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*** 
 :مقدمه
 زندان یمثال سرد درمان،یدرد ب مثال

 فرمان کیحکم  انیشوره، مفصل دل انیم
 فرد کیرفتن  انیو درد، م یبچگ انیم

 ست؟یچ لشیدل یدانی... نمیگاه شودیتنگ م دلت
 تیهایکسیب انیانگار غم دارد م دلت

 اتو فصل هجده ساله اتیدست خال انیم
 و تو گم گشته، سرگردان یفصل آزاد انیم

 خندان یدنبال لبسخت، به یلیدل دنبالبه
 ؟یبستبه که با عشق دل ؟یکجا هست یدانینم
 یرها شد در پس سخت تیهاکه دست یدانینم
 یو جا ماند یسخت رها گشت یلیبا دل دیشا
 یوا ماندنراه با عشق هم نیآخر ا دیشا
 راه طمع تلخ گس دارد نیآخر ا دیشا
 نفس دارد... ییگویرفتنش سخت است و م دیشا

*** 
 .دهمیتاب را هل م گریدست به کتاب و با دست د کی
 .دیآیم ییغرق در کلمات کتاب شوم و در عمق داستان شناور، صدا میآیم تا
 تر!تر، محکممحکم یال -

 .رودیبه آسمان م غشیج ی. صدادهمیتاب را هل م شتریآورم، دوباره باتوان ب رونیسرم را از کتاب ب نکهیا بدون
 تر.محکم یال -

 .دهمیبه تاب م یترهم هُلِ محکم باز
 .یال -

 .کنمیم شتریآنکه منتظر ادامه حرفش باشم، سرعت تاب را ب بدون
 .یال -

 .کنمیم شتریتاب را ب سرعت
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 !یال -
 .شتریب

 !یال -
 .شتریبازهم ب و
 :میگویم یشاک یو با لحن بندمی. کتاب را مکشمیم یاز دهانش، پوف بلند یبعد «یال»آمدن  رونیب با
 قدر هل بدم؟چه یم کرد! خستهیلیل گهیبسه د -
 :دیگویطورکه از ترس زبانش بند آمده ماش، همانکودکانه نیریلحن ش با
 . نگهش دار!یدار ال تو روخدا نگهش ی! الگهیبسه تو روخدا هل نده د -
 .کنمیتاب را متوقف م یآرامبه
 :دیگویو غرولندکنان م زندیم میبه بازو یبا اخم مشت رد،یگیو آرام که م کشدیم یقینفس عم یلیل

کنم.  یبا تو باز خوامینم گهیمن رو هل نده. برو کنار د گهی. اصالً دیکشتیمن رو م یداشت گمیجون مبه محبوبه -
 !خوامینم ،یکنیم تیش من رو اذهمه

 !شودیم یمن خوردن یِداشتنموجود کوچکِ دوست نیقدر موقع غر زدن، اکه چه آخ
 :میگویو م کارمیاش مگونه یرو ییپرسروصدا ی..وسـ..ـهبـ
 .زدلمیعز دیخواست تو رو بکشه آخه؟ حواسم تو کتابم بود ببخش یک -

 :پرسدیم شود،یکتاب در دستم که م . متوجهکشدیم یقیعم نفس
 کردن؟ دایرو پ گهیهمد -
 ا؟یک -
 .یکرد فشیم تعرکه واسه ی. همونگهید یخونیم یش رو دارهمونا که قصه -
 آهان! -

 :میگویو با حسرت م کشمیم یقیعم نفس
 شده بود. رید گهیکردن که د دایهم رو پ یوقت -
 :دهدیپاسخ م یاگرفته یصدا با
 .ادیبدم م نیغمگ یهااز قصه خوام،ینم -
 ها تلخن.قصه یبعض گه،ید هیجورنیا -

 :دیگویرا کشف کرده باشد، با ذوق م یدیجد زیکه چ ییو گو نشاندیصورتش م یرو یلبخند
 خب عسل بخور و بخونش! -
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 .کارمیم زبانمنیریش یِلیل یشانیپ یرو یا. سپس بـ..وسـ..ـهخندمیو بعد بلند بلند م کنمیبه حرفش فکر م یکم
 .شودیها گم مبچه یو شاد غیج انیم دنمیخند یصدا ناگهان

 :زنندیصدا م ادیو با فر دوندیسمت در مبه همه
 جون!محبوبه -
 :دیگویو م کشدیم یکوتاه غیهم باشوق، ج یلیل

 برم. خوامیزود باش م ی... الی. النییمن رو بذار پا یآخ جون! ال -
 خبرته؟باشه. چه  -
تر، آهسته یها. من هم با قدمدودیمحبوبه م نیسمت ماشبه ،یو اوهم بدون معطل آورمیم نییتاب پا یرا از رو یلیل

 .رومیمحبوبه م رنگیانقره نیسمت ماشبه
 .دهدیها سالم مو به آن ردیگیها را در آغـ*ـوش متک بچهو با ذوق تک شودیم ادهیپ نیماش از

 .روندیو از سروکولش باال م چرخندیدورش م یحساب اند،دهیهاست که او را ندمدت ییگو هابچه
 .کندیم یباز یها را راهآن اشیشگیهم یمحبوبه با همان مهربان کنند،یم یها که رفع دلتنگ بچه

 .رومیسمتش مبه شودیتر مخلوت یکه کم سرش
 سالم. -

 :دیگویم کند،یاش را مرتب مطور که چادر و مقنعهو همان کندیم نگاهم
 با آدم! کننیم کاریچ نیها بببچه نیاز دست ا یسالم دخترم. وا -

 رونیاز داخلش ب یاو جعبه رودیم نیعقب ماشسمت صندوقبه کند،یو چادرش را که مرتب م زندیم یلبخند سپس
 .آوردیم
 تو دفتر. نیاریها رو هم با آقارحمت بکارتن هیبق جان،یمحمدعل -

 .شومیحضورش م تازه متوجه د،یآیکه م اسمش
 .کنمیهول م افتد،یروشنش م یهاو چشم ییبلند و خرما باًیتقر یو چشمم به موها دیآیم رونیکه ب نیماش از
 چشم. -

 حرف است!کم شهیهم
 .کندیم میصدا رود،یسمت دفترش مها بهطورکه از پلههمان محبوبه

 .ایب جانیال -
 .گذاردیم نیزم یجا کنار در روو محبوبه جعبه را همان میرسیدفتر م به
 آخ! کمرم... -
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 .کردمیکمکتون م دیذاشتیخب م -
 .نیبش ای. بستینه فداتشم کار تو ن -

ها و کارتن شودی. بالفاصله آقارحمت پرسروصدا وارد منمینشیم یصندل یرو کشیو من هم نزد زشیپشت م محبوبه
 .شودیوارد م یسرش هم محمدعل. پشتگذاردیم نیزم یرا رو

 :دیگویم محبوبه
 .نجایا ارشیرو ب یکیاون  جان،یمحمدعل -

 :دیگویو محبوبه م گذاردیم زیم یجعبه را رو ،یمحمدعل
 استراحت کن، هوا هم گرمه. کمهی. ارنیبگم برات شربت خنک ب نی! بشزمیت کردم عزخسته یشرمنده، حساب -
 .شهیم رمیمن برم د نیندارم اگه اجازه بد لینتون شرمنده، مدشم -
 . برو خدا پشت و پناهت.یباشه پسرم، هرجور راحت -

 .شودیاز دفتر خارج م عیو سر کندیهم با من م یسرسر یخداحافظ
 !ماندیم شتریب ی. کاش کمکنمیرا تماشا م رفتنش
 .میآیخودم ممحبوبه، به یباصدا

 تکشون رو انتخاب کردم.تک یقشنگن؟ با چه وسواس نیببالناز نگاه کن  -
 کوچک است. یهاپر از عروسک اندازم،یبه درون جعبه م ینگاه

 :میگویم یلبخند با
 .شنیها حتماً خوشحال مقشنگن؛ بچه یلیآره خ -
 کار داشت. یاش کردم. خودشم کلهم خسته یمحمدعل یطفل -

 :پرسمیم یباکنجکاو
 کار؟یچ -
 مستقل بشه. همه به فکرنا الناز خانوم، فقط... دیکم باکم گهی. دگردهیدنبال کار م -
 فقط من موندم. -
 تیخوشبخت خوام،ی. من صالحت رو میمونیمثل دخترم م یدونی. تو که میکنیم یلجباز یدار یتو هم که موند -

 .خوامیرو م
 تر شوم.بادا خواهش را از چشمانش بخوانم و شرمندهتا م اندازمیم نییگفتن ندارم. سرم را پا یبرا یزیچ
 ؟یوقت دار گهید ماهشیکه فقط ش یدونیم -
 .دونمیم -
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 .دهدیم انیبحث را پا ،یقیو با نفس عم دهدیتکان م یسر
 کلیه یدارم، روز دیکه هنوز هم ام یدانیکه من هنوز هم منتظرش هستم. نم یدانیببخش محبوبه؛ اما تو نم مرا

. اندازدیم قرارمیشبانه روز، چنگ به قلب ب دنشیحسرت دوباره د یدانینم نم،یدر بب نیاش را در چهارچوب اچهارشانه
 منتظرم است. یینبود. او حتماً جا گذاشتنرفتن و تنها  خبریکه او اهل ب داند،ینم کسچیه
 .ستیاز دستم ساخته ن یکار اما افتد؛یام، باز هم استرس به جانم مماههفرصت شش یادآوری با

 خودِ خودِ مرگ است. یسالگمن هجده یجشن تولد بزرگ باشد؛ اما برا کی ادآوری یسالگهمه هجده یبرا دیشا
از  ر،یدر طول مس شهی. از دستم دلخور شده و مثل همرساندیمحبوبه مرا به خوابگاه م شهیمثل هم شود،یکه م شب

 .ستین یخبر مانیبگو بخندها

 .دهدیرا نشان م« 8:30» اندازم،یبه ساعت م یو نگاه شومیخوابگاه م وارد
 .شنومیآرزو را م یتا استراحت کنم که صدا رومیسمت اتاق مبه خسته،

 شام. ایب ؟یاومد یال -
 بخوابم. خوامیمن اشتها ندارم م -
 گه؟ید ی. فقط خوبیباشه هرجور راحت -
 اوهوم. -
. میروروبه یواریبه ساعت د دوزمی. چشم مکشمیتخت دراز م یو رو کنمیرا عوض م میهالباس روم،یاتاق که م به

تر رنگرنگ و کمتاک، کم کیت یاست. صدا ییمنِ خسته مثل الال یبرا تاکشکیت یکه صدا یمیساعت قد
 .رومیو به خواب فرو م شودیم

و به صداها توجه  نمینشیتخت م یو رو شومیم داری. بدیربایم میهااست که خواب را از چشم ادیقدر زآن سروصدا
 .کنمیم
 دعوت کنه. خوادیم شیعروس یمون رو براهمه گهیها معصومه مها، بچهبچه -
 پولداره. یحتماً دوماد حساب -
 !دی. از االن کمرها رو آماده کندهیآره، شاباش هم م -

 .ندینشیلبم م یرو یاخنده
 .ردیگیسروصداها اوج م دنمی. با درومیها مبچه یهیبق شیو پ زنمیوصورتم مبه دست یآب ع،یسر

 گفت: آرزو
 خواب.اوه! النازخانوم خوش -

 باخنده گفت: معصومه
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 .شهیم داریآخر از همه ب خوابه،یاول از همه م -
 !گذردیچه بر من م دنیخواب یخواب رفتن، تا لحظهبه رخت یاز لحظه دانستیمعصومه م کاش

 گفت: میمر
 !شدمیپرور متن قدرنیکاره خوابگاه هوام رو داشت همو همه ریآره خب، منم مد -

 .گرددیبرم میسمت مربه هانگاه
 شده است. یعاد میبرا شیها. متلکدهمینم یاما جواب شوم؛یم ناراحت

 گفت: آرزو
 ؟ی. باز تو شروع کردمیخجالت بکش مر -
 .رودیم رونیو ب داردیرا برم فشیک شود،یصبحانه بلند م زیم یبدون توجه به آرزو، از پا میمر

 :دیگویو م ندینشیکنارم م آرزو
 !گهیحسوده د ر،یبه دل نگ -
 :میگویم یاگرفته افهیق با
 .ستیمهم ن -
 معصومه قراره عروس بشه؟ یدونی! میراست -

 است. انیلبش نما یرو یرنگ. لبخند کماندازمیبه معصومه م ینگاه
 :میگویم یخوشحال با
 شناسمش؟یم هیک ؟یجد ؟یگیراست م -
 خوابگاهه. یهاآره از بچه -
 ان؟یحتماً شا -
 نه. -
 ؟یمهد -
 نوچ. -
 آهان، پارسا؟ -
 نه. -
 ؟ی...نکنه...محمدعلشیرو م نایخب فقط هم -
 فکرشو بکن. ینگفتنا. وا یزی! البته هنوز به محبوبه چنیبه هدف! آفر یزد -

 .ماندیم رهیمعصومه خ یو نگاهم رو شودیبرداشته م میهالب یاز رو لبخند
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 است. بیمهربان و نج یاز آن دخترها معصومه
 .شومیعقب رانده م میاهایقدر از روخاطرش، چهو من به کندیساده و مهربانش همه را مجذوب خودش م صورت
 تو را داشتم معصومه. ییبایمن هم ز کاش

 گفت: معصومه
 ؟یال ینشد خوشحال

 .نشانمیلبم م یرو یمصنوع یو لبخند کنمیام نگاهش مزدهبهت افهیق با
 !یلیچرا...خ -

ام آرزو و معصومه تا اتاق بدرقه نی. نگاه سنگکنمیسمت اتاق کج مو راهم را به شومیخوردن صبحانه بلند م بدون
 .کندیم

 .کنمیم یسوزدل یخودم کم یو برا ستمیایم نهییآ یروروبه
چشم و  فم،یام نکرده بود. صورت الغر و نححد آزرده نیام تا اچهره یسادگ گاهچیاست. ه باتریواقعاً از من ز معصومه

بهتر است. خودم  مینگو گریکوتاه هم که د ی! موهاستندیبلد ن یدلبر کدامچیکوچکم، ه یهالب ام،یمشک یابروها
 .شومیو خودم سنگ صبور خودم م دهمیم یداررا دل

 «ست...حس بچگانه هی. مطمئن باش فقط وفتهیشو. از سرت م یمحمدعل الیخیب الناز،»
 :میگویلب م ریز یآرام. بهدهمیو بغضم را قورت م اندازمیباال م یاشانه

 هم روش. نیا -
 شود؟یفکر نکنم؛ اما مگر م یزیبه چ کنمیم یو سع کنمیتخت پرت م یرا رو خودم

 .کردیم یباز هم دلش از کجا پر بود که بر سر من خال داندیخدا م م،یمروز! مربود ا یصبح چه
 .کندیم یمن خال یاست و برسر زندگ ریگدل ییخدا هم از جا دیشا و

*** 
هم  یشروع شد، که چشمانم را باز کردم. باز هم خدا را شکر که خدا، وقت استراحت ییاز جا میدردسرها یهمه من،
خواب آرامم را آن شب که در آغوشت  نیفقط در خواب آرام است و لـ*ـذت آخر امیانسان گذاشته است! زندگ یبرا

 را بستم. بدون هراس از دست دادنت. انمچشم یادغدغه چیهیکه ب یشب نیبه خواب رفتم حس کردم. آخر
 یایدن نیدر ا ستیبه ک یک آشفته شده؟ اصالً از خواب نفرت دارم! میهاحواست هست از آن روز خواب چیه
 !ندازمیبگذار رفتنت را گردن خواب ب سروسامان؟یب

 ؟یی. کجاترزاریرا ب یزندگ یکرد زارمیرا ب خواب
 .کنمیچشمم را پاک م یگوشه اشک
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 است. یتنگدل یرا ببخش، همه از رو میهاییگوگزافه
 رونیچه زمان از خوابگاه ب دانمیام که نمقدر آشفته. آناندازمیاطراف مبه یو نگاه زنمیذهنم را کنار م اهیس یابرها
 ام!گذاشته ابانیسر به خ هاوانهیام. مثل دشلوغ سر درآورده ابانیام و از خزده
 حالم بهتر شود. نمیرا بب یلیل دی. شادارمیرا نگه م یتاکس دهم،یتکان م یدست
 .خوردیدر م یبزرنگ باالس یابتدا چشمم به همان تابلو رسم،یپرورشگاه که م به
 «.یرضا وطنوقف مرحوم حاج یخصوص پرورشگاه»

 .شومیو داخل م کنمیرا پرداخت م یتاکس پول
که  ییبای. دخترک کوچک و زگرددیم یلیچشمم به دنبال ل ی. در آن شلوغاندیمشغول باز اطیداخل ح هابچه

 دهیخدا آن را با قلمو کش ییکه گو یفرِ روشن یآن موها د،یآن پوست سف ن،یریها فرق دارد. آن لحن شبچه یباهمه
موجود  نی. اگل انداخته یهاکنار آن لپ شیهالبو غنچه  مانندیم لهیکه مثل ت رنگشیاست. چشمان درشت و عسل

 قرار داده. امیکه خدا در زندگ یافرشته است، فرشته شکیب یداشتندوست
 .کردمیدق م ییرا نداشتم از تنها یلیهست که اگر ل ییهنوز هم خدا فهممیم نم،یبیرا که م یلیل

 .دیآیسمتم مکوچکش به یدوان با آن پاهاو دوان کشدیم یکوتاه غی. جندیبیکه مرا م کندیدنبالش م چشمانم
 :میگویبلند م ییو با صدا خندمیم
 !یلیل یفتیمواظب باش ن واش،ی -

 .رمیگیتردر آغوشش مو محکم ردیگیمحکم در آغوشم م .رومیسمتش مهم چند قدم به من
 ؟ی! خوبیتو رو محکم بغـ*ـل کن دهیم یفیکچه یشده بود خوشگل خانوم. وا ذرههیدلم برات  یکجا بود ،یلیآخ ل -
 !واشی یلهم کرد یال -
 .زنمیمانندش، زل م لهیو به چشمان ت کنمیم شیخودم جدا از
 چطوره؟ جونمیلیل -
 باهات قهرما. یخوبم؛ ولمن  -
 چرا؟ -
 کردم. هیگر یکل ،ینکرد یازم خدافظ یرفتن روزید -
 قربونت برم! یاله -

 :میگویو م بوسمیاش را مو بعد هم پرسروصدا گونه رمیگیدر آغوشش م ترمحکم
 باهام؟ یرفت. قهر نکن ادمیعروسک  دیببخش -
 .ینر یخدافظیب گهیقول بده د یباشه؛ ول -
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 .ردیگیهمزمان انگشت کوچک دستش را سمتم م و
 :میگویو م زنمیانگشت کوچکم را به انگشتش گره م یلبخند با
 جون هست؟محبوبه نم،ی. حاال بگو ببدمیباشه قول م -
 تو اتاقشه. -
 .ششیکن من هم برم پ یپس تو برو باز -
 یهانشسته و سرگرم برگه زشیاست، محبوبه پشت م. درباز رومیو به دفتر محبوبه م کنمیم اشیباز یرا راه یلیل

 است. زیم یرو
 .شومیو وارد م دهمی. سالم مکندیسرش را بلند م زنم،یبه در م یاتقه
 ؟یسالم دخترم، خوب -
 .ستمیبد ن -
 واقعاً خوشحال شدم. ،یایامروز ب کردمیراستش... فکر نم -

 :دیگویم یو با نگران کندیخودکار دستش را رها م رد،یگیم زیم یرو یهانگاهش را از برگه ند،یبیرا که م سکوتم
 !یاشده النازم؟ گرفته یزیچ -
 .کندیرا سد م میمثل سنگ راه گلو یحرفش بغض نیا با
 نه، خوبم. -

 ری. دستش را زدیآیو کنار من م شودیبلند م اشیاز صندل یملموس است که محبوبه با نگران میبغض صدا قدرآن
از هرگوشه چشمم  میدردها یغرق شده است! اضاف ایدر در یی. چشمانم، گوداردیو سرم را باال نگه م گذاردیام مچانه

 نشاند،یم یصندل یو من را رو ردیگیمهربانش م یهارا در دست میهادست ،ی. محبوبه با همان نگرانزندیم رونیب
 شیپا ریبهشت را ز خواهدیرا دارد که دلم م یمادر مهربان یظه بولح نیقدر محبوبه ا. چهندینشیخودش هم کنارم م

 دارم! چیفقط ه ایکه از دار دن غیاما در ندازم؛یب
 .خواهدیکه محبوبه از من بهشت نم دانمیم
 است. چیو باز هم پاسخش ه خواهدیرا م« من»از من، فقط او
 دخترم؟ شدهیباشه. چ یچشات اشک نمینب زدلم،یعز -

 :میگویو باز هم با سماجت م دهمیرا قورت م بغضم
 !یچیه -
 شده، باهام حرف بزن. ی. بگو چنمیبیم یجورنیتو رو ا شهیخدا دلم خون م! بهشمیکه نشد، دارم نگرانت م یچیه -

 :میگویخفه شده باشد، م میدر گلو ییکه گو ییو با صدا کنمیم نگاهش
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 دلم گرفته. کمهیفقط...  -
 .کنمیشرمنده م یحرف، حساب نیکم را با ا یمعن و

 :دیگویو م ردیگیمرا در آغوشش م شود،یم کمینزد
 چت شده؟ یگیالنازجانم؟به من نم شدهیقربون دلت بشم. چرا آخه؟ چ -

. دوست خواهدیبغض سمج، زار زدن م نیدر گلو خفه کنم. ا توانمیرقمه نم چیبغضم را ه یول کنم؛یسکوت م فقط
 خواموشش کنم. توانمیبزند، نم ادیردارد ف

 اشکات رو ندارم. دنینکن دختر قشنگم. من طاقت د هی! حداقل گرشدهیچ یگیبه من که نم -
 !یبا من مهربان نبود قدرنیمحبوبه، کاش ا آخ

. دهدیتو آخر کار دستم م یمهربان نی. ادانستمیتفاوت را م نیا لی. کاش الاقل، دلهیبودم مثل بق یتو، کس یبرا کاش
 ام کرده.خسته گرید م،یمر یروزشبانه یهاهیکنا

 .رمیگیآرام م یکم تیو درنها کنمیناز م شیو من هم دخترانه برا کشدیمادرانه نازم را م محبوبه،
 خبر خوب دارما! هیالنازجان، دخترم، اشکات رو پاک کن  -

 :دیگویو م کندیرا با دست پاک م میهااشک خودش
بهم بگه؛  یزیچ هیظهر  روزید خواستهیبهم زنگ زد گفت م یمحمدعل شبیدارم برات! د یچه خبر یاگه بدون -
 یرو دوست دارن؟ ازم خواست برا گهیو معصومه همد یکه محمد عل یدونستیتو روش نشده. م یجلو یول

 ازدواجشون کمکشون کنم.
و باز  گذرمیمحبوبه م یزانوها ی. سرم را رواندازدیدلم چنگ م یحرف محبوبه رو نیام، که اآرام گرفته یکم تازه

 .داندیرا نم میکارها لیمحبوبه زبانش بند آمده و دل گری. دهیبه گر کنمیهم بلندبلند شروع م
 !نمیعه! الناز! چت شد باز؟ نکنه... الناز من رو نگاه کن بب -

 .زندیاشک آلودم زل م یهاو به چشم آوردیباال م شیهارا با دست سرم
 ...یمحمدعل ینکنه... برا -

 .دوزمیم نییرا به پا نگاهم
 ؟یرو دوس دار یرو...محمدعل یالناز تو محمدعل -

 .بردیبه راز بزرگم م یپ ند،یبیرا که م سکوتم
 حماقتم شود. نیمتوجه ا یکس گذارمینم اما،
 راز را محبوبه بداند. نیا گذارمینم
 .میباهم بود یخب از بچگ شه،ینه نه! من فقط... دلم براش تنگ م -
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 :دیگویو م کشدیم یقینفس عم محبوبه
. نه به رنیروزم م هیو  انیروز م هیغصه نخور. آدما  هاستدنیپر از نرس ایالناز دن ؟یناراحت بود نیخاطر اپس به -

 شو. نیموندنشون دل خوش کن، نه از رفتنشون غمگ
 :دهدیو ادامه م زندیم یمهربان لبخند

 شدم؟ یپسر هیمن هم جوون که بودم عاشق  یدونیم -
 .دهمیمحبوبه گوش م یهاو با تعجب به حرف کنمیرا فراموش م میهااشک

پدرم با شغلش مخالفت کرد و گفت: اگر  یول طور؛نیهم دوستش داشتم. اون هم هم یلینشد که بشه! خ یول -
شد که  نیبود و عاشق شغلش. ا ی. اون هم نظامیخودت دست و پا کن یبرا گهیشغل د هی دیبا یخوایدخترم رو م

 فاصله افتاد. ایدن هیما  نیب
 :میگویخفه م ییو با صدا کنمیرا با دست پاک م میهااشک

 شد؟ یبعدش چ -
 دختر بچه تو بغلش بود. هی دمشیکه د یبار نیآخر -

 :پرسمیو م سپارمیم یخودم را کامالً به فراموش درد
 ن؟یبخاطر اون ازدواج نکرد ن؟یهنوز هم دوسش دار -
 که بهش داشتم رو هرگز نتونستم. یعشق یکردم فراموش کنم؛ ول یخودش رو سع -

 ام.تر شدهآرام یکم کنم،یم سکوت
 :دیگویو با خنده م کندیهم از فرصت استفاده م محبوبه

 کن. یخوشبخت یبراش آرزو ،یکن هیمثل بچه کوچولوها گر نکهیا ی! تو هم به جانهیهم ایخالصه که دن -
 !شهیمن... من فقط دلم براشون تنگ م -

 .اندازمیم نییرا پا سرم
 ندارم! یبه کس یحس خاص -

 پنهان بماند. دیکه با یزیپنهان کردن چ یبرا شودیالزم م یهم گاه دروغ
 فهممیتنها م شیها. از حرفکندیم ادیچرا از گذشته  بارنیا دانمیندارد؛ اما نم شیهاقصه فیعادت به تعر محبوبه
 یلیدل چیهیبه هر چه دل ببندد، ب فیو ضع فیموجود ظر نی! اشتریتنها شدن ب یعنی یزیبستن دختر به هرچکه دل

 ییگویبازهم م ن،یمحبوبه را بب ن،ینه؟ مرا بب ییگویاز قبل. م رتنهات یآدم شودیهم م اشجهیبه آن برسد. نت دینبا
 نه؟
 .شودیهمدم م میلحظه محبوبه برا نیقدر اکه چه آخ
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 .دهمیرا قورت م گرشید مهیو ن شکنمیرا م یمیهست که ن میدر گلو ینیسنگ بغض
 .مانمیم یلیجا کنار محبوبه و لبروم و تا شب همان ییجا گذاردیخودش آرامم کرده، نم الیهم که به خ محبوبه

کنان، ومن خنده ندیبا من غذا بخورد؟ کنار من بنش خواهدیم یلیکه هنگام غذا خوردن، ل نیتر از اقشنگ یزیچ چه
فرشته نجاتم است، هر وقت در خودم غرق  یلیاش را ببوسم. لشده یلیغذا دردهانش بگذارم و صورت چرب و چ

لحظه هم، جدا شدن از  نیترشاند. سختبک خودش یایو به دن ردیدستم را بگ تواندیمثل او نم کسچیه شوم،یم
. شودیتکه مکه آدم قلبش تکه زدیریچنان اشک م یاست. تمام روز راهم کنارش باشم، بازهم موقع خداحافظ یلیل

 .دارمیو من باز هم با حوصله نازش را خر
 .گردمیبه خوابگاه بر م کند،یکه از من دل م یلیل

 .میمر یهاطعنه زدن شهیهم مثل هم دیموقع شام و شا شهی. مثل هم۸:۳۰ساعت شهیهم مثل
 خورد،یم نهیی. چشمم که به آکنمیرا عوض م میهاو لباس رومی. به اتاق مدهمیم یها سالمبه بچه انیدرم یکی
 ام متنفرم.قدر از چهرهکه چه فهممیم

داشتم...نه!  یترپرپشت یتر بود و موهاپوستم روشن یکم ایداشتم،  یباتریز ینیبود، ب تردهیکش میابروها یکم اگر
 سهم معصومه بود و من محکوم به فراموش کردنش. یبازهم محمدعل

 .شودیام که در باز مغرق شده میرودختر رو به یابیو ارز نهییآ در
 :ندا
 کنار. ایب دیخجالت کش نهیی! آیاوه بابا خوشگل -
 .دخندیخودش م یغش به بانمکبعدهم غش و
 زهرمار! -
 شام. ایقربون اخالق گندت برم، ب -
 همه مشغول غذا خوردن هستند. روم،یم رونیدنبال ندا از اتاق ب به

 یکیسه نفر هم تازه،  -. دومینفر ازدهیهم رفته  ی. رورمیگیگرم نم هیبا بق یلی... خهیو بق میمعصومه، ندا، مر آرزو،
 .مییآیخوابگاه به حساب م یهایمیاند. ماپنج نفر قدکه به خوابگاه آمده شودیم یدوماه
با بگو  هیمثل بق کنمیم یو سع شومیمشغول خوردن م لیمیو ب کشمیخودم م یبرنج برا یکم نم،ینشیآرزو م کنار

 .وندمیکنم تا زودتر به تخت خواب بپ ریس یشکم یساختگ یو بخندها
 یهاها و چشم نازک کردننگاه ری! آن هم زستیجالب ن میشام برا زیسرم ،یمعصومه از محمدعل یهافیهم تعر اصالً

 .میمر
 آرزو کل اتاق را برداشته است. یهایباز وانهیاما سروصداها و د زنم؛یدر تختم غلت م چندبار
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 نه؟ ای میبخواب یذاریآرزو، م -
 :دیگویخنده، م غرق

 ...ی... مگهیم یمعصومه چ نیبب ایجون من ب ،ی... الی! الیوا -
 .شوندیغرق خنده م ییو باز هم دوتا بنددیدهان آرزو را م یفاصله معصومه با دستش جلو بال

 .خواهدیم طنتیش یمن هم دلم کم د،یآیدروغ چرا؟ حاال که خواب به چشمانم نم راستش،
 .شومیآرزو، غرق در خنده م یچهره دنیو من هم با د کنمیطرف آرزو پرتاب مو بالشم را به نمینشسیتخت م یرو
و از ته  میکنیم فیکه تا خود صبح با آرزو تعر ییها. شبگذردیم مانیهاطنتیکه تا صبح با ش ییهاشب ستندین کم

 .میخندیدل م
 ندارم. یتیمیصم نیدخترها چن ری. اگرنه، با ساکنمیم دایپ دنیماندن و خند داریب لیبماند من م داریاگر آرزو ب البته،
 ام بگذارد.ذهن آشفته نیاز ته دل بخندم، اگر ا توانمیهم م هنوز
*** 
 . جشن، قرار است در سالن خوابگاه برگزار شود، هرچند کوچک و مختصر.ستیشلوغ و غرق در شاد جاهمه
 غول خود کرده است.مش یجشن همه را حساب نیاند. ابسته نیخودشان سالن را آذ یقهیبه سل هابچه

 ذهن مرا... ز،یاز هرچ شتریب و
 یباموها یپسر یترها جاشده، که قبل یاز قلبم خال یکنج کنمی. حس مرومیتا صبح با خودم کلنجار م هاشب
درش قلبم آواره و دربه کرد،یبه تن م یآب راهنیکه هرگاه پ یبود. همان پسر الغراندام یاقهوه یهاو چشم ییخرما

 بود. یکه نامش محمدعل ی. همان پسرکردیو مرا شرمنده خود م زدیم ادشیفر صدایب ییو باصدا شدیم
 را دارم. شانیخوشبخت یآرزو هیبق یاندازهاما به ستم؛یجشن خوشحال ن نیاز ا هیبق یاندازهبه م،یرا بگو راستش

بودم که حال  اوردهیرا به دست ن یسموضوع به خودم دارم، که من ک نیدر فهماندن ا یگذشته و من سع دوماه
 بخواهم از دستش بدهم.

 سروسامانیحال ب نیهمان بهتر که رفت و مرا از ا»:میگویباخودم م یرا دارم که گاه یترس هجده سالگ قدرآن
 «از دردها کم شد. یکینجات داد، چه بهتر! 

 پوشمینو م یهافراموش کردن آماده کنم. مثل همه، من هم لباس یخودم را برا دیبا گرید یقیشده است، تا دقا شب
 .رومیو به سالن خوابگاه م

 ها است.گونه برنامه نیو ا هایها و سخنرانسالن که مخصوص جشن کی
 و معصومه است. یسالن قرار داده شده، که مخصوص محمدعل یدر باال درنگیسف یصندل دو

 است. پراز بادکنک نشانییبسته شده و پا یل خاصبا شک یرنگ یهاسهیها رآن یباال
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 است. همانانیشده است که مخصوص م دهیهم در دو طرف آن دو چ گرید یصندل چند
 ،ینیریو ش وهیپراز م ییزهایشده. درکنار آن، م دهیچ نیزم یتر، روهرچه تمام یسادگعقدشان هم به یسفره

 اند.قرار داده ییرایمخصوص پذ
 .ستندیبند ن جاکیو از شوق  اندستادهیهم که هر کدام سرپا ا هابچه
 !رسندیخوشحال به نظر نم یها شوروشوق دارند، معصومه و محمدعلکه بچه قدرآن

 یآن دوصندل یکنار هم رو ی. محبوبه...و باالخره معصومه و محمدعلدیآیعاقد م ند،یآیم یکییکیها ومهمان هابچه
 .نندینشیم

 .کنندیوآرام آرام شروع به خواندن م کنندیباز م شانیلوج یقرآن
 ی. شادزنندیو به هم لبخند م اندازندیحلقه ها را به دست هم م د،یگویو معصومه بله م خواندیخطبه را م عاقد

و  کنندیم یخوشبخت یآرزو ،یمحمدعل یپسرها که برا یو شاد ندیگویم کیدخترها که هرکدام به معصومه تبر
 .دهدیرا م شانیهاهیکه هد یامحبوبه

 !نیاغمگیخوشحال باشم  دانمیو نم امستادهیا یامن که گوشه و
 یندهیهم به فکر آ یتا بتوانم کم گذارمیها و خاطراتش را در همان گذشته جا مو گذشته گذردیم یبرهم زدن چشم

 نامعلوم خود باشم.
 .شوندیم یمحکوم به فراموش زهایچ یلیخ

در فعل  یاما راستش کم کنم؛یبا او داشتم، همه را فراموش م یکه در کودک یدوست داشتنش و خاطرات ،یمحمدعل
 ام دروغ گفتم! فراموش خواهم کرد.جمله
*** 

 ؟یاصورتیقرمز  -
 ... نه نه! قرمز.یاوم... صورت -

 شیهاهم ساکت، مشغول تماشا کردن ناخن یلی. لکشمیم یلیکوچک ل یهاناخن یو آرام، رو دارمیقرمز را برم الک
 .شودیم
 دستت رو فوت کن زودتر خشک بشه. اون دستت رو بده به من. نیا -

 .شومیو مشغول الک زدن م رمیگیرا م گرشید دست
 .کندیرا فوت م شیهاو ناخش کندیرا پراز باد م شیهاهم مدام، لپ یلیل

 خشک شد. -
 . تموم شد!نیهم از ا نیخب ا -
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 ؟یال -
 جونم؟ -
 خودت هم بزن که دستامون شکل هم بشه. یبرا -
 آخه... -
 .گهیبزن د -
 .دیآیبدم هم نم شنهادشیپ از

 :میگویو م زنمیم یلبخند
 باشه! -

 .کنمیم میهابه الک زدن دست وشروع
هم که  یلیبروند و ل یبازبه اتاق  اطیدر ح یباز یها را وادار کرده که به جازورگو، بچه یاست و سرما زییپا اواسط

 درکنار من بودن است. حشیتمام تفر
آمد و از همان  نجایساله بود به ا کی یاز وقت یلی. لکندینگرانم م یکم ،یلیمن و ل نیب دیشد یو وابستگ یبستگ دل

 ؟یپرورشگاه باش نیدر ا دیتو چرا با ،یلیپر کرد که هرگز نداشتم. ل میرا برا یخواهر کوچک یروز هم جا
 شود؟یکوچک و بزرگ سرش نم رحم،یسرنوشت ب نیا چرا

 .میآیم رونیاز فکر ب شودیزدنم که تمام م الک
 :دیگویو م ردیگیم میهارا کنار دست شیهادست یلیل

 چه ناز شد! نیبب ن،یبب یال -
 :میگویو م شومیزده مذوق یلیو درآغوش گرفت. خودم هم مثل ل دیراهم بوس تیجز خودت صدا شدیکاش م ،یلیل

 تو. یمن یجان! فرشته کوچولو یا -
 دنمیو با د دیآیم رونیجلسه دارد، ناگهان از اتاق ب گرید یو محبوبه که در اتاق میانشسته یکنار اتاق باز یصندل یرو

 :دیگویزده مشتاب
 کارت دارم. ای... بای! بیینجایالناز ا -

 :دیگویو م گذاردیدر دستم م یدی. محبوبه کلرومیطرفش مبه عیسر
 ش؟یاریبرام ب عیسر یتونی. مارمشیرفته ب ادمیهست.  رنگیپوشه آب هیکمد اتاقم،  یتو -
 باشه چشم. -
 قربونت، زودباش فقط. -
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 کنمی. در کمد را که باز مشومیو در اتاق مشغول گشتن م رومیم نییبه طبقه پا عیو سر رمیگیرا از محبوبه م دیکل
 یآشنا رو یو همان لحظه نام دارمی. پوشه را برمنمیبیم گریچند دسته پوشه د انیرا م رنگیلحظه اول پوشه آب

 «یزدانی دیسع» کندیها است، به چشمم برخورد مکه کنار پوشه یابرگه
مهم باشد؟ تمام مدت  میبرا یگرید زیو چ نمینام را بب نیا شودی. مگر مکنمیمحبوبه و کارم را فراموش م گرید

 .مانمیم رهیکه حبس مانده، به برگه خ یبابهت و نفس
 ! امکان نداره!نه

تمام توان و جانم در چشمانم جمع شده و  ییاما گو نم؛یبب کیسمتش که کاغذ را بردارم و از نزد رودیدستم م هربار
 به آن اسم. رهیچشمانم هم خ

 گرفته. حرف درآمده و توان حرکت را از منبه ذهنم
 نوشته توش اصالً. یچ نیباش الناز... برگه رو بخون، بب آروم
 .خوانمیو آن را م کنمیکه به برگه خورده را باز م یی. تااندازمیبه آن م یو نگاه برمیسمت برگه مدستم را به آرام

 محبوبه فرستاده شده. یبرا یزدانی دیبانکه! از حساب سع شیف نکهیا
قلبم از  گریخودم! د یمحبوبه، پدرم، حت کنم،یشک م زیچبه همه یا. لحظهشودیسرم آوار م یکه رو استیدن
 !کوبدیم خواهد،ی. هرطور که دلش مردیگیدستور نم زیچچیه

 .شودیساعت، سکوت مطلق اتاق را شکسته است که ناگهان محبوبه پر سروصدا وارد م کیتکیت یصدا
 گفتم زو... ؟یتو ال ییکجا -

 .دیآیسمتم مام، نگران بهزدهو بهت دهیمن با آن چهره ترس دنیو با د خوردیرا م حرفش
 الناز؟ شدهیچ -

 .میهابه چشم زندیو زل م پردیدر دستم رنگش م یبرگه دنیبا د د،یآیکه م جلوتر
 .یحرف چیهیب کند،یطور پراضطراب نگاهم م. محبوبه همانشومیحالتش را متوجه م رییتغ
 .رومیسمتش مو به شومیکنار کمد بلند م از
 مگه نه؟ یکجاست نه؟ باهاش در ارتباط یدونیتو م -
 !یال -

 برم. یرا باالتر م میصدا
 اون کجاست، نه؟ یدونستیمدت م نیا یتو همه -
 صبر کن برات تو... زم،یعز -
 ؟یهست ی. اصالً تو کیبد حیتوض خوامینم -



 

 

18 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

 .کشاندیهمه را به دفتر محبوبه م میصدا
 :دیگویو م رودیکالفه سمت در م محبوبه،

 .رمیگیبگو فعالً جلسه کنسله. بگو خودم باهاشون تماس م ونیبه اون آقا ،یخانوم صبور -
 .دیآیسمتم مو به بنددیبماند در را م یمنتظر پاسخ نکهیبدون ا و
 انجام دهم. یکارو چه میچه بگو دانمینم زنم،ینفس منفس تیعصبان از
 .ستین یکنیطور که تو فکر مالنازجان، اون -
 !گهیها؟ بگو د ه؟یچطور -
 الناز، صبرکن بگ... -
 هینکردم. تو  داشیگشتم و پ ی! گفتشیشناسیکه نم یبهم؟ تو گفت یبازم دروغ بگ یخوایم ؟یرو بگ یچ -

 بهت اعتماد ندارم. گهی! دییدروغگو
 ...زمیعز -

 :میگویم ادیبافر
. تو، یکردیکارو م نی. تو از قصد ایکجاست و بهم نگفت یدونستی. ازت متنفرم دروغگو! تو مستمیتو ن زیمن عز -

 آدم... هیتو 
 :دیگویو م ردیگیزور مرا در آغـ*ـوش مبه د،یآیسمتم محرفم را بزنم، به گذاردینم
 برات. آروم باش النازم. دمیم حیخدا توضبه -

 .شودیم یجار میهاو اشک نمینشیم نیزم یرو افتم،یباالخره از پا م میاز تقالها خسته
زور به و آن را به اوردیقند بکه آب کندیراصدا م ی. کسنشاندیم یصندل یو مرا رو کندیبلندم م یبا نگران محبوبه

 ...دهدیخوردم م
درجانم است و هر  یاما هنوز آتش شوم؛یتر مآرام ینه. کم تر،یتر است؛ اما عصبمحبوبه از من هم ناراحت ییگو

 .کندیمحبوبه شروع به صحبت م شودیکه کمتر م میهانفس زدنور شود. نفسلحظه امکانش هست که شعله
 بود؟بچه تو بغلش  هی دمیکه مرد مورد عالقم رو د یبار نیگفتم آخر ادتهی -
 :میگویم یبلند باًیتقر یو باصدا کشانمیدرهم م ی. اخمردیبگ یتا جواب میهابه چشم زندیو زل م دیگویرا م نیا

 بشن... خوامینم نارویمن ا -
 که ادامه حرفم را بزنم. گذاردینم

 :دیگویو م زندیم یلبخند گذارد،یلبم م یاش را رواشاره انگشت
 صبرداشته باش جانم. -
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 .دهدیاو هم ادامه م دوزم،یمحبوبه م یهاو فقط چشم به لب میگوینم یزیچ گرید
 نکهیبودمش و ا دهیسال بود که ند یلی. خب خدمشیها دشب بود، درخونه رو زدن. درو که باز کردم، بعداز سال -

نفس بود. نفس دهیترس یزیانگار از چ دم،یرو همون لحظه فهم نیبود؛ اما ا بیاون لحظه پشت در بود واقعاً برام عج
بچه تو بغلش اومده  هیسال اون هم بابود. بعد از اون همه دهزبونم بند اوم دنشیبود. با د شونیاش پرو چهره زدیم

بغلشه  یکه تو یچشمام نگاه کرد و گفت جون کس یهم حرف نزد. فقط تو یلینموند و خ شمیپ یلیمن! خ شیبود پ
رو براش نگه دارم و فکر کن که من قبول  شیاومده و ازم خواست که امانت شیبراش پ یدر خطره! گفت مشکل بزرگ

 !منکن
 یلیچشمام نگاه کرد و بعدش خ یتو هیبغلش بود رو به من داد و گفت اسمش النازه. چند ثان یکه تو ییکوچولو دختر

. یبغلش هم تو بود یتو یچه کوچولوام رو زد پدرت بود و بکه شبونه در خونه یدور شد. الناز جان، اون مرد عیسر
رو بپرسم و من هم قبول کردم. من ازش  لشیدل نکهیرو نگه دارم، بدون ا شیپدرت اون شب ازم خواست که امانت

 یزیچ گهید کنه،یکارو م نیگفت بخاطر تو داره ا ی. وقتدونمینم یزیکارو بکنم و هنوزم چ نیا دیچرا با دمینپرس
 .دیطول نکش شتریب قهیکه چند دق یخواب بود الناز. خواب هی. اون شب برام مثل دمیازش نپرس

 :پرسمیو م کنمیچشمم را پاک م یگوشه اشک
 ...دیاون رس -
که تو تازه به  یاونارو پدرت به من داده بود. همون وقت یالناز. همه برهینبرده و نم ادیتو رو از  وقتچیپدرت، ه -
رو  فرستادیبرات م دیکه سع یحساب به اسمت باز کردم و پول هی .ینداشت شتریسال ب ۶ ای ۵ و یاومده بود نجایا

 .کردمیانداز ماونجا برات پس
 محبوبه. آخه چرا؟ یرو نگفت کدومشچی! هیبهم نگفت -
 !گمیاگه برگردم عقب، بازم نم -
 .زنمیچشمم به او زل م یاشک یو باخشم و حلقه کندیم امیحرفش عصب نیا

بخاطر خودت  میکرد یبمونه ازت. ما هر کار یکه مخف خواستیچرا؛ اما م دونمیخواسته بود. نم طورنیپدرت ا -
 درک کن. کنمیبوده الناز. خواهش م

مرا از سر  ،یام. شما همگاز سر بازکردن شده یمصداق بارز جمله ست؟یچ یدانیشمارا. اصالً م کنمی! درک نمنه
بعد  م؟یدست شماها چهیام؟ مگر بازمانده یزندگ نیدست ا یکه رو ان،یم نیا ستی! گـ ـناه من چدیکنیخود باز م

 حال نوبت شماست؟ ،یاز زندگ
رفاه من فرستاده شده باشد؟از  ی. اصالً از کجا معلوم آن پول، برادیریگیم یو به باز دیچرخانیدست مبهدست مرا

 خفه نگه داشتن من فرستاده نشده باشد؟ یکجا معلوم، برا
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 .کدامتانچیاعتماد ندارم. به ه گری... دنه
و  ستیگفتنش ن یبرا یی. صداستیگفتنش ن یبرا ییو صدا دیآیاست که تا گلو باال م ییهاتمام حرف هانیا و
 .شودیو سنگ م شودیو بغض م ماندیم

 !میدرگلو شوندیم یها، سرطاننگفته نیا آخر
 کن. داشیبرام پ -
 .تونمینم -

 .کنمینگاهش م تیو باعصبان شودیم دهیدرهم کش میابروها
 خواسته، من که نم... طورنیخودش ا -
 :میگویو م پرمیحرفش م انیحرفش را تمام کند. م گذارمینم
 .کنمیم داشیباشه، خودم پ -

 .کنمیو محبوبه را نگاه م گردمیبرم گری. بار درومیبلند سمت در م یهاو باقدم شومیم بلند
 ندارم! یاجیبه کمک شمام اصالً احت -
 .رومیم رونیاز پرورشگاه ب کندینگاهم م واریاز پشت د یاکه گوشه یلیبه ل توجهیو ب کوبمیرا م در

از کوره در  شومیکه م ی. عصبستینگرانش را ندارم؛ اما دست خودم ن یها. طاقت نگاهسوزدیم یلیل یبرا دلم
 .رومیم شیو لجباز هم که شوم تا آخر لجاجت پ رومیم
 ذهنم جواب داشته باشه. یحقه منه که چراها نی! ایاگه پسم بزن یو حت یاگر من رو نخوا یحت کنم،یم داتیپ -
قرار است  یپس ک ،یو هرروز شهیتر از هم. آشفتهشومیم هاابانیو سرگردان خ زنمیم رونیاز پرورشگاه ب هدفیب

 دارم خدا، ندارم؟ یاند؟ من هم از آرامش سهمنبرده یاز خوش ییکه بو ییروزها نیتمام شود ا
 .دانمینم چیو از عاقبتم ه کنمیدل دردمندم به خدا گله م در
متم خوش قا یهرروز زل زده باشم به در، تا که روز هودهیباشم، ب دهیانتظار کش هودهیاست که ب نیترسم از ا ؟یدانیم

که خرجش کردم تلف شده باشد.  یاحساس ترسمیام به هدر رفته باشد. مشبانه یهاهیگر ترسمی. منمیرا بب
 کرده باشد و حال مرا نخواهد. میرها یسالگ۶همان موقع در ترسمیکالم م کیندارد که،  دنیچ یکبریصغر

 !ردیگیام مخنده م،یهادردودل انیم ناگهان
 .ندینشینم میهادردودل یکه پا یکس م؟یگویم یهارا به چه کس نیا اصالً

 ام.روزگار شده یقصه نیترمخاطبیمن ب و
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
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 تواندیم شدن هم ندارد. تنها ریندارد، حق دلگ یوکارمثل من که جا ومکان و کس ی. آدمرومیبه خوابگاه م ناچار
 قدم بزند و کارها را به خدا واگذار کند. یکم

