ب نفسش
 محمد. یشعور یب یلیخ -

 :دیخند
که  مونیشه بگم نه؟ اونم رو حرف تو. بعدشم من از خدامه چرا که نه! عروس یکردم بابا! مگه م یم یداشتم شوخ -
 .مشیبر یحتما م یکن شیراض یاگه تونست ومد؛ین

 نتونه؟ روانیهست که ن یزیچ -
آرشان  یحرفا هیجمله ها شب یروزها چقد همه  نیاش گرفته شد. ا افهیلبخندش محو شد و ق یا هینثا یبرا محمد

 بودن...
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 شه. یادم عادت م یگن خاک سرده... کم کم برا یزنن. وگرنه م یم شیخاطره هان که آدمو آت ز،یاز همه چ شتریب
 شه کرد؟ یکار م یبا خاطره ها چ اما

 شن، ینه تکرار م گهیکه د ییها خاطره
 .دید یزندگ یتو گهیرو د هشونیشه شب یم یحت ونه

 گفت: یگرفته ا یلب با صدا ریز
 بر منکرش لعنت... -

*** 
 ینیب یم التیکه تو خ یزیچ ،یکن یکه شب و روز به اتفاق افتادنش فکر م یزیکه تو فکرته؛ چ یزیاون چ شهیهم

 افته. یاتفاق نم یکن یشبونه ات تصور م یقبل از خواب ها اهاتیو تو رو
 شه. ینم یخوا یکه م یوقت اون چیه

 بعد با حرف تو ساز مخالف بزنه. یگ یم یتو چ نهیتخس و لجبازه که ساخته شده تا بب یبه بچه  ایدن انگار
 عشق؛ و

 یو همه وجودت م شیکن یاز تموم وجود طلب م یاما وقت. یندار ازیشه که بهش ن یم تیوارد زندگ یوقت درست
 رفته! یاومده و نه خان یشه که انگار از اولشم نبوده! نه خان یم بیغ یجور هیشه خواستن 

 عالمه خاطره. هیو  یمون یتو م فقط
 یو همه چ ادیهوا م یب یکی یزن یدست و پا م تیباتالق زندگ یتو یکنه و دار یبه ذهنتم خطور نم یوقت درست

و بدون  یدار ازیبهش ن یحس کن هیو از کجا اومد، کاف یکه چجور یفکر کن نیتا به ا هیکنه؛ اما کاف یرو درست م
 رفت !؟ ارفت! اصال چر یو چجور یک یفهم یره که نم یم ی. طوریچیاون ه

 .دنشید گهیبار د هیو کول بار خاطره هاش و حسرت فقط  یمون یم تو
 کنه. یخودش دلش بخواد م یشه. هر کار ینم شیگفتن عشق حرف حال می. از قدستین شیخواستن حال عشق

 ره. یم شتیصدا و آروم از پ یکنه و ب یکار خودش رو م ادیاجبارم که شده باالخره م به
خودشون رو رها کردن و دارن فقط بخاطر ما به آب و  یکه کنارمونن. زندگ ییما آدما. پره از آرشان ها یزندگ تو
 !یدل هی. دلستین فهی. وظستیره محبت اجبار ن یم ادمونیشن عادت،  یهستن که م شمونیزنن. انقد پ یم شیآت

 دل غافل. یو ا ستنین گهیکه د مینیب یم میایتا به خودمون م یروز هیکه  میکن یم تشونیاذ انقد
 .می... االن تنها شدمیواقعا تنها نبود میزد یم ییکه انقد دم از تنها ما

 .نیباش تونیزندگ یآرشان ها نیا مراقب
 ...!ستین انیپا شهیکه هم یانیپا و
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 حژیال.

 حق ای
 و پناهتون. خداپشت
 شما ارادتمند

 یدریح الیژ
 

*** 
 اثر  نیخلق ا یبرا سندهیتشکر از نو با
 نگاه دانلود منتشر شده است. تیدر امده و در سا ریرمان در انجمن نگاه دانلود به رشته تحر نیا

 
 
 
 
 

 منبع نگارش:
 

 ارتباط با نویسنده:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://negahdll3.ir/threads/305333/
https://negahdll3.ir/members/71197/
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