 دهید یزیدر آن چ مکتین یبزرگ که به جز دو ساختمان و تعداد یمحوطه کی. شومیمحوطه خوابگاه م وارد
 .شودینم

دو با  نیا یانهیتر خوابگاه پسرانه است. مچند صدمتر آن طرف یسمت راست خوابگاه دخترانه و با فاصله ساختمان
 .کندیم یهارا بررسهم کنار در، عبور ومرور بچه یکانکس مخصوص نگهبان کیجدا شده و  ییهانرده
 کنند،یهارا برطرف م یو کم وکسر زنندیبه ما م یسر یجداگانه دارد که گاه یریخودش مد یخوابگاه هم برا هر

 ها هم که محبوبه است.در رأس آن
 .دارمیساختمان سمت راست قدم برم سمتبه

 دوشم است خسته شده. یکه رو یااز کوله میهاشانه
ساعت است.  خوردیکه به چشمم م یزیچ نیاول شهی. مثل همکنمیرا بلندتر م میهاو قدم رمیگیرا در دستم م کوله

 رومی. به آشپزخانه مکنمیم شیجا رهاو همان آورمیشالم را از سرم درم کنم،یپرتاب م یارا گوشه فمیک حوصلهیب
 .شنومیرا م میمر یکه صدا

رو بردار  فتیک نیا ایور؟ باون ورنیا کنهیرو پرت م لشیوسا رسهیاز راه م یمگه هرک صاحابهیب نجایا ،یآها -
 وجور کردم.جمع نجاهارویتازه ا نمیبب

هم که شده  بارکی. دوست دارم کندیهـ*ـوس الناز را م شود،یپر م ییرا ندارم. هربار دلش از جا یکی نیا حوصله
حوصله دعوا را  نکهیا ای شودیخجالت مانع م دانمیکنم؛ اما نم یرا باال ببرم و من هم دل پرم را سر او خال میصدا

دعوا  یسرش برا میمر بارنیا نکهیزنم؛ اما مثل ا یبه صورتم م یبو آ نوشمیآب م یوانیبه حرفش، ل توجهیندارم. ب
 !کندیدرد م

 ؟یباتو بودما، الحمدهلل کر هم شد -
 .کنمیبار سکوت نم نیا

 .گمایبهت م یزیچ هیاصالً حوصلت رو ندارم،  -
 میکه مر دارمیآب را برم وانیبودن دارم و ل تفاوتیدر ب ی. سعدیآیسمتم مبه تیو با عصبان کشدیدرهم م یاخم

 .شودیو چند تکه م افتدیم نیزم یرو وانی. لکوبدیم وانیل ریز مقدمهیب
 .ردیگیرا م میهاچشم یو خون جلو شودیطاقتم تمام م گرید

 :میگویم ادیبا فر دهم،یو هلش م کوبمیم اشنهیبا دو دستم به سـ*ـ محکم
 ؟یچته وحش -
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 .افتدیم نیزم یرا ندارد رو یکار نیکه انتظار چن اوهم
 یاند، حترا از من ندارد و همه مبهوت مانده یکار نیانتظار چن کسچی. هشوندیهاهم دور ما جمع مبچه هیبق کم،کم
 .میمر
 .دهمیو بازهم ادامه م رمیگیکار آرام نم نیا با
 ؟یباز امروز دلت از کجا پره روان ه؟یچ -

 .کندیگوش خودم راهم کر م میصدا
مثل تورو  یمزخرف یهاآدم یدارم، حوصله یمن اندازه خودم گرفتار ؟یدیفهم کنم،یدلم بخواد م یمن هرکار -

 دوروبرم ندارم.
که سرم  ییهاو حرف میمر ی. به صداهازنمیم رونیو از خوابگاه ب دارمیو شالم را برم فی. کمانمیآنجا نم گرید و

 .کنمینم یتوجه زند،یم ادیفر
 یمکتین یجا داخل محوطه رو. همانگشتمیخوابگاه باز نم نیبه ا گریرفتن ندارم که اگر داشتم د یبرا ییجا
 .نمینشیم

 خدا؟ شودیامروز، م یرا ندارم. الاقل برا یگریاتفاق د یحالم آشفته است و حوصله یحساب
 کردن. هیگر یبرا دهدیهم که جان م زییعصر پا یابر یدرگلو دارم و حال هوا ینیسنگ بغض
 .شومینم میهااشک یآزاد یبرا یو مانع شودیم یجار میهاگونه یآرام رو ،اشک
 ییو زمان گله کنم؛ اما نا نیاز زم خواهمی. مکندیاحساس م شیاز پ شیافراد را ب یخال یجا ردیگیدلش که م آدم،

 نمانده. میبا خدا برا یاحرف ناگفته گریندارم. د
 .کندیم دنینم شروع به بارباران هم نم گذرد،یکه م یکم

 یاما، مگر هر آدم دانم؛یکردم م یرو ادهیز یبرگشتن به باال را ندارم، کم یهمراهم داشتم. رو یلباس گرم کاش
 و سکوت کردن؟ دنیطعنه شن یقدر صبر دارد براچه

 دیو نازم را بکشد و بگو دیایب یباران ماندن دارم. راستش... دوست دارم کس ریاما اصرار به ز رد؛یگیشدت م باران
 !غیاما در ؛یابرگرد باال تا سرما نخورده ست،یمهم ن

 میهالباس یرو یخشک ی. جاباردیاست و سرد و هم چنان باران م کیساعت چند شده است؛ اما هوا تار دانمینم
 و نخواست که نگرانم شود! امدین یقدر که کسنمانده است، آن

 خورد،یگرم داخل به صورتم م یو هوا کنمیرا که باز م. در گردمیو به خوابگاه برم شومیبلند م شوم،یخسته م گرید
 .رمیگیآرامش م

 .دیآیسمتم مدر، آرزو به یباصدا
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 ؟یباخودت کرد هیکارچه نیاحمق ا یوونهید -
 حرف زدن ندارم. توان

 .بردیو مرا به اتاق م ردیگیرا م دستم
 .اریهم در ب ستیخ یلباسا نی. انیبش ریبگ -
 .کندیسمتم پرتاب مدست لباس به کیبعد از داخل کمد  و
 کمکت کنم؟ یخوایم گه،یلباسات رو د اریفقط. زود باش درب یسرما نخور یاریشانس ب -

 :میگویدار مخش ییو باصدا زنمیکه آرام دستش را پس م بردیسمت لباسم مرا به دستش
 .کنمینه، تو برو خودم عوض م -
 .یبخور ارمیب زیچ هیرفت. من برم  یسرت سرما خوردصداشو! خاک تو  -

 .ندینشیکنارم م یداغ یچا وانی. آرزو با لچمیپیبه خود م ییو پتو کنمیرا عوض م میهالباس
 .نمینشیطاقچه، کنار پنجره م یو رو رومیاز لبه تخت باال م یکنار پنجره است. عادت دارم گاه تختم
 ام.باران زده یشهیرا شروع کند. من؛ اما محو ش شیهااز کجا حرف داندیتختم نشسته و نم یهم رو آرزو

 .یال گما،یم -
-... 
 محبوبه؟ شیرو ببره پ تتیشکا م،ینکنه مر گمیم -
- ... 
 که! ستیخب ببره اصالً. مهم ن -
- ... 
 ؟یزنیحرف نم -
...- 
 ها. شهی. حالت بدتر ممیبر یزیچ یدکتر هیحداقل پاشو  -
- ... 
 !وارمیبا د یف، انگارپو -

 یو سع خزمیم میپتو ریو ز کنمی. من هم که لرز به جانم افتاده، از پنجره دل مرودیو م دیگویرا م نیا آرزو
 دارم. دنیدرخواب
*** 
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. نفس زدن ستین یکس کندی! تا چشم کار مرسدینم یبه گوش کس زنمیم ادیهرچه فر رسم،ینم دومیم هرچه
 تر.سخت و سخت دنیاما نفس کش شود؛یتندتر و تندتر م میها

 تر است.سخت میزندگ یهاکابوس کنم،ی. تحمل میداریبه ب دهمیم حیها را ترج نیا یهمه
 .کنمیطاقت ندارم، با وحشت چشمانم را باز م گری. نه! دکنمیرا با تمام وجود حس م یخفگ

 درونم است. یکه آتش دانمی! تنها منمیبیهم با چشمان باز خواب م دیشا دار؟یب ایخواب هستم  دانمینم
و به دادم  دیایکنم تا ب داریرا ب یکس توانستمیرا ندارم. کاش م میدست وپاها اریجا شوم؛ اما اختجابه کنمیم یسع

 .شومیپتو مچاله م ریو ز کنمیاما احساس سرما م سوزد؛یبدنم از شدت تب م نکهیبرسد. با ا
 .شودیچراغ اتاق روشن م کنمیکه حس م کنمیو ناله م چمیپیسرما به خود م از

 :پرسدیآلود مو خواب زندیپتو را کنار م آرزو
 چته؟ یال -
 .کندیم داریراهم ب هیبق شودیجوابش را بدهم. چراغ که روشن م توانمینم

 :دیگویو با ترس م گذاردیم امیشانیپ یدستش را رو ند،یبیکه حالم را م آرزو
 ؟یداغ قدرنی! تو چرا ااخدای -

 .چمیپیو من باز هم از شدت سرما، پتو را دور خودم م شوندیهمه دورم جمع م کم،کم
 .ستمیکه در خوابگاه ن فهممیم کنمیرا که باز م میهااما چشم شنوم؛یرا نم ییصدا گرید

دستم  یبلند شوم که متوجه سِرُم رو کنمیم یآمده باشم. سع مارستانیبه ب دیآینم ادمی اندازم،یم یرا نگاه اطراف
 را که بستم در خوابگاه بودم؛ اما حاال... میهابار چشم نیآخر شوم،یم جی. گشومیم
 زم؟یعز یشد داریب -
 .نمیبیو محبوبه را م گردمیصدا برم سمتبه
 کنم؟یم کاریچ نجایمن ا -
 .مارستانیها زنگ زدن به من. منم اومدم دنبالت آوردمت بت بد شد، بچهتو خوابگاه حال ست؟ین ادتی -
 .کنمیو مبهوت نگاهش م جیگ
 واقعاً؟ ستین ادتی -
 نه. -
 با خودت النازم! یکرد کاریچ نی. ببیکن استراحت کن یحالت بد بود اون موقع! فقط سع یلیخ ست،یمهم ن -
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خواب فرو آرام بهتا آرام ستیکاف می. نوازشش براکندیرا نوازش م امختهیبهم ر یو موها شودیم ترکینزد محبوبه
 نیا ،یکنیدرکار است، وگرنه تو که مرا نوازشم نم ی! حتماً مسکنمیاست برا رمعمولیحجم از آرامش غ نیروم؛ اما ا

 که! دیآیهم برنم یگریآرامش از پس نوازش د
 هم کنارش. یرو پرستا ستادهیسرم ا یباال دیبا لباس سف یدکتر کنمیرا که باز م میهاچشم بارنیا

 .نیکن قیموقع تزرهنوزم باالست. داروها رو به یتبش کمتر شده؛ ول -
 :دیگویو م کندیم نگاهم

 ؟یبدن درد هم دار -
 :میگویگرفته م ییصدا با
 !یلیخ -
 کو؟. همراهت کنمیمرخصت م ادیب نییتبت که پا ،یچند ساعت تحت مراقبت -

 .نمیبیمحبوبه را نم یول کنم؛یم یرا نگاه اطراف
 !دونمینم -

 .رودیم گرید ماریسراغ ببه شودیکه راحت م الشیو خ کندیم امنهیمعا گریبار د دکتر
 .ندینشیو کنارم م دیآیمحبوبه م گذردیکه م یکم
 حالت بهتره دخترم؟ -
 خوبم. ساعت چنده؟ -
 .۱۱ کینزد -

 کیداشتم.  امیزندگ یهم برا یمسکن دائم کی! کاش ستیزیمسکن عجب چ نیاست. ا بیعج میزمان برا گذر
 به نظر برسد. بیعج میکه کنارش گذر زمان برا یمسکن مثل حضور گرم کس

 سرده! -
 .کندیصبحت را باز م مقدمهی. بشودیبدنم گرم م یو کم کشدیم میکنارم را رو یپتو محبوبه

 رو. میتو و مر نیب یکردن اتفاقا فیبرام تعر شبیها دبچه -
 بزنم. ی. اصالً دوست ندارم راجع به آن اتفاق حرفگردانمیرا برم میو رو دهمینم یجواب

 فتادیم یاتفاق ومد،یسرش م یینکرده بال یی. اگه خدادهیبر شهیتو دعوا دستش با ش میمر ه؟یرفتارا چ نیالناز ا -
 ؟یکن کاریچ یخواستیم

 .فشارمیرا به هم م میهادندان
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 کسچی. هکندیدارد از تو دفاع م ؟ینیبیرا دارد. م میهوا یگفتیکه م یاهم همان محبوبه نیخانوم! ا میمر بفرما
 ی. بله جانم! ماجرادهندیم میبپرسند چرا؟ حق را به مر نکهیبدون ا ،یسؤال و جواب چیهی. بدهدیحق را به من نم

 هاست.حرف نیکوتاه و ا وارید
 کنمیندارم پس سکوت م یتبرئه کردن خود دارم؛ اما حوصله اثباتم را به کس یرا برا یکاف لیهم مثل هربار دل من
 .میگوینم یزیو چ

 بود. دیواقعاً از تو بع یول ست؛یحالت خوب ن دونمیکنم. م حتتینص خوامینم -
 !ستین دیازم بع یچیه گهیاز االن به بعد د -
 .میگویم ضمیدار و مرخش یرا باهمان صدا نیا

را نداشته باشم.  یو حوصله کس ردیشوم، دلم بگ یعصب یها. من هم آدمم، حق دارم گاهبودن دیبع نیاز ا متنفرم
 تان را حذف کنم.! دوست دارم همهدیتان مزاحمبزنم. اصالً همه آخرمیبه س یاصالً حق دارم گاه

 .دهمیم حیبحث ترج نیبه ادامه ا رش،یز یپتو را باخفگ ریز کیتار یایو دن کشمیسرم م یرا رو میپتو
 .شومیخوابگاه م یقرص و دوا راه یو با مشت ردیگیسامان م ینابسمانم کم حال

 .خزمیم میپتو ریو باز هم ز گردمیبه خوابگاه برم یحرف چیهی. بشودیم یط ریدر راه، مس یحرف چیهیب
 !مینگو گریرا دارم. بدن دردم را هم که د میوپاهاهنوز هم لرزش دست کنم،یهم تب داغ وجودم را حس م هنوز

که جلب توجه به  یدید ؟یکنیم ضیکه نگرانت بشه، چرا خودت رو مر یرو ندار یکس یالناز، حقته خب! وقت نیبب
 لرزت رو نوش جان کن!و. حاال هم بدن درد و تبستین امیاون آسون

 !دانمیخودم هم خودم را مقصر م یاست، حت البج
 .رومیتا سرانجام به خواب م زنمیغلت م هاالیفکروخ نیدر ا قدرآن
 .اندازمیرا نگاه هم نم هیآور است. بقکه خواب خورمیرا م یکیها فقط قرص یهمه نیب از

 نیبه کارم ندارد. فقط ا یهم کار یو کس کنمیاز آغـ*ـوش گرم تخت دل نم ،یماریب یبه بهانه ستیروز چند
 خوب شدن ندارد. الیو خ داردیاست که دست از سرم برنم یسرماخوردگ

 ناهارت رو بخور. رونیب ایپتو ب ریتنبل خانوم، از ز یآ -
خاطر غرور حاضرم گرسنه و به ستمیآمدن از اتاق ن رونیحاضر به ب میخاطر مربه داندیهم به مرام آرزو که م باز
 !رمیبم
 .چمیپیو آن را دور خودم م میآیم رونیپتو ب ریز از

 .ندینشیو کنارم م گذاردیتخت م یرا رو ینیس آرزو
 .شمیدارم خفه م ،یکرد ادیرو تا آخر ز یجهنم؟ بخار یرو کرد نجایبابا! چه خبرته ا یا -
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 .کشمیرا باال م مینیسروصدا ب پر
 کوفت! یا -
 :میگویم شودیم دهیکه از اعماق چاه شن ییصدا با
 ! سردمه.ایکوفت به خودت. کمش نکن -

 :دیگویو م اندازدیکنار تختم م یدست نخورده یبه داروها ینگاه آرزو
 !گهید یشیکه خوب نم نهیهم ؟یرو نخورد کدومچیتو چرا ه -

 :میگویو م گذارمیسوپ را در دهان م قاشق
 بشه؟ یخوب بشم که چ -
 رومخه! یلیاتاق. واقعاً کارات و رفتارات خ یتو ارمیمادمازل غذا ن یکه من هر روز برا -
 .گذارمیاز سوپ را در دهان م یگریو قاشق د آورمیخودم نم یاما به رو رنجم؛یحرفش م از

 :دیگویو م کشدیدراز م ییروتخت روبه یرو شود،یتختم بلند م یاز رو آرزو
 .یزیچ هی ،یال -
 :میگویو م کشمیرا باال م مینیب

 ؟یچ -
 !اریصداها جلوم در ن نیاز ا یه اد،یبدم م یدونیاَه. م -

 :میگویبه حرفش م توجهیو ب کنمیو لجوجانه کارم را تکرار م کنمیم یزیر یخنده
 ؟یچ ینگفت -

 :دیگویو م کندیم یباز یکم شیباموها
 سالت که بشه... جدهیه -
 .رمیم نجایاز ا -

 .گرددیسمتم بر مبه دهیطور که دراز کشو همان گذاردیآرنجش را لبه تخت م آرزو
 ؟یبر یکه بخوا ی. آخه تو کجارو دارکنهینم رونیب نجایمارو از ا وقتچیمحبوبه ه یدونی! خودت هم موونهید -

 یجاچیها، در هآدم نیا انیدر م کسچیه یعنی. ردیگیدلم م یسؤال آرزو ندارم، حساب یبرا یجواب نمیبیم یوقت
 ست؟یمنتظرم ن نیزم یکره

 بهش فکر کنم. خوامی. نمالیخیب -
 .کردمیمحبوبه رو قبول م شنهادیتو بودم پ یمن که اگر جا -
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و به  شورمی. ظرف غذا را مرومیبه آشپزخانه م خورمیو توان بحث کردن با آرزو را ندارم. سوپم را که م حوصله
 .گردمیخواب برماتاق

 یاز آن داروها یهم که شده قاشق یلیخاطر لبروم. به دارشیراه شوم تا به د. کاش زودتر روبهامیلیتنگ لدل یلیخ
 .کنمیو استراحت م خورمیتلخ و بدمزه را م

*** 
 
 که حالم بهتر است. ستیاهفته کی دهم،یخودم مکه افتخار خوردنشان را به ییداروها لطفبه

 یو هوا زییپا یِرنگارنگ نیتر شده. از ارمق گرفته و نشان تب کم رنگ یکم میآمده، پاها شیسر جا میورورنگ
 یتیشکا ده،یبه من رس اشیباران هم که فقط سرماخوردگ ریز یهاها و قدم زدنخش برگخش یعاشقانه و صدا

 هم ندارم چون هرچه کردم خودم کردم.
را  رنگمیشمی یباران بارنیو ا پوشمیرا م میهابروم. لباس دارشیتا به د شومیزده است. آماده ملک یلیل یبرا دلم

 ینه چندان جذابم نگاه پیو به ت ستمیایم نهی. کنار آاندازمیرنگم را دور گردنم م یو شال گردن آجر کنمیبه تن م
 .کنمیم

 را دوست دارم! رشیاست که محبوبه بر من گذاشته است و تأث یری. تأثگذارمینم رونیرا ب میموها
 .یو شال آجر یشمی یدارد، باران نیکه مدل ج امیشگیهم یو کوله یمانتو و شال مشک ن،یج شلوار

 .ستیکاف میبرا نیو هم ندینشیبه دل خودم م شیهارنگ بیاما ترک ست؛ین بایکه چندان جذاب و ز دانمیم
 اشینام واقع زنند،یم شیقدم بزنم. البته قدم زدن صدا یزییپا یدر هوا یدوست دارم کم ،ینینشاز چند هفته خانه بعد

 مرور خاطرات است!
و پروشگاه  گذراندمیم یلیکه تمام روزم را با محبوبه و ل یبه پرورشگاه نرفتم. من گریکه افتاد، د یاز آن اتفاق بعد

 بود. نمیزم یبهشت رو
بود؟  دهیبود، ند دهیرا د میهایتابی. او که بکردیرا از من پنهان م یمهم نیبه ا یموضوع دیمحبوبه است! نبا ریتقص

 هستم. دارشید تابیچقدر ب دانستیاو که م
 یبه چه کس گریاگر از تو دروغ بشنوم د یاز او ندارد! آخ محبوبه، آخر با خودت نگفت یهمه بدتر گفته بود خبر از
 اعتماد کنم؟ توانمیم

 .دهمیم حیترج میپا ریز یهاخش برگرا به لـ*ـذت خش یو تاکس شومیخسته م زنمیکه قدم م یکم
 متوجه من شود به داخل محوطه بروم. یکس نکهیبدون ا کنمیم یو سع شومیم ادهیپرورشگاه پ کینزد
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 نمیبیرا مو همان لحظه اول، او  رومیم یلیسراغ اتاق لرو شوم. ابتدا بهچرا؛ اما دوست ندارم با محبوبه روبه دانمینم
 ندیبیمرا که م یلیاما ل زنم؛یم یو لبخند کنمیذوق م دنشیکردن است. با د یتخت نشسته و مشغول باز یکه رو

 .شودیلبم خشک م یو لبخند رو گرداندیبرم یرو
 شومیم کشیبه من که نزد یتا توجه کندیتختش نشسته است، سرش را با عروسکش گرم م یکه رو طورهمان

 .زنمیو زانو م رومینکند. کنار تختش م
 سالم -
- ... 
 باهام؟ یجونم، قهر یلیل -

 بخرم! متینازش را گران ق دیگمانم بااست و قصد جواب دادن ندارد. به شیهاباعروسک یمشغول باز همچنان
 .گهیقهر نکن باهام د یخدا نتونستم سر بزنم بهت. جون البه ؟یلیل -
 !یبد یلی. خیریم یذاریاصالً هم دوست ندارم! همش منو م گهیبرو د -
 شده بودم خب. ضیغلط کردم! مر -
 !یگیدروغ م -

 .رمیگیم یلیل یو دستم را جلو زنمیرا باال م میمانتو نیآست آورم،یم رونیرا از تن ب امیو باران کشمیم یپوف
 .گمیدروغ نم نینگاه کن. بب -

 تر شده است.کم رنگ یلیکه البته خ اندازدیسرم م یکبود یبه جا ینگاه
 شده؟ یجورنیچرا ا -
 بودم، سرم زدم. ضیکه! مر گمیم -
 درد داشت؟ مثه آمپول بود؟ یلیخ -
 هم سرما بخورد. یلیکه ل ترسمیاش بکارم؛ اما مگونه یرو یابـ..وسـ..ـه خواهمیم
 .یلینه بابا. درد نداشت خ -
 که هنوز هم از دستم دلخور است. فهممیو م دیگوینم یزیچ
 .ندیبیرا م یچوبنباتو آب اندازدیم ینگاه یچشم ریز کنم،یام راکه باز مکوله پیز
 آخ جون! مال منه؟ -
 ماله تو. ایمن، ب زی. آره عزفهمنایها مبچه هی! بقسیه -

 .شودیشروع م اشیزبان نیریش شهیو مثل هم کندیرا فراموش م اشیدلخور ند،یبیرا که م یچوبنباتآب
 ؟ینیبیم ا،یخدا
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 میهایخورآبنبات حاضرم دوباره به تو بازگردم! دل کیبا  ،یلینکن. من هم مثل ل میهایهم نگاه به دعواها و بدخلق تو
 .یآبنات نشانم ده ینیریبه ش یالحظه ست،ی. فقط کافشومیزبان م نیریو ش گذارمیرا کنار م

 قاتل لحظات خوب است. شهیاما زمان هم شوم؛ینم ریندارد و از بودن در کنارش س یامتم یلیبا ل میهاحرف
 .رسدیزود فرا م یخداحافظ یلحظه شهیهم
 رونیو از اتاق ب کنمیرا سرگرم م یلیل دار،ید ی. با هزار وعدهرودیم یکیحواسم به هوا هم باشد که روبه تار دیبا
 اما... رومیسمت در مکه محبوبه آن اطراف نباشد سپس به کنمی. حواسم را جمع مزنمیم
 الناز؟ -

 شد. شد،یم دینبا آنچه
 .گردانمیسمت صدا برمرا به میو رو بندمیلحظه چشمانم را م چند

 ؟یریم یواشکی ،یایم یواشکی -
 نه... فقط... فقط خواستم که مزاحم نشم. -

 :دیگویو م گذاردیام مشانه یو دستش را رو شودیم کمینزد
 الناز! یتلخ شد -

اما حق با محبوبه  ند؛ینشیلبم م یو خنده رو افتمیم یلیحرف ل ادی د،یآیم یهرگاه اسم تلخ ست،یخودم ن دست
 !کندینم نیریش یعسل چیرا ه میروزها نیا یاست. تلخ

 :میگویو م کنمیلبخندم را جمع م عیسر
 برگردم خوابگاه. دیمن با شهیم کیهوا داره تار -
 .رسونمتیصبرکن م -
 خدافظ. رم،ینه خودم م -
 .رومیم یو بدون معطل میگویرا م نیا

 .ستییتنها میآیکه کنار م یروزها با تنها کس نیتو را برنجانم. منتها ا خواهمیخدا قسم که نمبه محبوبه،
*** 

روزهاست که از راه  نی. زمستان همداستیکم پو آفتاب  ـانیها همه عـرسرد شده است. درخت یهوا حساب گرید
 برسد.

 قدر هوا سرده!زدم، چه خی یوا -
 یو کم شودیباز م میهادست خی رم،یگیم یبخار کیرا نزد میها. دستدومیم یسمت بخارو به میگویرا م نیا

 .ردیگیجان م
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 !ستیاست، آرزو در خوابگاه ن بیعج
 .رمیگیو سراغ آرزو را م کنمیندا م روبه

 ست؟یآرزو ن -
 :دیگویکه مشغول کتاب خواندن است بدون آنکه نگاهش را از کتاب بردارد م ندا
 .رونیسالم! نه رفته ب کیعل -

 .شودیم دایآرزو هم پ یرا عوض کنم که سروکله میهاتا لباس رومی. به اتاق مشومیکتاب خواندنش نم مزاحم
 .کندیدر زدن در اتاق را باز م بدون

 من اومدم. ،یسالم به همگ -
 :میگویو م کنمیپنهان م یواریخودم را پشت در کمد د عیسر
 !ایوقت در نزن هی -

 .میآیو از پشت در کنار م پوشمیرا م لباسم
 ؟یعه سالم، کجا رفته بود -
 ؟ی. تو کجا بودیلیل شیپ -
 .کنمیآرزو هم گوش م یهابزنم و به حرف یاام را شانهشلخته یتا موها دارمیو شانه را برم رومیم زیم سمتبه

 :دیگویو م اندازدیتخت م یرا رو خودش
 کنم. کاریچ خوامیم یاگه بدون یال یوا -

 :دیگویم ندیبیم میمرا که درحال شانه زدن موها یمعطل بدون
 بر بادم! اون موها شونه کردن داره؟ یزلف بر باد مده تا نده -
 :میگویو م کنمیسمتش پرتاب مرا به دیآیدستم مکه به یزیچ نیاول
 .گهید شهی! باالخره که بلند مایکنیدفعه آخرت بود موهام رو مسخره م -
 رفته بودم کتاب بخرم. گفتم،یداشتم م ؟یزنیباشه بابا چرا م -
 ؟یکتاب واسه چ -

 .کندیتخت جمع م یرا رو شیو پاها کندیم ذوق
 کنکور! یبخونم برا خوامیم -

 :میگویو م نمینشیم کنارش
 دوباره؟ -
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دارم  ندهیآ رشته هی. اگه شهیم یقبول بشم عال گهیشهر د هیتو  ی. اگه دانشگاه دولتیندارم ال یاگهید یآره، چاره -
 خودمه. بیو دستم تو ج شمیمستقل م گهیباشه که چه بهتر! د

 که قبول نشدم. یدید یول گفتم؛یرو م نیاوهوم، من هم هم -
 بامن درس بخون. نیتوام بش ؟یکنینم یکار هیوقتت کمه! چرا  یلیتو که خ وونه،ید -

 .کندیخودش م ریآرزو ذهنم را درگ حرف
 را ندارم. یکار چینکنم حوصله شروع ه شیدای. تا پستیگرید زیچ امیاصل یریدرگ اما

 ام.گم شده یزندگ وخمچیکه سرگردان در پ کرده اند، تنها منم دایهمه راهشان را پ نکهیا مثل
 .ستیاز دستم ساخته ن یکارچیماه فرصت دارم؛ اما ه کی باًیتقر
شود و با  دایپ ییبا چوب جادو یاآخر، فرشته یکه لحظه ییهاام، از آن معجزهمنتظر معجزه کندیکه نداند فکر م هر
 را روبه راه کند. زیچهمه بیعج یورد

سمتم برگرداند و را به شیاگر رو یآرزوها وجود داشته باشد، حت یاگر فرشته یاگر معجزه هم شود، حت یحت یدانیم
 اگر تو را آرزو کنم باز هم ترس نداشتنت را دارم! یبچرخاند، حت میبخواهد چوبش را برا

 .یکن میرها یباز روز نکهیا ترس
 زیاز همه چ المیخ کندیتا چشم کار م ؟ینیبیا دورتر! مهو دوست داشتنت فرسخ یکنارم باش نجا،یتو ا نکهیا ترس

 شود؟ینم دایپ هایآسان نیراحت چند است که به ا الیخ کی متیناراحت است. مگر ق
*** 
 آمدن ندارد! الیبرف خ یآمد، زمستان آمد؛ ول سرما
 آمدن ندارد. الیآمد؛ اما او خ میماه زمستان آمد، هجده سالگ نیترروز از بهمن نیچندم

است، همه به خواب  کیباز شود. اتاق تار دیکه با ستی. امروز گره انمیبیرا م یخیصبح  نیکه کابوس ا هاستماه
 .دهدیصبح را نشان م۳ ،ییشمارش در سکوت اتاق به قصد خودنما هیکه ثان یاند و ساعتفرو رفته یقیعم

 .اندازمیم یو آسمان گرفته را نگاه رومی. کنار پنجره مدیآیکه نم دیآیبه چشمانم نم خواب
آمدن  الی! توهم مثل برف خزمیعز رحمیدل آسمان گرفته؟ پدر ب ینیبینم ؟یآمدن ندار الی! خرحمیبرف ب یآها
 دل دخترکت گرفته؟ ینیبینم ؟یندار
 .کشدیا مآخرش مر یخوابیب نی. اشومیو در خود مچاله م گردمیو به تخت باز م کنمیاز پنجره م دل
 و انتظار، انتظار، انتظار... کشمیم میرا رو میپتو
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اصالً متوجه نشدم که چه زمان  کنم،یرا باز م میها. پلکرسدیها، به گوش مبچه یو صدا شودیهوا روشن م کمکم
هستم که هنوز تختش را مرتب نکرده و صبحانه نخورده است، پس تختم  یکس نیبه خواب رفتم. طبق معمول آخر

 که امروز هجده سالش شده است. نمیبیرا م یدختر نهییو در آ زنمیم میبه موها یا. شانهکنمیرا مرتب م
سمت به و دستم را زنمیبه او م یسپس لبخند م،یگویم نمیب یم نهییکه در آ یرا به دختر نیا« !یمبارک ال تولدت»
 .کنمیو نوازشش م برمیم نهییآ
. اگه شهیعوض م زیچهمه گهید یکه کن داشیپ ها،یغصه نخور یهمه مثل تو باهام مهربون بودن؛ ول شد،یم یچ
 «.یکرد دایرو پ اتیدن یکن داشیپ

شلوغ  یحساب زیم یاند و روشان را خورده. همه صبحانهرومیو از اتاق به آشپزخانه م دارمیبرم نهییاز سر آ دست
. میاست برا یتولد هیهم هد نیو ا میها را بشوکه دارم امروز نوبت من است که ظرف یاست. از شانس و اقبال خوب

 .میشویها را هم مو پس از خوردن صبحانه، ظرف ردیگیام مرقم زده، خنده میکه شانس برا یهماهنگ نیاز ا
جا را که همه یبرف دیام به آسمان، به اممانده رهیو من هم پشت پنجره خ ستیخودش مشغول کار یبرا یکس هر
. ستیبر آن ن یکس یپا یکه جا ییهابرف یقدم زدن رو یبرا دهدیجان م پوشد،یم دیپوش کند. شهر که سف دیسف

 تی! حکاستینتک نفره که خاطره  یپا یاما نه، جا ؛یگذاریم ادگاریها به برف یرا رو تیو رد پا یزنیقدم م
 ندارد. یلذت گریمن دور؟ نه آن برف د یتو آن طرف شهر باشد و از رد پا یدارد رد پا ی! چه لذتییاز تنها ستیتلخ
و دست آخر،  گردمیدنبال آرزو مو به رومیم رونی. از اتاق بدهدیاز دست م میرا برا تشیپنجره هم جذاب کمکم

 قرارم؛یو ب حوصلهیب یدر سکوت نشسته و مشغول درس خواندن است. حساب یا. گوشهکنمیم شیدایپ نییپا یطبقه
. رومیخودم م یهایحوصلگیدنبال بو به بندمیم یآراممزاحم درس خواندنش شوم، پس در را به خواهدیاما دلم نم

 تفاوتیندارد و ب یقدر هم وانمود کند تولدش حس خاص آدم هرچه ،یدانیاست. م یمعمول یزیانگامروز به طرز غم
 ازبه تولدش مانده است، ب هیثان یو حت قهیچند روز، چند ساعت، چند دق داندیقدر هم نشان دهد که نماست، هرچه

 نباشد. روزشیکه آن روز مثل د خواهدیآن روز متفاوت باشد. م خواهدیهم ته دلش م
 است. روزترید روزهمیاز د یامروز حت اما،

 .کنمیو خودم را سرگرم م نمینشیم ونیتلوز یروو روبه اندازمیباال م یاشانه
 شهیو مثل هم میزنیهنگام غذا باهم حرف م ی. کمندینشیو کنارم م دیآیباالخره آرزو باال م شود،یناهار که م موقع

ندا راهم به قصد کمک و  ردیگیدرسش را م یو باز هم بهانه ماندینم شمیاما آرزو هم بعد از غذا پ م؛یخندیم زیزریر
 .بردیبا خودش م شیهادر درس
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تنگ کنار گذاشته بودم که هرگاه دل یترها، دفترهست قبل ادمیام و خودم. خلوت شده. من مانده یخوابگاه حساب حاال
تخت  ریو آن را از ز رومیسراغ دفتر متخت است. به ریشدم، سراغ آن دفتر بروم. هنوز هم دارمش، ز یاعطر پدرانه

 .اندازمیاش مو کهنه یمیبه جلد قد یو نگاه آورمیم رونیب
. زنمیدفترم را ورق م یهاو برگه نمینشیم نیزم یاتاق، رو یو کنار بخار اندازمیسرم م یسرما کاله لباسم را رو از
او شعر  یداشتم. بران شتریسال ب ۹ ای ۸اَبُت هستم! البته آن زمان  یمن هم جود کردمیفکر م یزمان ر،یخبه ادشی
 .نوشتمیو نامه م دمیکشیم ینقاش گفتم،یم

 .شوندیزنده م میها براخاطره نمیبیدفتر را باز نکرده بودم و حال که آن را م یبود که ال هامدت
به  ییبخوانم تا دوتا شیرا برا میهاکردم، نامه شیدایکه او را پ یدفتر را نگاه دارم تا زمان نیخودم قول داده بودم ا به

کم دست از نامه نوشتن برداشتم تر که شدم کمها گذشته ؛اما بزرگرود که چه ادمانیو  میسر بخندتلخ پشت یروزها
 !امدیچون بابالنگ دراز من هرگز ن

مرا از  و ردیگیدستم را م د،یآیم نییکه از پا ییاما سروصداها رود،یو زمان از دستم در م شومیدر دفترم م غرق
 .رومیم رونیو از اتاق ب کنمیم میتخت قا ریجا ز. دفترم را همانکشدیم رونیخود ب یحال و هوا

 غیو از ترس ج شنومیم یبلند یجا غرق در سکوت است؛ اما ناگهان صدا. همهشومیهوا م یکیمتوجه تار تازه
 .کشمیم یکوتاه

 منم نترس. وونه؟یچته د یال -
 چه طرز صدا کردنه؟ نی! ادمینکنه آرزو ترس کارتیخدا بگم چ -
 .نییپا ایخوشگل بپوش ب زیچ هیبدو لباسات روعوض کن  ؟ینشست یکیچرا تو تار -

 :میگویم باتعجب
 ه؟یخبر -
 !هایمحبوبه اومده کار مهم داره، زود اومد -

و لباسم را  رومیسمت کمد مرفتارش به. متعجب از کار و رودیم نییبه طبقه پا عیو سر ماندیاز من نم یحرف منتظر
 .کنمیعوض م

که  یاست. آن هم زمان بیسکوت عج نیا یشلوغ نیبه ا ییهابچه ی. برازندیسکوت موج م روم،یم نییها پاپله از
 محبوبه آمده است.

 .ستیهم روشن ن یجا خلوت است و چراغ. همهکنمیدر داخل را نگاه م یو آرام از ال کنمیرا باز م در
 ؟یذاریآرزو! مگه دستم بهت نرسه من رو سرکار م -
 .کندیاز داخل، توجهم را جلب م یپچ پچ یدر را ببندم و سراغ آرزو بروم که صدا خواهمیو م میگویرا م نیا
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 ها!به سرت زده یموشک باز میامروز بدجور هـ*ـوس قا نکهیمثل ا -
 .شومیم رهیخ نمیبیو باتعجب به آنچه که م کنمیمکث م ی.کمشومیو داخل م کنمیرا باز م در

و مرا  رقصدیچشمانم م یرو. روبهکندیم ییو سکوت آنجا خودنما یکیکه در تار شومیآن نور کوچک شمع م محو
 .کندیجشن دعوتم م نیو به ا کشاندیسمت خودش مبه
 است. یدوست داشتن میهم برا الشیخ یحت

. شعر تولد مبارک داردیها سکوت اتاق ترک برمو سوت بچه غیج یبا صدا روم،یو جلوتر که م دارمیقدم برم آرامآرام
لبم نشست و  یرو یلبخند، ک دانمی. نمکنندیم لیرا تکم میشاد ،یو با برف شاد زنندیو دست م خوانندیرا م
 جشن بزرگ! نیزده شدم از اذوق
 ی. از خوشحالندیگویم کیو تولدم را تبر کشندیو مرا در آغـ*ـوش م ندیآیم یکی یکیو  کنندیرا روشن م هاچراغ
 یاکه گوشه افتدی. در آغـ*ـوش ندا، نگاهم به محبوبه ممیگوینم چیلبانم نشسته و ه یفقط لبخند رو جان،یو ه

نمانده که به  یی. رورمیگینگاهم را م عی. سرشودیم رنگکم میجا شاد. همانکندیم میو با لبخند تماشا ستادهیا
که مجبورم  ییمحاکمه کنم، رفتارها میقدر دوست دارم خودم را به خاطر رفتارهاچه یشوم! آخ که گاه رهیچشمانش خ

 شرمنده باشم. یجشن و شاد نیوسط ا کندیم
. انتظارش را نداشتم؛ اما محبوبه شومیمحبوبه م کیو نزد اندازمیم نیی. سرم را پاکنمیرا جمع م لبخندم

 .دیگویم کیو تولدم را تبر کشدیمرا در آغـ*ـوش م یااز هر لحظه تریمیتروصممگر
ها هستم که حواسم حرف نیتر از او من هم نادان ردیرا به دل بگ میهااز آن است که حرف اتریاو دلش در ؟یدانیم

 موضوع باشد! نیبه ا
 ق،یعم یلیکردم. خ ترقیفاصله را عم نیا میمن و محبوبه فاصله افتاد و با رفتارها انیاز آن اتفاق به بعد م راستش،

 را چگونه پر کنم. قیگودال عم نیا دانمیقدر که حال نمآن
 .خواندیبزنم که حرف را از چشمانم م یکه حرف کنمیو لب باز م شومیمحبوبه جدا م از
 نگو، فقط از جشنت لـ*ـذت ببر. یچیه -
 ی. تنها سعمیگوینم چیه کند،یجشن را زهرمارم م ینیریتولد هست که ش نیا انیدر پا یخبر تلخ دانمیم من که و
 یدخترک یبرا یدان یرا، م ییجدا یهاراحس کنم، بلکه بتوانم تحمل کنم لحظه یبخندم و ازته دل شاد کنمیم

خاطره  میاما کاش برا ست؛یخود زندگ شیبرا جشن نیا ،یو نه خوشبخت داندیمحبت را م یکه نه معن یپرورشگاه
. دیو برو دییاول بگو نیخبر تلخ را هم نیو ا دییایدوام آورم؟ ب توانمیها نمخاطره نیا ادیبعدها با  دییگوی. نمدینساز

 !دیخود مرگ نکن میرا برا یزندگ نیا
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ام. آن نکرده دایام را پجرم است؟ هنوز گم شده یمستقل شدن. آخر مگرهجده سالگ یندارم برا یهنوز سرپناه من
 نه امروز! شود،یکنم هجده سالم م شیدایروز که پ

 .ستیدرکار ن یترشدنام، بزرگشده رتریپ یفقط قدر امروز
 که درحال آب شدن است. دوزمیم یو نگاهم را به شمع نمینشیم زیپشت م یصندل یرو
 ؟یهات رو فوت کنشمع یخواینم ،یال -
 .کندیتولد مبارک خواندنشان اتاق را پر م یباز هم صدا و

 .بندمیرا م میهاچشم
تو را به  ؟یحال نابسامان نجات ده نیو مرا از ا ییکنم؟ به چه قَسَمَت دهم؟ چگونه بخوانمت که باز آ ییدعا چه

. با تمام توان ستیمهم ن اشیباق. دیایرا نشانم بده که فقط سمت تو ب یجان خودم که نه، تو را به خود خدا قسم راه
 !ه. تو فقط بخوامیآیسمتت مو به دومیآن راه را م

 .کندیرا هم خاموش م میایو دن شودی. شمع خاموش مکنمیو سپس شمع را فوت م کشمیم یقیعم نفس
 گریرا د امدنتین ،ییایم ننخوانده باشم؟ اگر باز ه دیطور که بارا آن می. نکند دعارسدیم انیبه پا میبرا ایدن یالحظه
 ندازم؟یب یچه کس ریتقص

 .زندیها موج مبچه نیکه ب ستیو شاد شوروشوق
 داشته باشم. یشاد نیاز ا ینگاه کنم وهم من سهم دواریام یمن هم کم بگذار
 .دهدیم هیهرچند کوچک، هد ییو هرکس کادو میبوسیرا م گریو هم د ندیآیها جلو مبچه یکی یکی بازهم

 من با ارزش است. یبنظر رسد؛ اما برا زیناچ دی. شایبدل یکوچک گرفته تا دستبند یسر گل از
 :دیگویو م کندیم ییکه آرزو باحرفش خودنما میکنیو کادوها را باز م میاهم جمع شده دور

 محبوبه جونه، مگه نه؟ یهم باشه نوبت کادو ینوبت گمایم -
 :دیگویبلند م یو با صدا آوردیکه بس کند؛ اما آرزو کم نم فهمانمیبا چشم وابرو به آرزو م یو من پنهان میخندیم
 چش وابرو اومدن نداره که. گهید ،یبابا ال -

 :دهدیپاسخ م اشیشگیبا همان لبخند هم محبوبه
 .اریب زیم یمنو از رو فیحرف حق جواب نداره آرزو خانوم. پس پاشو ک -
 شدا، چشم. یجد یالک ،یاوه الک -
 .آوردیمحبوبه را م فیک عیو سر دیگویرا م نیا

 .شودیجمع شلوغ م ی. خالصه که حسابزندیاو م یراجع به کادو یو حدس دیگوینظرش را م یکس هر
 :دیگویو م آوردیم رونیب فشینه چندان بزرگ از داخل ک یاجعبه محبوبه،
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 .شهیبه بعد احتماالً الزمش م نیالنازجان، چون از ا یناقابل من برا ی هیهم هد نیا -
 .دهدیرا به دستم م کادو

 :میگویو با خجالت م کنمینگاهش م باشوق
 بگم، ممنونم. یچ دیبا دونمیجون. واقعاً نممحبوبه یمرس -

 که بازش کنم. فهماندیو با اشاره م زندیم یلبخند
 :خوانندیبلند وهماهنگ، م ییبا صدا هابچه

 بازش کن، بازش کن. -
آن دست  یمحتوا دنیها با دکه پاره نشود. با باز شدن جعبه، بچه کنمیکاغذ کادو را باز م تیو با حساس خندمیم
 :ندیگویو بلند م زنندیم
 !لیموبا یگوش یوا -

سمتش به شومیلند مهمه لطف محبوبه را جبران کنم. ب نیچگونه ا دانمینم گریو د شومیزده مذوق هیهم مثل بق من
 .کنمیو در آغوشش از او تشکر م رومیم

 !کندیاست که او ناگهان با حرفش همه را ساکت م دهیاوج رس به هایشلوغ
 من مونده. یاصل ی. کادودیصبر کن -
 :دیگویم مقدمهیاند که بزده جانیهم مثل من ه هیکه بق زنمیکنم. حدس مو چه میچه بگو دانمیتعجب نم از
 کم کم مستقل بشه. دیو با شهیفرصتش شروع م هیاز امروز، الناز هم مثل بق -

 .زندیم خیحرفش  نیتنم با ا تمام
برات انجام  یکار هیمدت تونستم باالخره  نیا یتو نیهم یتو رو ندارم النازخانوم، واسه یاما من که طاقت قهرا -

 بدم.
 .گذاردیو در دستم م آوردیم رونیب فشیرا از داخل ک یابرگه
 پرتاب شود! رونیاز شدت تپش هر لحظه ممکن است به ب قلبم

 :دیگویو م ردیگیدستم را م محبوبه
 !شیشناسی. البته خودت هم مشناسهیکه پدرت رو م هیآدرس کس نیکه تونستم برات بکنم. ا هیتنها کار -
 :میگویتر منلرزا ییو با صدا رمیگیدستان لرزان کاغذ را از دستش م با
 ؟یک -

 اسم بشکند! کیسکوت را با  نیا دیاند و محبوبه است که باسکوت کرده همه
 اد؟یم ادتیخانوم رو  هیسم -
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 و باز شدنش همانا و مرور خاطرات گذشته هم همانا. کندیقفل ذهنم را باز م ،یدیمثل کل دیگویکه محبوبه م ینام
 .شومیزده منامش ذوق دنیواز شن افتمیم دیکشیم میکه برا یو زحمات هایتمام خوب ادی به
 نیکنم از محبوبه بپرسم. ا یخوشحال نکهیاست. بگذار قبل از ا یهم تشابه اسم دیشا ایاست  هیهمان سم نیا یعنی

 وارد کنم. یاکردن حواسم را جمع کنم که مبادا خودم ناخواسته به حال خوشم خدشه یهنگام شاد یحساب دیروزها با
 از کجا؟ ؟یکرد داشیپ یخودشه؟ چطور یمطمئن ؟یگیم یمحبوبه جد -
 :دیگویم یلبخند با
 . چند وقته که دنبالشم.زمیبله عز -
طور که اشک وهمان کنمیباز محبوبه م شهیخودم را مهمان آغـ*ـوش هم یامقدمه چیو بدون ه آورمیتاب نم گرید

 .کنمیاز محبوبه تشکر م زمیریشوق م
 یماجرا تمام نشدن نیمن شوق ا یاما برا شود؛یتمام م کیباخوردن ک شانیاما شوق داستان برا زنند؛یم دست هابچه

 است.
برف  یهاو دانه افتدیاست، نگاهم به پنجره م انیو جشن روبه پا میهست کیلحظه که باهم مشغول خوردن ک همان

 .رسانندیم نیکه آهسته خودشان را از آسمان به زم نمیبیرا م
 !ادیها برف مبچه یوا -

 .گرداندیسمت پنجره برمهمه را به میو شوق صدا حرف
 :آرزو

 !میدیو برف زمستون روهم د میآخ جون! نمرد یوا -
 :ندا
 ! چه مبارک!یعجب تولد یال -

 .خورمیرا کنار پنجره م اشهیو بق دارمیرا برم کمیو بشقاب ک زنمیم یلبخند
قدر ترس . چهدیآیسمتت مباشد که به یهمان راه نیا دی. شایرا برآورده کرد میاما، آرزو ؛یامدیهم آمد. تو ن برف

 را گذراندم. میروز زندگ نیروز از بدتر نیبهتر میبتوانم بگو دیروز؛ اما حال، شا نیداشتم از ا
 .رسدیم انیرفتن محبوبه، جشن هم به پا با

 نم؟یرا بب هیا را بگذرانم تا سمهشب نی. چگونه ایقراریام و بمن مانده حاال
قدر که چه یو شکسته شده است. وا ریپ یاش کمچهره گریبروم. به نظرم حاال د دارشیهرچه زودتر به د خواهمیم
 دارم. شیشدن موها دیاز سف یهستم که سهم یکس دنید تابیب

 در ذهنم هک شده است. یروشنبه شیهایرا به خاطر ندارم؛ اما مهربان اشچهره
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. همان زمان که پدر خانه نبود و او مثل میمانده. ازهمان دوران خوش کودک میبرا میکه از قد ستیادگاری هیسم
بود. من  یبه پدر از همان کودک میوابستگ یدانینبود پدر راحس کنم. آخر م گذاشتیو نم دیچرخیپروانه به دورم م

 غیخودشان، خودشان را از من در ایرا از من گرفت  هاسرنوشت آن دانمیم. نمنداشت هیرا جز پدر و سم یکه کس
 کردند.
 .افتمیمحبوبه، قبل از رفتنش م یهاحرف ادیبه  کنمیکه کنار پنجره، بارش آرام برف را تماشا م طورهمان

 شد،یم زیبه حساب وار یمال تو نبود! هر وقت پول شیکه از اون حساب داشتم قسمت ییهاراستش برداشت النازجان،
به اون حساب  یپول چیکه ه هیرو خواسته بود؛ حاال که چند وقت نی. پدرت افرستادمیخانوم م هیسم یرو برا شیقسمت

حساب  قی. من دنبالش گشتم و از طریریبگ میتصم دتخو ذارمیم ،یدونیو توهم همه ماجرا رو م شهینم زیوار
هرجا  یول ؛یکن یرو کنارش زندگ یمدت یبتون یحت دیصحبت کردم. تو شاو باهاش  دمشیکردم. د داشیپ شیبانک
 دلم. زیبه فکرتم عز شهیبمونه که من هم ادتیرو نیا ،یباش

 چه کنم. خواهمیکه م دانمیم کنم،یاست که حس م میبار در زندگ نیاول نیا و
 باشد! یااگر لحظه یاست، حت نیریش یقدر طعم خوشبختچه و
 رو بپوشم؟کدوم لباسم  -

 :دیگویو م اندازدیم ینگاه میها. آرزو به لباسدوزمیو چشمانم را به چشمان آرزو م اندازمیتخت م یرا رو میهالباس
 بهتره. یکی نیبه نظرم ا -
 .دهدیرا نشان م رنگمیاسورمه یبا دست مانتو و

 .رمیگیم نهیآ یروو روبه دارمیرا برم مانتو
 ؟یچ یخب روسر -

 !پسنددیها راهم آرزو نمهمان ییندارم. گو شتریب یتا روسر دوسه
 واسا. قهیدق هی -
 :دیگویو م آوردیم رونیرا ب یرنگ یاو شال سورمه رودیسمت کمد متخت به یاز رو یبا پرش و
 .ادیرو بپوش، به مانتوت هم م نیا -
 اشکال نداره؟ ؟یجد -
 با من؟ یشد یتعارف یبپوش بره دختر، از ک -
را روح  امدهیصورت رنگ پر ی. کمرومیم نهییو کنار آ پوشمیرا م میهاو لباس کنمیو از آرزو تشکر م خندمیم
آدرس را  ییتنهابه توانمیواقعاً امروز م دانمی. استرس دارم و نمکنمیرفتن آماده م یکم، خودم را براو کم بخشمیم
 نم؟یرا بب هیسم توانمیکنم؟ م دایپ
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 که زود برگردم. دیگویو م فشاردیآرزو دستان سردم را م ،یاحافظخد هنگام
! دیگویخودمان را م یهمان زود برگرد لفظ نکهیا ایکه بمان  دیبگو خواهدیم یعنی دهد؟یم یحرفش چه معن دانمینم

 است. امیقدم زندگ نیتررفتن، جسورانه نیو ا امیمن رفتن میدانیبه هرحال که هردو م
. میرا به محبوبه بگو نیرقمه نتوانستم ا چیکند؛ اما ه امیدرخواست از محبوبه را داشتم که امروز همراه یرو کاش

 .اندازمیم ی. اطراف را نگاهشومیم ادهیآدرس در دستم پ یو حوال شومیم نیسوار ماش
 !کندیم یزندگ ییجا عجب
 یبستو مبهوت به دنبال کوچه بن جیکم ندارند. گ یزیچ ،ییبایاز ز کدامچیبزرگ و بافاصله از هم که ه ییهاخانه

و خودم را از گم شدن  دمیپرسیم ینبودم آدرس را از کس یآن باشد. اگر خجالت یدر ابتدا یکه خانه باغ گردمیم
 اما... دادمینجات م

کوچه مورد نظر را تا باالخره  سنجمیبرگه م یرو ۲۵ یو پالکشان را با شماره کنمیها را نگاه مخانه یکییکی
 .رومیطرفش مو به نمیبیم
 قرار دارد. یمیبزرگ و قد یکه سمت چپش خانه باغ کیبار یکوچه کی
هم  رونیآن افزوده است. درختان بزرگ باغ از ب یاش به کهنگزنگ زده یهاکه قسمت درنگیدرب بزرگ و سف کی

 .ندازدیب یرا نگاه درنگیدر سف نیکه پشت ا کندیرا وسوسه م یو هر کس خوردیبه چشم م
دارد.  یخاص یبزرگش هماهنگ یهاآن با پنجره ینما یدیو سف داستیهم پ رونیاز عمارت داخل باغ از ب یقسمت

فرسوده و  یرونیب یوارهایاست، خصوصاً که د تریمیاطراف قد یهاعمارت ریحدس زد که عمارت از سا توانیم
باشکوه و بزرگ است!  یداخلش قصر مارتباغ و ع نیمن ا یاما باز هم برااز آن آجرنما شده است؛  ییهاقسمت

 واریکه از د ستیدرخت انگور یدهینامنظم و خشک یهابرگ کند،یتوجهم را جلب م شتریکه از آن خانه ب یزیچ
 را پوشانده. واریاز د یشده است و قسمت ختهیاز آن داخل کوچه ر یزده و کم رونیخانه ب

سمتش و به شنومیرا م ییپا یتا پالک خانه را بخوانم که صدا زنمیرا کنار م یاو با دست شاخه ستمیایدر م کنار
 .گردمیبرم
 راه رفتن کرده است. دهیدر دستش او را مجبور به خم یدهایخر ینیکه سنگ نمیبیرا م سالانیم ینگاه اول زن در
فاصله هم مشخص  نیچشمانش ازا ی. گودنمیبیرا منه چندان الغرش  یو بعد صورت خسته؛ ول شودیم کینزد

 د؛یآی. چشمانش خسته به نظر مدهندیم اشیاش نشان از افتادگپوست سبزه ینشسته رو یهاوچروکنیاست. چ
 .باردیم شیهااز صورت و چشم یهمه، مهربان نیاما با ا

 .کندیم انیسرش را نما یرو دیسف یاز موها ییهااش رگهعقب رفته یاست و روسر شیدهایبند خر دستانش
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اش هم چهره شود،یکه م ترکینشانده. نزد شیدو ابرو انیم قیعم یصورت و خط یرو یهم اخم شیبارها ینیسنگ
 و البته آشناتر. شودیتر مکم واضحکم
 باشد! هیزن، سم نیا نکهیآشنا باشد جز ا میچهره برا نیندارد که ا یلیدل چیه

بلند خودم را به  ییها. باقدماندنیسنگ یادیز شیکه بارها برا دانمیچه کنم، فقط م دیکه با دانمیو نم شومیم ناآرام
 :میگویو م رسانمیاو م

 کمکتون کنم. دیبزار -
 .ستین یممنون دخترم، راه -
 هیخودم را نگه دارم و ناگهان سم توانمینم نیاز ا شتریام را جمع کنم؛ اما بخنده کنمیم یو سع کنمینگاهش م رهیخ

 .رمیگیرا در آغوشم م
 ه؟یکارا چ نیشده؟ ا یزیدخترجان! چ -

. کندیو تنها نگاهم م دیگوینم یزی. چشیهابه چشم زنمیزل م امیاشک یهاو باچشم کنمیرا از او جدا م خودم
 .زندیچند لحظه بعد نامم را صدا م

 من. زیشم عزمن فدات ی. الهدیدرسته؟ الناز کوچولو دختر سع یالناز! تو الناز -
بار نوبت اوست که مرا در آغـ*ـوش  نیو ا شودیم لیتبد نیقیشکش به  ند،یبیلبم م یرا که با لبخند رو سکوتم

 .ردیبگ
کرد و همزمان  هیخوشحال بود، گر شودیکه چطور م کنمیتجربه م امیبار درهجده سالگ نیها را اوللحظه نیمن ا و

 .یکرده باش بیرا ترک نیریکه دوطعم تلخ و ش ییهق زد! گوبا لبخند هق
 .کندیم امییو به داخل راهنما اندازدیرا به داخل قفل م دیتر است. کلهم از من هول هیتر و سمهول هیاز سم من

 پروشگاه داخل باغ است! یبه بزرگ یاخانه
 .زدلمیعز ایطرف دخترم، ب نیاز ا -

و به  کندیدرش را باز م هیکه سم اندازمیکوچک را نگاه م یاتاقک یجا کنار در ورودو همان دارمیاز خانه برم چشم
 .کندیداخل دعوتم م

متر باشد. در  ۲۰از  شتریب دیآی. به نظر نمسوزدیم شیدلم برا نم،یبیرا م رشیاتاق کوچک و دلگ شوم،یکه م وارد
 را گنجانده. زیچکوچک همه یفضا نیهم

 را گرفته. واریاز د یمیوجود دارد که ن قیبزرگ و عم یطاقچه کی وار،ید نییراست و پا سمت
 .وانیگذاشته شده و کنارش هم چند دست بشقاب و ل یمیقد یطاقچه، سماور داخل

 گاز کوچک و کهنه هم کنج همان طاقچه هست. کی
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 اند.بسته شده یاست که با کش کوچک شده زانیآو یرنگ یهابزرگ پرده یطاقچه نیا دوطرف
 یکوچک سبز و صورت یهااست. هردو گل یکیکوچک کنار در  یپنجره یرو یطاقچه با پرده یو رنگ پرده جنس

 اند.کرده بایز ینینشطرز دلاتاق را به یدارند و فضا
 اتاق قرار دارد. یبزرگ هم باال یدر چوب کیکف اتاق پهن شده است و  یقرمزرنگ فرش
 است. نینشدل شیهایوکاست با وجود تمام کم اتاق
 .ندینشیپرده به دل م زیسبز و ر یهابا گل شانینشانده شده که هماهنگ وارهاید یرو یرنگکم سبز

 .شودینم دهید یگرید زیگذاشته شده، چ هیچهارپا کی یخانه که رو یگوشه ونیاز تلوز ریغ به
و دستم را در دستانش  ندینشی. کنارم مکندیسماور را روشن م عیو او هم سر نمینشیم یاگوشه ه،یتعارف سم با
 .میهابه چشم زندیو زل م ردیگیم
 دم؟یقشنگ رو ند یهاچشم نیچند وقته ا یدونیم -
 .اندازمیم نییو بعد سرم را پا زنمیم یخجالت لبخند با
 :دهدیامه مکه انگار بدجور دلش پر است اد هیسم و
 ما حروم بود! یفقط برا یخوش نکهیروزگار، مثل ا یه -
 یو آه و ناله کس کندیکار است. او کار خودش را م نیتردهیفایروزگار ب نیگله کردن از ا امدهیفهم یبه تازگ ه،یسم »
همان  شهیرا بردارد و به ر شهیت شود،یم رانیو شتریهر که ب ندیاصالً نشسته است تا بب ،یدانیندارد. م یتیاهم شیبرا

به  شهیحواست هست که روزگار ت چیشده است، تلخش نکن. ه نیریش امصهقسمت از ق نیبزند. گله نکن! حال که ا
 «دست منتظر است؟

هفت سالت بود. هنوزم باورم  ای شیش دیشا دمتیکه من د یبار نیواسه خودت. آخر یشد یخانوم ،یبزرگ شد -
 .یکه کنارم نشست شهینم

 :دیگویو م کندیم بغض
 .خوندمیم ییو برات الال یدیخوابیمن م یپاها یبود که رو روزید نیانگار هم -
 اشیناراحت یوقت یول کشم؛یبدهم، راستش خجالت م اشیداراش پاک کنم و دلگونه یاشکش را از رو خواهمیم

 .آورمیتاب نم گرید نمیبیرا م
 نکن. هیتو رو خدا گر شتمیمن االن پ گه،ینداره د یناراحت -

 :دیگویو م کندیحالتش را عوض م عیسر
 .دی. ببخشکنمیم هیمهمون برام اومده و من دارم گر هیسال  یبعد از کل نیالناز. بب کنهیم وونهیآدم رو د ییتنها -
 .هیچه حرف نیا کنمیخواهش م -
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 .یکن فیهمه سال رو تعر نیا یکنیوقت نم مدونیم یخبر؛ ولبگم چه خوامیم ؟یخوب نمیبگو بب -
 .دمیقد کش نکهیچند وقت، به جز ا نیا وفتادهین یاتفاق چینه اتفاقاً ه -
 !فهممیکارو کرد. واقعاً نم نیواقعاً چرا پدرت ا فهممیبرات. اونجا سخت گذشته بهت؟ نم رمیبم -

 :میگویوم کشمیم یقیعم نفس
 سخته که... -

حرفش و حرفم را  رود،یناگهان حواسش به سماور م هیو سم دیآیقل سماور مقل یحرفم را شروع نکرده، صدا هنوز
 :دیگویم زدیریم یطور که چا. همانکندیسرعت فراموش مبه
بزرگ  قدرنیمدت، وگرنه ماشاهلل ا نیا یبود ششیخانوم اومده بود و بهم گفته بود که تو پ هیراستش دروغ چرا؟  -

 !ارمین ادتیشدم که  ریپ قدرنیو من هم ا یشد
 !یطورنیا نینگ -
 .گهید قتهیحق -
شکسته شده.  د،یگوی. خب راست هم مشودیو الل م آوردیکم م شهی. زبانم هممانمیو مات م میچه بگو دانمینم

 اختالف دارد!با محبوبه  یشتریب یهااش، سالاست؛ اما چهره شتریاز محبوبه ب یسال ۱۰ -۱۵سنش
از کدام شروع کنم و باکدام ختمش کنم؟ اندازه هجده سال  دانمیبپرسم؛ اما نم هیاز سم دیها دارم که باسؤال یلیخ

 شود؟یتمام کرد م قهیبا چند دق شودیسؤال را که نم یدور
 .گذاردیم میرا جلو یکیو  زدیریرنگ مخوش یدو استکان چا هیکه سم خالصه

 خانوم؟ هیسم -
 .یگفتیاسمم رو م یزبون نیریبا ش هاتیکه بچگ یجورصدام کن! همون یخال هیجان دلم، همون سم -
 .میگویم یاو باشه خندمیم
 ن؟یکنیم یتنها زندگ نجایشما ا -
 نظافت. یبرا ادیها مشنبهپنج یرو خانوم اکبر شیبق ه؛یو آشپز دیخدمتکارم. البته کارم فقط خر نجاینه دخترم، من ا -

 سخت باشد؟ یکارها نیمجبور به انجام ا دیبا هی. چرا سماندازمیم نییرا پا سرم
 چند وقت. نیا نیشد تیاز من اذ شتریانگار که شما ب -
. اون کنمیخواب، خدا روهم شکر م یبرا ییجا هیخوردن و  یلقمه داشته باشم برا هیکه  نی. همستیکار که عار ن -
 .هییتنها ارهیدر مکه آدم رو از پا  یزیچ
 .زنمیم هیو حرفم را به سم کنمی. تمام قدرت زبانم را جمع مکندیتر به ماندن محرفش مرا مصمم نیا

 بمونم. شتیمن هم اومدم که پ -
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 .کنمیدار مو حرفم را دنباله کنمی. هول مدیگوینم چیو ه ماندیمات م هیسم
 !نیالبته اگه شما بخوا -

 را کنارش باشم؟ یمدت توانمی. مگر محبوبه نگفته بود مدهدیآزارم م هیسم سکوت
 شه؟یم -

 :دهدیلکنت گرفته باشد، جواب م هیکه سم ییگو
من...  دن؟یاجازش رو بهت م ؟یبمون نجایواقعاً ا خوادی.... دلت میعنی ؟ی. چرا نشه تو... تو مطمئنشهیمعلومه که م -

 بهتر؟ نیاز ا یشکرت چ ایبگم! خدا یچ دونمیمن واقعاً نم
 :میگویو م رمیگیرا م هی. دست سمخندمیو م شومیخوشحال م ه،یسم یخوشحال از
 نباشه برات. یاگه مشکل یمن که از خدامه؛ ول -
. خانوم هم نجاستیباالخره خونه من هم ا یوآمد بشه؛ ولرفت یلیخ دینبا نجایدرسته ا ،ینه قربونت برم چه مشکل -

 .شدیباور نم ی. محبوبه خانوم بهم گفته بود؛ ولگهینم یزیچ یکنه؛ ول یبدخلق دیشا
 خانوم؟ -
برسم. اندازش رو که  نجایبه سرو وضع ا کمیقبلش من  یگفتی. فقط کاش مگمیجارو م نیآره دخترم، صاحب ا -
 حداقل... یکنم؛ ول یکار تونمینم
 صحبتش را ادامه دهد. گذارمیو نم پرمیحرفش م انیم
 .ستیمهم ن اشهیباشم. بق شتیکه پ خوامیمن فقط م -

و گاه اشکش را با پشت دستش  خنددیاست. گاه م ترزدهجانی. او ازمن هم هشودیم یباز هم چشمانش اشک هیسم
 .کندیپاک م
 که چه کنم! دانمینم یو من از سرخوش میکشیرا سر م مانییخاطر و خوشحال، چا آسوده
*** 

وگرنه  روح،یکه زمستونه و درختاش همه ب فیبهشت. ح یباغ به قشنگ هیقصر.  یخونه به بزرگ هیآرزو،  یوا -
از اونجا باغ  یتونستیپنجره داشت م هیبود.  یدنج و نقل یلی. خیدیرو ند هی. اتاق سمشدیخود بهشت م یجد یجد

که  یداشت. اون در چوب یو صورت سبز و قرمز زیر یهاش گالرنگ بود و پردهکم یلیسبز خ واراشی. دیرو نگاه کن
بود که آدم  دهیوجور چو جمع قهیخونه رو با سل قدرنیقدر خونه رو قشنگش کرده بود. اچه یدونیاتاق بود نم یباال

آشپزخونه بود، براش از همون  یخونه هم که به جا نییو نگاش کنه! تازه اون طاقچه پا نهیفقط بش خواستیدلش م
قدر دلم چه یدونینم یگوشه. وا هیکوچولو هم گذاشته بود  ونیزیتلو دونههیکه گفتم زده بود. آها،  ایپرده رنگ
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 ی. حتماً اونجا روهم کلنمیبیباالخره که م یکه روم نشد بهش بگم؛ ول فیفقط ح نمیپشت اون درو بب خواستیم
 اگه... یعنیقشنگش کرده. 

 :دیگویو م دهدیسر م یخنده بلند آرزو
 بکش! امینفس هیباشه بابا،  -
. نمیاون ساختمون بزرگه رو بب یتو خوادیقدر دلم مچه یاگه بدون ی. وایچیکه ه نایعه! نپر وسط حرفم. حاال ا -
بود، البته  یمیقد یکمهیاتاق. فقط  نیا یتراس داشت به بزرگ هیقدر قشنگ بود که! طبقه دومش چه یدونینم
 ...یلیخ

مرا  تواندیم دمیجد یگوش ی. تنها صداکنمیم فیآرزو تعر یبرا ام،دهیکه د ییزهایاز چ زیر کیو  دهمینم امان
 یسمت گوش. بهدهمیآرزو م یهابه گوش یو استراحت دارمیدست از حرف زدن برم یگوش یساکت کند. با صدا

 محبوبه است. روم،یم
 الو، سالم. -
 ؟یسالم النازجان، حالت چطوره؟ خوب -
 ن؟یخوبم، شما خوب یمرس -
 .نجایا ایسرب هی یندار یخداروشکر! النازامروز اگر کار -
 چرا؟ -
 اومدن. نجایا یبرا یگشتینم لیچرا! قبالً دنبال دل -
 .امیاالن م نیآخه... چشم، هم -
 ؟یندار یمنتظرتم جانم، کار -
 نه، فعالً. -
 .کنمیرا قطع م یگوش و

 :آرزو
 م؟یبکش ینفس هیماهم  یبر یخوایم ییآخ جون، جا -

 .کنندیم دنیو من راهم وادار به خند خندندیم همه
 نیکوچک بهتر یزهایبا چ یآن ننشسته بود. خوشبخت یرو یابود وخنده امدهین میهالب یرو یبود حرف هامدت
 .استیدن ییدارا

 ام.نگران شده یتا به پرورشگاه بروم، راستش کم شومیعجله آماده م با
*** 
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 کنمیو ها م رمیگیدهانم م ی. دستم را جلوکشمیم رونیرا از دستم ب میهاو دستکش کنمیم تیهوا شکا یسرما از
 شهی. محبوبه هم مثل همدهمیو سالم م شومیبلند م شود،یباز شود. هم زمان، محبوبه وارد اتاق م میهادست خیتا 

 .ندینشیم نارمو سپس ک کندیم هیآغـ*ـوش و سالم گرمش را به من هد
 دلم برات تنگ شده بود. یالنازخانوما، چه خبر؟ حساب یشد دایکم پ -
 دارم. یخبر هی یول شه؛یخدا من هم دلم تنگ مبه د،یببخش -
 جانم بگو. -
 هم... گهید ی. هفتههیسم شیرفتم پ -

 .شودیدار محرفم کش شود،یمحبوبه برداشته م یهالب یکه از رو لبخند
 ...شهیهم یکه... که برا خوامی... مگهید یهفته -
 :دیگویو م پردیحرفم م انیم
 ندارم. یمن هم حرف یترراحت یجورنیاگه ا یطاقت دل کندن ندارم ازت؛ ول -

 .گذاردیو در دستم م آوردیم رونیرا ب یکارت زشیم یو از کشو شودیبلند م شیاز جا بعدهم
. بهش دست نزده بودم، فرستادیم بارکیکه پدرت برات هرچند وقت  هیپول یتو باز کردم. همه یحساب رو برا نیا -

 خودت باشه. شیوقتشه که پ گهیاالن د
 .کندیرا قطع م میصدا شیهابزنم، با ادامه حرف یحرف میآیم تا
! بهت زنگ یریجز من نم یسراغ کس یو هر وقت کمک الزم داشت شهیاما هم ؛یستین نجایا گهیدرسته که د -
قدمت  یو خونم هم به روت بازه. هروقت اومد نجای. در ایهم توقع دارم بعد از بوق دوم جواب بد شهیو هم زنمیم

 چشم. یرو
 .گذاردیبزنم که باز محبوبه نم یحرف خواهمیم
 .کنهیتو رو م یتابیب یلیخ ،یلیل شیاالن هم پاشو برو پ -
 محبوبه... -
 . حرفام رو زدم.گهیپاشو برو د -
و  گردمیطور که هرچند قدم بازمآرام همانکار کنم و مجبورم به حرف محبوبه گوش دهم. پس آرامچه دانمینم

 .شومیاز اتاق خارج م کنم،یمحبوبه را تماشا م
 .شودیمحبوبه مچاله م یهااز حرف قلبم

 .کندیها خراب مو به خداسپردن هایامروز را خداحافظ ینیریش باالخره
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باز  شودیمگر م یلی. آخر بدون لگذارمیم شانیرا مقابل همگ یلیطرف بگذارم، ل کیها و خاطرات را که آدم یهمه
 انشیب نیریبدون لحن ش اش،یدیمروار یهابدون چشم ،یلیفر و خوش رنگ ل یبدون موها ایمگر دن د،یهم خند

 شهیمطلق باشد، هم یخوش ایدن نیدر ا شودینم ست؟یچ یدانیتو را هم با خود ببرم. اصالً م شدیکاش م ارزد؟یم
 !ردیرا بگ اتقهیشود و  دایپ یزیچ یغم کی یسروکله دیبا
 !آورمیدرم یلیل یدور ی تنگم را از عزا ِدل یو حساب کنمیم یباز نم،ینشیها کنارش موساعت نمیبیرا م یلیل

از  یاز مشکالت و انبوه یحس پرواز دارم. کوه ام،یلیکه کنار ل یکه بگذرم، زمان امیزندگ یهایریدرگ یهمه از
 لـ*ـذت راببرم. تیاز پروازم نها شودیباعث م دهد،یکه او به من م یهم اگر درآسمان باشد، پر پرواز اهیس یابرها
 ست،یسخت ی. لحظهکشدیکار راهم محبوبه م نیبه خوابگاه بازگردم و زحمت ا دیبا شود،یم کیهوا که تار کمکم

 یخود جان کندن است. محبوبه که رو ،یکه دوستشان دار یمثل جان کندن. مثل که نه، دل کندن ازکسان یالحظه
 :زندیم می. قبل رفتن صداکنمیم یو از او خداحافظ کنمیدر را بازم ستد،یایکه م نیو ماش زندیترمز م

 ؟یال -
 بله؟ -

 :دیگویو م کندیم یمکث
 مواظب خودت باش. یلی... فقط خیچیه -

 .آورمیخودم نم یو به رو شومیمتعجب م اشیناگهان ازحرف
 چشم، خدافظ. -

بود که  یبزند؛ اما چه حرف خواستینبود که م یحرف« مواظب خودت باش.»که  دانمیم یول کند؛یم یخداحافظ
 !دانمیداد، نم حیخوردنش را به گفتنش ترج

*** 
خاطرات، نوبت  مینوبت بستن چمدان است، نوبت تقس گری. دشودیظارم باالخره تمام مو انت گذرندیهم م یاز پ روزها

 .ینوبت مراقب خودت باش و در آخر نوبت خداحافظ سپارمت،یبه خدا م
 میبا مر میها و دعواهااز طعنه ی. آسودگدیآیاتفاق بدم هم نم نیسخت است؛ اما از ا میکندن از خوابگاه گرچه برا دل

در خاموش  ینشسته است را سع میدر گلو یکه هنگام خداحافظ یاست. بغض نیتراز ندا و آرزو سخت ییو جدا نیبهتر
 مییایب رونیاز آغـ*ـوش هم ب دیآیکنم. دلمان نم یخداحافظ رزواز آ دیلحظه که با نینگه داشتنش دارم. مخصوصاً ا

 :دیگویم کنانهیو گر ستادهیو ندا هم کنارمان ا
 .دینیبیهم رونم گهیانگار د نیهم رو بغـ*ـل نکن یجورهی ا،هوونهید -

 :میگویو م مییآیم رونیاز آغـ*ـوش هم ب باالخره
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 ...دمیاز کجا معلوم؟ شا -
 است. نیغمگ یکاف یلحظه به اندازه نیبهتر است. ا میرا نگو اشهیبق

 :ندا
 .یایب نجاینداره، قول بده بازم ا دیشا -
 چشم. -

 :آرزو
 .یما، با پدرت باش دنید یاومد یوقت کنمیدعا م برات -
بار  یکنم، پس برا هیگر خواهمیندارد. نم یطاقت خاموش گریو بغضم د زندیآرزو، اشک در چشمم حلقه م یدعا از

 .رومیم رونیو ب دارمی. چمدانم را برمستین میلحظه مر نیکه در ا کنمیو خداراشکر م کنمیم یآخر خداحافظ
 کنمیتر ماست. شالم را دور صورتم محکم دنیدرحال بار یدی. برف شدنمیبیزردرنگ را م یداخل محوطه تاکس از

 .رسانمیم یو خودم را به تاکس دارمیو چمدان را برم
 ی... نه طاقت خداحافظیلیل نکهیاز محبوبه ندارم و ا یخبر ستیبه پروشگاه بروم. مدت دیبا ه،یاز رفتن به خانه سم قبل

 هم آزاردهنده است. یلیاز ل ییفکر جدا ی. حتزنمیسر م یلیبا او را دارم و نه قصدش را. هر موقع که بتوانم به ل
 د؟ینگه دار نجایا شهیآقا م -
 نبود؟ عوض شد؟ نجایخانوم مقصد که ا -
 .گردمینه، برم -
 .کنمی. در را باز مدومیم یبرف نمانم تا ساختمان اصل ریز نکهیا یو برا شومیم ادهیپ نیماش از
 !ادیم یعجب برف -

 .کندیتوجهم را جلب م ییو صدا تکانمیرا م لباسم
 الناز؟ ییسالم، تو -

 .دیآیم رونیکه از اتاق ب نمیبیرا م یو خانوم محمد رمیگیرا باال م سرم
 محبوبه جون هستش؟ ،یسالم خانوم محمد -
 .ستشیاومد مجبور شد بره سفر. ن شیپ یبراش کار روزید یخانوم وطن -
 واقعاً؟ -
 .ارنیب ییتو بگم برات چا ایب زم،یآره عز -
 به من نگفت؟ یزیبرم. پس...پس چرا چ دینه با -

 :پرسمیو بعد م کنمیمکث م ی. کمدیگوینم یزیو چ اندازدیباال م یاشانه
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 نم؟یرو بب یلیل شهیم -
 نکن. دارشیاحواله ب ضیمر کمهیتو اتاقشه،  -
 شده؟ یچ -
 ست.ساده یسرماخوردگ هی ست،ین یزیچ -

و بغضم را قورت  کنمیرا نوازش م شیوضع ندارم. موها نیرا در ا یلیل دنی. طاقت درومیم یلیسمت اتاق لبه نگران
 .دهمیم
 «تو! یقدر تب دارچه زمن،یشم عزفدات یاله»

و  کارمیم اشیشانیدست و پ یرو یا. بـ..وسـ..ـهدیآینمکنم و محکم بغلش کنم؛ اما دلم  دارشیب خواهدیم دلم
منتظر، هول  یراننده تاکس یادآوری؛اما با  کنمیو نگاهش م ستمیایم ی. مدتکشمیم شیکه کنار زده را رو ییپتو

 دارم! یبیشوره عجدانم چرا دلی. نمرومیو م دارمیو دست از نگاه کردن برم شومیم
 .کنمیم شیو از دور تماشا گردمیبارآخر برم یبرا شوم،یدر که م کینزد
 .یکاشت نجایساعته ما رو ا کی ؟ییخانوم کجا -
 انیرا ندارم پس تا پا شیجوابش را بدهم؛ اما رو ییبا پررو خواهدی. دلم مشومیراننده، سوار م یبه غرغرها توجهیب

 خاطرات. یادآوریاز جنس  ی. سکوتکنمیسکوت م ریمس
 گذارمیم رونیکه نگه دارد و بعد هم چمدانم را ب میگویبه راننده م نمیبیبست و همان خانه را که مکوچه بن همان

 ی! راستش هربار که سوار تاکسکنمیپول را پرداخت م یترآسوده الیبا خ بارنی. اکنمیرا حساب م یو پول تاکس
به من بدهد. آدرس  یکه باز هم محبوبه پول خواستیمن لمرا داشتم که پولم تمام شود و د نیا ینگران شدمیم

 بیراحت است که دستم درج المیبروم؛ اما حاال خ ادهیپ ایبا اتوبوس و  توانستمیپرورشگاه هم سر راست نبود و نم
 روم.یسمت در مو به افتمیراه م عیسر نمینکنم! با چمدان نه چندان سنگ یحواسم باشد ولخرج دیخودم است. فقط با

جداگانه داشت. اگر صاحب خانه جواب دهد چه  یزنگ هینه؟ کاش اتاق سم ایزنگ خانه را بزنم  دیکه با دانمینم
سرما،  بارکی شیچند ماه پ نی! همدهمینم حیترج زیچچیزدن و سرما خوردن را به ه خیام؛ اما برف مانده ریز م؟یبگو

 را برتنم بچشم! ینوازش برف زمستان خواهمینم بارنی. ادمیکش یماریلرزاندم و دوماه ب
 دهمیزنگ فشار م یدستم را رو تریطوالن گرید بارکی. شودینم یخبر مانم،یو منتظر م زنمیزنگ خانه را م پس

 :دیآیم ییصدا ،ی. پس از انتظار کوتاهگذارمیم بمیدستم را در ج عیو سر
 ه؟یک -

 کرده بود! فشیتعر میبرا هیکه سم خوردینم یرزنیبه پ شیصدا
 ؟یخوایم یوکالهه! چشال ریکه همش ز افتمیق ؟یزنیچرا حرف نم ه؟یگفتم ک -
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 :میگویو م شومیم دستپاچه
 خانوم کار دارم. هیبا سم -
 ؟یچ -

 :میگویم یبلندتر یو باصدا زنمیشالم را کنار م بارنی! ارسدیدرست به گوشش نم ییشال کاموا ریز میصدا
 خانوم کار دارم. هیبا سم -
 .یاشتباه اومد -
 .شودینم دهیشن فونیاز آ ییصدا گرید و
 «همون خونست. نیکه اشتباه اومدم؟ امکان نداره! ا یچ یعنی»
سرم سربه خواهدیم یکس یعنیدوباره زنگ زدن را هم ندارم.  یکه چه کنم. رو دانمیو نم مانمیو سردرگم م جیگ

 .یام و عصبکالفه شده ی. حسابندیمرا بب خواهدیشده و نم مانیپش هیهم سم دیشا ایبگذارد 
مقابل  یباز هم شرمندگ م،یمر یهاباز هم به خوابگاه برگردم؟ باز هم متلک دیباز نشود، با میدر به رو نیاگر ا یعنی

؛ اما قبل از زنگ بگذارم یدستم را رو خواهمیندارم. م یگرید یفکرش هم آزاردهنده است. چاره یمحبوبه. نه، حت
 .شودیکار در باز م نیا

شده است  دیقدر شدبرف آن گری. دشومیداخل م عیو سر دارمیو هم خوشحال، چمدان را برم شومیمتعجب م هم
 .کنندیم ینیسنگ میهاپلک د،یآیفرود م میهامژه یرو شیهادانه یکه وقت

و در  کندیاز من استقبال م یگرم. بهکندیدر را باز م هیو چند لحظه بعد سم زنمیدر م ستم،یایم هیاتاق سم کنار
 یکنار کرس بردیو مرا م ردیگیو بعد هم دستم را م اورمیب رونیرا ب سمیخ یهالباس کندی. کمکم مکشدیآغوشم م

 .نشاندیم
 .یکرد خی یحساب زم،یپتو رو بکش روت تا گرمت بشه عز -
 :میگویو م کنمیآن انداخته نگاه م یکه رو یرنگ یکوچک و پتو یکرس به
 سرد شد. ییهوی یلیهوا خ -
 سر کرد. نجایا شهینم یکرس نی. زمستون بدون ادمیهم تازه چ یآره، اتفاقاً بساط کرس -

 .ردیگجان  یام کمکرده خی یها و پاهاو دست کشمیم میرا رو یکرس یپتو
 :دیگویاست م ختنیر یکه مشغول چا هیسم
کردم. اصالً از  دیگذاشتم، خر یکردم، کرس زیجا رو تم. همهکردمیم یامروز لحظه شمار یقدر براچه یدونینم -

 دوباره جون گرفتم. دمیتو رو د یوقت
 :میگویو م خندمیم
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 کنن؟یم یاون خونه چند نفر زندگ یتو یخوشحالم، راست یلیمن هم خ -
 .ندینشیم میروروبه ،یسکر ریو خودش هم ز گذاردیم یکرس یرا رو ییچا هیسم
 .یرو داغ داغ بخور تا گرم ش تییچا -
 .دهدیبعد هم جواب سؤالم را م و
 .ششیاش هم اومده پکه نوه هیچند وقت هیتاج بود. فقط خانوم -
 شه!پس اون پسره نوه -
 پسره؟ یدونیاز کجا م -
 خب، زنگ درو زدم اون برداشت. -
وگرنه خودم دم در منتظر  یایم یچه ساعت دونستمیاصالً حواس ندارم که! نم یوا یا ؟یزنگ اونجا رو زد -
 .کردمیباز م یزدیدر م موندمیم
 بد شد؟ یلیخ یعنی -
شرمنده  ،یشد سیبرف و خ ریز یموند نیخودم بود. حتماً بخاطر ا ری.تقصیایتاج گفته بودم که منه، به خانوم -

 دخترم.
 نداره. ینه، اشکال -

 :دیگویو م نوشدیرا م اشییاز چا یکم
هفتاد  یباال اده،یتاج. سنش هم زخانوم میزنیصداش م گهید یبانوئه. من و خدمتکاراخونه اسمش تاج نیخانوم ا -

 نوه رو داره. دونههی نیهم یساله؛ ول
و  کنمی؛ اما سکوت مدانستن شتریب یبرا دهدیکه قلقلکم م ستییپراز معماها کند،یم فیتعر میکه برا ییماجرا

 .شودیو بلند م کشدیرا سر م اشییهم تند و تند چا هی. سمکشمیرا سر م امییچا
 برم و غذا رو درست کنم. دیظهره، با کینزد یول شت؛یپ نمیدخترم، دوست دارم همش بش شرمنده -
 ن؟یگردیساختمون و برم یتو نیریغذا م هی یهربار برا -
 بهم، خونه هم که دادن. دنیحقوق م زجان؟یچه کنم عز -
 .رودیو م کندیم یو باز هم معذرت خواه کشدیم یآه

 .شودیکس مو نگران همه زیچکه ناگهان تنگ همه یتنها و دل مانمیم من
 که قصد سفر دارد؟ گفتیبه من م دینبا محبوبه

 هست؟ یلیحواسشان به ل هیمحبوبه نباشد، بق اصلً
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بلند  ردیگیجان م یکه کم امزدهخیسرد و  یرا از ذهنم دور کنم. پاها یافکار منف کنمیم یو سع دهمیتکان م یسر
تر خانه را دنج و بامزه یطاقچه گذاشته و حساب یروجا روبهرا که همان ی. کرسندازمیبه خانه ب یتا نگاه شومیم

 بایز یهاگلدان با گل فیچند رد میروروبه ،کنمیبازش م رامو آ رومیبزرگ م رنگیسمت همان در چوبکرده. به
خواب دو دست رخت یکیو کنارش هم  یلباسچوب کیاند. سمت راست هم شده دهیطاقچه چ یکه رو نمیبیم

است  دهیجا را مرتب چچنان همه قه،یبا ذوق و سل هیاما سم ست؛یخانه ن نیدر ا یوبرق و جذابپر زرق زیچچیاست. ه
 و تماشا کند. ندیدوست دارد فقط بنش آدمکه 
من است.  یخانه نجایکه ا شودی. هنوز باورم نمپوشمیم یو لباس راحت کنمیراعوض م میهالباس گذرد،یکه م یکم

اگر  یاست که دوست ندارم هرگز آن را از دست بدهم. حت ینیریخانه لـ*ـذت شهم کیخانه و  کیتصور داشتن 
 با تو نداشته باشد. ینسبت چیه خانهاگر آن هم یباغ باشد، حت کی یر ابتداکوچک د یآن خانه، اتاق

 گری. دکندیعمل م یآورزمستان مثل قرص خواب یو برف یابر یهوا نیدر ا یکرس یو گرما نمینشیم یکرس ریز
 .شومیم داریدر از خواب ب یفقط با صدا روم،یکه چه زمان به خواب م شومیمتوجه نم

 گفت: هیسم
 ؟یدیعه الناز جانم، خواب -
 خوابم برد. یک دمی! اصالً نفهمیوا یا -
 :دیگویو م خنددیم
 خودمون. یرو آوردم برا کمشهیپختم.  ییچه غذا نیبب ایب -
 .ردیگیام مو خواب را چشمان خسته کندیاتاق را پر م یهمه فضا اشیسبزقرمه یبو
دوست دارم.  شتریرا ب یابر ی. چه بهتر، هواستین دیاز خورش یو خبر ستیچنان هوا ابربرف بند آمده؛ اما هم گرید

 .نمیچیها را مو بشقاب اندازمیم یکرس یرو یاسفره ه،یبا کمک سم
 ام شد.. گشنهیسبزقرمه نیداره ا یی! عجب بویوا -
 تو؟ یشد یالغر مردن قدرنی. چرا ایری. بخور جون بگزمینوش جونت عز -
 واقعاً؟ -
 هاتم سرخ بود.ولپ یمپل بودتپل نیهمچ یبچه که بودبله،  -
 :میگویو م خندمیم
 .خوردمیموقع دستپخت شما رو مخب اون -

 .دیگویم یریخبه ادشیو  کندیم یاهم خنده هیسم
 .دیپرسیتاج از تو مخانوم ،یراست -
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 :میگویتعجب م با
 از من؟ -
تاج درو برات نشناخته. بعدش خود خانوم خانومهیسم یرو برداشته، گفت فونیاش آپسره، نوه نیکه اول ا گهیآره، م -

 باز کرده.
 شناسه؟یشما رو نم یعنی -
اسم  گمیم ی. از من بپرسهیهمش دنبال خوش گذرون دمیپسر واال تا اونجا که من د نی! ایدار یعجب دل خوش -

 .دونهیتاج رو هم نمخود خانوم
 .خورمیرا م میو غذا اندازمیباال م یاشانه
 .گذاردیاتاق م یو تو داردیو چمدانم را برم فیک هیاز غذا سم بعد
 بود. قدرنیوسعم هم یول ست؛یقشنگ ن یلیخ دونمیتو درست کردم دخترم. م یرو برا نجایا -
 ماله منه؟ نجایا یجد -
 آره دخترم. -
 که... شهیآخه نم ؟یشما چ یقشنگه؛ ول یلیخ -
. از اونجاهم تا قبل هیکرس نیو کارها رو انجام بدم. بعدش هم اتاق من ا امیبرم و ب دیبا قربونت من که همش -
 .کردمیاستفاده نم یایتو ب نکهیا

 اتاق کوچک شده بودم. نیا یفتهیچرا از ابتدا ش دانمی. نمکنمیو تشکر م پرمیبه آغوشش م یخوشحال از
 :دیگویو م زندیم یارا بـ..وسـ..ـه امیشانیپ هیسم
 ؟یبا من ندار ی. کارنمیبرم تدارک شام رو بب گهیمن د -
 کمکت؟ امیمن هم ب یخوایم -
 رو نگو. نیا گهید ،یتاج سر من باش نجایا یتو اومد -
 .بردیغذا را هم با خودش م یهاو ظرف رودیهم م هی. سممیگوینم یزیکه درست باشد پس چ میچه بگو دانمینم

 .شودیلحظه بعد باز هم در باز م چند
 !یراست -
 بله؟ -
 هم تازه دمه. ییبرا خودت بردار بخور. چا وهیدارم، م کیکوچ خچالیهی ن،ییپا یاتاق اون گوشه یتو -
 .یباشه، مرس -
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 یوقت هست برا یکاف یهم ندارد، به اندازه یبیبودم. ع دهیرا در اتاق ند خچالیقدر حواس پرتم که من چه یراستبه
 گرفتن. ادیو  دنید

*** 
که  یدیجد یو با باز رمیگیرا دست م امیگوش حوصلهی. بدیآیکه نم دیآیچشم نم نیشده است و خواب به ا شب

 فهممیو م کنمیم زیرا ت میها. گوششنومیم کینزد یااز فاصله ییکه صدا شومیم یام مشغول بازنصب کرده
و کنار پنجره  میآیم رونیب یکرس ریدار نکنم از زیرا از خواب ب هیسم کهیست. آرام، طوردر باغ ا کیصدا از نزد

 .شودیم تریها قوپچپچ یصدا روم،یم
 بهتر نبود؟ رونیب یومدیم -
 .ایب م،یترکه راحت نجایا -
تاج باشد. خانم ینوه دیاز آن دو با یکی زنمیاما حدس م شناسمشان؛ینم نم،یبیپنجره کوچک اتاق دو پسر را م از

فقط  شبمهین یکیتار یدارد. تو یترپهن یهاشانه یکیالغرتر است و آن  یگریاز د شانیکیبلند،  یدو پسر باقدها
سمت را به یگریتاج باشد که دخانم ینوه دیبا کندیدر را باز م هک یپسر الغرتر نی. حتماً همدید شودیرا م هانیا

 .کنمیباال پرت م یا. شانهشوندیشب گم م یکیو در تار کندیباغ دعوت م یانتها
 «!شنیم دایپ یکاریب یعجب آدما نجا،یپاشده اومده ا یکه نصف شب هیچه خبره! اون ک ستین معلوم»
 .رمیگیرا از سر م امیو باز گردمیبرم میو آرام به جا میگویرا م نیا

 شنوم،یآرزو را نم یصدا گرید شومیم داریهر روز صبح که ب نکهیعادت به ا برد،یزمان م یزیکردن به هرچ عادت
 .دیجد یبه زندگ د،یجد یشوم، عادت به خانه داریب یگرید یدر جا نکهیعادت به ا

 کردیزده مکه مرا ذوق اشیرنگ یهاخانه و پرده نیبه ا شتریروز بو من روزبه گذردیعادت کردن من هم م زمان
ام زدهخانه ذوق نیا یرنگ یهاپرده گریشدن. مثالً د یهم دارد مثل عاد ییهایادت کردن بد. البته عکنمیعادت م

کم کم گریهم که باشد نوبت آمدن بهار است. د ینوبت وکوچک است  یهایرنگ شدن خوششدن، کم ی. عادکندینم
وچند روز مانده به  ستیهم که باشد ب ی. شمردندزددیها را مبرف رحمانهیب نیو زم کندیم غیآسمان برفش را در

 .نیسبز شدن زم
 النازجان، حواست به اون سماور باشه من برم. -
 ام؟یمن هم ب شهیم جونهیسم -
 ؟یایتو کجا ب -
 .ییتنها رهیحوصلم سر م گه،ید امیبا تو ب -
 بگم واال! یچ -
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 .کشمیرا درهم م امچهره
 .گهید امیب -
 کن. باشه، پس اون سماورم خاموش -
 هیرا چند قدم جلوتر ازخانه سم میحال پا. تابهافتمیراه م هیسر سم و پشت کنمیبه تن م یلباس مناسب عیشوق ،سر با

 نگذاشته بودم.
 .روحشیبا وجود درختان خشک و ب یحت باست،یباغ واقعاً ز نیا

بزرگ دارند؛ اما  یر سه درختانتر در وسط. هبزرگ یباغچه کیباغچه در سمت چپ و راست باغ قرار دارند و  دو
 شود! دهیاز باغچه د یشتریب یهاییبایز دهدیزمستان اجازه نم

و  کندیعوض م یداخل جاکفش یراحت یهارا با کفش شیهاو کفش کندیدر را باز م هیسم م،یرسیعمارت که م به
 را عوض کنم. میهاکفش دیگویبه من هم م

 !ستین یوارید ندیبیکه چشم م یی. تا جاشومیخانه م وارد
 اند.وصل شده گریدکیبه  یکوتاه و سراسر یدو پله یلهیکه به وس خوردیسالن بزرگ به چشمم م دو

 شمردن خارج. یاست و از حوصله ادیها ز. تعداد پلهنمیبیم رنگیانقره یهابزرگ با نرده ییهاپله میروروبه
 .دهدیتر نشان مخانه را بزرگ یوارهاید ها،یواریروشن کاغذ د یکرم رنگ
اجازه را  نیسالن ا یاند و بزرگشده دهیو مخمل دارد که دورتا دورهم چ یبه رنگ زرشک ییهاسمت راست مبل سالن

 سالن باشد. یرنگ هم انتهاو کرم یمبل چوب دستکیداده که 
 سالن هم مخمل قرمزرنگ هستند. یهاپرده یحت

 .واریسالن کنار د یهم ابتدا یاستادهیسالن قرار داده شده و ساعت ا یگوشه یگرامافون
 ترسمیسرم را کج کنم، م دنشیقصد دبه خواهمی. نمستین دمیدر د ادیرو زروبه واریخاطر دسمت چپ؛ اما به سالن

 .ندیزده ببحال ذوق نیمتعجب و در ع یچهره نیآنجا باشد و مرا با ا یکس
شده در  دهیچ ینیو تزئ متیقگران لیبه وسا شومیم رهیو خ ماندیمان سالن سمت راست مبازهم نگاهم به ه پس

 کرده است! لیموزه تبد کیخانه را به  شتریشده که ب دهیدر آن چ ینیپر زرق وبرق و تزئ لیقدر وساآن. آن
 داره. لهیقدر وس! چههیقشنگ یعجب خونه -

 .افتدیسمت آشپزخانه به راه مو به زندیم یلبخند هیسم
 .میآیخودم مبه هیسم یکه با صدا شومیهمچنان مات نگاه کردن خانه م من
 ؟یالناز، کجا موند -
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هم به سالن سمت چپ  یو نگاه کوتاه رومی. جلوتر مافتدیو نگاهم به آشپزخانه م شنومیها مپله ریرا از ز شیصدا
 .اندازمیم
 سالن کامالً متفاوت از سالن سمت راست. کی

 تر است.کوچک یلی. از سالن سمت راست خدرنگیمبل سف دستکیو  بایو ز یتور ییهاپرده
 الناز! -
 شنومیم ییکه ناگهان صدا رومیسمت آشپزخانه مو به کشمیخانه م یهاتیدست از جذاب ه،یسم یبا صدا بارنیا

 .شودیتر مکه هر لحظه واضح و واضح
جوب. فقط  یتو زشیرو بر هاییدارا نیا یهمه ن،یخونه و اون زم نیبکن. ا یدوست دار یباشه، اصال ًهرکار -

 یکنیآدما که هرشب هرشب جمع م نیبکن. مگه ا یکه خواست یبعدش برو هر غلط نیصبر کن من سرم رو بزارم زم
 ادیو م نییپا ندازهیسرش رو م ییسروپایب هرسر راه که  یشده قهوه خونه نجایندارن؟ ا یدور خودت، خونه زندگ

 ک... ستین یبدونم کس خوامیم کارن؟یتو! اصالً اونا چ
 .رومیدنبالش مسرش بهو من هم پشت شودیدوان از آشپزخانه خارج مدوان هیو سم شودیقطع م صدا

 قلبش گذاشته است. یها نشسته و دستش را روپله یرو یرزنیپ
 .رودیسمتش مبه هیسم
 .اریآب ب وانیل هیخدا مرگم بده. النازجان  شده؟یچ ؟یتاج خوبخانوم؟ خانوم -

 .گردمیبه آنجا باز م ترعیو سر کنمیآب پر م یوانیو ل رومیبه آشپزخانه م عیسر
 یانفس آسوده شود،یکه حالش بهتر م ی. کمکنمینگاه م رزنیو نگران به پ دهمیم هیآب را به دست سم وانیل
 .دمشیکه آن شب ازپشت پنجره د ستیهمان پسر کنمی. دقت که منمیبیرا م یپسر میروروبه بارنیو ا کشمیم

 .یو مشک زیر ییهاالغر با چشم یدارد ، صورت یبلند قد
اش دقت که در چهره شترهمی. بباشدیاش ماو به خود و چهره تیاهم زانیازم یاش هم نشانرنگ کرده یموها

 توازن صورتش. یپهن؛ ول ییهالب ،یو قلم دهیکش ینی. بنمیبیدر او نم ینقص کنم،یم
وسال نشوم! کم سن رهیکه به او خ ستیاش کم نچهره تیقدر هم جذاباما آن نم؛یبیاش نمدر چهره یچندان ییبایز

زدن سنش، متوجه نگاهش  نیاش و تخممحو چهرهسال داشته باشد.  ۳۰حدود  دیآی. به نظرمرسدیهم به نظر نم
 .دهمیتاج نشان مموضوع خانم ریو خودم را درگ دزدمینگاهم را م عیو سر شومی. باز هم هول مشومیخودم مبه

به حرف زدن با آن حال  یبیعج لیچنان تمااما او هم کند؛یو آرامش م دهدیاو را دائم ماساژ م یهادست هیسم
 بدش دارد!

 دور خودت. یکنیهمون نکبتا که شبا جمعشون م شیبرو، برو جلو چشمم نباش. برو پ -
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 .کندیبار پسرک م چاریاما خوب ل زند؛یزور حرف مبه قلبش فشار آمده و به نکهیبا ا چارهیب ردیگیام محرفش خنده از
 !گهیدِ گم شو د -

 .کوبدیکم به هم مو در را مح شودیاز خانه خارج م یو عصب کشدیم یپوف پسر،
 قدرنیکه ا گهید یآره؟ توام به همون پدرومادرت رفت یکوبیمن م یشم. درو رواز دستت زودتر خالص رمیبم یاله -
 ...ییو رو چشمیب

 :دیگویو م گزدیگوشه لبش را م هیسم
 .یمبل راحت باش یرو نی. پاشو بشهاشهیتاج. زبونم الل بازم حالت بد مخانم گهیبسه د -

 یکیهمان نزد یمبل یتاج را روتا خانم کنمیم اشیاریکار  نیو من هم در ا کندیو بلندش م ردیگیرا م دستش
 .میبنشان

که  ستییهاوچروکنیاست و صورتش هم پراز چ فینح اریدارد؛ اما اندامش بس یبلند باًیقد تقر نکهیبا ا رزنیپ
 داده. هیروزگار به او هد

 .شیهاپلک یبا وجود افتادگ یاما برق خودش را دارد، حت اش؛یرنگ چشمان
 .کندیو خوب نگاهم م افتدیتازه نگاهش به من م تاج،خانم

 ؟یکه گفت هیهمون دختر -
 :دیگویو م کندینگاهم م هیسم
 بله. -

که  دانمیو م اندازمیم نیی. سرم را پاکندیمرا معذب م یموضوع کم نیمن است و ا یهردو نگاهشان رو حال،
 .شودیسرخ م میهاگونه

 هم مثل کوروش که جون به سرم کرده. یکی ن،یمثل ا یکیروزا،  نیقدر با هم فرق دارن اجوونا چه -
 .کندیم هیتاج به من هداست که خانم یدیهم لقب جد نیجوان جان به سر کننده نامش کوروش است؟ و ا نیا پس

پسر آخروعاقبتش  نیمعتادن؟ سالمن؟ ا کارن؟یچ ن؟یدور خودش ک کنهیآدما که هر شب جمع م نیا ستیمعلوم ن -
 رم؟یراحت بم الیبسپارمش و باخ یبه ک شه؟یم یبعد از من چ

 .ستیات باشه. باالخره آقاکوروش هم بچه که نباال سر نوه شهیهم تیتاج. انشاءاهلل که سانگو خانم طورنیا -
 .هیو خوش گذرون حیتفرساله است. فقط دنبال ۲۹یبچه هیهست!  -
 .ستیقلبت خوب ن یجان. براشما حرص نخور خانم -

 :دیگویو م کشدیم یقینفس عم تاجخانم
 من خوبم، تو برو به کارات برس. -
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 چشم خانم. -
 زودتر خوب بشه. یسرماخوردگ نیهم سوپ بذار، بلکه ا یکمهیناهار  یبرا -
 ؟یآقا کوروش چ یبرا -
 .یچیکوفت خورد! ه -
 رمیگیخودم را م یجلو یسخت. من هم که بهرودیو به آشپزخانه م دیگویم یو چشم داردیاش را نگه مخنده هیمس

 .افتمیراه م هیبه دنبال سم ند،یام را نبتاج خندهتا خانم
. او کنمینگاه م شیو با دقت به کارها ستمیایو من هم کنار دستش م شودیمشغول درست کردن غذا م هیسم

 لی! چنان با مهارت در آشپزخانه و با وسادهندیجان م یمزه شی. غذاهاامدهیکه تاکنون د ستیآشپز نیبهتر شکیب
 .کندیم یکه مراهم مشتاق به آشپز کندیکار م
خودمان  یاز غذا برا ی. کمندیچیرا م زیم هیسم شود،یو غذا که آماده م گذرانمیرا با او درآشپزخانه م یساعت چند

 .میشویو باهم از عمارت خارج م داردیرمب
قدر بتابد تا بهار منتش را آن خواهدینماند. م نیزم یاز برف رو یاثر گریبتابد و بتابد تا د خواهدی. مستیآفتاب هوا

 فرما شود. فیخرامان تشرسرمان بگذارد و خرامان
 یو حساب ردیگیهم باالخره محبوبه با من تماس م ی. بعد از مدتکندیاستراحت م یو محبوبه کم میخوریرا م ناهار
و مدت  کنمیم یزندگ هیکنار سم نجایهاست اسال کنمیحس م یچرا؛ اما گاه دانمی. نممیآیم رونیب اشیتنگاز دل

 شتریب هی. سمستییتنها رادشیتنها ا نجایام. راستش اشده ورام دگذشته یاز محبوبه و خوابگاه و زندگ ستیادیز
شده است. شب پس از آنکه  ادیروزها زورشان ز نیا یکه حساب میهاییو تنها مانمیاوقات در عمارت است و من م

باهم  امیو مثل همان زمان کودک ندیکنارم بنش یکم کندیفرصت م شود،یکامالً کارش در عمارت تمام م هیسم
 .میبگذران قتو

*** 
 جون؟هیسم -
 جانم دخترم؟ -
 ؟یگفتیم ییو برام الال دمیخوابیپاهات م یاون روزا که بچه بودم رو ادتهی -
 که اون زمان. ینداشت یسن ادته؟یقربونت برم  -
 بابام رو... ادمه،یاتاقم رو  ادمه،یرو  اتیمهربون ادمه،یخوندنات رو  ییالال ادمه،ی یول -
 .ماندیپنهان نم هیسم دیکه از د فشاردیرا م میگلو یبغض رسمیاسم که م نیا به

 .زمیریآرام اشک مو آرام گذارمیم شیزانو ی. مثل گذشته سرم را روندینشیکنارم م دیآی. مکندیم میصدا نگران
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 :دیگویو م کندیرا نوازش م میموها هیسم
 چرا؟ هیگر شد؟یالناز چ -
 :میگویهقم مهق انیم
 ه؟یس... سم -
 جانم؟ -
 اد؟ینم ادمیرو...  افشیق گهیچرا... چرا من... د -
 .زنمیم هیگر ریبعد بلندتر ز و

 .کندیرا نوازش م میبازهم موها هیسم
بعدشم  ندازهیم یی. جدانهیهم ایتورو ندارم. رسم دن یاشکا دنی. طاقت داینکن هیبرات. گر رهیبم هیسم یاله -

 . ارهیم یفراموش
 .بردیم ادمیو بامرور خاطرات اشکم را از  دهدیم امیدارباز هم دل هیخودم را آرام کنم و سم کنمیم یسع
. مثل جون خودش دوستت داشت. گرفتیخونه، اول ازهمه سراغ تو رو م ومدیهروقت که م دیآقاسع ر،یخبه ادشی -

 ییجدا نیباعث ا یچ دونمینم دونم،یوقتش ماله تو بود. من نم یخونه که بود همه ی. توذاشتیکم نم یچیبرات ه
 .نحس شد

 .شوندیم یتر جارسمج م،یهاو اشک کنمیرا پاک م میهادست اشک با
 ؟یکن فیبرام از اون روزا تعر شهیم ه،یسم -
 .کشدیم یآه
اون  یکه تو یعمرم رو تو اون خونه گذروندم. هنوز هم اتاق یروزا نی. بهترادمهیش رو چرا نشه؟ لحظه به لحظه -

 کردمیکرد که فکر م یبا من رفتار م یجور دیکم نداشت. آقاسع یچیاتاق کنار اتاق تو که ه هی. ادمهیخونه داشتم رو 
 ترش بودم.خواهر بزرگ یگذشته بود و جا ماز یموقع هم سناون نکهیام! با اخانوم اون خونه

و  ماندیم ییمثل الال شی. صداشودیم فیو داستانش تعر شوندیم یجار میهاو اشک کندیرا نوازش م میموها
را گوش کنم  شیهابمانم و حرف داریب خواهمیندارم و هرطور شده م دنیخواب الی. من خکندیم نیرا سنگ میهاپلک

 :میگویم شنومینم یآلودگراهم از شدت خواب شیصدا یحت نکهیبا ا
 بلندتر بگو. یکمهی -

 :دیگویم شنودیآلودم را که مخواب یصدا ه،یسم
 برات. گمیرو سر فرصت م شیشم بقبخواب فدات ریست. بگصدات خسته ادا،یبت مالنازجان، خوا -
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آرام  یبزنم. صدا یحرف گذاردیو نم دیآیسراغم مادامه بده؛ اما خواب زودتر به ستمینه خسته ن میبگو خواهمیم
 .کندیو اتاق گرم و رخت خواب راحت، کارش را م هیسم
کنارم  شیهایفارق از کارها و خستگ هیهستم که شب شود و سم نیبه انتظار ا کنمیصبح که چشمانم را باز م از

 ینه روزها ،یزندگ یکند. روزها فیکردنمان بود تعر یزندگ ینه چندان دور که روزها یهااز گذشته میو برا ندیبنش
 .میکنیم یکه حال را با آن سپر یدنینفس کش

 است. قهیوده دق ازدهی. ساعت نمیبیرا نم هیسم شومیم داریکه ب صبح
. هوا شومیم هیو منتظر آمدن سم خورمیام را م. صبحانهکنمیو رخت خوابم را جمع م شومیبلند م میاز جا عیسر

 یقی. نفس عمکنمیو بازش م رومینمانده. کنار پنجره کوچک اتاق م نیزم یرو یبرف گریو د رودیم یروبه گرم
 !رسدیبه مشامم م دیع یبو کشم،یم

. او هم دهمیدست تکان م شیبرا ی. با لبخنددیآیسمت اتاق مکه به نمیبیرا م هیباغ از پنجره، سم یتماشا مشغول
 .رساندیخودش را به من م یبلندتر یهاو باقدم خنددیم
 .یدختر هوا سرده گول آفتابش رو نخور. برو تو تاسرما نخورد -

 .شودیهم وارد م هیو سم بندمینازکم لرزه بر بدنم افتاده، پنجره را م یهاهم که با لباس خودم
 .امینرم و ب گهیآماده کردم که د زیچ هیشام خودمونم از االن  ی. برارونیب رهیم ستیتاج خونه نامشب خانم -
 .هامیکن فیتعر یچه خوب پس امشب کل ؟یجد -
 مونده تو بدنم. یستگخ نیبزنم ا یچرت هیمن، فقط من عصر  زیحتماً عز -

و  رودیقصد آماده کردن غذا به عمارت مباز هم به هیو سم گذردیم ی. چند ساعتمیگویم یاو باشه زنمیم یلبخند
و  ندینشیراحت م الیبا خ خوردیرا که م شیغذا هی. سمآوردیکوچک م یاخودمان را با قابلمه یغذا شهیمثل هم
و غذا درست  هاستادنیسرپا ا نیرود و ا یراه را م نیبار ا د! هرروز چنسوزدیم شی. راستش دلم براکندیم یاستراحت
 ینفس راحت تواندیراحت است و م الشیخ یحساب ستیتاج خانه ناما امشب که خانم کند؛یاش مها خستهکردن

 خواب بعد از ظهر درآورد. یاز عزا یتا دل کشدیخود م یآرام، پتو را رو یالیباخ شودیبکشد. عصر هم که م
درخانه  توانمینم گریچسب است که دلقدر دهم آن رونیب ی. هوارودیام سر محوصله یحساب خوابد،یکه م هیسم

 یقدم زدن یاما مجبورم برا رفتم؛یم رونیاز اتاق ب خواستمیبود تا هرجور که م هیخانه مال سم اطیبمانم. کاش ح
 هم بپوشم. یکنم و لباس گرم را عوض میهاکوتاه هم لباس

 شنومیرا م ییپا یصدا میهاکفش دنی. مشغول پوشرومیم رونیو ب شومینکنم آماده م داریرا ب هیکه سم یطور آرام،
 که مرتب باشد. کشمیبه شالم م یدست دنشیتاج است. با دخانم ی. نوهآورمیو سرم را باال م

 سالم. -
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و بالفاصله تلفن  دهدیمکث جواب سالمم را م یو باکم کندینگاهم م رود،یسمت در مکه باعجله به طورهمان
 .خوردیهمراهش زنگ م

 پشت در؟ ؟یتو؟ جد ییالو، کجا -
دختر را واضح  ی. چهرهکندیم یکه با کوروش سالم واحوال پرس نمیبیرا پشت در م یو دختر کندیرا باز م در
 .شنومیم ییپا یصدا باغ باز هم گریاما از طرف د نم؛یبینم

قبل  یقدر مثل دفعهآن ندیدختر بب نیپسر را با ا نیا بارنی! حتماً اگر اکنمیخطر را حس م نمیبیرا که م تاجخانم
 بار سکته کند! نیهم ا دیتا همه را خسته کند. شا کندیسروصدا م

ناراحت  دنشیتاج با داون دختر دوستش باشه و خانم یدونیاصالً به تو چه اگه هم سکته کنه؟ اصاًل از کجا م »
 «نباشه؟ لیبشه؟ از کجا معلوم فام

تاج متوجه که خانم خواهدیحتماً نم زندیپسر آرام و بامالحظه حرف م نیکه ا طورنیا کند،یها مجابم نمحرف نیا
 شود.

کوروش را خبردار از  نکهیا یبورم براپس مج شومینوه و مادربزرگ اصالً خوشحال نم نیا یهادعواها و بحث از
 بدهم. یبلند سالم یتاج کنم، باصداحضور خانم

و کوروش  دهیدر رس کیتاج که تازه به نزد. خانمردیگیو از در فاصله م بنددیمن در را م یبالفاصله با صدا کوروش
 :دیگویروبه کوروش م دهدیجواب سالمم را آهسته م نکهیگرفته بعد از ا یجا دشیدر د

 حداقل صبر کن من برم بعدش دوستات رو جمع کن دور خودت. -
 :دیگوینشود م یعصبان کندیم یطور که سعهمان کوروش

 کردما! یریتو؟ عجب گ ارمیرو ب یمن کس یدیبابا، شما االن د یا -
 :پرسدیکند و م یروبه من م تاجخانم

 ؟ینبود نجایدختر، مگه تو االن ا -
 بله. -
 انه؟یتو  ارهیب خواستیرو م ی. کسگهید یدی دخب، حتماً -
حتماً  می. اگر راستش را بگوماندیپنهان نم دمیبدهم و ابرو باال پرت کردن کوروش هم از د یچه جواب دیبا دانمینم
 کند. داریراهم از خواب ب هیو سم ندازدیباز دعوا راه ب خواهدیم
 .دمیرو ند یمن کس -

 :دیگویبه سنگ خورده روبه کوروش م رشیتاج که تو خانم کشدیم یانفس آسوده کوروش
 ؟یکنیم کاریچ نجایپس تو ا -
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 اجازه هست قربان؟ زنم،یدارم قدم م -
 :دیگویو روبه من م دهدینم یجواب

 . حواسش باشه.امیم روقتیبگو من د هیبه سم -
 چشم. -

 گفت: کوروش
 برسونمت؟ یریم ییجا -
 قدم زدنت برس. نه، آژانس منتظره تو به -
 ستم؟یمن دعوت ن -
 یهاهیاز همسا شیشناسی! درضمن، شما نمیچیه گهیدونفر که د میاگه بش ،یرو ندار رزنیمنه پ یتو حوصله -
 !ممهیقد
 !طورنیکه ا -
 !یبرات حاضر کرده. گرمش کن بخور. البته اگر خونه بود هیشامت رو سم -
که  دانمیو نم کشمیو من هم خجالت م افتدیمن م یکوروش نگاهش رو. بنددیو در را محکم م رودیبعد هم م و

 کار کنم.چه
 خوشم اومد. نیکارت خوب بودا! آفر -
 .آوردیم رونیب بشیبعد هم تلفنش را ازج و
 زنگ بزن بگو. گهینکن د یمن... نه نه حواسم هست... فوضول یخونه انیها بگو پارک نرن همه بالو؟ بهار به بچه -

 امی. فوضولزندیدر م یو مشغول قدم زدن شوم که کس رمیبگ شیرا پ یحواسم را از او پرت کنم راه کنمیم یسع
 .شودیپرسروصدا وارد م یپشت در است که دختر یتا بفهمم چه کس کنمیرا آهسته م میهاو قدم کندیگل م یحساب

 نجا؟یا میایب یکه گفت ستین بزرگیسالم مجدد، چه عجب! مام -
 هو؟ی یشد می. کجا قاغویج غیج نییپا اریسالم، صدات رو ب کیعل -
 .انیاالن م ننیماش یهام توطرفا، بچه نیهم -

 .دیآیسمتم مو به افتدیمن م یدختر رو نگاه
 ؟یتوام به جمع ما اضافه شد ؟یخوب زمیسالم عز -

 .میکار کنم و چه بگوچه دیکه با دانمیو نم مانمیم مات
و اوهم بالفاصله  گرددیروبه کوروش برم ندیبی. دختر که سکوت مرا مشومیقع حساس دستپاچه مدر موا شهیهم

 :دیگویم
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 هم باشه. یخوب ینفوذ تونهی! مدهیآره عضو جد -
 .زندیخنده م ریبلندبلند ز و
 .میاالن لو رفته بود نیبچه نبود که هم نیاگه ا -

 گفت: بهار
 !ولیتو، ا یهست یبابا عجب دخمل ؟یجد -
در زدن  یکه باز هم صدا آورمیسردر نم یزیچ شانیهاو از حرف کنمیچنان مات و مبهوت نگاهشان ممن هم و
 .دیآیم
 امدهین رونیکه کاش از اتاق ب کنمیو آرزو م ستمیایم یاو من گوشه شوندی! همه باهم داخل مستینفر ن کی بارنیا

 بودم.
 است، شش. ستادهیدو، سه، چهار، کوروش پنج و بهار هم که کنارم ا ک،ی
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
 .کندیفضا را پر م یهمه شانیشلوغ یصدا
 :دیگویاز دخترها م یکی شوند،یو متوجه حضورم م شودیتمام م شانیپرسکه حال واحوال کمکم
 ؟یمون دارنگه یخوایسرما م نیهم یتو جانیخان، همکوروش جناب -
 خودت برو. ایب ،یدراز! راه رو که بلدنه زبون -

که  دانمیو من نم افتندیباغ راه م یطرف انتهاو بگوبخند هستند، به یطور که مشغول شوخآرام، همانآرام یهمگ
 هاست.منتظر آن یزیآن پشت چه چ

شوم و  یها راهتا با آن دهدیمرا قلقلک م یهم حس یو دوست دارم که به اتاق برگردم و از طرف امدهیترس یازطرف
 کنم. دایهم نجات پ یحوصلگیاز ب
مگه تو چندبار  ؟یکنیم کاریچ نجایو ا یهست یک یفراموش کرد ؟یباهاشون کجا بر یخوای! میال یشد وونهید »
 «باهاشون. ینر ،ینش وونهید ؟یجمع دختروپسر شرکت کرد یتو

 انیم نیجمع ندارم؛ اما ناگهان در هم نیبه ا یارتباط چیکه ه کنمی. من هم خودم را قانع مشوندیدور م یقدم چند
 :دیگویو خطاب به من م گرددیاز پسرها برم یکی
 ن؟یایب نیخوایشما نم -
 یبه من است، حساب رهیها خنگاه یهمه نکهی. از اگردندیسمتم برمو به شودیسمت من جلب مشان بههم توجه هیبق

 .شومیمعذب م
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 گفت: بهار
 ؟یایچرا نم زمیعز -

 گفت: کوروش
 .میحتماً باس نازش رو بکش -
 راحتن. یطورنیا دیشا دینکن تشونیگفتما! اذ یزیچ هیخب حاال من  -
 .اشیبامزگ یرو ایشعورش بگذارم  یرو دیحرفش را با نیا دانمینم
 «گور کرده بودم.واالن خودم رو گم ،یکردیرو پرت نم هیجناب! شما اگه حواس بق »
. من هم کندیهمراه م هیو مرا با بق ردیگیو دستم را م دیآیسمتم مبزنم که همان دختر، بهار به یحرف خواهمیم

 :میگویو با خودم م برمیهم از بودن در جمعشان لـ*ـذت م یلیخ م،یو دروغ اگر نگو شومیاش نممانع
 «نداره. یکه اشکال بارهی »
 .شودیم یط هیبق یهاام و راه با سکوت من و حرفتنها من سکوت کرده انشانیم
 با بهار بودم. میهالباس یسهیمشغول صحبت بودند و من مشغول مقا هیبق
 باغ است. یبزرگ درست انتها قیآالچ کیها کوچک با فاصله از هم قرار دارند؛ اما مقصد آن قیچند آالچ ریمس در

 قرار دارد. یمیقد دیوسف یفلز یآن چند دست صندل ریبا سقف قرمز که ز یقیآالچ
 یقسمت از باغ استفاده نیا دهدینشان م نیاند و ابه همان جنس قرار گرفته زیم کیدور  ینظمیبا ب هایصندل

 تر است.ها کهنهو از آن نظمیب ها،قیآالچ ریندارد؛ چون برخالف سا یادیز
 یندارم، سع انشانیم یکه دوست یی. از آنجارودیم یصندل کیسمت به یهست و هرکس یکاف یاندازهبه یصندل

 یهواوحال شیهاطنتیشوخ است که ش ی. بهار دخترکنمیم یشتریب ی. کنار او احساس راحتنمیکنار بهار بنش کنمیم
 جمع را شادتر کرده است.

 توجهم را جلب کرده است. اشیلَخت و بلند مشک یکه موها دچهرهیفس یدختر
 !ادیز شیبا آرا یادارد. چهره یادرشت و قهوه ییهااز من بلندتر است و چشم یچند سانت قدش

 سهیاما مدام در ذهنم خود را با او مقا نم؛یاما باز هم مجبورم که کنارش بنش د؛یآیم نییدر مقابلش پا نفسماعتمادبه
 .دیایب ترنیینفسم پاهر لحظه اعتمادبه شودیباعث م نیو ا کنمیم

چندان  میها. وضع لباسشودیم دهیام ددر چهره یشیمانده و نه آرا رونیب می. نه موهادیآیکنارش به چشم م تفاوتم
کار خود  نیلحظه از ا نیقدر در او چه پوشمیم یمناسب یهالباس م،یآیم رونیچون هربار از اتاق ب ست؛یهم بد ن

 هستم. یراض
 :کندیپس از نشستن، کوروش شروع م بالفاصله
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 بود. دهید نیبچه نبود، مادربزرگه من رو با ا نیجمع نباشه. امروز ا نیتو ا یخوب نیبچه به ا فهیح یلیخب، خداوک -
 :دیگویم کنانتیشکا بهار

 .گنیبه درخت م نی! ایهو -
 بود. دهیدرخته د نیآره من رو با ا -

 .خندندیو به جز من، همه به حرفش م دیآیازنظرم پوچ و مسخره م اشهیکنا
 :دیگویرو به من م ند،یبیسکوتم را که م کوروش

 .یهم بزن بذار بدونن زبون دار یحرف هی -
 .شودیغرورم آزرده م کند،یم میصدا طورنیا نکهیو از ا کندیم ییشروع به خودنما نجایغرورم تازه در ا راستش

 بگم؟ یچ -
 :پرسدیم یکنجکاو با
 ؟یاهیدختر سم -

 :پردیحرفش م انیبالفاصله م بهار
 ه؟یک هیسم -

 گفت: کوروش
 .کنهیم یش اول باغه، آشپزخانومه که خونه نیهم -

 یهاجمع پر از آدم نیا یمن است. دوست ندارم جلو یها رونگاه یخصوصاً حاال که همه خوردیبه غرورم برم یحساب
 کنند. یو مرا دخترخدمتکار تلق اورمیخودخواه کم ب

 !ستمیدخترش ن ر،یخنه -
 ؟یپس چ -
 ...خانمهیسم -
بهتره!  یلیدخترخدمتکار بودن که خ ؟یهست یبچه پرورشگاه هیهمه بفهمن تو  یخوایالناز؟ م یبگ یخوایم یچ »
 «!یدروغ بگ یخواینکنه... م ای

 :میگویفکر کنم م نکهیو بدون ا گردمیادامه حرفم برم به
 بمونم. ششیومادرم، سفر خارج ازکشور رفتن. اومدم که پ. پدرمامهیپرستار بچگ هیسم -
 نره. عجب! نایوعمه و ا لیفام شیپ یپرستارش؛ ول شیپ ادیبچه حاضر بوده ب یدار! طفلپول اوه! بابا بچهاوه -

 ام.زبان آوردهرا به یاروغ مسخرهد دهدینشان م اشهیکنا
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 ی. مامان بابام فقط به اون اعتماد داشتن و من هم از بچگششیپ امیرو ندارم. مجبور شدم ب یکسچینه خب، من ه -
 بمونم. ششیمدت کوتاه قراره پ هی یبزرگ شدم. اون هم فقط برا ششیپ

 را حفظ کنم. امیخونسرد کنمیم یو سع نمیبیاز پسرها را م یکیاما پوزخند  زند؛ینم یحرف یکس
و محل  پیت ای یدار باشپول خورهیم افتیبه ق ؟یبود که گفت یاچه دروغ مسخره نی! آخه ایاحمق یلیخ یال»

 «ت؟یزندگ
 :میگویو م کنمیرا پنهان م استرسم

 بچه. نیبعدشم، من اسمم النازه، نه ا -
 باشه، چشم حاال من رو نزن. -

 .کنمیم یزیر یهم خندهو من  خندندیم همه
 گفت: بهار

 کنم. من که بهارم... یمعرف ها رو واستبچه یهیخب بذار من هم بق -
 نبودم. نجایسر کرده بودم و حال ابهکه اگر نبود، همه را دست کندیاشاره م یدست به همان پسر با

 سالشه.26تره خانم. طنازجونم از همه بزرگو عشق من طناز دخانیاون هم که آقانو رسامه،یهم ام نیا -
 شیهاگوش اش را از دو طرف پشتبلوندِ رنگ شده ی. موهاماندیطناز م ینگاهم رو کند،یم یکه معرف یکسان انیم

 .دهدینشان م شتریپوستش را ب یدیسرش انداخته که سف یرو یرنگرهیانداخته و شال ت
 یخاص تیاش نشسته. جذابچشمانش به چهره یهیدارد و سا یکوچک یها. لبنمیبیاش نمدر چهره یچندان شیآرا

مقابل بهار که  یآرام است. درست نقطه یلیاو را مدام نگاه کنم. حرکاتش خ شودیکه باعث م داستیاش پدر چهره
است که خودش هم با  نشینشنازک و دل یصدا کند،یدر او جلب توجه م یلیکه خ یزیو چ شودیبند نم جاکی

 .کندیاضافه م تشیعشـ*ـوه حرف زدن به جذاب
 گفت: کوروش

 تره؟که طناز بزرگ جمیمن مگه هو -
 بابابزرگ. یدار ارینه اخت -
 .خنددیبلند م یبعد با صدا و

 .اندکه داستانم را باور کرده شودیراحت م المیام کنند، خحرفم را باور نکنند و مسخره دمیترسیکه م من
 ندارد. شانیبرا یتیچه راست و چه دروغ، اصالً اهم امیداستان زندگ راستش

 یزود از جمع خداحافظ یلیو خ کندی( شروع به صحبت مرسامینشسته است )ام میروکه روبه یپسر گذرد،یکه م یکم
 :دیگویو م کندیم
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 .گهیبرم د دیها من باخب، بچه -
 گفت: دینو
 حاال. یکجا داداش؟ بود -
 .یبرم سفر کار خوامیرو جمع کنم، م لمیبرم وسا دیها رو برسونم. باو بچه نمتونینه داداش اومدم که بب -

 گفت: کوروش
 بود آخه؟ عجبا! یچه اومدن نیا ر،یام یستین وقتچیتو هم که ه -
 .رمیمیم یتنگاز دل گهیکه د نجایا امی. من آخه اگر نشهیداداش، شرمنده جبران م یزیعز -

 گفت: بهار
 داداش!مراقب خودش باش زن -
 داداش؟زن یباز شما به من گفت -

 :دیگویو م خنددیبلندبلند م بهار
 .گهید یداداشمزن -
 خداحافظتون. یشما راحت باش. همگ -
 :دیگویو م کندیرو به من م و
 بهت خوش بگذره. دوارمیام یاومد خوش یلیشما هم خ -
 .شودیز جمع خارج مو ا کندیم یبعد خداحافظ و

 :دهدیبحث را ادامه م دینو بالفاصله
 ها!ساکته یلیالنازخانم خ نیکه ا گمیم -

 .رومیبه حرفش م یاغرهو چشم دیآیچشمم م یاش جلومسخره پوزخند
 گفت: طناز

 .کشهیازمون خجالت م دیشا زمیعز ،یآخ -
 .کنهیسرم درد م یکمهیفقط  ستمین ینه خجالت -
 !دیآیچرا حرف راست اصالً به زبانم نم دانمینم

 جمع را ترک کنم. نیهرطور شده ا خواهمیم تنها
 گفت: بهار

 چرا؟ -
 سرما زده. کنمیفکر م -
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 گفت: طناز
 ما شد. ریتقص م،یزور آوردهبرو. اصالً تو رو ب یستیسرده اگر راحت ن یکمهیهوا  نجایخب خوشگلم ا -
 :میگویخدا خواسته م از
 .دیبهتره برم. ببخشآره  -
 گفت: دینو
 ...یول ایچوندیپ -

 .دهمیاما نشان نم شوم؛یم یپسر عصب نیهم از حرف ا باز
 گفت: کوروش

 سرجات بابا. نیبش ؟یکجا بر -
 گفت: طناز

 راحته انجام بده. یالنازجان هرکار دی. بذاردینکن تشیها لطفاً اذبچه -
 .اومدمیخب از اولش نم چونمیبپ خواستمیم -
 گفت: دینو
 !یهست یعجب بداخالق -

 گفت: طناز
 رو ولش کن. چارهی! بسه بدینو یوا -
 .شودیصورتش دو چندان م تیکه جذاب کندیم یزیر یخنده و

 دارد. تیجذاب میبرا یطرز خاصو رفتار طناز به حرکات
 ببرم. مانیبه اختالف طبقات یپ توانمیم دنشیطرز صحبتش و لباس پوش از
 :گردمیکوروش برم یاما با صدا روم؛یدر م سمتبه
 .نمیبچه؟ شمارت رو بده ب -
 ؟یچ -
 تو گپ. ارمتیشمارت رو بده ب-

 :دیگویم ند،یبیرا که م مکثم
 رو نخورده. عجب! یکس ،یبابا از پشت تلفن تا حاال کس -
 «عجب:» گذاردیجا نم شیهاحرف انیکالمش را پاتکه و

 :کنمیو لب باز م شومیما ردوبدل شود؛ اما مجبور م انیم یادوست ندارم شماره اصالً
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 صفر نهصد و... -
 برو. یبر یخوایم گهیدختر خوب! حاال د کالیآ بار -
 .گردمیبه اتاق برم عیبلند و سر یهاو با قدم کنمیم یخداحافظ یلبخند با

 یاگر الناز هم کم خوردیبرم ایدن یدوست دارم که عادت کنم. به کجا بارنیها عادت ندارم؛ اما اجمع نیبه ا راستش
 برود؟ یگذراندنبال خوش

سؤال است که هر  یجا میکنند. تنها برا جادیمثل من ا یآدم یبرا یخطر توانندینم شیهاجمع و آدم نینظرم ا از
 شود؟ینم یتکرار شانیاهحرف ای شوندیخسته نم یعنی کند؟یها را دورهم جمع مآن یهفته چه لذت

 نکهیباشم نه ا یابود که ازدواج کرده باشم و درانتظار بچه نیا یسالگ26تصور خودم از  شهیسال سن! هم26با  طناز
 باشد که کجا دوستانم را مالقات کنم. نیام اسرگرم دوستانم باشم و دغدغه

 نبود که بخواهد شاغل باشد. یقدربرود، سنش از نظرم آن یبه سفر کار دیبا گفتیکه م یهمان پسر رسام،یام
از  کنمیو دوست دارم از کارشان سردرآورم؛ اما حس م امدهیاست که امروز د ییهاآدم ریذهنم درگ بیعج راستش،

 .کندیها دور محس مرا جدا و از آن نیو هم ستمیجنسشان ن
کردن دوستان و  دایاز پ یباغ است. ذوق خاص یتاقک انتهااما تمام حواسم در ا گردم؛یبرم هیسم شیخانه پ به

رو روبه دیاز روابط جد ییایام و حاال با درآمده رونیاز تُنگِ خوابگاه و پرورشگاه ب کنمیدارم و حس م دیجد یهاآدم
 هستم.
 وغلط بودنشان شک دارم.که در درست یروابط

 .کنمینگاهشان م یواشکیو از پشت پنجره  شنومیرا م شانیپا یبعد از رفتن من، صدا یدوساعت
 جانیقدر شوروه. آنکشدیصحبت کردن دست نم یاو از لحظه شودیهنگام خروج هم بهار با سروصدا خارج م یحت

 خشک شود. یاجمع لحظه گذاردیدارد که نم
 .رودیم رونیدنبالشان بهم با همان آرامش ملموس در حرکاتش به طناز
 داشت. دیاز کوروش و نو میبرا یشتریب تیجذاب رسامیام پسرها اما انیازم
 نسبت به او دارد. یترپهن یهاتر و شانهدرشت کلشیاما قد بلندتر و ه سنش کمتر از کوروش است؛ نکهیا با

ندارد! لب بزرگ و پهنش هم به صورتش  یچندان کوچک ینیهم گردتر از کوروش است و برخالف کوروش ب صورتش
 تر است.چهرهنشسته است و درکل از کوروش خوش

 یخاک یهانظرم او از آن دسته آدماست. به هیقض نیاما رفتارش کامالً عکس ا رسد؛ینظر ممغرور به یکم اشچهره
 .کامالً حس کنم توانستمیکه جمع را ترک کرد م یرا زمان نی. ادیآیمشرب مو خوش
 .میآیبه خودم م هیسم یبا صدا نکهیتا ا کنمیم یاقهیچند دق دارید کیو ذهنم را مشغول به  نمینشیم هاساعت
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 ؟ینکرد دارمیشده! چرا ب کیهوا تار یوا -
 .میآیم رونیام بور شدهها غوطهکه درآن یافکار از
 .یگفتم استراحت کن یاخسته دمید -
 داشتم. یوحسابخواب درست هی! بعد چند وقت یآخ گفت -

 :دیگویو م کندیرا جمع م شیو پتو شودیم بلند
 .ارمیمن برم شام رو که آماده کردم گرمش کنم و ب -
 .رودیکوروش خانه باشد، خودش م نکهیو به بهانه ا گذاردیبه عمارت بروم؛ اما نم هیسم یبه جا خواهمیم

در ذهنم  یادیز یها. سؤالکنمیباز م هیکم سر صحبت را با سمکم و میخوریشام را م شود،یم ترکیکه تار هوا
 مانده و تلنبار شده که اگر نپرسم مغزم را منفجر خواهد کرد.

 :میگویو با شوق م کنمیرا پهن م هیخودم و سم خوابرخت
 کن. فیخب، حاال تعر -
 از کجا بگم برات؟ -

را  مانیاز کجا بر سرمان خراب شده و زندگ وارید نیا میدانیاتفاق افتاده بود که هنوز هم نم یناگهان زیچهمه قدرآن
 کرده. رورویز
 مثل قبل نبود. یچیه گهیکه د ییاز اونجا -

 :کندیکردن م فیبسته شروع به تعر یهاو با چشم کندیسرش را خاموش م یچراغ باال هیسم
سه شب خونه -که دو بارمهی. رهیروزا زود م اد،یم ریوحوصله نداره. شبا دحال دیآقاسع یچندروز هیکه  دمیدیم -
 شیپ ومدیوروزش، هروقت ماما با اون حال زد؛ینم یبودم. با من هم اصالً از مشکالتش حرف شی. دلواپس زندگومدین

به حساب کار  ذاشتمیو مرفتارهاش ر نی. من هم اکردیم یزو باهات با ذاشتیرو کنار م شیو ناراحت یتو، بدخلق
الزم  گهیاجاره کنه و گفت که د کیخونه کوچ هیبرام  خوادیروز اومد و گفت م هی نکهی. تا اهاشیریسختش و درگ

 زشا یبده؛ ول یسروسامون هی شیازدواج کنه و به زندگ خوادیم نکهی. خب... من اولش حدسم رفت به اامیکه ب ستین
 بهم نداد. یدرمونوجواب درست دم،یکه پرس

 .کنندیم سیمن بالش را خ یهاو اشک کندیم فیخاطرات را تعر هیسم
 هیطورنیمدت ا هی ینشدم. گفت فقط برا فشیهم گفتم نه حر یپا کنه و هر چواصرار کرد که برام خونه دست یلیخ -

 وقتچیه گهید یول تاد؛فرسیبهونه هم هرماه برام پول م نیبرگردم سرکارم. به ا تونمیو من هم م ادیبعدش م
هم از تو نداشتم. باخودم  یخبر چیه گهی. دستانبرنگشت. مهلت اجاره اون خونه هم تموم شد و من رفتم شهر



 

 

71 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

بازم ازدواج کنه. فقط دلواپس تو بودم. نگفته بود  تونستیرفت. باالخره جوون بود و م شیزندگ یحتماً پ گفتمیم
 تو رو... خواستیم

 نشود. میهاوجه اشکرا آرام کنم تا مت امهیگر یصدا کنمیم ی. من هم سعکشدیم یو آه کندیرا قطع م حرفش
نرفته بود که ممکن است او مرا رها کرده باشد و  نیسمت اذهنم به گاهچی. هکنمیم داینسبت به او پ یبد حس

 .ندیهاحرف نیاز ا ترمرحیب شیهاو آدم ایکه دن نمیبیرفته باشد؛ اما حال م یدیجد یدنبال زندگبه
 ؟یاز دستم خالص شد یطورنیرو گرفته بودم که ا تیخوشبخت یموجود اضافه بودم؟ من جلو هیمن برات  یعنی »

خودت  یخوشبخت یقدر پشده. آن ختهیدوست داشتنم با حس تنفر آم ؟یدانی. منمیزتریعز یا یرحمیچقدر تو ب
 «.آب شدن است الذره درحتو ذره یوجواز وجودت در جست یاتکه یدانیکه نم یارفته

اشک  صدایب یشب با صدا یهامهیو تا ن کشمیسرم م یبزند. به بهانه خواب پتو را رو یحرف هیسم گذارمینم گرید
 .رودیخواب مو بعد از آن به ماندیم داریتاج بهم تا بازگشت خانم هی. سمزمیریم

*** 
و من  خوردیچشمم مچت به یصفحه یرو یدیگپ جد ،یحوصلگیو ب یکاریاز سر ب یچک کردن گوش مشغول

 .رودیحواسم به کوروش م عیسر
هم که باز در عمارت مشغول است و من  هیندارد. سم یهرگز تمام شانیهاحرف ییهم شلوغ است و گو شهیهم اتفاقاً

 .رسدین نمو زورم به آ میایکنار ب ییبا تنها ستیقرار ن وقتچیهم که ه
 «.هیخوب یسرگرم گه،ید کارمیمن هم برم و چت کنم؟ االن که ب شهیم یچ »
 .کنمیم پیتا یحرف سالم نیا با
 «خشکه! یلیخ یسالم خال »

 .کنمیم پاک
 ها...بچه سالم

 «ه؟یمیصم یادیز یکنیفکر نم ؟یال»
 .کنمیم پاک

 .کنندیازمن استقبال م بیو عج فرستمیرا م یخالواز آنم که بخواهم فکر کنم. همان سالم خشک ترحوصلهیب
 .رسامیهستم، کوروش، طناز و ام من

 ام.که مالقاتشان کرده شناسمیرا م یاست؛ اما من فقط همان چند نفر شتریگپ ب یهابچه تعداد
 کنندیخودم دور م یقیتلخ حق یایمرا از دن یکه لحظات ییهاچندساعته و حرف یگپ وگفت یبرا یسالم شروع نیا

 .شودیم کنم،یرا امتحان م یمجاز یو شاد
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 گفت: رسامیام
 شما؟ نیسالم خوب -

 گفت: طناز
 .زدلمیسالم عز -

 گفت: کوروش
 .نیداد ینیسالم النازخانم، چه عجب افتخار آنال کیعل -

 .دهمیتک مبهرا تک جوابشان
 گفت: کوروش

 بدون تو جمع براش صفا نداشت. نکهیالنازم رفت؟ مثل ا یتو که اون روز رفت یدونیم چیه رسام؟یام -
 :کندیشروع م رسامیکنم که ام هیرفتنم را توج خواهمیو م شومیم یعصب ازحرفش

 البته حق هم داره! -
طور کل ساعت را به یهاها ما را مشغول کند تا عقربهچطور جو را گرم کند وساعت داندیکه کوروش خوب م الحق

 .میفراموش کن
 نیوقتم را با ا شتریروز بکه روزبه شودیم یرا دارم درمان یتلخ یهاقتیحق یدر فراموش یمن که سع یبرا نیا و

 باشم. دهیچش میزندگ یبدمزه یهایتلخ یهم رو یبگذرانم و عسل دیجد یهاآدم
. شودیتر مبرام جالب کیهر  یایدر دن یو کنجکاو شانیایشناخت دن شناسم،یها را مآدم نیا شتریچقدر ب هر

 در پنهان کردن گذشته و حال خودم را دارم. یهر کدام دارم، دوبرابر سع یایدر درک دن یقدر که سعهمان
 .کنمیرا حفظ م یخانه تحمل کنم، قرار مالقات بعد نیرا در ا امییچهارچوب تنها توانمیکه نم یوقت
 «ساعت چهار. نیشنبه پانزده فروردسه »

*** 
روشن را دارم؛ اما  یاندهیآ یایرو شهی. همکشاندیسمت گذشته مهاست که ذهنم را بهدر شب یچه حکمت دانمینم

 شد! نیشد که ابدانم چه دی. باکنمیام فکر مها فقط به گذشتهشب
 .کنمینگاه م هیو به سم کنمیرا کم م ونیزیتلو یصدا

 ه؟یسم -
 .کندیو به چشمانم نگاه م داردیبرم ونیزیاز تلو چشم

 جانم؟ -
 ش؟یدار شد،یم زیکه برات توش پول وار یهنوز اون حساب -
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 :دیگویمکث م یاز کم بعد
 عوض شد. بعدش حسابش یول خت؛یریپدرت خودش اون پول رو برام م یمدت کوتاه هی -
 :میگویم رلبیز
 .کردهیم زیپدرم برات پول وار یجاتو اون مدت، محبوبه به -
 ؟یچ یآره دارمش برا -

 .کندیرا رها م ونیزیتلو یو تماشا داردیرا از چشمش برم نکشی. عاندازمیم نییرا پا سرم
 الناز؟ یفکرشتو هنوز به -
 نباشم؟ بابامه! شهیمگه م -
 ؟یایخودت نمده ساله که رفته. دخترکم چرا به کیالناز، اون نزد -

 .کندیحرفش را عوض م یکم ند،یبیکه سکوتم را م هیو سم زنمینم یحرف
 رو شروع کنه. دیجد یزندگ هیدوباره  تونستیدخترم، خب باالخره اون هم جوون بود. م نیبب -
 یجورنیچرا همون موقع فراموشم نکرده؟ چرا گفته ا فرستاده؟یفکرم بوده و برام پول ممدت بههمه نیپس چرا ا -
 خودم بهتره؟ یبرا

 .کندیموضوع خودم را هم ناراحت م نیو ا شودیبلند م یکم میصدا
 .گذاردیام مشانه یو دستش را رو شودیم کمینزد هیسم
ت ر کردن به گذشتهرو با فک تیزندگ ،یجوون یلیتوخ ؟یکنی. چرا فراموشش نمزدلمیخودت رو ناراحت نکن عز -

 خراب نکن.
 !کندیدرکم نم هیسم
 یقلبمه رو بفهم یکه تو یعمق زخم یتونی! تو نمیستیکه رها شده تو ن ی. کسیکه درکم نکن دمیبهت حق م »

 «بگم. یبگم که درک کنه؟ به ک یپس به ک
 آرامم کند. او را هم از خودم گرفتم و خودم را از او! توانستیمحبوبه م حداقل

 بود؟ یااحمقانه میچه تصم نیا آخر
 هم اضافه شد. یلیمحبوبه و ل یتنگاو بس نبود؟ دل یبرا یتنگدل
 «.یرو خراب کرد یالناز! بدتر همه چ آخ»

مغزم  خواهمیم یدهم. گاه صیوبد را تشخوغلط، خوبدرست توانمیکه نم رسمیم یابه نقطه امیدر زندگ یگاه
 ساکت شو! میپرتابش کنم و داد بزنم و بگو یاشهبکشم و گو رونیرا از سرم ب

 پرکردن ذهن آشفته به آن فکر کرد! یبرا یگاه شدیوجود داشت و م چیمثل ه یزیچ کاش
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 ام.کرده دایهستند که پ یدیمن، دوستان جد چِیچرا؟ ه دروغ
ام که شده یاو من هم جزء همان دسته گذردیخوش م ی. حتماً حسابکنمیم یروزشمار دارشانید یکه برا یدوستان
 .کندیم شانیصدا« نکبتا»تاج خانم
 قدرنیچه؟ا هیبق کنمیکار را م نیا میهارنج یفراموش یو بگو بخند. من برا یبازامیمشغول پ روقتیتا د هاشب

 .کنمیم یها حسودبه آن یگذرانند؟ گاهو خوش دغدغهیب
. کندیبه جانم افتاده که دارد تمامم م یآرام و قرار ندارم. استرس گرید زند،یها را به من محرف هیکه سم یشب از

روزها  نیپرتگاه را دارم. کاش ا یسوو رفتن به راههیاست. حس افتادن در ب ینشدندارم که وصف ندهیاز آ یترس
 زودتر تمام شود، کاش...

*** 
 جانیقدر شوق و هزودتر خودم را به محل قرار برسانم. آن به چهار مانده؛ اما دوست دارم زودتر آماده شوم و دوساعت

دخترها  انیرنگشان شوم. راستش دوست ندارم مبپوشم تا هم یلباس مناسب دیام. بااش نکردهحال تجربهدارم که تابه
 می. موهاکندیرا جذب خودش نم یهم مثل او کس میندارم. صدا یچنانآن یتیباشم، من که مثل طناز جذاب هیکمتر ازبق

نشان  یبه کس توانمیام را نمکرده شیموها و چهره آرا ییبایو مثل بهار ز پوشانمیم میروسر ریز شهیرا هم که هم
 دوستباشم که خودم  ینه چندان جذاب، همان یو صدا یمعمول یچهره نیبا هم کنمیم یدهم. پس دست کم سع
 حفظ کنم. انشانینفسم را مدارم تا بتوانم اعتمادبه

 .کنمیو خودم را مرتب م پوشمیرا م نشانیترکیو ش گذارمیکم نم دنیلباس پوش از
موضوع امروز  نیو ا کردیم هیته میرا برا نشیبهتر زی. از هر چگذاشتیلباس کم نم دنیدر خر میبرا گاهچیه محبوبه

 هیتولدم هد یکه برا یبابت آن همه نفرت از من حق داشت. دستبند میمر کنم،ی. حال که فکر مدیآیچشمم مبه
به خودم فکر  طورنیهاست که ا. مدتکنمیو نگاهش م دهمیو چند بار تکانش م اندازمیام را به دستم مگرفته
د و بعد هم جا شونجابه یساعت کم یهاتا عقربه شومیام! منتظر مفراموش کرده ییرا گو میهایام و دخترانگنکرده

 .شومیو از باغ خارج م کنمیم یخداحافظ هیبا سم ،یمیقد یهادوست دنید یبه بهانه
 نی. کوروش، سوار بر ماشگردمیو همراه صدا برم شنومیباز شدن در باغ را م یکه صدا رومیجلوتر م یقدم چند
 .کشدیم نیی. پنجره را پاشودیکه متوجهم م ماندیم نشیو نگاهم به مدل ماش شودیخارج م یرنگیمشک

 !یشناسهم وقت یلیکه خ نمیبیم -
 مثل شما! -

 :دیگویو م زندیم یکوتاه لبخند
 .میشناس باشباال با هم وقت ایعجب! پس ب -
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 .ندیما را با هم بب نجایا هیمبادا سم ترسمینه م ایرا قبول کنم  شنهادشیپ دانمینم
 «!هیچ یبرا یکارهمه محافظت نیفقط قراره تو رو برسونه الناز! ا »

 .میشویو از باغ دور م افتدیو بالفاصله راه م شومیو بعد هم سوار م اندازمیم یرا نگاه اطراف
 .شکندیآن را م ند،یبیو کوروش سکوتم را م گذردیکه م یکم
 ؟یخجالت ای یحرفکم -

 شده است. دهیپوش یدود نکیع ریکه ز نمیبیصورتش را م شتریب مهیو ن کنمیم نگاهش
 .کدومچیه -
 .یو رفت یچوندیپ عی. اون دفعه هم که سریحرفتو چه کم ؟یزنیپس چرا حرف نم -
 گفتم که... چوندم،ینپ -
 ست؟ین گهید چوندنهیپ نی! خب اکردیسرت درد م -
 .ستین رمینخ -
 خوش بگذره. یحساب دمیبهت قول م یول ؛یتازه با ما آشنا شد نکهیخاطر ابه دمیشا -
 ن؟یذاریو مدام باهم قرار م نیباهم شهیهم نیشیواقعاً خسته نم -
آزاد  میتا هی یباالخره هر ک یول م؛یستین یکاریب امیلینداره! بعدشم فکر نکن ماهاخ یکه خستگ یگذرونخوش -

 .میباهم باش میاون تا میدیم حی. ما هم ترجگهیداره د
 !خبرمیاست استاد دانشگاه شده و من ب یساعتچند ییکه انگار گو زندیحرف م یطور

کالس  یجورهیبذاره!  ابونیسر به ب خوادیتاجه که از دستت مش خانم! نمونهدمیهم من د تیکاریب ریاوقات غ البته»
 «.دونمیانگار که من نم ذارهیم

مجبورت  یگریبا دروغ د ،ییوسکوت کنم و جوابش را ندهم. جواب دروغگوها سخت است. هر چه بگ دهمیم حیترج
 !یکه باالخره قانع شو کنندیم

 !کندیبه خودم هم صدق مجمله راجع نیاست که ا یمدت البته
هم  گرانیاعصاب د یقدم زدن رو امدهیفهم یاعصابش نرود و من به تازگ یتا سکوتم رو کندیم یرا پل یکیموز
 خودش را دارد. تیجذاب

ها را داخلش که بچه یقی. آالچمیشویم ادهیوپ شودیمناسبش پارک م یدر جا نیو ماش میشویم کیمقصد نزد به
و من  ردیگیچشمش نشانه م یبهار از دور مرا برا م،یبرس هیبق شیاست و تا همراه کوروش پ نیماش کینزد نم،یبیم

 به نگاهش نشان دهم. توجهیب راکه خودم  کنمیم یاو؛ اما سع ایمشکل از من است  دانمینم
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سالم  یصدا شودیو باعث م دهدیم یو سالم پرانرژ داردیرا برم اشیدود نکیع هیبه بق دنیهنگام رس کوروش
 کنمیم یوبش کوتاه. خوشدهمیهم نرسد. با طناز و بهار دست م یو به گوش کس دیاین یمن به چشم کس فیضع

 دمیجد یهابا لباس کردمیقدرها هم که فکر م. آنشومیها مظاهرم با آن سهیاول مشغول مقا یو همان لحظه
 ها ندارم.با آن یتفاوت

 !کندیم یاتاق زندگ کیکه در  یها ازقشر مرفه هستم. مرفهاز آن یبتوان باور کرد که من هم مثل برخ دیشا
 .شناسمشیکه نم اندازمیم یدیو پسر جد رسامیو ام دیرا به نو نگاهم

 گفت: رسامیام
 سالم النازخانم! کیعل -

 :دهمیپاسخ م متعجب
 خدا من سالم دادم.به -
 دم؟یپس چرا من نشن -

 .زنمیم یمضحک لبخند
 مشکل ازگوش شماست. -
 زبون شما! دمیشا -

 جوابیحتماً حرفش ب کنمیم یو سع خندندی. به حرفش مشودیم یبحث قبل نیگزیما جا انیلحظه بحث م همان
 نماند!

 .گهید دمیسالمه که جواب مزبون من  -
 .چرخهیفقط سالم توش نم دیخب شا -
 .کندیاش ممزهخوش یهم حساب هیبق یهاو خنده ستیبحث ن انیبه پا لیما رقمهچیه

 گفت: بهار
 .ستیداداش ما ول کن نزن نیسالم بهش بگو تا دست برداره. ا هی جون،یبابا ال -
 گفت: رسامیام
 داداش؟بازم زن -

 ت:گف بهار
 راحت باشم! یخودت گفت -
 نپوش لم بده بهارخانم! ژامهیپ گهید یآره ،ول -
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زبانش را ازکجا آورده  دانمی. نمخندمیچندان بلند منه یو باصدا شومیو مانع بروزش نم ردیگیام مخنده ازحرفش
 .فهمدیآوردن را نمکه کم

جمع طناز  انیخوش گذشته است. م دهیهنوز نرس کنمیو حس م خندندیو بعد هم بهار م رسامیمن، خود ام یخنده با
 .رسدیگوش ماش بهو پرعشوه زیر یهاخنده یصدا یساکت است و فقط گاه

 !شدمیاش مدادهحال صدبار دلهرکدام از پسرها بودم، تابه یاست. جا ادیکه دخترم، هم ز یمن یبرا تشیجذاب
 گفت: کوروش

 مهمونمون کنه؟ کیکافه ش یتو هینوبت ک دفعهنیخب، ا -
 گفت: دینو
 که. یدونیم میی! دانشجوهیخال بمونیداداش واال ما ج -
 .یریم یرآبیهمش ز دیحواسم بهت هستا نو -
 دخترا حساب کنن. بارمهیخب  م؟یپسر شد میحاال گـ ـناه کرد -

 :دیگویمشخص است، م شیکه در صدا یطنتیش یول مت،یو بامال شکندیباالخره سکوتش را م طناز
 ؟یتو خرج افتاد یلیکه شما خ ستشیحاال ن -

 :دیگویم رسامیکه ام کنمیم یزیر یخنده
 کنم. یبابا، خودم حساب م دیدعوا نکن -

 .شودیرو محرفش تمام نشده، با مخالفت همه روبه هنوز
 گفت: بهار

 !ریام یمرد یلیخ یول ؛یداداشمزن نکهیبا ا -
 .کنمیم یزیر یو من هم خنده خنددیبلند م یبعد هم با صدا و
 :دیگویم رلبیآرام و ز رسامیام
 اکبر!اهلل -
 .ماندیپنهان نم دمیحرفش از د یول

 گفت: کوروش
بشه. شرط  زبانیزشته م رونی. فرشادم دفعه اولشه اومده بکنهیکه هر دفعه حساب م رمیو ام بخارهیکه ب دیخب نو -
 چطوره؟ میبندیم

 شرط را بهانه نکرده است. لیدلیدارد و ب یحرفش منظور و قصد کنمیم حس
 ؟ی. چه شرطکندیرا مشغول م مانیذهن همگ یسوال عالمت
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 :دهدیمنتظر را پاسخ م یهامکث، باالخره کوروش نگاه یاز کم پس
بست توبن که تازه اومدن، کافه یی. محض اطالع کسایشگیهم یحساب کنه! همون جا دیبرسه با رید یهر ک -

 باالتره. ابونیچند تا خ
 یو فرشاد هم با کم بردیسوال م ریز دنشیرا با دو وزپلنگی دینو رد،یرنگ اعتراض به خود بگ خواهدیجمع م تا

 .افتدیسرش راه مو بعد هم پشت خواندیها را ممکث چهره
مانده  پاسخیب یهاو تماس آورمیم رونیلباسم تلفن را ب بی. ازجشومیلحظه متوجه زنگ خوردن تلفنم م نیا تازه

 .خوردیاز محبوبه به چشمم م
 جواب تلفن را بدهم. توانمیکه نم افتمیو فرشاد به خنده م دینو دنیاز د قدرآن
 «.دمیرو نشن یگوش یصدا گمیجواب بدم. بهش م رترید قهینداره اگه چند دق اشکال»
اش را هاست مزهکه سال یزی. چدهمیدل ادامه مبلند و ازته یهاو به خنده کنمیفراموشش م عیسر یلیخ و

 .امدهینچش
 و بهار هم به دنبال او. زندیم بشیکم غهم کم رسامیام م،یآی. تا به خودم مخوردیزنگ م یدرپیچنان پتلفنم هم و

 با طناز تنها باشد. یخاطر بود که لحظات نیکوروش به ا یهایتمام باز کنمیم فکر
 «!ذاشتنیقرار م ییبا اون باشه خب دوتا خواستیاگه م ق،احم»

 .رسدینظر مدور و سخت به میرا داشته هم برا نیجز ا یگریکوروش قصد د نکهیفکر ا ی. حتدهمیتکان م یسر
حداقل زودتر  دیشون رو مهمون کنم. باندارم که همه یادیسر قرار برسم؟ من که پول ز یکنم؟ چطور کاریچ حاال»
 «.نفر برسم هیاز 

 :میگویبا خودم م رلبیو ز کشمیم یبلند پوف
 یوسط من و اون دو تا پسر احمقا نیراه افتاد. ا رسامیبود. بهار هم حتماً دنبال ام نیشون اطناز و کوروش که نقشه -

 «!ییوپادستی. آخ الناز چقدر تو بمیشیجمع حساب م
 .خوردیرا به مقصد برسانم. باز هم تلفنم زنگ متا خودم  دهمیبه خودم م یمن هم تکان باالخره

 ؟یالو سالم محبوبه خوب -
 چند بار بهت زنگ زدم؟ یدونی؟مییالناز تو کجا -
 .یزنگ بزنم که خودت تماس گرفت خواستمیاالن م نی. همدمیرو نشن میگوش یصدا دیببخش -
 حواست باشه. شترینگرانت شدم فدات شم ب -
 .دیچشم ببخش -
 نمت؟یبب دیبا ییحرفا رو ول کن. االن کجا نیا بال،یب -
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 بدهم. یچه جواب دانمیو نم کنمیم منمن
 شده؟ یزیچرا؟ چ -
 شده باشه؟ یزیچ دیحتماً با -
 خب نه! -
 خونه. کینزد امیمن االن م -
 .ستمینه نه! من االن خونه ن -
 ؟ییکجا -
 وهوام عوض بشه.حال کمهی رونیپارک، اومدم ب -

 :دیگویو م کندیم یمکث محبوبه
 .رسمیاالن م نیهم کمیباشه پس من بهت نزد -

 .مانمیو مات م کنمیرا قطع م یگوش
بهم بگن که  خوانیها. حتماً بازم مبچه شیبرم پ تونمینم گهیکنم؟ اگه محبوبه برسه د کاریگند زدم! حاال چ یوا»

 «.چوندمیمن پ
را به  دارشیکه د رمیمحبوبه را بگ یجلو توانمیهم نم یکلمه شوم؛ اما از طرف نیادوباره محکوم به  خواهدینم دلم

اعتمادش را به من از  میهابا مخالفت ترسمیو م دهدیرا که بخواهد حتماً انجام م یموکول کند. او کار یگریروز د
 ندهد! تیرضا دمیدوستان جد نیبه ا گاهچیه ند،یو بب داندمحبوبه اگر ب کنمیدست بدهد. حق هم دارد. حس م

و چند  پرسدیرا م قمیو محل دق زندیزنگ م نکهیتا ا مانمیمنتظر محبوبه م یاقهیو چند دق نمینشیم یمکتین یرو
 .دیآیبعد نزدم م یاقهیدق
لم حد د نیتا ا کردمیفکرش راهم نم ی. حتسپارمیم یدست فراموشو تماماً قرار را به شومیخوشحال م دنشید از
 محبوبه تنگ شده باشد. یبرا
 .ردیگیو دستانم را م ندینشیکنارم م مکتین یرو
 دلم برات لک زده بود. -
 چقدر دلم برات تنگ شده بود محبوبه. شهیخدا. باورت نممن هم به -

 :دیگویو م زندیم یمهربان لبخند
 ؟یایم دنمیبه د قدرنیا نیخاطر همبه -

 :میگویو م اندازمیم نییرا پا سرم
 روزا... نیهم خواستمیعادت کردم. م دیجد یراستش تازه به خونه -
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 .ومدمین یگلگ یبسه برا گهیخب د -
 یکه مبادا من دروغ کندیقرار است دروغ بشنود، حرف را قطع م کندیاست. هروقت که حس م نیعادتش هم محبوبه

 .میبگو
فاصله گرفت  دیرا با اشیقدر که بزرگبردم که او چقدر بزرگ است. آن یمسئله پ نیام، تازه به ااز او دور شده یوقت از

 .دیتا به چشم د
 افتاده؟ یاتفاق -
 برات دارم. یخوب یخبرا -

 .امدهینشن نیبه ا هیشب یزیهاست که چ. خبرخوب! مدتافتدیبه تپش م قلبم
 :میگویام ملموس است مکه در صدا و چهره یخوشحال با
 ؟یچه خبر -
 دنبال پدرت بگردم. نکهیدائم کار من شده ا ،یکه رفت یراستش از وقت -

 .شودیو ذوقم چه کور م شودیبرداشته م میهالب یاز رو لبخند
 ...یرس یمشخصات هی ،ییهاآدرس هیالناز. به  کنمیم داشیدارم برات پ -
 .کندیحرفش را قطع م گردانم،یرا که از محبوبه برم میرو

کنم که  یرنگیمشک نیبغضم را قورت دهم و خودم را مشغول نگاه کردن به ماش کنمیم یو سع چرخانمیرا م سرم
 در آن نشسته است. یمرد یراننده

 الناز؟ یخوشحال نشد -
 .گرداندیسمت خودش برمو محبوبه با دو دستش سرم را به زنمینم یحرف

 الناز؟ -
 ازش بشنوم. یزیچ خوامینم گهید -
 ؟یچ -
 برم. خوامیم -
 .شودیو مانعم م کشدیکه محبوبه دستم را م دارمیبرم یچند قدم شوم،یبلند م مکتین یرو از
 داده باشم. ادیطرز برخورد رو بهت  نیا ادینم ادمی -

 بودم. دهیاو را ند گونهنیحال ااست. تابه یعصب
 چشمش به من و محبوبه است. نیاز داخل ماشکه  نمیبیو باز هم همان راننده را م گردانمیرا برم میهم رو باز
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ام. حتماً االن بدبخت و آواره قدرنیاونه که من ا ریمن رو نابود کرده. تقص یدنبالش بگردم؟ اون همه زندگ دیچرا با -
سرشم سراش خوشه! اصالً خوشه که رفته و پشتتو حرم دمی. شاگذرونهیخوش م دشیجد یهم داره با زن و زندگ

 .گهید کنهینگاه نم
 یجابه زیصورتم، همه چ یو گرم یلیس یکه با صدا رودیو کالمم از دستم در م رودیباال م تمیهمراه عصبان میصدا

 .گرددیخودش برم
 طیشرا نی. او در بدترکنمی. فقط با بهت به محبوبه نگاه مدهمیهم نشان نم یحرکت چیو ه میگوینم یزیچ چیه

 اما... شدیمکار ن نیهم حاضر به انجام ا
اگر  ی. اون پدرته و احترامش واجبه، حتیکنیصحبت م یطورنیا یدار یبه کراجع یرو زدم که اوالً بفهم نیا -

 احترامش حفظ بشه. دوماً... دیدور باشه با
 :دهدیو ادامه م شودیم تریو عصب تریشاک لحنش

 لیو تحو یمزخرفات رو سرهم کن نیا نکهینه ا ی. به آرامش برسیباش کیکه به گذشته نزد هیسم شیفرستادمت پ -
م زنده یچون خواسته خودش بود؛ اما از االن تا وقت ؛یبودم که دنبال پدرت بگرد نی. تا االن مخالف ایمن بد

من داد  یکه تو رو یبش ایحیب قدرنیتو ا یوزر کردیکه شما رو به هم برسونم؛ چون پدرت هم فکر نم خوامیم
 یمونی! فقط و فقط میکنینم یکارچیمنه. از امروز به بعد تو ه تی. حتماً مشکل از تربیکن نیو به پدرت توه یبزن

 .یبکن دینبا یکارچی؟هیدیدست پدرت بذارم فهم یتا دستت رو تو هیسم شیپ
 .شودیم ادهیکه پ نمیبیرا م نیرا پاک کنم که راننده آن ماش میهاکه اشک گردانمیرا برم سرم

 باشد. دیکه با یزیهست جز چ زیدعوا حواسم به همه چ نیا انیاست که م جالب
 .کندیرا بلندتر م شیصدا یمحبوبه کم بارنیا

 من رو نگاه کن. زنمیدارم با تو حرف م -
 یمشکل کنندیفکر م ی. وقتگردندیسمت صدا برمو به شنوندیمحبوبه را م یما هستند، صدا کیکه نزد ینفر چند

 .شودیگرم م شانیسرشان به کار قبل ست،ین
و  شودیم ادهیپ نیاست که از ماش رسامیاما ام گردم؛یسمت محبوبه برمو به کنمیبار آخر راننده را چک م یبرا من
 .افتدیو ترس به جانم م ! قلبم به تپشدیآیسمت ما مبه
 گفتم. یچ دمیبودم نفهم یعصب کمهیمحبوبه. من  دیببخش -

حرکت از چشم  نیو ا ستدیایسر محبوبه مو پشت شودیدرست از کنار من رد م رسامیکه ام میگویرا م نیا یوقت
 .ماندیمحبوبه پنهان م
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 اموانهیهم د رسامیام یهارا گرفته و چشمانم پر از اشک است و حس خرد شدن در برابر چشم میمحبوبه بازو چنانهم
 .کندیم
 «؟یشد ادهیپ نیشد؟ چرا ازماش داتیاصالً تو از کجا پ یلعنت»
 !کندیو دخالت هم م پردیدعوا م انیم یناباور نیکه درع کنمیسرزنش م نیشدنش از ماش ادهیدلم او را بابت پ در
 اومده؟ شیپ یمشکل -

 .گرددیسمت صدا برمبه محبوبه
 بله؟ -
 اومده؟ شیپ یمشکل دمیپرس -
 کرد. جادیما براتون مزاحمت ا یمتاسفم اگر صدا ر،یخنه -
. چادرش را کندیو دستم را رها م دهدیتکان م میبرا یناراحت سر یابزند، محبوبه با چهره یحرف دیآیتا م رسامیام

 .رودیو سپس م ردیگیآن را در دست م یو گوشه کندیمرتب م
 :زنمیم شیو صدا افتمیدنبالش راه م رسامیبه ام توجهیب من
 محبوبه توروخدا نرو. غلط کردم محبوبه... -
چشمانم  یو از جلو شودیم نیسوار ماش م،یهابه من و حرف توجهیشده است و محبوبه ب رید یمانیپش یبرا گرید اما

 .شودیدور م
 !ستیممکن ن نیا شوم؟یکه بودم هم تنهاتر م یزیازچ یعنی. کنمیم یدرماندگ حس
 :کنمیرا حس م رسامیکه باز هم حضور ام کنمیرا پاک م شودیم ریکه از چشمم سراز میهااشک

 النازخانم؟ -
 دلم قرار دهم؟ یکجا میهایهمه بدبخت نیرا وسط ا تو
 :دهمیآرام شوم و بعد جواب سؤالش را م یکم کنمیم یسع
 بله؟ -
 ؟یتا حساب کن یآخر همه برس یخوایکه م یپولدار قدرنیا یعنی. یچوندیکه شما هم همه رو پ نمیبیم -

 شود! انیبلند نما ییهاسرم شاخ یدارش ازتعجب هر لحظه ممکن است روو لحن خنده ازحرف
 بپرسد. یسوال نیو همچ ندیمرا بب یندارد در آن لحظه کس امکان
 :دهدیباز هم حرفش را ادامه م ند،یبیرا که م تعجبم

 م؟یاصالً چطوره که ما هم باهم مسابقه بذار. میدارم بفرما با هم بر نیخب من ماش -
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آن  یرا که رو فمیو ک رودیم مکتیطرف نقبل از من به رسامیام افتمیراه مبه نشیطرف ماشو به زنمیم یپوزخند
 کارم باشد. نیتریعیطب ف،یقدر آشفته و مات هستم که جا گذاشتن ک. آنداردیجا مانده است برم

 :دهدیقرار م میپاها یرا رو فمیو ک شودیو او هم سوار م شومیم رنگشیمشک یایپرش نیماش سوار
 .ریرو بگ فتی! کایهست یتو هم خنگ -

 دهیاصالً آن دعوا را ند ییداشته و گو مانیسؤال در دعوا کی یاندازهبه یانگار سهمکه انگارنه کندیرفتار م یطور
 است.

 .دیآیزبانم نمبه یو حرف شومیم زدهرتیرفتارش واقعاً ح از
 یو خودش هم با خواننده همراه کندیم یپل یشاد کیبعد از چند لحظه موز افتد،یراه مو به کندیرا روشن م نیماش

به من هم منتقل شده  رسامیام یالیخینکنم. ب یشاد نباشم و احساس خوشحال توانمیحال خرابم نم انی. مکندیم
 بدون فکر کردن به چند لحظه قبل لبخند بزنم. توانمیاست و م

 میکنیو آهنگ شاد را دنبال م میخندیم یطور مانی. هر دودیهم آنجا بود و د رسامیفراموش کنم که ام توانمینم
 ییاست. گو دهیرا از من ند یبرخورد بد چیو ازمشکالتم خبر دارد و ه شناسمیهاست او را مسال کنمیکه فکر م

 رخ نداده است. یاتفاق چیه شیپچند لحظه 
 :دیگویو م خنددیبلند م یبا صدا شود،یکه تمام م کیموز

 بذارم؟ گهید یکیچقدر مزه داد.  یوا -
 بگم؟ یزیچ هی شهیلحظه نذار. م هینه  -
 بفرما؟ -
 به اون اتفاق... راستش...راجع -
 :دیگویم یجد یلیو خ کندیو حالت خندانش راعوض م پردیحرفم م انیم
اون لحظه اونجا  یاصالً دوست داشت دمی. شایبرام بگ یدوست نداشته باش دی. شادمیاونجا بودم و د یمن اتفاق -

 حتماً بگو. یالزم داشت یبود. فقط اگرکمک یکه مسئله شخص فهممیهرحال منبودم! به
 :میگویآرام م ییو صدا بامکث

 ممنون. -
 فیتعر شیبرا اتیرا با جزئ میکند و من هم اعتماد کنم و تمام زندگ ینجکاولحظه ک نیدوست دارم که هم قاًیعم اما

. تنها دوست دارم به او دهمینم یتیماهر هستم، اهم یدروغگو کی ایو  پولیب ای وکارکسیکنم. اگر بفهمد که ب
 اعتماد کنم و او هم کنجکاو باشد که...

 .نمیبینم یکنجکاو نیترکوچک ده،یکه د یزیچ یاو درباره از



 

 

84 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

 :دیگویو م داردیکافه نگه م کی کینزد
 .امیرو پارک کنم و ب نیشو برو تا من ماش ادهیتو پ -
 ؟یعه؟ که خودت حساب کن -
 نکن بچه! ییپررو -
 :میگویم زیآمطنتیش یلحن با
 !یپررو هم خودت -
 .نندیما را باهم بب هیدوست دارم بق . راستشمانمیو کنار در منتظرش م شومیم ادهیپ عی. سرمیگویم رلبیرا ز نیا

 .کندیو خوب همه جا را تماشا م اندازدیبه داخل م ینگاه رونیاز ب د،یآیسمت من که مو به شودیم ادهیپ رسامیام
 ؟یو نفر آخر دنیکه همه رس یمطمئن بش یخوایم -

 :دیگویم کند،یکه داخل را با دقت نگاه م طورهمان
 نگاه کن اونجا نشستن. ایب م؟یدیما نفرآخر رس ینکن؟ بعدشم... فکر کرد ییپررو گمیمگه نم -

 .کنمیم شهیش کیرا نزد سرم
آن،  یهم خلوت است و انتها باًی. تقرستیکیها و تارچراغ یخاموش نشیکه تزئ نمیبیدنج و کوچک را م یکافه کی

 .ستیخال زشانیدور م یهایصندل یهیاند و بقدختر به همراه دو پسر نشسته کی ز،یم کیپشت 
! پس حدسم درست بود. آن اندامدهیتعجب است که کوروش و طناز هنوز ن ی! جاانددهیو فرشاد رس دیبهار و نو فقط

 اند.دو نفر باهم
 .دهمیخودم را متوجه موضوع نشان نم رسامیام یشده؛ اما جلو لیتبد نیقیشکم به  نکهیا با
 ساعت گذشته! کی ده؟یداره هنوز نرس نیکوروش که ماش یعنی -
 تو. میبر ای. بومدهیبله و طنازخانم هم ن -
 را به من بفهماند؟ یزیچ خواهدیم رسامیام یعنی

 .میرویها مبچه یهیسمت بقو هر دو باهم به شودیو بعد از من وارد م کندیرا باز م در
 .کنندیرا قطع م شانیهااند که با ورود ما، حرفسه باهم مشغول صحبت هر
 گفت: دینو
 !یایم خانمیکه با ال نمیبی! مریبه آقاامبه -

خاطر به خواهمی! نمرسامیام یرا پنهان کنم. الاقل برا هیهرطور شده قض کنمیم یو سع پرمیوسط حرف م عیسر
 کنند. یبه او فکر اشتباهمن راجع

 .میدیکافه هم رو د کیما نزد -
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 د.بله! کور بشه چشم حسو -
 منظور؟ -
 .دهدیم انیپا یبحثمان را با حرف رسامیام
 .فرستادمیش صلوات مراه همه . تودمیکه، خداروشکر که من آخر نرس گمیم -
که تا کوروش  میشویمان معترض م. همهدهدیسفارش م یدنینوش مانیهمگ یبرا رسامیو ام میخندیحرفش م به

 :دیگویو م دهدیرا گوش نم یحرف کس رسامیاما ام م؛ینخور یزیچ انددهیو طناز نرس
 ما رو عالف نکنه! رهیبگ ادیتا  فتهیتو خرج ب یکوروش حساب دیبذار -
از طناز و کوروش  یاما خبر شود؛یهم حاضر م یدنی. نوشدندیرسیم دیترها باقبل یلی. خاندازمیم یساعت نگاه به
 .شودینم
 اما حواسش کامل به در است. خنداند؛یو ما را م خنددیاست که مدام م رسامیتمام مدت حواسم به ام در

 :دیگویو م شودیبه در است بلند م رهیطور که خهمان رسامیناگهان ام افتد،یکه در جمع م سکوت
 ها کار دارم.من برم بچه گهیخب د -
 .ومدهیهنوز که کوروش ن ر؟یکجا ام -
 .یا برسم. بهتون خوش بگذره. خدافظ همگبه کار دیمن کار دارم با گهینه د -
خارج  یعنی. شوندیسرش طناز و کوروش وارد مو درست پشت شودیاز کافه خارج م یو بدون معطل دیگویرا م نیا

 ها شد ما را ترک کرد؟متوجه آن یوقت رسامینکند ام ایکردند؟  داریاز کافه باهم د
به محبوبه  آنکهیخوش بگذرانم ب یامروز را کم نکهیفکر نکنم جز ا زیچ چیبه ه کنمیم یو سع اندازمیباال م یاشانه

 .یزبان و چه مادر مهربانرا از دست دادم. چه دوست هم یچه پشتوانه محکم نکهیفکر کنم. به ا
 :پرسدیو م شودیم کیها، بهار نزداز آمدن بچه پس

 ؟یخودت خواست ای یبش نیخودش گفت سوار ماش ریام طونیش ؟یال -
 .اندازمیباال م ییرا با حرفش ثابت کند؟ ابرو زیچه چ خواهدیم
 .میدیرو د گهیدر همد ینه گفتم که، جلو -
 اصالً حواسم نبود. دیآخ ببخش -
 .دهمیم لشیتحو یاو من هم خنده خنددیم

 گفت: کوروش
 شد. ریاون رو درست کنم د ستادمیطناز خراب بود وا نیها شرمنده به خدا ماشبچه -
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 دانمیو نم دهندیخودشان را نگران نشان م هیاما بق ست؛ین شیب یدروغ دانمیو م ردیگیام مکه از حرفش خنده من
 اند!دور زده یهاخودشان را به راه ایاند دروغش را باور کرده

 سفارش بده به حساب من. خوادیم یهر چ یکردنم هر ک رید یخب، به تالف -
 .گذاردیم زیم یجا پول را روو بعد هم همان پرسدیرا م مانیهاو سفارش پرسدیاز هر کدام سؤال م کوروش

که  یپرستپول نیندارد. حالم از ا یگریاست و قصد د دنشانیو نشان دادن پول و به رخ کش شیکارش فقط نما نیا
 .خوردینفس داده است به هم مبه او اعتمادبه

 :دیگویهم م شتریب یکارنیریش یبرا
 .کنمینوش جونتون همه رو حساب م یسفارش دادن؛ ول زیچ هیکه قبل من همه  نمیبیم -

 :دیگویم د،یآیبردن منو جلو م یکه برا یچکافه
 قبالً حساب شده. هایدنیالبته جسارتاً جناب نوش -
 رسامیام یبرا دیکوروش را با یلحظه نیا ی. حتماً چهرهرودیم رسامیو فکرم به دنبال ام زنمیم یکوروش لبخند به

 کنم. فیتعر
طناز و  یحاال که برا نیشده است. مثل هم روحیوبجمع خشک کنمیحس م ست،یکه درجمع ن رسامیام راستش

ندارد. خصوصاً که فرشاد  میبرا یتیجمع جذاب نیماندن در ا کنمیحس م گریو د روندیمزاحم به شمار م هیکوروش، بق
که اگر نباشم  رسمیم جهینت نیمن هم به ا مک. کمکندیم یاز جمع خداحافظ ست،یمشربهم که آدم شوخ و خوش

روزها، کوروش  یهیتا از جمع خارج شوم و مثل بق کنمیم یبهتر است. پس بعد از نگاه کردن به ساعتم عذرخواه
 .کندیبه ماندنم نم یهم چندان اصرار

 :دیگویو م شودیبهار هم بالفاصله بلند م شومیکه بلند م نیو هم دارمیرا برم فمیک
 .یال امیمن هم م -

 گفت: طناز
 .یموندیم شمونیپ زم؟یتو کجا عز -
 برم. دیمن وقت دکتر دارم با گهینه د -
 سالمت.آها باشه گلم برو به -

 گفت: کوروش
 دکتر؟ -

 :دیگویو م کندیکوروش نازک م یبرا یچشمپشت بهار
 بله، دکتر! -
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 با من از کافه خارج بشود. عیتا سر ردیگیهم دست مرا م وبعد
شک  نمیبیاو را که م یکه منظور بهار چه بود؟ حال عموم دهدیامانم نم یکنجکاو م،یرویکه باهم م یقدم چند

که  کنمی. نگاهش مآورمیتاب نم گریشته باشد؛ اما دبه مراجعه به دکتر دا ازیگفته باشد که ن تیکه به جد کنمیم
 یموها وزد،یکه م یمیمال میگذاشته و نس سشلبا بیرا داخل ج شیهابه خود گرفته و دست یپکر یچهره
 آور است.لحظه چقدر حسرت نیکوتاه هستم، ا یبا موها یکه دختر یمن یو برا دیآیبه رقـ*ـص درم رنگشیمشک
 :کنمیو باالخره لب باز م دهمیتکان م یسر
 بهار؟ -
 ؟یجونم خواهر -
 حالت بد باشه! ادینظر نمدکتر؟ به یبر یخوایم یبود که گفت یمنظورت چ -

 .کندیو متعجبم م زندیم یپوزخند
 برم دکتر تا حالم بدتر نشه. دیبازم با یوقتا بهترم ول یبعض -
 بدتر بشه؟ دیبا یچ یبرا -

 :دیگویو م ندینشیم روادهیدر پ یصندل یجا روو همان کشدیم یقیعم نفس
 بهت بگم. یزیچ هی خوامیم -

 .نمینشیم کنارش
 ؟یچ -
 نگو. فقط طناز خبر داره. یها! تو هم به کسخبر نداره یکس -

 .کنمیو نگاهش م زنمینم یحرف
 .یدارم ال یبد یماریب هیمن  -
 ؟یماریچه ب -
 نتونم زنده بمونم! دیشا -
 :میگویم یو نگران یو با ناراحت کنمیتعجب نگاهش م با
 بهار. یشینگو. خوب م یطورنیتوروخدا ا ؟یزنیکه م هیچه حرف نیا -
 !ستیبرام مهم ن گهید -
 حرف رو نزن بهار. نیتوروخدا ا -
 شدن است. ریاشکم درحال سراز یراستکه به میگویم یرا درحال نیا

 باهاش کنار اومدم.من که  یتو ناراحت نباش ال -
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 دارم. ازین یبه دلدار شتریلحظه خودم ب نیدر ا کنمیکنم، حس م دوارشیبدهم و ام شیدارچطور دل دانمینم
 بهار. یشیخوب م -

 .دیگوینم یچیو او هم ه دیآیم رونیحرف از زبانم ب نیا تنها
 که چقدر اوضاعش نابسامان است. فهممیم قهیچند دق نیو در هم ندینشیکنارم م یاقهیچند دق فقط

و دوست داشتم  خوردمیاو را م یهیو روح ی! چقدر حسرت شادستیکه ن ستین یو بگوبخندش خبر طنتیاز ش گرید
 او باشم اما... یجا
و مرا با غم  دیگوی. رازش را مدهدیهم نم یگرید حیتوض چیو ه میکنار هم بمان شتریکه ب دهدیفرصت نم یحت او

و  شودیم ینیجا سوار ماش. از همانکندیم یو از من خداحافظ زدیریرا به هم م میوهوا. حالگذاردیخودش تنها م
 .شودیراهش از من جدا م

 .کندیو نگران م نیحرفش مرا غمگ قاًیاما عم شناسم؛یکه او را م ستین یادیزمان ز راستش،
تنها  دیروز؟ شا کیهمه حادثه در  نی. اکنمیو به اتفاقات امروز فکر م زنمیقدم م روادهیاز رفتنش، من هم در پ بعد

بلند  یبا صدا میهایناراحت انیو در م کردمیرا تجربه م یوانگیبود که د یاقهیحال خوب امروز همان چند دق
 .دمیخندیم
 هستم. رسامیام ونیرا مد نیا

*** 
 نیرا ازب میهایطعمش تمام خستگرنگ و خوشخوش یهاییاز چا یکی ختنیبا ر هیو سم رسانمیرا به خانه م خودم

بهانه  یرا بعد از خوردن چا یوخستگ میگویبه او نم زیچ چیخودم و محبوبه هم ه انی. از اتفاقات امروز مبردیم
خواب راحت کجا؟ تا صبح غلت  کیها کجا و شب نیاما ا روم؛یخواب مبه رخت امیو در اتاق چند وجب کنمیم
 .خورندیمغزم را م انهیها مثل مورو سؤال زنمیم
! ایخدا یاومد؟ وا رونیبود که از دهنم ب ییآخه اونا چه حرفا کنه؟یمن رو فراموش م یراحت نیمحبوبه به هم یعنی»

واقعاً براش  یعنی د؟یازم نپرس یچیچرا ه کنه؟یفکر م یم چدرباره یعنی بود؟یاونجا م دیبا رسامیچرا همون لحظه ام
بهار! نکنه  ایخدا یگذشته؟ وا نشونیب یزیچ یعنیرفت؟  دیکه د روطناز و کوروش  ی... اصالً چرا وقتایمهم نبود 

 «وفته؟یبراش ب یاتفاق
 آسوده شب را سحر کنم. الیدم با خ کی گذاردیکه نم ستیاز افکار یمین هانیا

*** 

 شده. 11ساعت ؟یش داریب یخوایالناز... النازجان نم -
 :میگویو م خزمیپتو م ریباز هم ز اندازم،یبه ساعت م ینگاه نکهیو بعد از ا کنمیرا باز م میهاپلک یسختبه



 

 

89 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

 .ادینه خوابم م -
 دخترجان. ایبابا امروز تنبل شد یا -

 :دیگویگرم شود که دوباره م خواهدیم میهاچشم
 داخل عمارت غذا رو درست کنم. رمیپس من م -

 یآشت میهابا چشم گریباز هم به خواب بروم؛ اما خواب د کنمیم ی. سعرودیم رونیب شنود،یکه از من نم ییصدا
از کوروش را  یامیو باتعجب پ کنمیرا باز م اممیو پ دارمیآن را برم نم،یبیرا که م یزن گوش. چراغ چشمککندینم
 .نمیبیم
 که مادربزرگم شک نکنه. باهات کار مهم دارم. ایب هیداخل عمارت کارت دارم. باسم ایب -

و با  شومیوصورتم آماده مو پس از شستن دست میآیم رونیخواب ب الی. از خخوانمیرا م امشیچندبار پ متعجب
 .رومیسمت عمارت مبه« داره؟ کارمیچ یعنی»سؤال 

و  بندمیو در را م شومیتاج متوجه حضورم نشود. داخل متا خانم شومیوارد م اطیو بااحت کنمیدر را باز م یال آرام
پا و  ی. ازصداشومیسالن م یهااز پله ییپا یبردارم که متوجه صدا یقدم خواهمیو م اندازمیم یاطرافم را نگاه

خود  یبرا یدنبال سوراخ موشو به کنمیاست. هول م تاجنمکه خا شومیمتوجه م نیزم یعصا رو دنیکوب یصدا
 دانمینم ،یکنیم کاریچ نجایو اگر سؤال هم بپرسد که تو ا شومیحتماً دستپاچه م دنشیبا د دانمیچون م گردم؛یم

 دهیکش وارید سمت پشتو به شودیبه لباسم گرفته م یافکارم، دست انیبدهم که قانعش کند. ناگهان م یچه جواب
 .نمیبیکوروش را م یکنم، چهره یو کار میبگو یزیم از ترس چ. تا بخواهشومیم
 ؟ییکجا هیسم ه؟یسم -

و کنار کوروش  وارید . خصوصاً که پشتافتدی. ترس به جانم مشودیم دهیشن کیتاج است که از نزدخانم یصدا
 .کندیکارها را بدتر م شهی. او همامستادهیا

 :میگویآرام م یلیخ ییصدا با
 ما رو؟ نهینب -
 ا؟یب هیمگه به تو نگفتم با سم -
 کنم سمـ... کاریخب چ -
 اتاق. نیا یتو هم برو تو رمیمن م نهیبیرد بشه حتماً ما رو م نجای! از اسیه -

تاج عبور و آرام از کنار خانم گذاردیشلوارش م بی. دستش را داخل جشودیرد م واریاز کنار د عیاز حرفش سر بعد
 واقعاً درحال رد شدن بود! ایبود  نجایا شیکه او چند لحظه پ کنمیمن هم شک م ی. حتکندیم
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باز در،  یو از گوشه شومیداخل اتاق م ند،یبب وارید مبادا مرا پشت نکهیاز ترس ا د،یآیم رونیکه از آشپزخانه ب هیسم
 .کنمیاتفاقات را نظاره م

 جانم خانم؟ -
 آب بده قرصام رو بخورم. وانیل هی -
 چشم. -
 .ندینشیکاناپه م یدر اتاق و رو یروو درست روبه دیآیتاج مبعد هم خانم و

تاج را خانم رخمیاست و فقط ن ونیسمت تلوزکه کاناپه به نجاستیاست. شانسم فقط در ا میروروبه قاًیدق کاناپه
 .شدیم رهیبه من خ شیهاچشم ونیتلوز یجا. اگر نه که بهنمیبیم

 یحرکت نیتر. هربار که کوچکگرددیو دوباره به آشپزخانه بازم آوردیم شیبرا یآب وانیل هیسم ند،ینشیکه م تاجخانم
 .کنمیرا نگاه م رونیدر ب یبعد باز هم از گوشه هیو چند ثان بندمیدر را م عیسر نم،یبیتاج مخانم ای هیاز سم

 یتاج رواست، کنار خانم رهیطور که چشمش به در خو همان دیآیم نییها پاکوروش از پله قه،یاز گذشت چند دق بعد
 .ندینشیکاناپه م

 «؟یکنیم ینقش باز یدار نکهیا ای یخونسرد قدرنی ا ًواقعا کوروش»
 .دکنیم اموانهید ندیاتاق بب نیمرا در ا یکس نکهی. ترس ااندازدیآتش به جانم م اشیهمه خونسرد نیا

 .شودیاتاق جذب م یوارهایو نگاهم به د نمینشیجا کنار چهارچوب در مهمان شود،یکه خسته م میپاها
قرار  یرنگیاتاق، سمت چپ تخت مشک یهستند. باال یسیانگل یبه روزنامه هیاتاق شب دیو سف اهیس یوارید کاغذ

 .دهدیتر نشان متخت آن را نامرتب یرو لیوسا یو شلوغ ختهیبه هم ر رنگشیمشک یدارد که روتخت
 شده. دهیکش مهیتا ن رنگشیکوتاه و مشک یرو به باغ دارد که پرده یاسمت چپ، پنجره وارید

 اشتباه گرفته شده! یتخت هم با چوب لباس یقرار داده شده و لبه وارید یرو یونیزیتخت، تلو یروروبه
 اتاق نامرتب است. یهاقسمت ریهم مثل سا زیم یاست و رو زیم کیاتاق همان کنار در،  نییپا

 .دیآیکه هست به چشم م یزیاز چ شتریب شیهایکوچک است و نامرتب اتاق
 .کنمیتخت را نگاه م یرو لیو وسا رومیسمت تخت مفکر کردن، به بدون

. داردیتعجب وا مو مرا به  کندیها توجهم را جلب مقدر که عکسهدفون و... جالب است! آن ،یگاریرسیز گار،یس
 ندارد. یتیاهم میبرا گاریباز نشده س ایتمام شده و  یهاو بسته گاریس
 «طنازه؟ یها... واقعاً عکسنایا»
 .گردمیبرم امیقبل یجابه عیو سر شنومیدر م رونیاز ب ییها ببرم، صداسمت عکسدستم را به خواهمیم تا
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کاناپه را ندارد.  نیا یتکان خوردن از رو یتاج قصد رفتن و حتو انگار که خانم کنمیرا نگاه م رونیدر ب یهم از ال باز
 را متوجه شوم. شانیهاحرف کنمیم یاند و سعکه باهم مشغول صحبت نمیبیم
 رون؟یب یاومده که اومد شیپ یاومدن. مشکل رونیچه عجب! آقاکوروش از اتاقشون ب -
 جان!ت؟ مادربزرگتو خونه امیکه ب یباعث عذابته چرا خواست دنمید قدرنیکه اگه ا نهیمشکل ا -

 :دیگویو باطعنه م کندیم یاخنده تاجخانم
 بود. نیا راثمیبه ارث و م دنیچون شرط رس ی! تو اومدمیخودمون رو گول نزن ایب -

 :دهدیتاج ادامه مو خانم کندیسکوت م کوروش
 گمیم یندارم. من هر چ یاگهیول وآخرش ماله خودته. جز تو وارث دا نایبچه؟ ا یبفهم یخوایآخه تو چرا نم -
بودن هم  مصرفی! بینه کار ینه شغل ؟یادامه بد تیپروتن نیو ا یزندگ نیبه ا یخوایم یخاطر خودته آخه تا کبه

 داره. یحد
 ؟یباز شروع نکن شهیم -
 زودتر خالصم کن. نیخدا من رو بکش از دست ا -

همچنان  یول رم؛یگیسرعت از در فاصله م. بهدیآیسمت اتاقش مو به شودیکاناپه بلند م یاز رو یعصب کوروش
 .رسدیگوشم متاج بهخانم یهاها و نالهحرف یصدا

 .بنددیو در را محکم م شودیداخل اتاق م کوروش
 ؟یبندیچرا در رو م -
 .شنوهیآروم، صدات رو م -

 .دهمیآرام قورت م. آب دهانم را کندینگاهم م کوروش
 ه؟یچ -

 :پرسمیمملو از ترس م ییو با صدا شومیاز او دور م یو قدم کنمیرا پنهان م ترسم
 نجا؟یا امیب یگفت یچ یبرا -
 بهت نگفت؟ یزیبهار چ ن،یاز کافه خارج شد نکهیراستش رو بگو. بعد از ا پرسمیازت م زیچ هی -
 ؟یدرمورد چ -
 گفت؟ی... چرند منایخواد بره دکتر و ا یگفت م -
 .یبپرس یتونستیهم م امیرو تو پ نیا نجا؟یا یمن رو کشوند نی. واسه همگفتیراست م ریخنه -
 .کنمیم ادیام را با او زحرف فاصله نیبعد از ا و

 :دهدیبدهد حرفش را ادامه م یجواب نکهیا بدون
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 بود؟ یرو گفت که من دلم براش بسوزه؟ مشکلش چ نیا ایبره دکتر  خواستیم یمطمئن -
 .دونمیمن که نم -
 ؟یدونینم -
 گفت که نگم. یخب... چرا؛ ول -
 بود؟ یکمکش کنم. حاال بگو مشکلش چ خوامیمن فرق دارم. م -
 بگم. تونمینم -

 .شودیم کمینزد
 لطفاً بگو. پرسمیالناز، برام مهمه که دارم م -
 ام است؟ به حرف کدامشان گوش دهم و به ساز کدام برقصم؟کار درست کد دانمینم

نفع . اگر کوروش قصد کمک به بهار را داشته باشد، بهستیدرد ن یلحظه دوا نیدر ا یرازدار کنمیحس م راستش
 بهار هم هست که رازدار نباشم.

 شوم. مانیو بعداً پش مینگو ترسمینه؛ اما م ای دیآیاز دستش برم یواقعاً کمک دانمینم
ناراحت بود و بعدشم گفت  یلیداره. فقط خ یبهش نگو من بهت گفتم. راستش به منم نگفت چه مشکل یول گم؛یم -

 که...
 ؟یکه چ -
 ممکنه زنده نمونه! -
 ؟یچ -
 هم ناراحت بود. یلی. خگمیخدا خودش گفت من که از خودم نمبه -

بودم. چند لحظه سکوت  دهیحرف را از زبان بهار شن نیکه هم ی. درست مثل من هنگامزدیریبه هم م کوروش
 .شودیاز اتاق خارج م د،یبگو یزیچ نکهیو بدون ا کندیم

از کوروش برسد، ساکت  ریغ یبه کس میصدا نکهیو از ترس ا شنودیرا نم میاما انگار که صدا زنم؛یم شیصدا چندبار
 .مانمیم

 .نمینشیجا مو همان کوبمیم نیرا به زم میپا محکم
 «بمونم؟ نجایا دیبا یپسر چه مرگشه؟ من تا ک نیهست ا معلوم»

 تاج.خانم رخمیو باز هم ن کنمیرا تماشا م رونیدر ب یهم از ال باز
 .کنمیسرگرم م لمیموبا یو خودم را با گوش نمینشیکنار در م یناچار به
 «؟یچ امیم رونیاز تو عمارت ب نهیاگه بب ؟یبرگرده اتاق چ هیسم اگر»
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 .شومیکم نگران و مضطرب ماما خطش خاموش است. کم رم؛یگیشماره کوروش را م وقفهیب
به اتاق بازگردم مثل خوره به جانم  هیقبل از سم نکهیاز کوروش داشتم. باز هم فکر ا یگرید یالاقل شماره کاش

 !رسامی... امرمیگیم یگرید میتصم بارنیو ا افتدیم
شده  یاتاق زندان نیکه در ا یاچارهیبه ب یکمک تواندیاز کوروش دارد و م یگرید یماً شمارهدارم که او حت نانیاطم

 است بکند.
که با او  رمیگیم میو در آخر تصم شومیم مانیبفرستم؛ اما در لحظه پش رسامیام یکه برا سمینویم یامیپ چندبار

 .رمیتماس بگ
 .داردیرا برم یاز چندبار بوق خوردن گوش بعد
 بله؟ -

 اتاق نشنود. رونیتاج از برا خانم میحرف بزنم که صدا یطور کنمیم یو سع رمیگیدهانم م یرا جلو دستم
 :میگویو م کنمیمکث م یاو را صدا بزنم پس کم یبه چه اسم دیبا دانمینم راستش

 سالم من النازم! -
 :دهدیمشخص است، پاسخم را م شیکه در صدا یباتعجب

 ؟یزنیحرف م واشیشما؟ چرا  یالنازخانم، خوبسالم -
 :میگویو م کنمیرا آرام م میهم صدا باز
 واجبه. یلیخ ن؟یاز کوروش دار یابلند حرف بزنم. شما شماره تونمیکه مزاحمتون شدم. نم دیببخش -
 شده النازخانم؟ یزیچ -
 ...نیازش دار یا. فقط توروخدا اگر شمارهرافتادمیگ نجایمن ا -
 .شودیحرفم را کامل نکرده تلفن قطع م وزهن
 .زنمیزل م لمیصفحه موبا به
 «شانس! االن وقت شارژ تموم شدن بود؟ نیبه ا لعنت»

 یبلند شوم و کار میخودم از جا شومیو نه از کوروش. مجبور م شودیم رسامینه از ام یاما خبر گذرد؛یم قهیدق چند
ناگهان کوروش  کنم،یباز در که نگاه م یبروم. آرام از گوشه رونیاتاق نجات دهم و ازعمارت ب نیکنم تا خودم را از ا

 .شودیو کوروش داخل م رومیو کنار م کشمیم یقیعم س. نفدیآیسمت در مکه باعجله به نمیبیرا م
 شده؟ یچ -

 :پرسمیم باتعجب
 ؟یچ -
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 ر؟یبه ام یتو زنگ زد -
 رگردم اتاق وگرنه...ب هیقبل از سم دیکه ازت داشتم خاموش بود با یامجبور شدم. شماره -
 .امیتا خودم ب یهم صبرکن گهید قهیچند دق هی یتونستیرو بفهمه؟ م نیا ریواقعاً الزم بود که ام -

 .دیآیبند م زبانم
 .رونیاز اتاق برو ب صدایتو ب ستمیمیمن جلوش وا -
 !نهیبیم -
 .سروصداهای. فقط بشهیاز اون فاصله متوجه نم ستمیگه جلوش وا! افهینه بابا، چشماش ضع -

عمارت  یمرا در حوال هیکه مبادا سم رسانمیبه اتاق م ترعیو خودم را هر چه سر کشمیم یاز سر آسودگ یبلند پوف
 .ندیبب
 «برم داخل عمارت، پام بشکنه. اجازهیب ایاگه به حرف کوروش گوش بدم  دفعهنیا»
 تپد،یکه م یزمان قلبم با فشارهستم و هم هیو منتظر آمدن سم کنمیرا تماشا م رونیکوچک اتاق ب یپشت پنجره از

 .امدهیپرتاب شود. از عمارت تا اتاق را دو رونیهر لحظه ممکن است به ب
 .شودیو موقع خوردن غذا م رسدیهم از راه م هیکم سم. کمرمیگیآرام م یو کم نوشمیآب م یوانیل

 .کشمیم یااوضاع مرتب است، نفس آسوده شومیکه م مطمئن
*** 
 .زنمیبه گپ چندنفره م یسر د،یآیو خواب که به چشمانم نم شودیم شب

 «داره؟یساعت ب نیا یکس یکنیفکر م واقعا»
 :پرسدیهمان لحظه م رسامیام کهیدرحال پرسمیسؤال را از خود م نیا دیناام
 د؟یکنیم یشوخ ای ستین داریب یواقعاً کس -

 :سمینویم طورنیو ا شومیم خوشحال
 !دارمیمن هم ب -
 ؟یداریساعت از دو گذشته چرا ب -
 بخوابم. تونمینم -

 .فرستدیم میبرا یخصوص غامیاما چند لحظه بعد، پ دهد؛ینم یپاسخ
 به کوروش زنگ زدما! یراست -

 :فرستمیم گونهنیو بعد پاسخش را ا کنمیم یمکث
 .یلطف کرد یآره مرس -
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 ؟یهول کرده بود قدرنیبود که ا شدهی. حاال چکنمیخواهش م -
 .هیطوالن شهیقض -
 نپرسم؟ یعنی -
 .گمیبهت م دمتید یست. وقتشنبهفردا پنج -
 ؟یایب یخوایواقعاً م -
 ؟یایتو ن ای ام؟یمگه قرار بود ن -
 نصفه! تیفردا جمع دمیقول م یول ام؛یهم که شده م میبگم؟ حاال از فضول یچ -
 ه؟یمنظورت چ -
 .گمیفردا بهت م -

سرک بکشم و سر از کارش درآورم.  شیدر کارها کندیوادار م شهیمشکوک است و مرا هم شهیحرف زدنش هم طرز
 !دانمیخاص کنجکاوم را نم یشخص یچرا رو نکهیالبته ا

 .کنمیرا تا فردا عصر کنترل م میهایو کنجکاو پرسمینم یبه حرفش سؤالراجع نیاز ا شتریب
به ساعتم  یو آشنا باشد، نگاه دیایب یکه کس کشمیام و انتظار منشسته یمیقد یقیوتنها درون آالچکه تک عصر

 بلند شوم و به خانه برگردم. میازجا خواهمیم تیکم با عصبانو کم کنمیم
 یشعوریب یآدما یلیخ ن؟یکشوند نجاین رو تا اکه م نیپس مرض داشت ن،یایب نیخواستینم کدومتونچیه اگه»

 «.نیهست
 به جز من -
 .گردمیسمت صدا برمبه رسامیام یصدا با
 ؟یبود نجایتو ا -
 .یرو واقعاً بلند گفت نیهست یشعوریب یآدما یلیخ یجمله نیا یول ومدم؛یداشتم م -
 بودن نه تو. هیمنظورم بق -
 ممنون واقعاً. -

 بگذارم. پاسخیمانده در ذهنم را ب یهاانبوه سؤال توانمینم گریو د ندینشیم میروروبه
 اد؟ینم یکه کس یدونستیاز کجا م -
 .دهیسرده، مزه م کمهیبخرم؟ هوا  یخوریم یزیچ -
 !دمایسؤال پرس -
 :دیگویو م خنددیم
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 ؟یخوریم یزیباشه حاال چ -
 :میگویدارم و مگفتنش را ن یاما رو خواهم؛یچاکلت داغ مهات وانیل کی میدوست دارم بگو یلیخ
 .ینه مرس -
 .گرددیچاکلت برمهات وانیو با دو ل رودیم ابانیبه حرفم به آن سمت خ توجهیب

 «چاکلت دوست دارم؟من هات یدونیم ازکجا»
 :میگویاست که دوست دارم بپرسم؛ اما م یزیچ
 خوام؟ینم یزیمگه نگفتم چ -
 بخورم. خوامیکه خودم دوتا م ستیتو ن یبرا -

نشان دهم.  توجهیخودم را ب کنمیم یاما سع رم؛یبگ میهادندان ریزرا به نمییدارم از شدت خجالت تمام لب پا دوست
 :دیگویبزنم، م یحرف میآیتا م

 ؟یافتاده بود ریاون روز کجا گ ینگفت -
 .رمیبگ یجواب جوابش را بدهم تا دیپس با م،یآیکه از پسش برنم دانمیم
 عمارت کار مهم باهام داره منم... یداد و گفت برم تو امیاون روز کوروش بهم پ -

 :پردیحرفم م وسط
 ؟یتو هم رفت -
 متوجه بشه... یکس نکهیخب آره گفت بدون ا -

 :پردیهم وسط حرفم م باز
 !یکه رفت یاحمق یلیخ -
 چرا؟ -
 رو بگو. شهیبق -
 :دهمیو ادامه م شومیمتعجب م شیهاحرف از
در بود و من هم  کیاتاقش فرستاد که نزد یمن رو تو نه،یدر من رو نب یمادربزرگش جلو نکهیا یرفتم برا یوقت -

بهش زنگ زدم جوابم رو  یبودم هرچ دهیو رفت. من هم ترس دیمجبور شدم که برم. بعدشم هم سؤالش رو ازم پرس
 نداد، مجبور شدم به تو بگم.

 اونجا کشونده بودت؟ یؤالخاطر چه سبه -
عذاب را با گفتن  نیوجدان دارم. حال واقعاً الزم است اکه راز بهار را فاش کردم هنوز عذاب یبارکیهمان  بابت

 دوباره دو برابر کنم؟
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 :میگویم یمکث با
 نگم. یار قول دادم به کس. به بهیتوروخدا نپرس چ یبه بهار بود؛ ولراجع -
 به اون باشه.راجع زدمیکه! البته حدس م دمیباشه من هم نپرس -
 چرا؟ -

 :دیگویو م کشدیداغش را سر م یدنیاز نوش یکم
 مدت باهم بودن؟ هیدو تا  نیا یدونیتو نم یعنی -
 باهم بودن؟ -
 ؟یدیمدت ولش کرد. حاال فهم هیبعد  ی! کوروش به بهار ابراز عالقه کرده بود؛ ولایهست یعجب خنگ -

 :میگویم زدهرونیب یهاو چشم باتعجب
 خاطر طناز ولش کرده؟به یعنی! یوا ؟یجد -

 :دیگویو م کندینگاهم م باتعجب
 به تو گفته؟ یرو ک نیا -
 :میگویو بالکنت م خورمیحرفش جا م از
 ح... حدس زدم! -

 :میگویو م دهمیادامه م نمیبیرا که م مکثش
خاطر اون به دم،یتختش چندتا عکس از طناز د یاتاق کوروش رو یکه رفتم تو یباور کن حدس زدم. اون روز -

 ...دیفکر کردم شا
 را باور نکرده. میهاحرف دهدینشان م اشچهره

 .گمیخدا راستش رو مبه -
 ؟یگیمگه من گفتم دروغ م ؟یخوریحاال چراقسم م -
 زند. یم یلبخند و

 .کنمیرو را نگاه مو روبه رمیگیرا از صورتش م میهاچشم
 خب! یکنیچپ نگاه مچپ -
 تو همش راسته. یکه حرفا دونمیم ست،یقسم الزم ن -

 .آورمیخودم نم یبه رو یول شوم؛یم متعجب
 «متلک انداخت؟ نکهیا ایرو واقعاً گفت  حرفش»

 :دیگویو م دهدیسمتم هل مرا به یکاغذ وانیکه ل کنمیرو را نگاه مو همچنان روبه دهمینم یجواب
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 کردا! خی -
 !ماندیمثل جان م یدنینوش نیا یابر یهوا نیرا پنهان کنم. درا امیخوشحال کنمیم یسع
 «!یخوشحال قدرنیشکالت داغ ا وانیل هی یبفهمه برا یخوایم وونه،یرو جمع کن د شتین»

 :میگویو م دارمیرمرا ب وانیکوچک ل یو باتشکر کنمیلبخندم را جمع م عیسر
 سوال بپرسم؟ هی تونمیم -
 بپرس. -
 .ادینم یکه امروز کس یدونستیازکجا م -
 .ادینم ی. نگفتم که کسشهیگفتم نصف م -

 :میگویو م شومیم یزدنش حرصحرف مهین ازطرز
 خب چرا؟ رون؟یبا بلدوزر ازت حرف بکشن ب دیبا -
 بهاروکوروش، طناز و...چون رابـ ـطه همه باهم شکرآب شده.  -
 ؟یطناز و ک -

 :دیگویم یو بعد ازمکث کندیم نگاهم
 من! -
 مگه شما... -
 فعالً ساکت! گمیبعداً برات م -
 .کنمیو حرفم را قطع م نمیبیرا م یگریطناز و دختر د مانیروکنم، روبه یاعتراض خواهمیم تا

 ها...: سالم بچهطناز
 :دیگویم یبا لحن خاص رسامیو بعد ام میدهیم یبه طناز سالم هردو

 د؟یکنینم یدوستتون رو معرف -
 هم دوست من مرجان. نیو ا روالنازیام شونیا زمیچرا، عز -
 گذره؟یخوش م دیبه عضو جد ی! مطمئنهالهیتکم مونیروابط مثلث گمی: مرسامیام
 !گذرهیبله خوش م -
 .کشدیکنار م عیاما، سر رسامی. امخواهدیم یحساب یطرز صحبتشان مشخص است که هردو دلشان دعوا از
 .کننینم رید شونیا ی... معموالً تا شما هستنمیبیکوروش رو نم -
 منظور؟ -
 همه هستن. یهست یشمارو همه دوست دارن وقت نکهیا یعنیندارم  یمنظور -
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 .رودیباال م شانیهااز سروکول حرف طعنه
 مثالً؟ -
 کند. یبدهد که حرف من کالمش را قطع م یجواب خواهدیم رسامیام
 مثالً من! -
 :دیگویرو به من م یطنازبا لحن مهربان و
 .زمنیقربونت برم عز -
 :دیگویو م داردیمن برم ینگاهش را از رو رسامیام
 ست، بااجازه.جمعتون دخترونه -

 .کندیجمع را ترک م دیبگو یزیچ یاجازه دهد کس نکهیبدون صحبت وبدون ا وبعد
 نیکه درجمع اسمش را صدابزنم، اگرنه بدون او من هم دوست ندارم درا شودیم نیبودن مانع ا یخجالت راستش،

 جمع بمانم!
 :دیگویو م کندیرفتنش نم یبرا یطناز مخالفت اما
 به سالمت... -

هم به جمع اضافه  دیوفرشاد و ن گذردیکم که مو نه من. کم کشدیم انیم از او به یاز رفتنش، نه طناز صحبت بعد
که آمده  یهرکس ازهمان راه رود،یم یکی. هوا که روبه تارشودیاز کوروش و بهار نم یخبر انیاما تاپا شوند؛یم

 .شومیم یراه حوصلهیو من هم ب گرددیبرم
 اوست. یهاو صحبت رسامیام ریو فکرم تماماً درگ کشانمیزدن دنبال خود مرا همراه خودم با ضربه یسنگتکه

مشغول بودن ذهنم  دانمی. حال نمکندیروز، مشغول مباشد و چه نباشد ذهنم را شبانه رسامیکه چه ام ییهاصحبت
 ها...صاحب حرف ای گرددیها برمبه حرف

 .نمیبیرا کنارم م یرنگیمشک نیو ماش رمیگیباترس از افکارم فاصله م ،ینیبوق ماش یباصدا
 «!وونهید یکه نرفت زدمیحدس م دیبا»:میگویو در دلم م شودیافکار مزاحم ذهنم پاک م یهمه رسامیام دنید با

 :میگویم دهدیم نییرا که پا شهیو ش افتمیراه م نیطرف ماش به آرام
 !ستاینه؟ بار اولت ن ینیبش نیماش یتو نجایا یمعموالً عادت دار -
 !یکن کاریچ یخوایم ستیوم ننباشم معل نجایکه، اگه من ا ستیتوام بار اولت ن -

 .شومیو منظورش را متوجه نم کنمیبه حرفش فکر م یجیباگ
 خب. سادمیسوار شو بدجا وا -
 برم خونه. خوامیم رمیممنون، خودم م -
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 ! سوارشو.یزنیچقدر حرف م -
 .افتدیو اوهم به راه م شومیکنم سوار م یتا انتها ط یحوصلگیوبا ب ادهیراهم را پ ستیقرار ن نکهیاز ا خوشحال
 :کندیسرصحبت را باز م بالفاصله

 خوش گذشت من نبودم؟ -
 «فقط زودتر تموم بشه. خواستی... دلم ماصالً»
 !یلیآره خ -
 چه خوب. -

 ...21...22...23. زندیاز آن باال چشمک م یو نور قرمز رودیشمار م هیو نگاهش به ثان ستدیایچراغ قرمز م پشت
 پرسم: یرا کنترل کنم، م امیکنجکاو توانمینم گرید
 بوده؟ یزیتو و طناز چ نیحاال واقعاً ب -

 :دهدیآرام پاسخ م ییمکث و صدا یباکم
 کاش نبود. -

 :پرسمیو باتعجب م آرام
 ؟یچ -

 .شودیو چراغ قرمزرنگ، سبز م زندینم یحرف
 .دینیبیکه شماها م ستین یطناز اون آدم -

 حرفش را ادامه دهد. تا خودش کنمیم سکوت
 :دیگویم یطوالن یاز سکوت پس

 !هیروان هی -

 :aiwan_lighfffgt_blumگلم منتظر نظراتتون هستم: یدوستا
 کمک کنه :( یلیخ تونهیادامه داستان م ینظر هم برا نیکوچکتر

 :aiwan_light_heart:یمرس
 :کندیم فیتعر یو او همزمان با رانندگ شومیو متعجب سراپا گوش م کنجکاو

پسره  هیخاطر هامون باهم درارتباط بودن. طناز چندبار بهخانواده ی. ازبچگمیشناسیرو م گهیساله که همد یلیما خ -
 تصادف... هیزمان، من هم توزمان... همرفت و ازدواج کرد.هم رانیازا گهید یکیکرد وآخرش هم اون با  یخودکش
 :دیگویم تیو درنها شودیم ترنیهرلحظه غمگ لحنش

 تصادف پدرومادر و برادرم رو ازدست دادم. هیمن هم تو -
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 شناسمیو طناز را م رسامیکه ام شودیم ی. دوماهشودیحبس م نهیو نفسم درس ماندیم رسامیبه ام رهیخ میهاچشم
نگفته  یرا به کس یزیچ نیچن گاهچیاما ه م؛یهم بود داریمدت هرشب مشغول صحبت و هرهفته سرگرم د نیو درا

 کننده است.آوربودن، ناراحتتعجب نیدرع میبرا دنشیبود و شن
شد  شتریشد که ارتباط ما باهم ب نیپدرومادر طناز بودن که به فکر من بودن. ا ایرو نداشتم و از دار دن کسچیمن ه -

 .شتریمن و طناز هم ب یکم وابستگو کم
 یپزشک، حتشناس و روانخاطرشوک اون تصادف رو آوردم به هزارجور قرص و روانبه یوسط اون همه بدبخت من

ـ ـطه رخودشیتقص یبه طناز هم پناه آوردم و بدجور بهش وابسته شدم؛ ول مسخره واحمقانه  یهم بود. خودش اون راب
 رو شروع کرد.

طناز و کوروش  نیکم بکم دمیفهم م،یگروه مزخرف کوروش شد نیکه من تمام فکروذکرم شد طناز و عضو ا بعدش
 طناز نابود شدم. یاومده بودم که با کارها رونی. هنوز دوسال نشده بود که ازشوک اون تصادف بگذرهیم ییزایچ هی

 ...ایلی... باخگهید یبا کوروش... باپسرا وآمدهاشرفت
 یبتیهمه مص نیکه ا کنمیفکر م نیو به ا دهمیگوش م رسامیام یهاو فقط به حرف دیآینم رونیاز دهانم ب یحرف

 من هم به ارمغان آورده! یرا برا هابتیمص نیکه ا ستییآمده ازطرف همان خدا رسامیکه برسر ام
 :دهدیترشده ادامه مآرام شیشده و صدا دهیدرهم کش اشیمشک یکه ابروها یبازهم درحال رسام،یام
 ،یترشش سال ازم کوچک -نداره! گفت که تو پنج یکه به من ربطو گفت  دیگفتم، بهم خند نارویکه به طناز ا یوقت -

 که من رو دوست داره! کردهیمدت هم فقط تظاهر م نیو ا ادی. گفت که ازمن بدش میکه عاشقم شد یغلط کرد
 :دیگویو م کندینگاهم م بعد
واقسام انواع خوره،یداره، قرص م ادیاون پسر رو فراموش کنه. اعت کنهیم یکاراش و روابطش سع نیاون داره با ا -

 !گهیو هزار تا کوفت ومرض د رهیرو م ایمهمون
 !شومیتر مآرامش کنم فقط ساکت یتا کم اورمیبه زبان ب خواهمیکه م یو من هر حرف کندیم سکوت
 مانده و زبانم بند آمده. رهیبه او خ نگاهم

 :شکندیبازهم سکوت را م رسامیام
 یول کردم؛یبراش م یقدر مثل احمقا وابستش بودم که هرکار. اونخواستمشیباز هم م ادشیباوجود اعت یحت -

 .ادیبر نم یاز دست من هم کار گهیغرق شده که د هاشیکارکثافت یقدر تواون
 از دهانم خارج... یاو کلمه شودیقفل زبانم باز م باالخره

 ناراحت نبا... -
 :دیگویو م پردیحرفم م انیم
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 ...یی! تو از ماها سوایحت کدوممونچینرو! ه کدومشونچیطرفش نرو، طرف ه ادیز -
 ؟یکنیم یکیتو چرا خودت رو با اونا  -

 .زندیو فقط حرف خودش را م شنودیرا نم میصدا ییاصالً گو دهد،یرا نم جوابم
 !یاگهیهر خره د ای دیسمت کوروش نرو... طناز، بهار ونو -
 من هم مثل همونام... -
 .یشناسیحرف مفت نزن! تو اونارو نم -

 :میگویآرام م ییو با صدا اندازمیم نییام سرم را پاکه گفته ییهااز دروغ شرمنده
 !یشناسیتوهم من رو نم -
 .کندینم یرانندگ گرید رسامیپارک شده و ام یاگوشه نیکه ماش شومیو من تازه متوجه م کندینم یحرفم توجه به
 ات واقعاً متاسفم. خدارحمتشون کنه.خانوادهبابت  -
 ممنون. -

 نیهست که درا گرید یهاقدر در دلم بهانهآور است و آنکننده و عذابناراحت میقدر براو داستانش آن شیهاحرف
 باشد. یعیطب میبرا دیبغض شد نیلحظه ا

 .دمیپرسیم دیناراحتت کردم نبا دیببخش -
 .کنمیم یرامخف میو لرزش صدا میگویرا م نیا

 نکن. هیمن گر ی! من اشکم تو مشکمه، جلوایریآبغوره بگ نجایا ینینش -
 ها را مهار کنم.اشک کنمیم یو سع زنمیبار پلک م چند

 کنه! هیخواست گر یحاال ک -
 فقط توروخدا نزار برم توفکرش دوباره! -
 متفاوت است. شهیباهم شی. لحن صدازندیملموس، چنگ به قلبم م یحرفش با بغض نیا

 !افتدیم هیقلبم به گر شیپرتمنا ی... از بغض مظلوم و صداازین پراز
کوه دردم، انتظار  هی... من خودم یمن خبر ندار یهایتواز بدبخت یول رسام؛یدوست دارم بهت کمک کنم ام یلیخ»

 «مسکن بودن ازمن نداشته باش.
درمن  یازهیچه انگ رسامیحرف ام نیا دانمیدارم، نم امیزندگ یکه از دردها و کمبودها ییهایحوصلگیتمام ب با
من  یجلو شیپ یاست که مدت ینشسته، همان کس میروکه روبه یکس نمیبیباچشم خودم م نکهی. اکندیم جادیا

و دوست  رمیرا دوست ندارم که از چشمانش بگ اهم! نگستیبه او دارم حس ناشناخته ا گرید ینشسته بود اما باور
 زار بزنم. رسامیو به حال ام رمیاشک از خدا قرض گ یخودم را فراموش کنم، اندک یدردها یچند ساعت یدارم برا
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 .شودیبر سرم آوار م انتهایب یاو قرار دهم، غم یخودم را جا نکهیبا تصور ا یحت
راهم نداشتم  کسچیداشته و ندارم. هن یکه خودم هرگز سرپناه و دلگرم دانمیهمه رنج را؟ م نیا کندی... او چه مو

داشته  رسامیمرا ام یهاکه نداشته خواهمیتر به خواب روم؛ اما مها سبککنم تا شب میازغمم را با او تقس یکه اندک
 باشد.

 .زدیریافکارم را بهم م یهارشته شیصدا ال،یخ انیم و
 :دیگویم یزیر یو باخنده کندیم یااشاره شیابرو یدست به گوشه با
 ابروهام بره باالتر؟ یبردار یتونیرو م رابرویدوتا ز نیتو صورتم، ا یشد زیر قدرنیجان من حاال که ا -

. چرخانمیم نیماش شهیسمت شسرم را به عیو سر خورمی. از حرفش جا ممیآیم رونیو از افکارم ب دهمیتکان م یسر
 .کنمیرا صاف م میصدا

اما به  شود؛یدوتا حل نم -یکی. کارش با ردیگیام مخنده افتمیپشتش و حرفش که مو پر دهیکش یابروها ادی به
 :میگویم کنم،یام راخفه مطور که خندهو همان آورمیخودم نم یرو
 !یامسخره یلیخ -

 نکهیکرده هرگز سرگذشت او نبوده! با ا فیکه تعر یداستان ییقدر بلند که گو. آنخنددیبلند م یبا صدا بازهم
 نیشهر چقدر ا نیزخم هارا، تا بازهم بتواند بلند بخندد! وا نیسرنوشت است تا تحمل کند ا یهیهد اشیوانگید

 است. دهیاو را شن یوانگیازسرد یهاخنده
 .میدهیماجراها نشان م نیا الیخیو خودمان را ب میکنینم یصحبت مهم ریمس یانتها تا

 :پرسمیم شدنادهیو هنگام پ کنمیکمربندم را باز م ستدیایکه م نیماش
 ذاره؟یکوروش بازهم قرار م یکنیفکر م -
 .ایاگه گذاشت حتماً ب -
 ام؟یب یگیبعد م ن،یاونا عوض یگیتوخودت م -
 ! من هستم.گهید ایب -

 :اندازمیباال م یاو شانه کشمیم یپوف
 خدافظ. م،یممنون که رسوند -
 مواظب خودت باش خدافظ! کنم،یخواهش م -
 .فتمیسمت کوچه راه مو به بندمیرا م در
 «!گهیرو به همه م نیکه ا یدونیبرت نداره الناز! م الیخ»

 .اندازمیرا داخل در م دیو کل کشمیم یقیعم نفس
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 را مقابلش گرفته. یارا به چشمش زده و روزنامه نکشینشسته، ع هیخانه، سم داخل
 .کندیو نگاهم م آوردیم رونیروزنامه بسرش را از  دنمید با
 سالم. -
 بخونم. تونمیرو نم نیا کنمیم یالنازجان. هرکار یسالم دخترم، خوب شد اومد -
 :داردیرا برم نکشیع
 شده. فیفکر کنم چشمام بازهم ضع -
 اصالً! نکتیع شمی. خودم مخونمیبرات م امیم کنمیاالن لباسام رو عوض م نیهم -
 .زکمیعز یاله یرشیپ -
را  هیسم»ام قدر خانواده شتریب دیبا کنمیحس م رسامیام یها. جالب است که پس از حرفرومیاتاق م سمتبه

 «بدانم!
 نجای. اکنمیم فیو من تعر کندیپوست م وهیم می. براخوانمیم هیسم یو روزنامه را برا کنمیراعوض م میهالباس

 ...رسامیام ریام و ذهنم همه درگنشسته
 نشود! نیاو غمگ یاز سنگ باشد که برا دیبا آدم

 خبر؟ خانم چهازمحبوبه ،یراست -
 :میگویو م آورمیم رونیرا از روزنامه ب سرم

 چطور؟ -
 .یگیازش نم یزیتوهم چ زنه،یکه زنگ نم هیچند وقت دمید -
 ندارم. یخبر -

 :دیگویم گونهحتینص یو با لحن دهدیتکان م یسر
 توئه. یکارا ریدرگ یلیالناز، خ ایدونیرو نمقدرش  -

 .دهمیگفتن ندارم و خواندن روزنامه را ادامه م یبرا یحرف
 تنگ است. یلیمحبوبه ول یدلم برا چقدر
 .شومیم داریاز خواب ب هیسم یگوش یباصدا صبح
 .کندیکار م انیدرم یکی شیهاکه دکمه یمیقد یگوش
 :دیگویآرام م ییباصدا هیسم
 ؟یداریاز؟ بالن -

 :دهمیپاسخ م یآلودخواب یباصدا
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 بله؟ -
 ؟یخودت جوابش رو بد یخوایمحبوبه خانمه، نم -

 .شومیم مانیاما به همان سرعت پش رم؛یگیم هیرا از سم یو گوش پرمیاز جا م عیسر
 نه نه! خودت جواب بده. -
 هو؟ی شدیچ -
 !هاکنهیاالن قطع م -

 .ردیگیو تلفن را کنار گوشش م دهدیدکمه سبزرنگ را چندبار فشار م هیسم
 سالم، حال شما؟ -
- ... 
 .دیسالمت باش -
- ... 
 خوبه خداروشکر. -
- ... 
 نه چطور؟ -
- ... 

 .دیگوینم چیو ه اندازدیبه من م ینگاه
 رو بدم باخو... یگوش دیخوایم -

 !شودیقطع م مهین حرفش
 .دیآیم انیبه م یام که حرف خداحافظمنتظر ادامه مکالمه شیهاو گوشم به حرف هیبه چشم سم چشمم

 ه؟یسم شدیچ -
 :کندیباال پرت م یاشانه

 نبود! شهیمثل هم نتون؟یشده ب یزیچ -
 که... یزیچ -

 .شومیو از ادامه دادنش منصرف م کنمیرا قطع م حرفم
 بخور. یزیچ هیالناز؟ پاشو  ستیگشنت ن -

 .شومیبلند م میو از جا دهمیبه بدنم م یوقوسکِش
 .شودیمحبوبه م ریتماماً درگ ذهنم
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 یپشت تلفن دمیجد یو خانواده  دیجد یایبه دن یو من هم سر رودیبازهم به عمارت م هیاز خوردن صبحانه سم بعد
 زنم! یام م ینچیچند ا

 رم.اش را نداروزها حوصله یهیهست و من اما مثل بق شهیمثل هم کوروش
 زدن با طناز است.حرف مشغول
 با او صحبت کنم. توانستمی. کاش بود و مکنمیرا چک م رسامیو ام زنمیم شانیهابه حرف یپوزخند

 ام، نکند...... دلواپسش شدهستین یخبر چیه شودیم یبهار هم که مدت از
 «احمقانه نکن الناز. یفکرا نیاز ا». دهمیوراست تکان مرا چندبار به چپ سرم
 !کندیم دادیب یی. تنهازنمیو به سقف زل م کشمیدراز م کنم،یپرتاب م یسمترا به یگوش

 !هیو صبح محبوبه سراغ مرا از سم گرفتیسراغ محبوبه را ازمن م ه،یبود که سم شبید
و تا ابد  یرویمشخص است! تو م شانیها جااما قلب کند؛یدور م رسدینظر ماز آنچه به شتریب یلیها را خآدم فاصله،

 .ماندیجا م ییهاآدم انیم ،یکس شیپ ،ییقلبت جا
 .زنمیها مبه بچه یو سر دارمیرا برم امی. مجدد، گوشدهدیامانم نم یحوصلگیب

 هم کوروش هست! هنوز
 :رودیم یاجمله پیسمت تابه دستم

 شده. نینه آنال دمشیم چند وقته نه دنداره؟ من نگرانش یاز بهار خبر یها کسسالم، بچه -
 .مانمیو منتظر جواب م کنمیم ارسال

 ازش. ی: دوست توئه، تو باس خبر داشته باشکوروش
 .دهیمن هم نگرانشم، جواب من روهم نم زمی:عزطناز

 .فشارمیهم م یرا رو میهاو دندان شومیم یحرف کوروش عصب از
 تا جوابش را بدهم. کنمیو پاک م سمینویبار م چند

 .شودیم دایپ رسامیام یلحظه سروکله نیهم درست
 :دهدیم طورنیکوروش را ا جواب

 !یشما که دوست همه هست -
 طناز است. یلحظهبهکه کارش دنبال کردن لحظه دانمیقبل از من هم بوده و م رسامیکه ام دانمیم

 !ستیدرکار ن یاحس دوطرفه چیه داندیم نکهیباوجود ا یحت
 !اندازدیم یکس ادیمرا به  بیداشتنش عج دوست
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 چیه دانستمیکه م یکه در خوابگاه بود، با وجود یپسرک یلحظهبهکه کارم دنبال کردن لحظه یخودم زمان ادی به
 !ستیدرکار ن یاحس دوطرفه

 نامش چه بود؟ ،یراست
 نداره؟ یازش خبر یکه کس هیچطور -
 .دهینم خطش خاموشه... جواب -

 .شودینم دهیو ذهنم تا کجاها که کش شومیم مضطرب
را بدانم من هم  لشیدل نکهی. بدون ارودیسمش مها همه به. نگاهافتدیراه م نیسمت ماشو به شودیبلند م رسامیام

 .زنمیم شیو صدا افتمیدنبالش راه م
 ؟یریم یکجا دار -
 توام سوار شو. ایب -
 ...یخدافظها... حداقل بچه -
 :کندیرا باز م نیماش در
 !نیبش ریبگ ایب -
 .شومیم نیو متعجب سوار ماش کنمیها نگاه مبه بچه نیکنار ماش از

 .ماندیمجرم م کیبه من، مانند نگاه به  شانیهانگاه
 .مینکرد یبد شد خدافظ یلیخ -
! خب برن بگردن دنبالش نینگرانم نگرانم! همشون هم پا دارن، هم الحمدهلل ماش میدورهم، بگ مینیکه بش نهیبد ا -

 اگر واقعاً نگرانن.
 اصالً؟ امیمن ب یچرا گفت م؟یریخب، ما االن کجا م -
 دنبالش. میریباشه، م مارستانیتو ب دیفقط به طنازگفته بوده که سرطان داره. پس االن هم با -

 است. یمشغول رانندگو او  رخشمیبه ن زنمیم زل
 رسام؟یرفتار ام ایترسناک طناز؟  یماریفکر کنم! ب دیبه کدام با دانمینم
 .رودیهم از او انتظار م قدرنیهم قاًیدق

 کی یسادگهم به دیساده است. شا یتو دوست یبهار که برا رسام،یمتفاوت بود. ام مانهیاز ابتدا با بق اشینگران جنس
 !ی... خودت هم متفاوتتینه تنها جنس نگران ؟یشویچه م یتو اگر عاشق شو رتمیدر ح. اتیرهگذر در زندگ

 :دیگویو م ردیگیسمتم مرا به اشیگوش
 .ریآدرس بگ هامارستانیزنگ بزن ب هی زحمتیهست. ب یخصوص مارستانیدوتا ب -یکی -
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 .دهمیرا انجام م دیگویکه م یو کار رمیگیتلفنش را م زنم،یم یلبخند
 .میزنیسر م هامارستانیبه ب یکییکیو  میسینویرا م هاآدرس
 .ستیکه ن ستیاز او ن یمارستانیب چیدر ه یونشان نام چیبه آنجا به دنبال بهار. ه نجایاز ا م،یگذاریپا م ریرا ز شهر

 .میریتا اونجا م یخودی. فقط ب دونمیم ستین یخبر چیمونده اون هم ه گهید دونههی -
 .میرو گشت ایهست، ما فقط خصوص ادیز مارستانیب -
 !ستین یبستر جاچی! اصالً انگار هستشین -
 ناراحت. ایخوشحال باشم  دیبا دونمی... نمدونمینم -

 .شومیو خودم هم کالفه م فهممیرا نم حرفش
 خونه؟ پدرومادرت مشکل ندارن؟ یبر رترید کمهیاشکال نداره اگر امروز  -

 ...کنمیم نگاهش
 پدرومادرم؟ -
 داره؟ یپدرومادرت چه فرق ای خانومهیخب، باالخره سم -
 راحت. التیخ شهینگرانم نم یفرق داره، نه کس یلیخ -
 اگه دور باشن. یهاشونن حتنگران بچه شهی. پدرومادرا همشنیمعلومه که نگرانت م ؟ینزن خودیحرف ب شهیم -
 .شتیپ ادیکه نگرانت بشه م ی! کسهیسخنران هیحرفات شب -
 ...یفهمیم یاحمق نباش! مثل من که از دستشون داد -
 :میگویلب م ریز
 از دست بدم آخه؟ رو یچ -
 ؟یچ -
 م؟یمونده. اون هم بر مارستانیب دونههی -
 .رمیرو خودم م یکی. اون رسونمیتورو م -

 شودیشهر را ندارم. حرف از خانه و خانواده که م انیم دنیچرخ ی. راستش حوصلهکنمیو سکوت م دهمینم یپاسخ
 .کشدیام پر محوصله

 :دیگویم شدنادهیو قبل پ میرسیمقصد م به
 .زنمیسر م هارومارستانیب یهیبق رمیفرداهم م -
 باشه خدافظ. -
 .دهدیرا باال م شیابرو یتا کی
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 دنبالت؟ امیزهرمار! ساعت چند ب -
 .ردیگیام مطرز حرف زدنش خنده از
 !امیمن که نگفتم م -
 برم پس؟ ییتنها -

از ذهنم پاک  رسامیحرف ام نیاما چرا ا د؛یآیخوشم نم چیه هامارستانیو رفتن به ب نیاز نشستن در ماش راستش
 رد؟یگیرا م امقهیلحظه  نیو درست درا شودینم
 «توروخدا نذار برم تو فکرش. فقط»
 ها برسرش آوار شوند.تنها بماند و غصه ترسمیبگذارم. م شیتنها دیآی. دلم نمچدیپیحرفش در گوشم م نیا

 یدلسوز شیو برا ندیرا بب شیهاغم یدارد کس ازیدارد بخندد، ن ازیدارد تنها نباشد، ن ازیکه ن دیگوینم گاهچیه رسامیام
 م؟یایسراغت ب ی: کِدیگویم یو وقت کندیپنهان م یکند. همه را پشت نقاب

 .ینیدارم غمم را بب ازین یعنیتحمل درد دارم.  یبرا ،یزورک یبه لبخندها ازین یعنینگذار!  میتنها یعنی قاًیدق
نخواست و نتوانست که  یمرا کس یدگیچیچون پ دیرا درک کنم؟ شا دهیچیآدم پ نیکه ا خواهمیم قدرنیمن چرا ا و

 درک کند.
 .امیکردم، من هم م ینه شوخ -
 باهات. مواظب خودت باش. کنمیهماهنگ م زنمیپس زنگ م -
 خدافظ. -

 رسامیام ریذهنم درگ افتم،یبست راه مبن یسمت کوچهطور که بهو همان کنمیرا تماشا م نشیشدن ماش دور
 .شودیم
باشم  یکیبرات  تونستمی... کاش من هم مستمین شیزندگ یجاچیمن که ه یوروز همه براش مهمه؟ حتحال چرا»

 «بهتر بود. یلیحالت خ ،یداشت تیمثل خودت تو زندگ یکیتو اگه  رسامیدت! اممثل خو
و منتظر برگشتنش از عمارت  کنمیدر م یخستگ کنم،یرا عوض م میها. لباسنمیبیرا نم هیو سم شومیخانه م وارد

 .شومیم
را کرده است. کاش آن روز  شی. چقدر دلم هواافتمیمحبوبه م ادیو به  افتدیم هیسم یمیقد یگوش یرو نگاهم

 آن جمله را... گفتمیزبانم را گرفته بودم. کاش نم یجلو
 افتد؟یمن م ادیاو کجاست؟ به  حال

نگاه کردن به  یچطور؟ حالش خوب است؟ حتماً تا کنون بامن قهر کرده است! حق هم دارد. اگر رو یلی... لآخ
 اما... رفتمیم یلیل داریمحبوبه را داشتم، حتماً به د یهاچشم
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و کوروش  یبااون همه گرفتار رسامیام ،یهمه بدبخت نیحالت بهار! من باا خوش به»:میگویوباخود م کشمیم یآه
 .میکنی... همه به تو فکر میبااون همه سرگرم

 «تو بودم! ی! کاش من جاهیجالب حس
 .شومیدر از افکارم خارج م یباصدا

 امروز. یکرد رید زم،یسالم عز -
 بادوستام بودم کالً زمان از دستم در رفت. دیسالم، ببخش -

و بشقاب وقاشق را  کندیطور که سفره را پهن مو همان گذاردیم نیزم یغذا را رو یقابلمه بندد،یدر را م هیسم
 :دیگو یم ندیچیم
 ن؟یبهتر از ا یبهت خوش گذشته. چ یعنی نیسرت، هم یفدا -

 .شومیو مشغول غذا خوردن م رومیسفره م یو پا زنمیم یلبخند
... 

 !کنندیم یاز هم دور میهاها پلکهمخوابم شده و شب ،یخواب یشود که ب یم یمدت
 و آخر سر هالکمان کند. ندازدیروز را به جان آدم ب یهاشده تا غم دهیشب آفر اصالً
 !انهیت اس داریهم ب رسامیام نمیتا ب کشمیسرک م یو مثل موش دارمیرا برم امیگوش

 شده. قیرف یخوابیکه اوهم با ب نمیبیم و
 :کنمیبه نوشتن م شروع

 ؟یداریتوچرا ب -
 لحظه بعد: چند

 ؟یدیعه! چرا نخواب -
 بخوابم. تونمینم -
 من هم مثل تو. -

 کداممانچیه یو شب، برا دارندیهمه ب نکهی. مثل اشودیاضافه م دارانیحرف زدن، طناز هم به جمع شب ب مشغول
 استراحت را ندارد. یمعن

 نشد؟ ی: از بهار خبرطناز
 :دهدیجوابش را م رسامیمکث ام بدون

 ازش بشه؟ یکه خبر نیدنبالش گشت -
 شهرو بگردم دنبالش. یهامارستانیدونه بدونه تونمیمحض اطالعتون من نم -
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 دارن! نیکه... اکثرشون ماش یشما بگرد ستیآها، پس منتظر خبر هم نباش ازش. بعدشم الزم ن -
شوم  یناج دیشده و بازهم با یعصب رسامی! حتماً االن امدهندیو به من هم فرصت نوشتن نم ردیگیشدت م بحثشان

 :فرستمیم شیبرا یخصوص امیو نجاتش دهم. پ
 ؟یدعوا نکن شهیم -

 .دهدیلحظه جواب م همان
 .ستیدعوا ن نکهیا -
 !جانیهم نیدیکشیهم م ریشمشوگرنه  دیتونینه اصالً، نم -
 خوبه؟ دمیجوابش رو نم گهیچشم. د -
 !نیآفر -
 ومد؟ین شیپ یخونه مشکل یرفت ریامروز د -
 .شهینگران من نم یگفتم که کس -
 ؟همشینیبیماهارو نم یایخوب بود؟ دن یماها بود یجا ؟یناشکر قدرنیچرا ا یدار یتو چه مرگته؟ توکه همه چ -

 و... ییدروغ و دورو
 . بعدشم من ازهمه دروغگوترم.یستیاوالً که جمع نبند! توکه مثله اونا ن -
 آخه؟ ییفحش بدم بهت؟ توکجا دروغگو -
 هست حتماً. یزیچ هی -

ترسم! نکند اعتمادش را به من از  یاما م م؛یلحظه به او بگو نیرا هم امیزندگ قتیحق یهمه خواهدیدلم م چقدر
 دارند؟ یگرید یایشوم که به قول خودش دن ییهامثل همان آدم شیدست بدهد و من هم برا

خودم  یهاگفتمیکاش م ریو من درگ رودیو م کندیم یخداحافظ رسامیخودم، ام یهامیو نگو میدر بگو غرق
 !شومیم

 .شومیو در خواب غرق م گذارمیرا کنار م یگوش
*** 
 ستمیایم یاصل ابانی. سر خرومیم رونیو ازخانه ب پوشمیرا م میهاشوم،کفشیبعد از خوردن صبحانه حاضر م صبح

 شنوم،یرا م نیبوق ماش ی. صداکشمیم یقیحالت ممکن است. نفس عم نیتری.هواهم که در بهارمانمیو منتظرش م
 .افتدیو به راه م دهمیو سالم م شومیم نیاست. سوار ماش رسامیام
 .میشویو باهم داخل م شومیم ادهیپ رسامیمن هم همراه ام م،یرسیکه م مارستانیب نیاول به
 ...میشویو منتظر م مییگویبهار را م نام
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 .ستین مارایب ستیتو ل یکس نیهمچ -
 بوده و مرخص شده باشه؟ نجایممکنه ا -
 نداره. نجایا یاپرونده چیه نیگیکه شما م ی. کالً کسکنمیفکر نم -
 .کنمیرا نگاه م رسامیام
 م؟یبر ست،ین نجامیا -

 .میرویم یسمت در خروجبه دهد،یرا تکان م سرش
 :میگویم میرویهم راه م یپاکه پابه طورهمان

 ؟یمونده فقط... اگه اونجام نباشه چ مارستانیب گهیدوتا د -
 باشه. ومدهین مارستانیممکن هم هست کالً ب -
 شه؟یمگه م -
 :دیگویو م کندیرا باز م نیماش در
 !ستین دیوچل بعاون خل از -

 خورمیرا م ییبایز یمن هم حسرت موها ی. حتافتمیو بلندش م یمشک یموها ادیو در لحظه به  زنمینم یحرف
 دارد؟ یبهار چه حال یعنی. فتدیب نیکه ممکن است تار به تارش بر زم

که اشک در  رمیگیرا باال م میهاو چشم دهمیکنم. چند بار آب دهانم را قورت م هیگر خواهمیو نم ردیگیم بغضم
 !شودیزودتر متوجه م رسامیرفتار کنم ام یعاد خواهمیها جمع نشود؛ اما هرچه مآن
 ها.نداره یبد یحتماً معن ست،ین یمارستانیب چیبهار تو ه نکهیالناز، ا -

 :میگویکه مملو از بغض است م ییباصدا
 خوبه؟االن حالش  یعنیبراش،  سوزهیدلم م -

 .ردیگیشدت م امهیگر
 .میکردیم داشیو ما پ شدیم یمطمئن باش که خوبه، اگه خوب نبود که بستر -

 .شوندیم یجار میهاگونه یاما بازهم اشک رو زنم؛یرا با دست کنار م میهااشک
 !یشیتر مزشت یکنیم هیپاک کن اون اشکات رو. گر گهیبسه د -

و  کوبمیدستش م یبه رو فمی. محکم با کمیآیم رونیب هیگر یحواسم به کارم باشد، از حال وهوا نکهیا بدون
 :میگویم یمانندغیج یباصدا

 ؟یدی! فهمتهینخود یدماغ گندته، چشما ،یزشت خودت -
 .دیآیاش هم بند نمو خنده خنددیم یبلند یباصدا
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 .کنمیو با پشت دست صورتم را پاک م کشمیرا باال م امینیب
 :دیگویم شودیکه تمام م اشخنده

 بودم. دهیازته دل نخند قدرنیبود ا یاز ک یبده اله رتیخدا خ ی... وایوا -
خنده بودم  نیا یو هم ازخودم که بان شومیاش خوشحال مازته دل ازخنده یول م؛یگویم یلب اللحساب زهرمار ریز

 .کنمیتشکر م
 .کنمیو شالم را مرتب م اندازمیم نهیبه خودم در آ یو نگاه دهم،یم نییرا پا نیماش یهنیآ

به  میهاباعث شده چشم امیگود افتاده است؛ اما الغر یکم میهاچشم ریام و زالغرتر شده شیبه چند ماه پ نسبت
 چندان ناراحت هم نباشم. ،یالغر نیکند تا من از ا یبزرگ یصورتم کم

 :دیآیبه حرف م رسامیام شود،یم یطوالن یکم نهیکه در آ مکثم
 !یماه یلیوگرنه تو خ یها. خواستم ناراحت نباشکردم گفتم زشت یشوخ -

و  رمیگیلبخندم را م یاما جلو شوند؛یوچه قندها که در دلم آب م کوبدیتر ممحکم یو قلبم ازخوشحال کنمیم ذوق
 :میگویم
 !دونمیم -

 :کندیم یکوچک یخنده
 عجب! -

و بازهم  یبعد مارستانیبه ب دنیتا رس میزنینم یحرف گریو د شودیم یپل یآرام یقیموس کند،یرا روشن م ضبط
 «!ستین مارستانیب مارانیب ستیتو ل یکس نیهمچ»همان حرف:

 .نیغمگ ای میخوشحال باش دیجمله با نیا دنیبعد از شن میدانیو نم میاتجربهیب مانیهردو
 !دهدیکار دست عقل آدم م یحساب ،یخبریب

 آشنا افتاده! یهاابانیکوچه خ نیدر ا مارستانیب نیکه چرا آخر دانمینم
هم  یالیخیو ب ردیآرام بگ یادل من لحظه ستیقرار ن نکهیکه دارد، مثل ا یگریهر اسم د ایاتفاق  ایاست  قسمت

 .شودیکه سرش نم
 جلوتر رفته بود! یکاش کم یول ستد؛یایم نیماش

 نگاه کنم. یکم رود،یم یمیسمت پروشگاه قدرا که به یاصل ابانیتا خ یداشتیجلوتر نگه م یکاش کم رسامیام
 باشد؟ نجایا مارستانیب نیا دیبا چرا
 .فتدیب د،یکه نبا یتا اتفاق دهندیکه دست به دست هم م زهایچ چه
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و به پروشگاه  دهمیرا ادامه م ابانیو در ذهنم خ کنمیا نگاه مآشنا ر ابانیخ نیماش ییجلو یشهیاز پشت ش رهیخ
 سبزرنگش... ی. همان پرورشگاه با تابلورسمیم
 ؟یشینم ادهیپ -
 تو برو. گهینه د -

 .شودیم ادهیو پ دهدیتکان م یسر
 یو برا یلیل یپرورشگاه، برا یبرا زندیو دلم پر م ماندیم ابانیبه خ رهیو من تمام مدت چشمم خ رودیم رسامیام

 اش.گوشه به خاطرات گوشه
 یزبان نفهم نیو ا موقعیب یدلتنگ نیا نم؟یآرام بنش یالحظه یحت توانمیمدت را طاقت آوردم؛ اما چرا حاال نم نیا

 لحظه چه معنا دارد؟ نیدلم در ا
 «!یاومد نجایچه خبره، توکه تا ا نیبرو بب»و چند لحظه بعد: «میریم ادیم رسامیاالن ام ،یال ریبگ آروم»
 کدام حرف، حرف عقل است و کدامش مال دل. دانمینم یحرف کدام گوش کنم؟حت به
 دارم،یکه برم یبروم. چندقدم ابانیسمت خبه خواهمیو م شومیم ادهیپ نیاز ماش بردیکه امانم را م یصبریاما ب و
 .کندیتعجب م دنمی. با ددیآیم رونیب مارستانیاز در ب رسامیام
 ؟یرفتیم ییجا -
 آره. -
 .شودیمتعجب م امیحرفم و دستپاچگ از
 .کردمیحقت بود درو روت قفل م ؟یریم یکنیمن رو به امون خدا ول م نیبعد ماش -

 را ندارم. شیهاحرف یحوصله
 دارم. یکار هی... گردمیو برم رمیتو برو من هم م -
 کجا برم؟ کارم تموم شد. -
 برو کالً. من کار دارم! خب -
 .یبر یخوایکه م ییهرجا رسونمتیم نیبش قه؟یچند دق نیشد تو ا یحالت خوبه؟ چ -

 .شومیبحث کردن ندارم و ساکت م یحوصله
 «!زرویهمه چ فهمهیدم پرورشگاه م ادیاحمق اگه باهات ب ،یال»
بفهمه! بزار درد من رو بفهمه، خسته شدم از خب »:میگویو در دلم م شومیدر کارم مصمم م بارنیاول یبرا و

الزم دارم که اون نزاره برم تو  ییوقتا هی. بزار بدونه من هم ستیمن از خودش بهتر ن تی. بزار بدونه وضعیکارپنهان
 «فکر.
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 .رسدیهم به گوش نم ییباز است و صدا مهی. در نمیرسیپرورشگاه م یبه در ورود قاًیو دق میکنیرا رد م ابانیخ
 مراقب است. شهیو مثل هم ستادهیهم کنار در ا نگهبان

 به در. شومیم رهیو فقط خ شومینم ادهیپ
 :دیآیبه حرف م رسامیبعد ام قهیدق چند

 ؟یایب یخواستیم نجایا -
 .دهمیمثبت تکان م یرا به نشانه سرم

 ؟یدار نجایرو ا یکس -
 .دهمیو نه سر تکان م زنمینه حرف م بارنیا

 کجاست؟ نجایدفعه؟ چته؟ ا هی یشد یطورنیتو چرا ا وا! -
 !سیه-

 .شومیم رهیخارج شود. بادقت به داخلش خ ینیتا ماش شودیو در باز م شودیقطع م رسامیام یصدا
 عوض نشده! زیچچیچقدر ه و
 یلیلحظه ل نیکه ممکن است هم کنمیتصور م ،یدارجا را نگاه کنم و به طرز خندههمه کنمیم یدر باز شده سع تا

 .نمیگوشه کنار رد شود و من اورا بب نیاز هم
 :دیگویم یترآرام یباصدا ندیبیکه حال وروزم را م رسامیام بارنیا

 م؟یبر یخوایم -
 نگاه کنم. خوامینه، م -
 کجاست؟ قاًیدق نجایا -
 پرورشگاه. -
هم هست،  یوطنکه شما تو پرورشگاه که وقف مرحوم نهیمنظورم اآها، من خودم سواد نداشتم تابلو رو بخونم!  -

 د؟یچکار دار
 خونمه! نجای... ایچیکار؟ ه -
 ؟یچ -

 .کنمیعوض م قتیبا حق یکییکیام را که گفته ییهادروغ یو جا کنمیباز م لب
 بزرگ شدم. نجایا یکه من از بچگ نهیسپردن. اصلش ا هیمن، پدرومادرم نه خارج رفتن نه من رو دست سم -

 .کندیبزند، نگاهم م یحرف نکهیا بدون
 عالمه حسرت. هیبزرگ شدم. وسط  یجورنیمن ا -
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نزده  بشیکه پدرم غ یتا زمان ی. اون واقعاً پرستارم بوده؛ ولهیسم یهیهم تا االن گفتم دروغ بوده، به جز قض یهرچ
 بودم. اوردهیبود و من سر از پرورشگاه در ن

 نگاه کنم. شیهابه چشم دهدیاجازه نم ،یشرمسار
 :دیگویم میمال یسکوت بالحن یمتعجب شود، پس از کم میهااز حرف نکهیا بدون

 بودم؟ بهیغر ؟یچرا زودتر راستش رو بهم نگفت -
 :دهمیغرق در خجالت پاسخ م ییباصدا

 !دمیترس -
 ؟یازچ -
 :میگویو م رمیسرم را باال بگ توانمینم یخجالت، حت از
بچه  هی... نتونستم بگم تیاون جمع یکه گفتم... واقعاً اون روز که اون حرف رو زدم مجبور شدم... تو یاز دروغ -

 .امیپرورشگاه
 باشه، باشه. مگه دست خودت بوده؟ خوادی! حاال گذشتت هرجور میزیتو عز -

 .فتمیوغم ازچشمش ببا در دمیترسی. مکشمیم یاو در دل نفس آسوده شودیاز اضطرابم کم م یکم
 باال. یبغض نکن! سرت رو بگ یالک گهیخب حاال د -

 :کنمینگاهش م زدهرونیگرد و ب یهاباچشم
 بغض کردم؟ یالک یمن ک -
 که هست. ینیهم -

 گردانم. یرا برم میروم و رو یم یاغره چشم
 تو؟ یریخب حاال چرا نم -
 .خوامینه، نم -
 .مونمیپاشو برو، من منتظر م -
 .تونمینم -
 چرا؟ -

 :دیگویکه باز م کنمیدست مدادن دستدر جواب یکم
 ش؟ینیبب یبر دیخونته، چرا نبا نجایپاشو الناز... به قول خودت ا -
 که برات گفتم. ستین یآخه... موضوع همش همون -

 :میگویمِن موبا مِن کنمیمکث م یکم
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 ...پارک بااون خانوم یکه... که تو ادتهیاون روز...  -
 :پردیحرفم م انیم
 .ادمهی -
 یحت شش،یبرم پ شهی. روم نممیازهم ندار یخبر گهیکه باهاش بحثم شد د یجا بود، محبوبه. از اون روز نیا ریمد -
 رام نده! ترسمیم
 . زود با....یایدر م یو هم از دلتنگ ینیبیخانم رو مهم محبوبه ،ینیبیهم خونت رو م یریاالن م نیهم -
 تنگ شده. یلی! من فقط دلم واسه لنمیمحبوبه رو بب خوامیاصرار نکن. اصالً نم قدرنیا -

 :ردیگیو نگاهش را از من م کشدیم یبلند پوف
 ه؟یک گهید یلیل -

 .شودیم انیلبم نما یرو یلبخند ناخواسته،
 !شینیچهارسالشه، اگه بب -فقط سه -
 :دهمیو باذوق ادامه م کنمینگاهش م گردم،یبرم سمتشبه
آدم  زنهیحرف م یگاز بزنه! وقت خوادیداره مثل عروسک. فقط لپاش رو آدم دلش م یقد کوتاه هینازه!  قدهنیا -

و نصف حرفاش غلط  گهیپشت سرهم تندتند م شهی. غرغرو که مزنهیحرف م نیریچقدر ش ی. اگه بدونکنهیغش م
تپلو و کوچولوش رو  ی. دستاهیماه یوفر، لباش مثل لبا یه! موهاش عسلمن وتوئ یغلوطه... چشماش اندازه چشما

 فرشته رو گرفته... یانگار دستا هارهیگیآدم م یوقت
 :دهدیگوش م میهاتر ازمن، به حرفزدهذوق رسامیام
 !مشینیبب میباهم بر ایمن هم دلم براش تنگ شد. اصن ب یکه توگفت یجورنیواال ا -
 .امیب تونمیگفتم که نم -

 :دیگویخودش را کنترل کند م کندیم یکه سع یو درحال شودیم یعصب
 خاک تو سرت! -
 .نمیرو بب یلیل گهیاجازه نده که د یحت دیشا ه،یاز دستم عصب یلیمحبوبه خ -
 ؟یکرد کاریچ ؟یگفت یمگه چ -
 یکه در خانه ی. از همان شبگردمیبازم شیسال پ که به دوازده شودیم طورنیو ا کندیسوالش قفل دهانم را باز م با

 یدر آغوشش هراسان منتظر است. همان معشـ*ـوقه یپشت در باکودک یو مرد شودیم دهیمحبوبه باشدت کوب
که در اوج خواب، از دستان  میگویم شیبرا یدختر. از خواهدیمحبوبه که حاال با فرزندش از او کمک م یمیقد

خوابگاه  اشیو با کابوس هجده سالگ شودیم داریکه از خواب ب یدختر شود،یرده مپدرش به آغـ*ـوش محبوبه سپ



 

 

118 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

نشسته است  شیروکه حاال روبه ی. دخترشودیشهر بزرگ م نیو پدرش، سرگردان ا هیو به دنبال سم کندیرا ترک م
 دل کند! چارهیکه با گفتن آن حرف از الناز ب یاو محبوبه

که قول داده  یااوست و از محبوبه داریبازهم مشتاق د خواهدیپدرش را نم گریکه هرچقدر وانمود کند که د یالناز از
 است پدرودختر را به هم برساند.

 کنه. داشیبمونم تا برام پ هیسم شینکنم، فقط ازم خواست پ یکارچیاون روز بهم گفت که من ه -
 .کندیو سکوت را انتخاب م ردیگیمنگاهش را  میهابعد از اتمام حرف رسامیام و

 کند؟یخودش فکر م یدهایبازهم به نبا ایاست؟  یاش، دلسوزلحظه نیا حس
 .شودیطاقتم تمام م یول مانم؛یمن هم ساکت م یالحظه چند

 ؟یکنیفکر م یبه چ -
 غصه نخور! گذرهیم نکهیبه ا -
 دلت برام سوخت! مگه نه؟ -
خانم از محبوبه یری. هم مینیبیرو م خانومتیلیهم ل یکنیم دایهم پدرت رو پ گذرهیدل سوختن نداره. م -

 که! فقط مرگه که راه حل نداره. ینیبیراه حل داره م ی. همه چیکنیم یخواهمعذرت
 م؟یلطفاً بر شهیداخل... م رمیمن نم یهم بگ یهرچ -

 :اندازدیباال م یاشانه
 .یدونیور که صالح مهرج یول خوام؛یمن که بد تورو نم -

متعجب  قتیحق دنیاست. راستش انتظار داشتم باشن فتادهین یاتفاق چیکه انگار ه دیآیکنار م امیآسان با زندگ قدرآن
باشم. کاش  تفاوتیب امینسبت به زندگ توانستمی! کاش من هم مدانستیرا م زیکه از قبل همه چ ییشود؛ اما گو

 شکرت! ای: خدامیسر بکشم و بگو یاو گوشه زمیبر یچا یفنجان زیهمه چ الیخیو ب رمیآسان بگ توانستمیم
! و جوابش هم انهیبود  مارستانیب نیبپرسم بهار در ا کنمیکه فراموش م شومیام مقدر غرق در خودم و گذشتهآن اما

 ...ستین یاتازه زیکه چ
 اینشود،  یکورتر یبه گره لیتبد یگریبدانم کدام را باز کنم تا د نکهیگره درهم رفته و عاجز از ا کیمثل  زیچ همه

ها هم لج کردن گره ییام و گوشان افتادهبه جان همه ستیبدانم کدام گره سهم من است و کدام ن نکهیعاجز از ا
 .دانندیم

 گور پدرش گفت و رها شد. کیگره را رها کرد و  شدیم کاش
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 میهادغدغه کنمیدر راه باشد. راستش حس م یو نه قرار است اتفاق خوب میکنیم دایرا پنه بهار  نم،یبیرا م یلیل نه
و نه وقت گذراندن با دوستان و نه بازگشت به پرورشگاه  کندیخوشحالم م یاکردن گمشده داینه پ گریدگرگون شده. د

 !یلیمحبوبه و ل یو نه حت
هم آنجا  رسامیام یو کامالً اتفاق نمیبنش یاگوشه هادنیپر از نرس یایدن نیفارق از ا نکهیام شده اتنها دغدغه گرید

و من  شودیسخت تمام م یهالحظه نیو ا شودیدرست م گذرد،یکه م دیو او بگو میرا به او بگو میهاباشد. حرف
 آسوده را بچشم. یالیطعم خ ورا ببندم  میهاسرشار از اعتماد چشم یالیهم باخ

 :دیگویم رسامیو ام ستدیایم نیماش
 !ایشیم مونیپش نشونینشده برو بب ریکمک من هم حساب کن. تا د یفکرات رو بکن. رو یول -

 :میگویو م اندازمیرا باال م امشانه
 بشم. مونیپش کنمیفکر نم -
 ؟یلجباز قدرنیتو چرا ا -

 :میگویو م زنمیم یلبخند
 .شهیمارو بد م نهیبیم یوقت کس هیبرم  گهید -
 :دیگویم شوم،یکه م ادهیپ
 .میگردیدنبال بهار نم گهی... از فرداهم که دیراست -
 !گهینه د -
 بدم بهت! امیزود زود پ کنمیم یسع شه،یدلت برام تنگ م دونمیم -

 :میگویو باحرص م کنمیلبش نگاه م یبه لبخند رو فشارم،یهم م یرا رو میهادندان
 !کوبمایرو م نتیدر ماش -
 کارو. نیهاش تموم شده! جان من نکن ابعدشم تازه قسط گم؟یم دروغ -

 «گه؟یدروغ م»پاسخ سؤالش به قلبم رجوع کنم و از خود بپرسم که: یاست برا الزم
 یچه غلط»که  دی. بعداً خواهم پرسستیاما حال فرصتش ن ست؛یکه جواب قلبم چ داستیلبم پ یلبخند گوشه از

 .«؟یکنیم یدار
 :میگویو م دهمیرا باال م میپاسخ ابروها در
 پررو نشو... خب؟ خدافظ! -
 .دهمیدست تکان م شیومن برا دیگویم یخداحافظ خندد،یم

 .افتمیسمت خانه راه مو من هم به شودیو دورتر م دور
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 خواهدیو م کندیم تیاتاق شکا یهم بعد از سالمش ازگرما هی. سمدهمیم هیبه سم یو سالم کنمیاتاق را باز م در
 باز بگذارم. شیپنجره را برا یکه گوشه

 رسامیو دوست دارد بداند ام راستیزمان، ذهنم درگو هم کنمیعوض م یرا با لباس راحت میهالباس ،رومیاتاق م به
 .کندیراجع به من م یچه فکر
هم به جمع همان  رسامیندارم و دوست ندارم ام یدل خوش انیاطراف یجایب یهایاصالً از ترحم و دلسوز راستش،

 ریبه گـ ـناه ناکرده سرزنش شوم تا ز یام رها شوم و حتخاطر گذشتهبه دهمیم حی. ترجونددیاطرافم بپ یهاآدم
 له شوم. انمیپر ترحم اطراف یهانگاه

 قتیتشو یحت. اون ادیرفتارا بدش م نیفرق داره. خودشم از ا هی. اون بابقستیاصالً از اون آدما ن رسامی... امیال نه»
 ای گردهیرفته و برنم گهیبس کن، پدرت د گفتیکه م ی. خالف هرکسینیرو بب یلیو محبوبه ول یکه بر کردیم

! ازته دلش دوست داشت زدیرسام هم حرف دل تورو میرو بچسب. ام تیفراموشش کن و زندگ گفتنیکه م ییکسا
ناخواسته  نکهیا ایباشه به خودت!  کینزد قدرنیآدم ا هی شهی. آخه مگه متیبه زندگ یپدرت ادامه بد یهیرسایکه ز

 تو آرزو کنه! یخودت رو برا یایرو
 الناز؟ -

و  رومیکنارش م بندمیلباسم را م یدکمه نیطور که آخرو همان میآیبه خودم م هیسم یزدهبهت یافهیوق باصدا
 :میگویم
 بله؟ -
 چند دفعه صدات زدم؟ یدونیدخترجان حواست کجاس؟ م -
 منو؟ -

 :دیگویو م کندینگاهم م شتریبا تعجب ب بازهم
 ؟یبست یجورنیلباست رو چرا ا یهاوا! دکمه -
 ...هیبه سم یبعدهم نگاه دهد،ینشان م زانیجا بسته شده و لباس را آوجابه شیهاکه دکمه کنمیلباسم نگاه م به
 گفتم اگه گرسنته غذارو گرم کنم برات؟ -
لحظه  هیمن چمه؟  گهیباخودش نم هی. حاال سمامیب رونیازفکرت ب تونمینم قهیآخه دو دق یکرد کاریچ رسامیام»
 «که رفتارا وحرفات تو مغزم آشوب به پا نکنه و راحتم بزاره، آخه... ستین

 الناز؟ -
 یا. با چهرهرودیم شیهاحرف یمتوجه شوم، حواسم از پ آنکهیبازهم ب کنمیرا نگاه م هیو سم گزمیلبم را م یگوشه

 :میگویدرهم رفته م
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 .ستیخستم! نه من اصالً گرسنم ن یلیخ دیببخش -
هم  هیزده شوم وسمخجالت هیسم یهاچشم یتا کمتر جلو گذارمیهم م یو در را رو رومیبه اتاق م عیبعد هم سر و

 شک کند! بمیعج یهایپرتکمتر به رفتار و حواس
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
 شده است. دیو ناپد یجار نیآب بر زم یاندارد. مثل قطره یاز او خبر کسچیه گریاز بهار نشده. د یهم خبر هنوز

 یازنگیو  غامیمنتظر پکه  شودیروز کامل م کیو  ستین یهم خبر رسامیاز ام میگشتیکه به دنبال بهار م یروز از
 یانگار که کسو انگارنه دهندیو به نبودنشان ادامه م روندیبه بعد فصل نبودن است! م ییجا کیاز  ییاز او هستم.گو

 .کندیم یو زندگ کشدینبودن را نفس م نیهست و ا ییجا ،یاگوشه
ها. نبودن گریبر د زندیهم خود زخم است و هم نمک م رسامیها، نبودن امساعت نیاما ا ام؛دهیهارا چشنبودن هاسال
 ییهاو مادرانه دلسوزشان شود! غصه ردیرا در آغـ*ـوش بگ شیهادوست دارد غصه شودیتنها که م گر،ید ستیآدم

 .رحمیب یزمانه نیا تکه تلخ شده از دس یاند و افکارافکار یدهییکه زا
اشتباه  یها... مثل بودن آدمستیهم هست که زجرشان کمتر ن ییهانفرسا بودطاقت یهانبودن نیا انیم اما

 من! یکوروش برا یهابودن دیاشای مانیزندگ
 !شونیرو لبت پوست نموند ازبس که کند -
 .دارمیبرم امچارهیو دست از کندن پوست لب ب میآیخودم م به
 م سر رفته خب.حوصله -
 جان؟بچه یکن یلیوزلبات رو زخم دیت سر بره، باحوصله -
 .کنمیتلفنم را چک م گریو بار د رمیگیبه خود م یزانیآو یافهیق
درست کردن غذا مرا  یکه برا خواهمیم هیو از سم کنمیپرتاب م یرا سمت ی. گوشستین یکسچیازه یخبر چیه

 .میایب رونیب یحوصلگیب نیاز ا یهم باخودش به عمارت ببرد تاکم
 .میافتیسمت عمارت راه مو به میشویاز اتاق خارج م هیسم همراه

جا و همه ستین یاما خبر بارنیا د،یرسیبحث و دعوا پس از باز شدن در به گوش م یکه صدا شهیهم برخالف
 ظاهر آرام است.به
 .شودیبالفاصله مشغول م هیو سم رومیآشپزخانه م به
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و بعد  اندازدیم ی. ساعت را نگاهکندیو برنج را دم م کندیخرد م یازیو پ ینیزمبیس کندیشروع به کار م بامهارت
 داردیآب برم یوانیو ل آوردیم رونیتاج را از کشو بخانم یهاقرص سپاردیهارا به من م ازیطور که سرخ کردن پهمان

 .رودیباال م یو به طبقه
. دوست ندارم متوجهم اندازمیم یدر آشپزخانه، اتاق کوروش را نگاه یو از گوشه کنمیگاز را کم م ریاز رفتنش ز پس

 ی. سعستیدر اتاق هم مشخص ن یفاصله حت نیباا یول رم؛یاز او بگ یکه خبر خواهمیشود؛ اما به همان اندازه م
سردرآوردن از کار  الیخیو ب گردمیخود برم یقبل یجا بهخاطر  نی، به همپر وبال ندهم امیبه کنجکاو کنمیم

 .شومیکوروش م
 یخداحافظیب رسامیکه بار آخر من و ام یجوردرکاره؟ اون یهفته هم باز قرار نیآخر ا یکنیفکر م یعنی... یال»

 «نم؟یرو بب رسامیهفته باز ام نیممکنه ا یعنی! میهم درکار باشه مادوتا دعوت باش یاگه قرار یفکر نکنم حت م،یرفت
 .شومیو مشغول کندن پوست لبم م افتمیو به جان خودم م ومریبه فکر م باز
 «و بگه از هردوشون خبر داره! ادیب شیوبهار پ رسامیبحث ام یو اتفاق نمیکوروش رو بب یاتفاق کاش»

 ...کشمیم یقیعم نفس
 «حواست هست؟ چی! هیخبریکه ازش ب ستیروز کامل هم ن هیش همه یال»

 اند!که در روغن سوزان به جلز ولز افتاده افتدیم یاچارهیب یهاازیو تازه چشمم به پ کشمیم یبلند پوف
 .کنمیو گاز را خاموش م شومیم هول

 «!یسرخ کن یتونینم ازیپ هی ،یتو سرت ال خاک»
 .ندازمیدورشان ب دیایب هیسم نکهیتاقبل از ا دیبا کنم،یسوخته را جدا م یازهایو پ دارمیبرم یقاشق

 شون؟یسوزوند اد،یم یسوختن یالناز؟ بو -
 .پرمیازجا م هیسم یباصدا

 سرخ شد فقط! یادیز کمهینه نسوزوندم باورکن،  -
 رومیم رونیاز آشپزخانه ب شود،یکردن غذا مکه مشغول درست هی. سمدیگوینم یزیو چ دهدیتکان م یسر بالبخند

 خانه را تماشا کنم. یکم ست،ین یتا اکنون که کس
 یفیخف غیو ج شودیباعث ترسم م یناگهان حضور کس چرخد،یو چشمم که به اطراف م رومیکه م یسالن کنار به
را بشنود؛ اما او چنان مشغول صحبت با تلفن  میصدا یتامبادا کس رمیگیدهانم م ی. دستم را محکم جلوکشمیم

 .شنودیم ییو نه صدا ندیبیاست که نه مرا م
برات تنگ شده  یلیچطوره؟ دلم خ رونیب میدنبالت بر امیعصر م زمیجان عزمن... طنازقربونت برم عشق  -

 خوشگله!خانوم
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 !شودیچندشم م قتاًیو حق کنمیحرف زدنش دهانم را کج م ازطرف
 .یتو بخوا یجونم بگو... آره حتماً... هرچ -
ظاهر عاشقانه را به اوهم گفته و بعد باوابسته به یهاحرف نیا یکوروش همه کنمیفکر م یوقت افتمیبهار م ادی به

تا  کنمیچندبار سرفه م شود،یطاقتم تمام م گری. دشومیم یکرده ازخودش و طناز متنفر و عصب شیکردنش، رها
 .شودیمتعجب م ند،یبیم شیروو مرا که روبه کندیکوروش متوجه حضورم شود و اوهم بالفاصه سرش را بلند م

 فعال. یبهت... اوک زنمیم من بعداً زنگ مقربونت بر -
 :پرسدیوباتعجب م کندیرا قطع م یگوش

 ؟یکنیم کاریچ نجای! اخانومیبه البه -
 نشد، نه؟ یازبهار خبر -

 یطور که مشغول بازو همان ردیگیرابه دست م اشیو دوباره گوش کشدیم یپوف بلند چرخاند،یرا م شیهاچشم
 :دیگویم شودیکردن باتلفنش م

 شماهام. عجبا! گهید نیبهار بهار بهار! بابا ولمون کن -
 شده حاال؟ یچ ینگرانش بود یلیخ ادیم ادمیشما که  -
 اد؟یاز دستم برم یکرده من چه کار میموش قاخودش رو تو هزارتا سوراخ یوقت یآره نگرانشم؛ ول -
 ممکنه تااالن... یحت ضهیکرده؟ واقعاً که اون مر میقا -

 را بشنود. میصدا هیکه مبادا سم آورمیم ترنییرا پا میو صدا شومیم ساکت
 ؟یتااالن چ -

 تابه آشپزخانه بروم. گردمیو برم دهمینم یجواب
 خوش گذشت؟ یراست -

 :چرخانمیسمتش مسرم را به بازهم
 ؟یچ -
 !گهید رسامیباام -

 :میگویو باحرص م کشمیبادندان چندبار پوست لبم را م ازحرص
 !میدنبال بهار بگرد هارومارستانیب میرفته بود -

 :کندیو نگاهم م آوردیم رونیب یسرش را از آن گوش باالخره
 ازش؟ نیداکردیپ یشد؟ خبر یچ -
 به توچه! -
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سمت آشپزخانه سرعت بهو به کنمیتوجه نم شیهابه صدا زدن گریحرف د نیو بعد گفتن ا کنمیتوانم را جمع م تمام
 .رومیم
 «؟یو حرفت رو بزن یسیمحکم وا یتونی! چرا نمیال یبزدل واقعاً»
 امن است؛ اما... هیکنار سم میبزند و جا یباشم حرف هیکه کنار سم یتا زمان تواندینم گریکه د دانمیم

 .زندیوبه من زل م ستدیایکوروش درچهارچوب در آشپزخانه م بالفاصله
 میو رو کنمیرا مرتب م امیلرزان روسر ییهابزند؟ بادست یحرف هیسم یجلو انجی. نکند ازنمینفس منفس ازترس

 :شودیمتوجه او م هیکه سم رمیگیرا از کوروش م
 ن؟یالزم دار یزیآقاکوروش؟ چ -
 :دیگویو بامکث م داردیرا ازچهارچوب در برم شیهادوتا دست زند،یزل م هیسم به
 !کنهیبزرگ داره صدات ممامان -
 . النازجان حواست به غذا باشه.رمی! چشم االن مدمینشن یوا یمنو؟ ا -

. بنددیو در را م دیآیبه آشپزخانه م شودیدور م هیاما بالفاصله که سم رود؛یم هیهم به ظاهر بارفتن سم کوروش
 شده! انیدرمیکیقلبم  یهاازترس زبانم بند آمده و ضربان

 «؟یچ نهیبب نجای... اگر مارو ارسهیم هیاز جونم؟ االن سم خوادیم یچ وونهید نیا»
 دهم؛ینشان م یو خودم را مشغول آشپز گردمیخودم را باتمام لرزش دستانم خونسرد نشان دهم. برم کنمیم یسع

 .شودیم ترکیکه هرلحظه نزد شنومیکوروش را م یپا یاما صدا
 کنم! تتیکه بخوام اذ یهست یاز اونتر جواب من رو بده خب؟ بچه ومدهین هیتا سم -

 :میآیشود به حرف م کمینزد یگریکوروش با قدم د نکهیا ازترس
 .رونینبود. حاال برو ب یمارستانیب چیندارم ازش، تو ه ینه خبر -
 .نمیبب توانمیالعملش را نمو عکس امستادهیسمت گاز اپشت به او به یکه حت میگویم یرا درحال نیا و
 گه؟ید یراستش رو گفت ی... عجبا! مطمئنگهیرو د نیا یگفتیهمون اول م کال،یآبار -

 :میگویم تیو باجد گردمیبرم
 !رونیراستش رو گفتم. برو ب -
 خب بابا! آروم باش. -

 .کشدیو سر م کندیاز آب پر م یوانیرا به اوج برساند خونسرد ، ل تمیعصبان نکهیا یهم برا وبعد
 شده از حرص خودم را تصور کنم.صورت سرخ توانمی. مکندیدر را باز م یو بازهم آرام ال رودیطرف در مبه آرام

 ببند... ایدرو باز بزارم  -
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 نمیبیم نکهیو ازا کنمیسمتش پرتاب مو به دارمیرا ازکنار گاز برم یقاشق شود،یکنترل خودم ازدستم خارج م گر،ید
 .شودیدوچندان م میعصبان رود،یم رونینه بو باخنده از آشپزخا کشدیکنار م عیسر
 «.ادیکه چقدر ازت بدم م دونهیکوروش! فقط خدا م یوا»
 .میگویم ییلب ناسزا ریو ز کوبمیم نیبه زم تیراستم را از شدت عصبان یپا

 :پرسدیو با تعجب م رسدیزنان منفس هیبعد، سم یلحظه چند
 نجا؟یا هیقاشق چ نیالناز؟ ا -
 از... از دستم افتاد!ها؟  -
 وا! -

 .داردیو قاشق را برم شودیم خم
 خدا خوابه.خانوم بنده نمیبیهارو رفتم و اومدم... آخرش مپله نیدوبار ا د،ینفسم بر -
 اش.مرض داره نوه -
 عه! الناز؟ -
 !گهید گمیراست م -

و به طرف  شودیبلند م شود،یراه مروبه. حالش که دهمیبه دستش م یآب وانیو ل نشانمیم یصندل یرا رو هیسم
 .رودیگاز م

 دهدیو به دستم م زدیریم یکوچک یدونفر درون قابمله یبه اندازه شود،یو غذا که آماده م مانمیم ششیپ یکم
 پرستش آماده کند!شکم یتاج و نوهخانوم یرا برا زیتا م ماندیتابه اتاق ببرم و خودش هم م

... 
 .نمیبینم رسامیاز ام یو نه زنگ یامیاما نه پ روم؛یو باشوق به طرف تلفنم م گذارمیسماور م یرا رو قابلمه

 .کنمیرا بغـ*ـل م میزانو یاو گوشه شومیم ناراحت
 روز گذشته است! کیتنها  فهمم،یرا نم یهمه وابستگ نیا لیدل

 بزنم. یالیخیخودم را به ب کنمیم یو سع کشمیم یقیعم نفس
 «ازش. شهیم یخبر هیبده؟ فردا حتماً  امیش به تو پکه همه کارهیحتماً سرش شلوغه. مگه ب یال»
و سفره را  دارمی. دست از کندن پوست لبم برمرسدیخانه را برداشته است به مشامم م یکه همه هیسم یمهیق یبو
 .شومیم هیو منتظر آمدن سم نمیچیم

 !آورمیرا م اشالهیپ کی. تا او برسد دَخل بردیم یهوش از سر هر آدم کند،یدرست م هیکه سم ییهایترش
 .شودیهم وارد م هیدر، سم یباصدا
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 آخ آخ دستت درد نکنه دختر. انقدر گرسنمه که نگو! -
 ها.ستخوشمزه یلیخ ایترش نیا هیسم گمی... مکنمیخواهش م -
 نخور ضرر داره. ادیز ینوش جونت؛ ول -

 :دهدیو ادامه م ندینشیه مسفر کینزد کنارم
. نیرینم ینیریتون مثل همه، سمت شدوست داشت. ذائقه هایترش نیاز ا یلی... پدرت هم خریخبه ادشی ،یهع -

 !یو ترش یفقط تند
 .خنددیبعد هم م و

دار باشد؛ اما دوست خنده دی. شاکنمیحسادت م یازمن از آن خانه خاطره دارد، کم شتریب هیسم نمیبیم یوقت راستش
از  ستیاهیهم هد نی. اآورمیاش را به خاطر نمچهره گریپدرم را متصور شوم؛ چون ... د یاو باشم و چهره یدارم جا

 گذر زمان!
 نیهم یهاو کوچه هاابانیدر خ یاتفاق یلیخ یممکن است، روز یکه حت کنمیفکرش را م یوقت ستیتلخ تصور

 .میشهر از کنار هم عبور کن
 دارشیکه از د یزمان ی. حتخواهمیاش را مآشنا باشد! من تمام سهم پدرانه یذائقه کیتنها  دیمن از او نبا سهم

 نفرت دارم.
*** 

همه را به همان  ندیبیتاج، مادربزرگش را که دور مکه هنوز هم کوروش آخر هفته، چشم خانم یکنیباور م رسام،یام
 کند؟یباغ دعوت م یانتها قیآالچ
 اند.نگفته یهامثل همان روز شاد و پر از حرف قاًی. دقدمیکه جمعتان را د یاول یو مثل همان روزها ندیآیم همه

 !ستندیکه ن یمهم است و نه آن کسان شانیحال بهار برا نه
کوچک از  ی. ازهمان پنجرهدمیخودم شن ؟یدانی! آخر میشویحساب نم ستندیجزو آنهاکه ن یستین نکهیتوبا ا البته

اما  ستم؛ی. البته من هم نرندیگی. طناز و فرشاد سراغت را مکنمیورودشان را به باغ نگاه م ،یپشت پرده که پنهان
 ییدر کنج ذهنشان جا یباز هم ال افتد؛امایدر هم م کنارنگاهشان به اتاقک کوچک  ی! حتشودیگرفته نم یسراغ

 یکوروش را دارم و نه حوصله دنید یبه جمعشان بروم؛ اما نه حوصله خواهدیچقدر دلم م یدانینم. کندینم دایپ
 تو. دنیند
 یتنه غصه کی نجایو من ا یخوش و سرگردان یا... نکند تو هم گوشهیریگیم یو نه سراغ یدهیم یجواب نه

 انصاف؟یب یامن امانت گذاشته شیهارا پنکند غصه خورم؟یرا م تانیهمگ
 نرسد! میهابه گوش گاهشانیگاه و ب یهاخنده یصدا کنمیم یو سع میآیکوچک کنار م یکنار پنجره از
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 :دیگویم ماند،یپوک سوزن فرو کند و ناکام م ینخ را در کله کندیطور که تالش مهمان هیسم
من  پرسهیم ادیتاج که بآقا شروع شد. حاال خانم یبازقیو رف رونیخونه گذاشت ب نیتاج پاشو از در اخانم نیباز ا -

 !چارهیگردن منه ب وفتهیوقته که دروغش ماون نجا؟یا ارهینبودم که کوروش دوستاش رو برنداشت ب
 :نمینشیم کنارش

 خب دروغ نگو، بگو دوستاش رو آورد و تازه سروصداشونم کل باغ رو برداشته بود. -
 کنم،یکار م نجای. باالخره من اشناسهیکوروش من رو به اسم جاسوس م نیهم فرداوقت پسدخترم! اون شهینم -
 .کنمیحواسم به رفتارم باشه وگرنه خودم ضرر م دیبا

 ...کنمیم سکوت
. راستش رو گرفتیکوروش رو م یکارا یاگه محبوبه بود، براش مهم نبود که کارش رو از دست بده. اون جلو یول»

 «.کردیودش مشکل رو حل مو خ گفتیتاج مبه خانم
 .دهدیو چشمش را ماساژ م داردیرا برم نکشیع هیسم
 .آوردیم نییو لبم پا یو دستم را از گوشه ندیبیغرق در افکار م مرا
کن... نگا نگا!  یلیبه جون خودت، خودت رو زخم و ز وفتیبرو. ن ییجا هیبکن  یکار هیپاشو  رهیحوصلت سر م -

 پوست رو لبش نمونده!
 حواسم نبود! -
 خودت بدوز. ریدکمه هم بگ نیلباس و ا نیا ایسرجاش. اصالً ب ادیسوزن رو نخ کن تاحواست ب نیا ریبگ ایب -

 .کندیو بازش م رودیسمت پنجره مبه ،شودیبلند م بعدهم
 جهنم. شهیاتاق داره م نیخدا به داد برسه! هوا باز گرم شده ا -

 .دیآیبه پرواز در م دیاما ذهنم به هرکجا که نبا شوم؛یم هیودوز لباس سمدوخت ریهم به ظاهر درگ من
از بهار شده که  یخبر دیشا کنمیام. فکر مو دلتنگ و نگران شده رینشده و دلگ رسامیاز ام یروز است که خبر سه
 .گذاردیم پاسخیرا ب میهاامیاز ترس گفتنش، پ رسامیام
 «بودم. ششونیکاش من هم پ»:میگویو باز باخود م شنومیها را مخنده از یفیضع یصدا گریبار د و

 «ست.حتماً محبوبه»:میگویلب م ری. زگرددیم هیچشمم به دنبال تلفن کوچک سم ،یزنگ یباصدا م،یهادر کاش غرق
 ام.است که حدس زده یو پشت خط همان کس دهدیتلفنش را جواب م ه،یسم

 هیهم موضوع را از سم گرید بارکیو منتظر هستم که زودتر قطع کنند تا  دهمیگوش م شانیهابه حرف بادقت
 بپرسم.

 دارد! ادیخوب است که محبوبه هنوز هم مرا به  چه
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 .ردیگیقلبم آرام م یهاتپش د،یگویکه خداحافظ م هیسم
 گفت؟ یمحبوبه بود؟ چ -
 شما بهم خورده تو بگو نه! یونهیم گمیمن م -

 .شیهابه چشم زنمیو زل م مانمیم ساکت
 ...یکس یابهیغر ؟یکنیم یکار ؟یریم ییروزا جا نیالناز؟ تو ا -
 :پرمیحرفش م انیم
 نه! -
 :کنمیرا نازک م میصدا و
 .گهیگفت د یحاال بگو محبوبه چ -
 امیروز با پدرت ب هینکن تاخودم  یکار چیمواظبت باشم. گفت که بهت بگم ه شتری. گفت که بدیحال تورو پرس -

 ...گـهیرو م نیخونه! هردفعه هم نیدر ا یجلو
 هردفعه؟ مگه چندبار زنگ زده؟ -

 :دیگویو م ندینشیم کنارم
از  دیکه حال تورو با نتونیاومده ب شیپ یچ نیگینم کدومتونچیدخترم. به من که ه پرسهیاز من م ادیحالت رو ز -

 من بپرسه.
 نشده! یچیه -

 :کشدیم یقیعم نفس
مادر حواسش بهت هست.  هیدوره و زمونه که همه فکر خودشونن، مثه  نیخانومه! حداقل تو ا یلیخانوم، خمحبوبه -

 بده! رشیخدا خ
 .مانمیام پشو از کرده دانمیرا خودم م نهایا یهمه ه،یسم

 !کردیاما محبوبه مرا بهتر از تو درک م رد؛ینگ دلت
و  ییکه سهم من در آن فقط جدا یابزنم و گله کنم از زمانه ادیفر خواهدیکه دلم م رمیقدر دلگآن ه،یسم آخ

 .ستیناکام
 .شوندیبه سرم آوار م هایها و دلتنگدرقلبم، که ناگهان تمام غم ای ایدر دن دهدیو چه رخ م شودیچه م دانمینم

 .شودیتنگ م میمر یآرزو، ندا وحت یدلم برا ناگهان
 .خواهدیوابگاه را مخ یروزها دلم

 محبوبه را... پدر را... خواهد،یرا م یلیل
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و  کنمیام مگونه یرا روانه میهاآرام اشکو آرام رومینه چندان نرمم م یپتو ریدرون اتاق کوچکم و ز شود،یم شب
 .کنمیم هیدانه، به بالش هدسپس دانه

خدا و  یبرا شومیم ادآوریلحظه، همه را  نیتا هم یزندگ. از روز چشم گشودنم به کنمیم تیو از خدا شکا رمیدلگ
ام در از خدا هستم که به کدام گـ ـناه ناکرده جدا افتاده یلحظه منتظر پاسخ نیدرهم ییکه گو شمارمشانیچنان م

 مردم. نیا نیپر رمزوراز و ب یایدن نیا
 زنمیرا تار کرده پس م میهارا که چشم ییها! اشکزندیچشمک م یچراغ گوش شودیکه روانه م یگریاشک د قطره

 .کنمیرا باز م غامیرا فراموش کرده و پ هی. گرنمیبیم یصفحه گوش یو بازهم آن چشمک را رو
 الناز؟ یدیسالم کنم جوابم رو م -
 .رسدیلحظه به دادم م نیاست که در ا رسامیام غامیپ
و  تیشکا چیه گریو د رسدیم انیلحظه به پا نیهم میهایتمام دلخور ییندارد. اصالً گو یمعن میاشک برا گرید

 از خدا ندارم! یاگله
 .نمینشیم میو درجا دارمیسر از بالش برم زنم،یرا کنار م پتو
 بو... یکدوم گور یاحمق عوض -
 «چه طرز حرف زدنه؟ نینه! الناز، ا نه»

 .سمینویو دوباره م کنمیم پاک
 ؟یتو شعور ندار -

 :دهدیجواب م طورنیو بالفاصله ا کنمیم ارسال
 .دیکه ندارم! ببخش یدونیم -
 نگرانت شدم. -
 «حرف! نیباا هیفکر نکنه خبر یال ست؟ین یروادهیز»
 :میگویلب م ریو ز فرستمیم
 اصالً فک کنه! -

 .مانمیمنتظر پاسخش م باشوق
 من هم دلم برات تنگ شده. -

 است! دهیکه حرفش را از زبان من دزد یو به راست ندینشیلبم م یلبخند رو غامشیبا پ ناخودآگاه
به  رهیو خ کنمیاما هربار پاک م نم؛یدلتنگت هستم که دوست دارم تورا بب یکه من هم به قدر سمینویبار م چند

 .شودیقند در دلم آب م ش،یهاکلمه
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 .دهدینجات م یفیو مرا از بالتکل فرستدیم یگرید امیپ کنم،یو پاک م سمینویباخودم که مدام م یریدرگ انیم
 نمت؟یبب یک یبگ یزبون ندار -
 حاال. نی: همدادمیو اگر به من بود پاسخ م ردیگیام محرفش خنده از
 .میحرف دلم را بگو گذاردیغرور که نم ایاست  یبدجنس یاز رو دانمینم اما
 فردا خوبه؟ -
را باز  امشیترس پ یمنصرف شود و باکم دارمیاز د یحرف حت نیباگفتن ا ترسمیکه م فرستمیم یرا درحال نیا
 .کنمیم

 سرکوچه. امیم 7! فردا ساعت زمیعز هیعال -
قدر وصف است. آن رقابلیقدر خوشحالم که غ. آنکنمیابرها هستم و در آسمان پرواز م انیم کنمیلحظه حس م نیا

 ام که اصالً گور پدر هرچه حال بد!زدهذوق
از بودنت  یکه چه حس یحدس بزن یتوانیماجرا خبر ندارد که چقدر از بودنت خوشحالم. نم نیروحت هم از ا رسام،یام

 .ی... مثل مرهمیکنی. تو هرچه درد باشد آرام میتو خودِ خود مسکن ؟یدانیدارم. م
 .خزمیمپتو  ریو ز میگویم یریشب به خ شود،یکه آسوده م المیو خ کنمیرا قبول م دارشید یوعده

 خواب مارا ربوده است. شانی! اریپهلو به آن پهلو، نه خ نیا از
 :زنمیرا صدا م هیبلند سم یو صدا یباخوشحال

 !رونایب رمیدارم م ؟یندار یکار ه؟یسم -
 .گذارمیدر م یرا جلو میهاو کفش کنمیبمانم در را باز م یمنتظر پاسخ نکهیبدون ا و

 :دیگویهول شده باشد م یکه کم ییو باصدا دیآیم هیاما سم دنشانیاز پوش قبل
 الناز؟ یبر یخوایم یک شیکجا؟ پ -

 .دیپرسیها را نمسوال نیقبل رفتنم ا گاهچی. هشومیم متعجب
 .دمشیاز دوستام. چند وقته ند یکیپارک با  رمیخب... م -
 آها! -
. رفتار و دستپاچه بودنش مشکوکم دیبگو خواهدیمانده که م یحرف کنمیاما هر لحظه حس م کند؛یظاهر سکوت م به
 !دانمینم ؟یزیاما به چه چ کند؛یم

 :میگویم مانیسکوت از طرف هردو یاز کم پس
 گه؟یپس... برم د -

 دهد: یپاسخ م بالفاصله
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 آره... آره برو به سالمت دخترم. خوش بگذره. -
 .زندیم یساختگ یبعد هم لبخند و

 کنمیو در را باز م کارمیاش مگونه یرو یاهستم، محکم بـوسـه میدر زندگ یگریوز دکه امروز شادتر از هر ر من
 که...

 عه الناز، صبر کن صبر کن! -
 :دیآیسمتم مو به داردیرا بر م یبیو س رودیبه طرف طاقچه م تند،

 راه بخور. یرو تو نی. اینخورد یوحسابغذات رو که درست -
 دنیمشغول پوش روم،یم رونیاز اتاق ب عی. سرکنمیم یخداحافظ یو باتشکر دهمیمثبت تکان م ینشانهبه یسر

 انیم نیکفشم را ببندم. در هم یتا بندها رمیگیرا به دهان م بیو س زنمیدر دستم م بیهم به س یگاز میهاکفش
. محبوبه اگر بود، ،کشمیاز اعماق قلبم م یآه نم،یبیماش را که رفته یوروو رنگ افتدیم میهاکه نگاهم به کفش

 وکهنه را به پا کنم. ریکفش پ نیا گذاشتیهرگز نم
 یو کورش را ازفاصله کنمی. باال را نگاه مکشدیم رونیو مرا از فکر ب کندیتوجهم را جلب م ییپا یصدا انیم نیا در

 .دیآیسمت در مکه با عجله به نمیبیدور م
 با او نفرت دارم. داریو خودم هم از د ندیکوروش مرا بب مخواهینم شوم،یم هول
ام که نشسته یسرعت به همان حالتبزنم. به بیبه س یگریگاز د کنمیفرصت نم یحت دارم،یملنگه کفشم را بر عیسر

 .گردمیو بدنم به در، مجدد به اتاق برم فیو پرسروصدا از برخورد ک کنمیتا بند کفشم را ببندم در را باز م
تا مبادا از  کنمی. سرم را خم مشودیاتاق رد م یو درست همان لحظه کوروش از جلو زنمینفس مهولم، نفس از

 .کنمینگاهش م یاشهی. بعد از رفتنش، از همان قسمش شندیوسط در مرا بب یاشهیقسمت ش
 «لمشه؟یف مابازی د؟یمن رو ند یعنیقرار داره که انقدر هوله!  یکجا و باک ستین معلوم»

 .شومیبه خودم م هیو تازه متوجه نگاه سم دهمیم هیو به در تک گردمیمبر کشم،یم یقیعم نفس
 !شودیمن م یو مشغول تماشا دهدیم نییرا پا نکشیع یکه گرد شده، کم ییهاباچشم
 :میگویو بعد م دهمیم لشیتحو یمضحک لبخند

 !رمیرو بخورم بعدش م بیس نیا -
 .کنمیبار کوروش م ییلب ناسزا ریو ز زنمیم بیبه س یگاز بزرگ سپس

با  گرید بارکیو  شودیتا باالخره تمام م زنمیرا تندتند گاز م بیو س نمینشیهم که شده، به اجبار م هیسم یجلو
 .کنمیاتاق و باغ را ترک م هیاز سم یخداحافظ

 ام.مدت کوتاه انقدر دلتنگت شده نیچرا در ا دانمینم رسام،یام
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 کی! یکنیبروم، باور نم یراه را اشتباه خواستمیچندبار م م،یایتو ب شیتا از باغ خارج شوم و به سر کوچه پ یبدان اگر
 ... فکرش را بکن!شودیم یمنته ابانیخ کیکوچه و  کیطرفه، که تنها به  کیراه 

در ذهنم  یی. صدارومیم نیسمت ماشبه یو با خوشحال شومیم زدهجانیه نم،یبیرا م رنگشیمشک نیدور که ماش از
 «!دنشیواسه د یبفهمه چقدر هول ستی! الزم نهایراه بر ترواشیهم  یکمهی یتونیم»:دیگویم

 دارم. رسامیام داریو د دنیرس یچنان همان شوق را برااما هم کنم؛یتر متر و آهستهرا کوتاه میهاقدم یکم
و با همان لبخند،  کنمیزنم. در جلو را باز م یم یلبخند نم،یبیرا بر خودم م رسامیو نگاه ام شومیکه م نیماش کینزد

 .دهمیم یمیبلند و صم یسالم
 !دهدیرا لو م زیهمه چ میاما صدا کنم؛یهرچقدر راه رفتنم را کنترل م کنمیبازهم فکر م و
 ماهت. یسالم به رو -
 .دهدیم لمیتحو یطوالن یاز هم باز شده و بعد هم لبخند یاش از خوشحالکه چهره دیگویم یرا درحالت نیا
 دلتنگش هستم! یلحظه هم حت نیدرهم کنمیو حس م کنمیم شیفقط تماشا ،یاهیو چند ثان نمینشیم

 :دیگویو م کندیم یدست شیزدن پحرف یبرا
 راهه؟روبه یهمه چ ؟یخوب -

 :گردانمیخودش را به خودش باز م حرف
 راهه؟روبه یهمه چ ؟یتو خودت خوب -

 :دیگویو م کندیم یکوتاه یخنده
 کمه! یزیچ هیانگار  یستین ینه واال... وقت -

 !دهدینشان م یکوبیهم از پا یاو نشانه شودیاز حرفش شاد م قلبم
 مثالً؟ یچ -
 ؟یچطور یحاال... نگفت -
 االن خوبم. -
 !یدارحق  -

 :کنمیرا بلند م میو صدا شودیاما بعد لبخندم خشک م زنم؛یم یو لبخند شومینم اشهیمتوجه کنا اول
 !هاییپررو یلیخ رسام،یام -
 :دیگویو م خنددیم
 .یکن تیتورو اذ دهیم یفیچه ک یوا -
 واقعاً که! -
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 :دیگویو م ندینشیلبش م یبر رو لبخند
 م؟یتو! خب حاال کجا بر یزیعز -

 :دهمیآرام پاسخ م ییاولش باصدا یدر جمله غرق
 هرجا! -

 .کندیرا روشن م نیماش
 !هیخوب یهم جا یلیخ -
 یام و هنوز احساس دلتنگکنم! کنارش نشسته شیتماشا توانمیهم نم یرچشمیز یحت نشیزبینگاه ت ریکه ز دانمیم
به زبانم « تنگ شده بود تیدلم برا»نکند او به قدر من دلتنگ نشده؟ هر بار آورد؟ینم انیبه م ی. اما چرا حرفکنمیم
 برسد. شیهاتا به گوش شودیاما حرف نم د؛یآیم

 .شودیقدم م شیسکوت پ نیشکستن ا یبرا خودش
 کوروش چقدر عجله داشت! گمیم -

 :میگویم باتعجب
 .رونیاز خونه زد ب یهولکهول یلیآره خ ش؟یدیتو هم د -
 وقت؟هیتصادف نکنه  -

 :میگویو م کنمیوکوله مرا کج میهالب
 !شهینم شیچیاون ه -
 :میگویو من بالفاصله م خنددیم کند،یام نگاه مچهره به
 نشد؟ یاز بهار خبر یراست -
 دنبالش. ییچند روز اصالً وقت نکردم برم جا نیمن که ا -

 .رودیم راههی. ذهنم باحرفش به بدهمیم رونیرا ب نفسم
 ؟یکه وقت نکرد یکجا بود -
 کردنش رو نداشتم. دایپ یوحوصله گشتن برانبودم! فقط حال ییجا -
 به نظرت اال... -

 :دیگویو م پردیحرفم م وسط
 خوبه؟ گم،یشد بهت م یبهش انقدر فکر نکن. من خودم خبر -
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. خودش دهمیتکان م یو درجوابش سر میگوینم یزیرا سر ببرم، پس چ رسامیام یحوصله میهابا حرف خواهمینم
فکر  دیکه نبا زینداشته و بازهم به هر چ یچند روز حال خوش نیا دانمیاما م پرسم؛یو من هم نم دیگوینم یزیچ

 کرده.
به  یناخواسته برو یحت یشویبازهم حاضر م کنم،یحال خوب تو تالش م یکه چقدر برا یاگر تو درک کن دانمینم

 د؟یکه نبا ینیغمگ یسراغ گذشته
 حس ناب آرامش. کند،یرا استشمام م ی. قلبم حس خوبکشمیم یقیعم نفس
 .دادیروز وشب آزارم م ،یکه نبودنش مثل عذاب کنمیفکر م ییهست و کنارش هستم، به روزها رسامیکه ام حال
 ترس به دل راه دهم. یوابستگ نیاز ا دیبا کمکم
آور است. اگر به التماس باشد، فکرش هم عذاب یرا تکرار کند... نه نه! حت ییجدا یقصه نیسرنوشت ا یروز اگر

 ییطاقت جدا گریتکرار نشود. د هاییجدا نیا یچرخ گردون التماس کنم؛ اما بازهم قصه نیحاضرم روز و شب به ا
 را ندارم.

پرپشت و  یم مدت هم ابروها. تمادهدیم ابانیحواسش را به خ شتریو ب زندیکم حرف م رسامیام ،یرانندگ هنگام
 شیهاییروها و خوشمن که به خنده دیشا د؟یآیپسر نم نی. چرا اصالً اخم و سکوت به اکشدیرا درهم م اشدهیکش

 یکیتار یمهین یکه هر آدم رفتیپذ دیاما با کنم؛یم یبیاحساس غر شیهاابرو یلحظه با گره نیعادت دارم، در ا
 است. مثل ماه! یهم دارد که از همه مخف

 ؟یدوست دار یشهرباز -
 :پرسمیو م میآیم رونیب ازفکر

 ؟یچ -
 اد؟یخوشت م ،یشهرباز -

 :میگویو م ندینشیم میهالب یرو یپهن لبخند
 !یلیخ -
 بگم. خواستمیها! وگرنه نمگفتم یاریتااونجا طاقت نم یاز فضول دونستمیچون م -
 :میگویمکث م یو بعد از کم اندازمیرا باال م میابرو یتا کی
 !گهیحرفا د نیو ا نیباالخره کمال همنش -
 :دیگویو م خنددیم
 ها.رو زبونت اثر گذاشته یلیخ نیکمال همنش -
 بوده. فقط من خنگم توشون! ادیحاضرجواب دور و برم ز -
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 .خنددیم یبلندتر یباصدا بارنیا
 فقط! شناسمیرو نم هایکیاون  گه؟ید شاالیکه منم ا شیکی -

 :میگویو م دهمیم رونیرا ب نفسم
 !یلیل -

 .یو باز هم تکرار دلتنگ کنمیهم سکوت م وبعد
 :دیگویلب م ریکه ز شنومیرا م رسامیآرام ام یصدا فقط

 !میشد یکیبافسقل بچه  -
 .میگوینم چیاما ه ند؛ینشیلبم م یرو یحرفش، لبخند از

 .رومیو به فکر فرو م گذارمیم نیماش شهیش یرا لبه آرنجم
. باهربار شومیو مشغول کندن پوست لبم م داردیلحظه هم دست از سرم برنم نیکه به جانم افتاده ا یدیجد عادت

و  شودیراحت م المیخ کنمیدستم راکه نگاه م یول کند؛یرا خون، سرخ م میهالب کنمیو حس م سوزدیکندن، م
 ...دهمیبازهم به کارم ادامه م

 ! چت شد باز؟یهو -
 .کنمیجدا م میهاو دستم را از لب میآیم رونیاز فکر ب عیسر
 ؟ی! دقت کردهاشهیتر مهربار روش صدا زدنت قشنگ -
 !یریگیم دیمرض جد هیتوهم هربار  -

 .دهمیو پاسخش را نم زنمیم یکوتاه لبخند
 ؟یاسترس دار -
 نه، چرا؟ -
 تو. یینه! چقدر پررو گـهیم -

کار را تکرار  نیا رسامیام یجلو کنمیم یو سع دهمیاز حرفش نشان م خبریو خودم را ب کنمیم یآرام یخنده بازهم
 نکنم.
و در پوست خود  کندیتوجهم را جلب م یشهرباز ی. از دور، بزرگمیشویم کیبه مقصد که نزد قه،یاز چند دق پس

بهتر است  طورنیبوده. هم امیکودک یاهایاز رو یکی یزمتوجه نشود که شهربا رسامیاما بهتر است ام گنجم؛ینم
 .کنمیم لیتبد تیبا او به واقع بار،نیاول یرا برا ایرو نینداند که ا
 گذاشتیکه عذاب وجدان راحتش نم دانمیم ،یرا نداشت که مرا به گردش ببرد. از طرف نیهرگز فرصت ا محبوبه،

 .دندیکشیو آه م دندیدیم ونیرا از تلوز رشیتنها تصو گرید یهاو بچه بردیم حیاگر مرا به تفر
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ترن  یکه تمام فضا را پر کرده و صدا یو شاد غیج ی. صدامیافتیهم به راه م یهیو هم سا میشویم ادهیپ نیماش از
شهر  نیزمان خروج از ا یحاال برا نیکند. از هم یرفتنش قند را در دلم آب م وباالنییکه در حال حرکت است و پا

 !شومیم نیغمگ یباز
 :میگویبه گوشش برسد م یشلوغ نیبلند که در ا باًیتقر ییو باصدا کنمیم یرا نگاه رسامیام
 ! دوست دارم همه رو سوار بشم.ریام یوا -
 !ری... امرسامی. آن هم نه امآورمیبه زبان م بارنیاول یناخواسته اسمش را برا و

 .ندینشیم شیهالب یرو یمهربان لبخند
 سوار شو. یهر کدوم رو دوس دار -
 .رسدینم کسچیه یآنجا به گوش یهایشلوغ انیکه در م کشمیم یاز سر خوشحال یکوتاه غیج
 باشه؟ ها،میشیباهم سوار م -
کودک چند  کی ی. درست مثل رفتارهاکنمیو باشوق همه جارا نگاه م کنمیو جلوتر از او حرکت م میگویرا م نیا

 .دهمیرا با انگشت به او نشان م زیساله، با ذوق همه چ
 .شودیهم قدم م میو اوهم با من و رفتارها شودیاز شوق کودکانه من خوشحال م رسامیام
. کنمیبه قطارش و با چشم دنبالش م زنمیو زل م ستمیایکنار ترن م کنم،یرا تماشا م یشهرباز ریس یآخر که دل در
هم  شهیو هم گرددیبرم ونیبه تلوز ی. تنها تصورم از شهربازنمشیبه چشم خودم بب یروز کردمیتصور نم گاهچیه

 و برخوردشان به هم! یبرق یهانیماش یتکرار ریتصو
 .رسدیاست که صدا به صدا نم ادیافراد سوار بر ترن ز یادهایفر یصدا قدرآن

 :میگویبلند م ییباصدا امرسیام کیو نزد رمیگیرا کنار دهانم م میهادست
 م؟یسوار بش -

 :دیگویبلند م یو باصدا دهدیسرش را تکان م شود،یم دهیدرهم کش ادیز یاز سروصدا اشچهره
 ؟یچ -
 :میگویمانند م ادیفر ییو باصدا رمیگیرا م امیو بازهم حالت قبل ردیگیام موضع به وجود آمده خنده از
 .میسوار بش -
 تو سوار شو. -

 حرفش آسان است. یخواناما لب شنومیرا نم شیصدا
و مرا به قسمت  ردیگیلباسم را م یو گوشه شودیاز سروصدا کالفه م رسامیکه ام کشمیرا در هم م میهااخم

 .کشاندیم یترخلوت
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 .کشدیم ینفس راحت میشویصداها که آسوده م از
 :میگویو باحرص م کنمیم نگاهش

 !میسوار شقرار بود باهم  -
 :دیگویو م گذاردیقلبش م یراستش را رو دست

 !ذارهینم نیا -
 .کنمیو فقط نگاهش م شومیحرفش نم متوجه

 دارن نب... یقلب یماریکه ب یی. نوشته فقط کسایتوکه سالم -
 .کنمی. اصالً فراموشش مکنمیرها م کارهمهیرا ن حرفم
 :دیگویو م دهدیم لمیرا تحو اشیشگیلبخند هم بازهم

 .رمینم دمیخب حاال نترس! قول م -
 .زنمیم ادیو اسمش را برسرش فر شومیم یعصب

 !رسامیام -
 .دهدیم لمیکننده را تحوبازهم همان لبخند خسته و
 .کندیم تشیماندن اذ نجایا دانمیاست وم یفرار یاز شلوغ رسامیکه ام دانمیم

که سکوت  کشانمشیم یشهرباز یفضا یانتها یپدال یهاقیو به طرف قا گذارمیرا در دلم م هایتمام باز حسرت
 .رسدیبه گوش م یشهرباز یاهویاز ه یاخفه یو تنها صداها زندیموج م

 :پرسمیو م کنمیراهش را سد م هاقیبه قا دنیاز رس قبل
 ات چه مرگشه؟اون قلب مسخره -
 !ارهیدر م یباز... مسخرهگهیبه قول تو مسخره است د -

 :میگویو باحرص م شومیم یعصب
 بارم شده درست جوابم رو بده. هی -
 :دیگویو م کندیشدن گرفته باشد، نگاهم م یبر جد میکه تصم یحالت با
 .دمیچشم، جانم؟ بپرس جواب م -
 نه؟ یکن تیمن رو اذ یخوایم -
 .هیطورنیدوساله که ا -یکی. ستیمشکل االن ن یول زمن؛ینه عز -
 چشه؟ -
 گوشه! ست،یچش ن -
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 :دیگویو م دیآیبه خودش م شود،یم اشمزهیب یمتوجه شوخ ند،یبیرا که م ظمیغل اخم
شد.  یطورنیبرام. از همون تصادف واتفاقات بعدش ا ستیخوب ن جانیاسترس و ه یجد یچشم،غلط کردم! ول -

 بدتر شد. یلیخ یالبته قبالً هم بود؛ ول
 .رودیم نیاز ب شیپ قهیچند دق یخوش شوم،یکه م هیبودن قض یجد متوجه

 رسام؟یام ندیبیتورا م تیخدا ؟یهم دار ییتوخدا ست؟یتو ن یدردها یبرا یمرهم چیه چرا
 ناراحت شو. یطورنیخب حاال! هروقت مردم بعد ا -

 :میگویو باحرص م کنمینگاهش م تیباعصبان
 !هایریکه بم زنمتیم ،یحرف مردن بزن گهیبار د هیبه خدا  -
 دست خداست! انشیو پا شودیاش شروع مخنده و

 .کندیم دنیرا وادار به خند نیاست که من غمگ یمسر شیهارا دوست دارم و چقدر خنده شیهاخنده نیا چقدر
 لیاز تمام وسا دیاز آنکه ناراحت باشم که چرا با شتری. من، بمیکنیرا به تن م هاغهیو جل میشویم قیسوار قا باالخره

ام. گفته را از آن جو شلوغ نجات داده رسامیدارم که ام تیکننده شوم، احساس رضاخسته قیقا نیعبور کنم و سوار ا
 !خوانمیم شیهااز چشم یبیرا به طرز عج شیهاتهاما من ناگف د؛یگوینم گاهچیبودم که او ه

 .ادیشلوغ بدم م ی! از جاهانجایا میخوب شد اومد -
 .میگویم ینیو به حدس درستم آفر زنمیم یلبخند
 :میگویو م شومینگاهش کنم مشغول پدال زدن م نکهیا بدون

 سوال بپرسم؟ هی -
 جان دلم؟ -

 بارنیاما ا ش؛یهابه چشم زنمینگاهش نکنم. بازهم زل م توانمینم گری. دافتمیو به لکنت م لرزدیاز حرفش م قلبم
 .نمیبیبه خودم م رهیاو را هم خ

 بمانند. رهیخ میهاها به چشمچشم نیها اکه دوست دارم ساعت یدرحال دهم،ینشان م تیاهمیرا ب خودم
 :پرسمیو م کنمیرا از نگاهش پنهان م خجالتم

 ؟یچند روز کجا بود نیا -
 !مارستانیب -

 :میگویو م کنمیرا پنهان م میصدا ترس
 چرا؟ واسه قلبت؟ -

 :دیگویآمده م شیحث پو خسته از ب دهدیتکان م یسر
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 راجع بهش... االن که خوبم. میحرف نزن ایب -
 .دیکه نبا رومیم ییهاسمت ممنوعهکه باز به دانمیم و
 تار مو بند است؟ کیچرا حال خوب تو به  رسام،یام
 بودم! دهیبودم؛ اما ند دهیشن رانیو

و فقط اطراف  گذارمیپدال زدن را کنار م رسامیاجبار ام. به کنمیپر م زیتم یرا از هوا امهیو ر کشمیم یقیعم نفس
 ریو انعکاسشان در آب، تصو شوندیروشن م انیدرمیکیها، و چراغ رودیم یکیکم هوا روبه تار. کمکنمیرا تماشا م

 .سازدیرا م یقشنگ
 .کنمیرا م میهاعادت پوست لب یو ندانسته و از رو مانمیم کاریب بازهم

 .ترسمیم یو کم کشمیم یکوتاه غیو چون انتظارش را ندارم، ج خوردیبه صورتم م یفکر، ناگهان آب سرد مشغول
 اگه اون دستارو من آخر قطع نکردم! -

 :میگویم رسامیبااعتراض رو به ام زنمیکه با دست، آب را از صورتم کنار م طورهمان
 وونه؟یچته د -
 تو چته؟ -
 خب عادت کردم. -
 !یکردغلط  -

و بالفاصله اوهم کارم را  پاشمیبه صورتش م قیآب از کنار قا یمشت هوایو ب کشمیرا درهم م میهااخم ازحرص،
 .کندیم یتالف

 ها؟ غلط کرد یک -
 :دیگویم زدیریتخس، مدام آب را به طرفم م یکه مثل کودک طورهمان

 تو... تو... تو! -
 .گذاردیو او هم کم نم کنمیکار را تکرار م نیو من هم مثل خودش مدام ا میشویگم م مانیهادرخنده

اما حال آرامش را  م؛یافرار کرده گرانید یهایکه خودمان از شلوغ میکنپ یباآب، فراموش م یدر خنده و باز غرق
 .میامکان ساکت ربوده نیاز ا
قلبم به عنوان  می! امروز را در تقوستیمهم هم ن ام،دهیخندمثل امروز از ته دل  یبار، چه زمان نیآخر آورمینم ادی به
 .کنمیثبت م نشیاول
 .میدهیسفارش م یو بستن میرویم یدنج و کوچک داخل شهرباز یبه کافه م،یکنیرا که تمام م یسوارقیقا
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ها عکس دنیاش هنگام دضعف رفتن دلش را در چهره دهم،یم رسامیرا نشان ام یلیل یهاو عکس افتدیم ادمی به
 .میشویم دارشیدلتنگ د مانیو هر دو نمیب یم

 کنم؟ را باهم آشنا یلیو ل رسامیام یروز شودیم یعنی! دهیکه او را تا به حال ند رسامیام یحت
 هم پدر و محبوبه! دی... و شارسامی... امیلیاست، چه شود! ل یداشتنتصورش هم دوست یحت
 .کندیم نیریتلخم را مانند عسل ش یروزها نیکه ا ییایرو نیترنیریش
هارا عکس لیارسال کنم، من هم باکمال م شیرا برا یلیل یهاعکس خواهدیو از من م آوردیتاب نم رسامیام
 من هم باشم! یلیکه عالوه بر ل کنمیرا انتخاب م یو از عمد هم عکس فرستمیم

 اما عکس مرا نه؟! دیعکس او را داشته با دیبا رسامی! چرا امکنمیحسادت م یلیبه ل راستش
 اند؟را فقط به سهم من نوشته یو دلتنگم شود. مگر دلتنگ وفتدیعکس ب نینگاهش به ا یاشکال دارد؟ بگذار گاه چه
که من هم دلم پر  میگوینم گری. دمیاصرار دارد شام را کنار هم باش رسامیو ام رودیم یکیآرام رو به تارآرام هوا

 یو به سخت کنمیقلبم عمل م یکنارش باشم؛ اما بهتر است زودتر به خانه برگردم. خالف خواسته شتریکه ب زندیم
 .دهمیم رسامیام لیتحو «نه»کی

 :پرسمیم گذردیکه به سکوت م قهی. چند دقمیکنیرا ترک م یو شهرباز میشویم نیماش سوار
 امروز چندمه؟ ،یراست -

 :دهدیمکث، پاسخ م یازکم بعد
 و ششم. ستیب -
 :میگویلب م ریز
 مونده! یادو هفته -
 :دیگویو م دهدیرا باال م شیابرو یتا کی
 ؟ی! دوهفته به چهازهیگوشام ت -
 :میگویو م خندمیم
 کنکور. -

 :پرسدیم متعجب
 ؟یمگه تو امسال کنکور دار -
سال من رو  هیحساس بود.  یلیدرسام خ یسال زودتر کنکور دادم. آخه، محبوبه رو هیاز دوستام. من  یکیمن نه،  -

 افتادم جلو. نیواسه هم یگذاشت کالس جهش
 !یماشاءاللّه چقدر هم که قبول شد یخانم که انقدر به فکرت بوده؛ولبه محبوبه ولیا-
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 :میگویو م گردانمیسرم را برم دهم،یرا باال م میابروها
 !گهینشدم که نشدم، سال دخب قبول  -

 .دیگوینم یزیو چ کندیم یکوتاه یخنده
 :پرسمیو م دهمیام، حرفم را ادامه مکنجکاو شده رسامیدرمورد رشته و شغل ام یکه حساب من
 ات چند شد؟مگه تو خودت رتبه -
 بود. وتریام کامپهزار شدم، البته رشته ریبا اجازتون ز -

 :میگویو م کنمیرا کج م دهانم
 !یخسته نباش -

 :دهدیو حرفش را ادامه م زندیم یلبخند
 . بازار کار هم نداره!ستیخوب ن ها،یایاصالً سمتش ن -

 :پرسمیم کشاند،یسمت سوال در ذهنم مخودش بحث را به نکهیاز ا خوشحال
 ؟یموند کاریاالن ب یعنی -

 :دیگویو م کندیم نگاهم
 تورو بدم؟ یهایپول بستن دیباشم از کجا با کاریآخه ب یگیدارم. نمخنگه! من شرکت خدمات کامپوتر  -
 .زندیم یهم لبخند رسامی. اممیگوینم یزیو چ کنمیباال پرت م یاشانه خندم،یم

 کردم! دایشده بود را پ جادیدر ذهنم ا رسامیبا ام داریکه از روز اول د یجواب سوال باالخره
 کنم. یفکر م رسامیکوروش و ام انیذهنم به تفاوت م در
سه سال از من  -که فقط دو رسامیباشه و ام یگذرونش به فکر خوشهمه سالهیغول س هیکه  شهیم یطور چه»

 «تره، شرکت داشته باشه؟بزرگ
 :دهمیپاسخ خودم را م طورنیخودم ا و
 «باشه! یداشتنانقدر دوست یکیو  زیانگانقدر نفرت تونهیم یکیکه  طورهمون»

 .اندازمیم رسامیو کوتاه به ام یپنهان یونگاه
 :میگویو م زنمیزل م رسامیام یهاشدن به چشم ادهیقبل از پ م،یشویم کیخانه که نزد به
 .یخوش گذشت، مرس یلیخ -
 .دهدیتکان م یو سر کندیلبخند نگاهم م با
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 یبه نشانه یدست نیبه در، از داخل ماش دنیهنگام رس. افتمیسمت در راه مو به شومیم ادهیپ ،یاز خداحافظ پس
 نشیبه راه افتادن ماش ی. صداشومیو وارد باغ م کنمیکار را تکرار م نی. من هم همدهدیتکان م میبرا یخداحافظ

 .شنومیرا م
 ونیمشغول تلوزو خودم را  نمینشیم یاگوشه میهالباس ضیو پس از تعو دهمیم هیبه سم یسالم شوم،یاتاق م وارد

 است. رسامیام یهااما ذهنم تنها مشغول حرف دهم؛یاتاق نشان م یکوچک گوشه
 «هم باشم؟ ضتینگران قلب مر دیبا پس،»

 ؟یشوینگران من م یاما... تو هم گاه خرم؛یرا به جان م اشینگران باشد،
 .رومیشام م یو بر سر سفره میآیم رونیاز فکر ب هیسم یصدا با

*** 
 ؟یایتو هم م رم،یجان من دارم م الناز
 میهاگام یراحت الیبا خ هیهمراه سم ست،یکه کوروش در عمارت ن دانمیو چون م کنمیرا به سر م امیروسر ع،یسر

 .دارمیسمت عمارت برمرا به
 :دیگویکه م دیآیتاج از سالن مخانم یصدا شود،یکه مشغول پختن غذا م یوقت
 !اریب ییچا وانیل هی ه،یسم -
و کمک  نمیکمردرد و پا دردش را بب توانمی. نمرمیگیرا از او م ینیو من س زدیریرا م ییچا شنودیصدا را م تا

 نباشم. شیبرا یکوچک
 :میگویو م گذارمیم زیم یرا رو ینیو س شومیخم م روم،یتاج مسمت خانمبه یچا ینیس با
 .دییبفرما -

نگاهش  یو معن کنمی. من، دستپاچه فقط نگاهش مکندیزدن نگاهم مو بدون پلک افتدینگاهش به من م تاجخانم
 .فهممیرا نم

 :میگویو م میآیحرف م به
 ... من فقط خواستم کمکش کنم.کردیکمرش درد م یکم هی هیسم -

 .کنمیو من هم مات نگاهش م زندینم یحرف
 با اجازتون. -
 .گردمیآشپزخانه بازمسرعت به و به میگویحرف را م نیا

 ه؟یجورنیچرا ا نیا -
 شد؟ یچ -
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 !دیرو ند ییزل زده بود بهم، اصالً انگار چا -
 از من است! رادیا دیگوی. حتم دارم که در دلش مدیگوینم یزیو چ ردیگیبه خود م یمتعجب یچهره ه،یسم
تاج به همراه ساالد است، خانم یهیغذا را به من سپرده و خودش مشغول ته یقابلمه هیسم کهیبعد درحال قهیدق چند

 .دیآیبه آشپزخانه م یچا ینیس
 :دیگویو م شودیبلند م ندیبیبالفاصله تا او را م هیسم
 .داشتمیبرم اومدمیخودم م ن؟یدیتاج شما چرا زحمت کش! خانمیوا یا -
 .ردیگیرا از او م ینیس
 باال. رفتمیداشتم م -

و چند  رمیگیلبم را به دندان م یاست. از خجالت گوشه رهیکه چشمانش به من خ نمیبیو باز هم م کنمیم نگاهش
 .رودیم رونیتاج از آشپزخانه بلحظه بعد، خانم

 :میگویو م رومیم هیکنار سم بالفاصله
 ؟یدید کرد؟یمن رو نگاه م یجورچه یدید ؟یدید -
 کرد؟یم کاری! مگه چگهید کردیبگم، خب نگاهت م یچ -
 ندارد. یخودش هم به حرفش اعتماد دانمیکه م دیگویم یرا درحال نیا

*** 
طور که از ماه همان آفتاب داغ و سوزان مرداد ریخود برسانند. ز یمهیتا تابستان را به ن گذرندیهم م یاز پ روزها

 برسانم. هیتا خودم را به سا رومیسمت اتاق مبلند به یهاو قدم تیبا عصبان کنم،یم تیهوا شکا یگرم
 .زنمی، خودم را باد مو با دست کشمیدراز م نیزم یو رو کشمیرا سر م یآب خنک وانیل

 «زنه؟یرو به من م یحرف نیفکر کرده با خودش که همچ یاگه من پام رو گذاشتم تو اون عمارت! چ گهید»
 .زنمیبا خودم بلندبلند حرف م تیو از عصبان رومیراه م زنم،یو اتاق را دور م شومیم بلند

نگاهه  ست،ین یزی. چیکنینه اشتباه فکر م گهیم هیها، سمنظر داره ریچند وقته من رو ز گمیم هیش به سمهمه من»
 «!گهید
 .نمیبیچهارچوب در م را در هیکه ناگهان سم زنمیو حرف م کنمیمدام پوست لبم را م ت،یعصبان از
 .نمینشیم یاو گوشه گردانمیبرم یاو رو از

 :زندیم میو صدا شودیم داخل
 ؟یاومد یچرا پاشد ؟یکرد یطورنیالناز، چرا ا -
 واقعاً... هیسم -
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 حرفش تموم بشه بعد... یکردی. حداقل صبر مزدیکه نم یحرف بد یول زم؛یعز یحق دار -
 .اندازمیم نییرا پا سرم

 .دیببخش -
 :دیگویو م ندینشیم کنارم

 .گهیهم داره درست م دیبهش فکر کن، شا یتاج ناراحت نشو؛ ولاز حرف خانم ،یرو دار نایبهتر اقتیتو ل -
 آخه... -
 برگردم عمارت. دینگو... من هم کار دارم با یچیاالن ه -
 .شودیاز اتاق خارج م یگریحرف د چیهیو ب دیگویرا م نیا

منصرف  عاًیاما سر م؛یبگو رسامیآمده به ام شیاز اتفاق پ خواهدی. دلم مدارمیتلفنم را برم شوم،یتر مآرام یکم
 .شومیم
بهم  خوادیدلش م یهرچ دهیبه خودش اجازه م یحرف بزنم. آخه چرا هرک یکی! دوست دارم با ترکمیدارم م ایخدا»

 «بگه؟
کار است  ریکه درگ دانمی. مشومیاما از حرف زدن با او منصرف م کند؛یرا طلب م رسامیتنگم، ام شهیدل هم نکهیا با

 زدن با مرا ندارد.و فرصت حرف
لبم  یو از استرس، هرچه پوست رو رودیسمت لبم مو باز هم دستم به شودیم دهیتاج کشسمت حرف خانمبه ذهنم

 .کنمیمانده را م
تاج دفاع خانم یاز حرفا هیتو هم مثل سم ،یاگر بود یعنیافتاده،  یاتفاقچه  یدیدیو م یمحبوبه! اگه بود آخ»
 ریتاج سخانم یحرفا یهیتو هم مثل من از گوش کردن به بق یمطمئنم که اگر بود دونم،ینه، اصالً! م ؟یکردیم
 .یشدیم
 کنمیفکر م رم،یو مطمئن باشم که دارم راه رو درست م رمیبگ یدرست میتصم خوامیوقتا که م یگاه ه؟یچ یدونیم
مثل  یاطرز عاقالنهوقتا به یتا من هم همون کار رو انجام بدم. بعض یکردیم کاریچ یمن بود یتو اگر جا نمیبب

 «!شمیتو م
*** 
 شانیدعواها بارنیاما ا ست؛یتاج نکوروش و خانم یشگیهم یجز دعواها یخبر چیمدت، ه نیو ا گذردیم یاهفته چند
که مبادا گمش  امدهیبه آن چسب یام و سفت و دودستکرده دایرا پ امیشده. من هم، که دل خوش تریو طوالن دتریشد

هستم، نه عذاب وجدان دارم از بودن در کنارش.  رسامیام یتهکه چرا وابس گردمیم الٔ  نه به دنبال سو گریکنم! د
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 نیکنم؟ رها کردن هم لهیپ میهای... چرا بازهم به سختایدن نیور پدر تمام ابود و گفت گ یبا کس شودیم یوقت
 .دهدیم یها معنلحظه
آنها نشان  یو خودم را آسوده از دعوا کنمیم شتریرا ب ونیتلوز ینه چندان بلند دعوا، صدا یاز سروصدا کالفه

داغ تابستان باز گذاشته، مشغول گوش دادن  یهوا یاتاق را به بهانه یدر و پنجره هیحال که سم نی. در همدهمیم
 .دیآیبه حرف م ونیتلوزبلند شدن  ینوه و مادربزرگ است که باصدا نیا یبه دعوا

 .گنیم یچ نمیصداش رو کم کن بب کمهیالناز  -
 :میگویم هیو رو به سم کنمیرا کم م ونیتلوز یصدا

 گن؟یم یآخه به ما چه که چ -
 ؟یدار یسهم هیرفته تو هم تو دعوا  ادتیبه ما چه؟ دخترم،  -
 :میگویآرام م ییصدا با
 نداره. یربط چیبه من ه -

 .اندازمیم نییرا پا سرم
 :دیگویو م کشدیم یقینفس عم هیسم شود،یدعوا که قطع م یصدا

 یکیشد. گمونم  یشیآت یلیپسره افتاد، خ نیکه تو عمارت بودم و دعواشون شده بود، بحث که سر ازدواج ا روزید -
 سر داره. ریرو ز

 آره خب، طنازه. -
 ؟یگفت یزیچ -

 .دهمیتکان م یمنف ینشانهو سرم را به زنمیم یدستپاچگ یاز رو یلبخند
 .ندینشیو کنار سماور م دیآیاز لب پنجره کنار م شود،ینم دهیشن ییصدا گرید شودیکه مطمئن م هیسم
 ؟یخوریم ییچا -
 اگر اواخر تابستان باشد. یکننده است، حتکالفه میهم برا ییاسم چا دنیشن یگرم، حت یهوا نیا در
 نه ممنون. -

*** 
 !قهیساعت وشانزده دق کی اندازم،یم ینگاه یگوش مریو به تا کنمیقرمزرنگ را لمس م یدکمه

 «؟یحرف زده بود یساعت با کس کیعمرت  یتو الناز،»
حس  قهیساعت وشانزده دق کی نیکه گذر زمان را در ا نکهیرا دارم از ا یو حس خوب ندینشیلبم م یرو یلبخند
 ام.نکرده
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 .گردمیباز م هیسم شیو بعد هم به اتاق پ زنمیاتاق کوچک قدم م یدر باغ، همان حوال یکم
 جا را پر کرده است.سماور همه یرو یداخل قابلمه یغذا عطر

 گشنمه. سفره رو بندازم؟ یلیمن خ -
و بشقاب ومخلفات  کنمیو من هم سفره را پهن م دهدیتکان م یاش بلند کند، سرآنکه سرش را از روزنامه بدون
 .نمیچیآن م یرا رو
و  کندی. مشغول غذا خوردن، سر صحبت را باز مشودیسفره م کیو نزد کندیاش مهم دل از روزنامه هیسم کم،کم

 !کشدیم شیپ دیرا که نبا یباز هم حرف
 نکرده... ییخدا ترسمی. مستیخوب ن چیتاج! حالش هخانم چارهیب -
 نگران نباش! شه،ینم یچیه -
 انگار!پسره هم که انگارنه نیگوشه. ا هیشده افتاده  ضیمر -

 :میگویحرفش م الیخیو ب گذارمیغذا دهانم م یقاشق
 !شهیخوب م -
 :دیگویو بعد م کندیمِن ممِن یبکشد. کم شیرا پبحثش  تواندیدارد و نم یگریحرف د هیانگار که سم اما
 ...یالناز ول -

 .دهمیم هیو نگاهم را به سم کشمیاز غذا خوردن م دست
 یکنیفکر نم نیبهش گوش بدم؟ چرا به ا دیتاج درسته و باحرف خانم یبگ یخوای. میبگ یخوایم یچ دونمیم -

آدم  نیبا خودش گفته بهتر ده،یو ساکت و آروم د وکارکسیدختر ب هیاون  اد؟یکه من و کوروش از هم بدمون م
... تو چرا یش؛ ولنوه ینشونده باشه جلو یحرف خودش رو به کرس نکهیواسه کوروش منم. اون هم فقط واسه ا

 ه؟یسم
 .زنمیرا م میهالرزان حرف یکم ییصدا با
 ی. هر دختریرو ندار یکس ایدن نیا یخب... تو تو... نهیکنم دخترجان! حرف من ا یفکر نیاگه همچ رمیمن بم -
! ادیم شیکه... اون هم کم پ فتهیب یآدم درست وحساب هی ریگ ارهیروز ازدواج کنه و حاال اگه هم شانس ب هی دیبا

 سطح ما. یتو ییآدما یحداقل برا
 .دهدیکه ادامه م شومیم میبا غذا یو مشغول باز دارمینگه م نییسرم را پا زنم،ینم یحرف

در عوض دستش به  یول شه؛یخاطر جوونشق باشه که اون هم بههوا و کلهسربه کمهیپسره ممکنه  نیالناز، ا نیبب -
. ریحقوق بخور ونم هیخاطر به یمردم کار کن یتو خونه یریسر پ یشیفردا تو مثل من مجبور نم. پسرسهیدهنش م

 دختر؟ یفهمیتو چرا نم زام،یچ نیمن به فکر ا
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 .فهممیرا بفهمم، تفاوت نگاهت را با محبوبه م تیهااز آنکه حرف شتریاما ب ه؛یسم فهممیم
وابسته  ایدر دن کسچیبزرگ شوم که خودم را به ه امیقدر در زندگآن دیبا گفتیهستم! م هانیبهتر قیال گفتیم او

را هرگز  یگرید بیبودن به ج زانیآو ،یزندگ طورنیمحبوبه را گوش دهم. ا یهادوست دارم حرف ؟یدانینکنم. م
 قبول نخواهم کرد.

 :دیگویو م کشدیم یآه برد،یبه پاسخم م یکه از سکوتم پ هیسم
و خودت بهش بگو که جوابت  میبا هم بر ایبود که بهت بگم. پس حداقل عصر ب امفهیوظ یول ؛یباشه، هرجور راحت -
 !میکن یخونه زندگ نیا یشاءاهلل که بعدش بذاره بازم تو. انهیچ
خانه و کارش را از  مم،یخاطر من و تصمکه او به خواهمیو من هرگز نم افتدیترس به جانم م ه،یحرف آخر سم با

 دست بدهد.
*** 

قبل از من وارد  هیتا سم مانمیو من پشت در منتظر م میرویطرف عمارت مبه هینه چندان محکم با سم ییهاقدم با
 .دیبشنود را بگو خواهدیتاج نمکه خانم ییهاشود و مقدمات حرف

 بکشم. یاتمام شود و نفس آسوده هیقض نیهرچه زودتر ا خواهمیدر دلم افتاده و م یاضطراب
 .دیآیدر قلبم به تپش در م یصدا دنیهستم که با شن قیعم یهانفس دنیآرام کردن خود با کش مشغول

 «کوروش نباشه! کوروش نباشه! ا،یخدا»
بودنم  نجایو او از ا میبریم یپ یدرماندگ یکلمه یِواقع یکوروش در مقابلم، به معنا یچهره دنیبعد با د قهیدق چند

 خواهد کرد؟ یچه برداشت
 .شودیم کمینزد یعصب یاو با چهره رودیاز کوره در م دنمیاز د پس

 زون؟یآو یدختره یرو تمومش کن یبازمسخره نیا یخواینم -
 .شومیم رهیکه مات مانده و عاجز از صحبت است، به او خ یاچهره با

 :دیگویو م بردیرا باالتر م شیصدا
به اون  یرو! چ تیینمامظلوم نی! تموم کن ایاومده بود یادِ آخه، از روز اولم معلوم بود که از کدوم خراب شده -
 !یبش خودیاز از خود ب دیقصر، معلوم هم هست که با هیتو  یدراومد خونهمیتی هیاز  ؟یکه جادوش کرد یگفت رزنیپ
 کردمیم الیت بستم؛ چون خمزخرف و بچگانه یدروغا یچشمم رو رو اوردم،یرو به روت ن یچیمنو... تا حاال ه نیبب
اگه خودت  رزنه،یپ نیزبون ا یرو یازدواج ما رو که انداخت یبحث مسخره نیحاال خدا شاهده ا یول ؛یآزاریب

 ؟یعوض یکوچولو یدی! شندایاون سرش ناپ ارمیبه سرت م ییبال یوجورش نکنجمع
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تاج به بلند کوروش، خانم یبا صداها نکهیندارم. تا ا یدفاع چیو ه میگوینم چیام و هزدن افتادهتنها به نفس من،
 .شودیم دهیاز عمارت کش رونیب

 .رهیبگ میبچه برام تصم هیو به دردنخور نشدم که  ریپ قدرنیهنوز ا گه،یبسه د -
 :دیگویم یعصب یو با لحن شودیتاج مخانم کینزد کوروش

 ؟یبه آدما زور بگ یتونیخوشت اومده که با ثروتت م ه؟یچ -
 :دیگویو م کوبدیم نیزم یرا رو شیعصا

خاطر پوله که دورت جمع شدن وگرنه خودت مفت اطرافت؟ اونام به یبه آدما یکرد ینگاه چیاحمق! ه یپسره -
مشت  هیکه بعدش تو با  اوردمیرو با رنج و زحمت به دست ن ییخونه و تمام دارا نیسال ا همهنی! من ایارزیهم نم

 !یآدم که مثل علف هرزن به بادش بد
 ؟یکن ریرو تحق کارات من نیبا ا یخوایم ؟یکه واسم انتخاب کرد ینیهرزتر از ا -

 .کندیو عالم را بر سرم خراب م اندازدیم امچارهیحرفش چنگ به قلب ب نیا چقدر
 ...نیهست انتخاب منه! اگر ا یهرچ -

 :دیگویسرشار م یبلند و خشم ییو با صدا پردیحرفش م انیم کوروش
رو  تنامهتیثروتت، من نخواستم! برو هروقت دلت خواست وص یهم همه نیخودت، ا نیا ایجمع کن بابا... ب -

تحملت کردم.  یهرچ گهیدختره! بسه د نیبده! برسه به دست امثال ا هیریش رو به خعوض کن. اصالً همه
 ؟یجبران کن یخوایت موجدان ترک کردن پسرت رو با بدبخت کردن نوهعذاب
 .شودیخم م یکرده است کم هیتک شیر که به عصاطوو همان ردیگیدستش را به قلبش م تاجخانم

رو باش،  نجاینداره. ا یربط چی. به تو هم هکنمیو ازدواج م شمیدوست م کنم،یوآمد مدلم بخواد رفت یمن با هرک -
 رو جمع کن! ایبازمسخره نیبزرگ چسبوندن به من تا راه راست رو نشونم بده... اننه هی سالیبعد از س

 اوست. ضیو نگران احوال مر زندیتاج را مدام صدا مکه خانم نمیبیرا م هیسم
شدن  دی. با سفشودیقطع م شیو پس از چند سرفه، صدا افتدیخس مبه خس شیبزند؛ اما صدا یحرف خواهدیم

 .افتدیم نیبه زم ش،یها و پاهاو سست شدن دست شیهاچشم
 .رومیسمتش مبه ارادهیب نمیبیرا که م حالش

 .میشنوینم یاما پاسخ زند؛یم شیصدا یمانندغیج یبا صدا هیسم
 !دیایب رونیب خواهدیو م کوبدیم امنهیاز شدت ترس محکم به سـ*ـ قلبم

از  غیاما در شود؛یم خکوبینگاهش به او م ن،یزم یمادربزرگش رو دنیو با د شودیقطع م شیهم صدا کوروش
 کوچک. یحرکت
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*** 
 .نمیبیم مارستانیرا در ب مانیو همگ کنمیباز م چشم

 .میآمد نجایو به ا دیاورژانس رس یبا چه سرعت دانمینم چیه
 یسع قیعم ییها. با نفسرومیم مارستانیب یرونیو به محوطه ب کنمیآهسته سالن انتظار را ترک م ییهاقدم با
 .کندیبه صورتم اصابت م یلیکوروش هرلحظه مانند س یناگهان یهاآرام شوم؛ اما حرف یکم کنمیم
 مرا به کوروش گفته باشد. یاصل تیتاج هوکه خانم زدمیحدسش را م دیبا
 ایجو کندیم یزندگ هیکه با سم یآشکارم، کوروش از مادربزرگش درمورد دختر یهابا دروغ زدمیحدس م دیبا ای

 شده باشد.
 ام کند.شدن دارد تا سرافکنده انیپشت ابر، هرلحظه امکان نما یدیدروغم مثل خورش زدمیحدس م دیبا
 اندازه حقارت را از اعماق وجود حس نکرده بودم! نیتا ا میدر زندگ گاهچیه

 امیبه من و زندگ یربط چیکه ه ییهاکنار آدم یگذرانبا کوروش آشنا نشده بودم. مگر خوش گاهچیاصالً ه کاش
 د؟یارزینداشتند چقدر م

 لناز؟ا -
 .کنمینگاهش م شانیپر یو با حالت گردمیبرم ه،یسم یصدا با
 .ادیب شیپ یچ ستی. معلوم نمونمیم نجایتو برو خونه من ا -
 آخه... من... -
 بهتره. یپسر نباش نیا شیپ نجایبرو... ا -

 :دیگویو م کندیام را نوازش مبا دستش گونه هی. سماندازمیم نییرا پا سرم
 حداقل حقت نبود اون حرفا راجع به تو زده بشه. یول ه؛یک ریاتفاقا تقص نیبگم ا دیبا دونمینم -

 بگذره. ریبه خ یچشاءاهلل که همهبرو خونه ان حاال
 .کنمیکج م یطرف در خروجو راهم را به دهمیمثبت تکان م یسرم را به نشانه یحرف بدون

 الناز! -
 :دیگویو م دیآیطرفم مبه هیهم سم باز
 .این رونیشد از تو اتاق ب یهرچ ومدمیدر رو از تو قفل کنا! اگر شب ن-

*** 
 .دهدیم هیهد میرا به گلو یو سکوت باغ از همان ابتدا خفگ گردمیخانه باز م به
 .رسدیخانه به گوش نم نیاز ا ییدعوا چیه یصدا گرید
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 یجار یاجازه میهاو به اشک کنمیرا بغـ*ـل م میزانوها روم،یو من به اتاق م شوندیام مگونه یروانه میهااشک
 .دهمیشدن م

اون حرفا  یول دم؛یشن یش اشتباه بود. حقمه راجع به دروغام هرچکه بهم زد همه ییحرفا یدونیتو خودت م ایخدا»
من  ریتقص یچبلند نشه همه مارستانیتاج از تخت باگه خانم شه؟یروز بدتر مروزبه یچحق من نبود. چرا آخه همه

 «شه؟یم
 .آوردیمرا به خود م یگوش یصدا میهاتیشکا یالالبه

 .دهمیبار سوم جوابش را نم یاست که برا رسامیام
 کنم؟ میرا با او تقس میهاکرده است که غصه یتلفن را بردارم و بغضم مهلت حرف زدن ندهد. او چه گناه ترسمیم

 ام.باغ مانده نیشده و من تنها در ا کیتار هوا
 .رومیزود به خواب م ،یو از شدت خستگ خزمیپتو م ریز میهابدون عوض کردن لباس ام،یبه گرسنگ توجهیب

*** 
در جواب دادن مکث  یکم نمیبیرا که م رسامی. اسم امپرمیو از خواب م کندیم دارمیب یزنگ گوش یصدا صبح،

 .شودیمکث باعث قطع شدن صدا م نیو هم کنمیم
 بروم. هیسم شیپ مارستان،یتا زودتر به ب شومیکم آماده مو کم دهمیبه بدنم م یوقوسکش

 بود. روزیو وضع همان است که د ستین یخبر چیهم اما ه نجایا
 یآواره هیشده و خطر هنوز هم هست. پس من و سم یدیشد یقلب یتاج دچار سکتهکه خانم شنومیزبان دکترها م از
 .کنمیو هربار خودم را از او پنهان م نمیبیم یکوروش را هرازگاه. میشویم مارستانیب

زل  واریام و خسته و درمانده، بدون خوردن غذا فقط به در و دنشسته مارستانیسالن انتظار ب یِصندل یصبح رو از
 ام.زده

 .کنمیا متماش شوندیخارج م انیو گاه گر شوندیگل وارد مرا که گاه با دسته ییهاو آدم امنشسته
 .کنمیرا باز م غاممیو پ نمی.بیرا م یگوش زدنچشمک

 «خبر از خودت بده. هینگرانت شدم...  یدیچرا جوابم رو نم ؟ییکجا»:رسامیام
 نه؟ ،یخواستیرا م نیدل بدجنس من! هم یا

 .ردیگیتماس م سم،یبنو شیبرا یپاسخ خواهمیم تا
 :دهمیو پاسخ م کشمیسبزرنگ تلفن م ریتصو یرا رو دستم

 الو؟ -
 :دیگویم یبلند و عصب ییصدا با
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 ؟یدیتو احمق؟ چرا جواب تلفنت رو نم یکجا موند -
 نشد. دیسالم، ببخش -

 :پرسدیم شود،یم ترآرام
 حالت خوبه؟ ؟ییکجا -
 !مارستانمیب -
 مارستان؟یچرا ب ؟یچ -
- ... 
 شده نگران شدم. یچ ؟یالو؟ الناز خوب -

 :میگوینه چندان واضح م ییبا صدا میهاهیگر انیو م ترکدیم شیهابا حرف بغضم
 من شد. ریش تقصهمه -
 الناز! ؟یکنیم هیچرا گر ؟یگیم یدار یچ -

 .دهمیادامه م امهیو باز هم به گر دهمینم یپاسخ
 .یکنیمن رو نگران م یدار ؟یمارستانینکن بگو کدوم ب هیدلم، گر زیالناز جان، عز -

 میروروبه واریو باز هم زل به د کنمیرا پاک م میها. اشککنمیو بعد هم تلفن را قطع م میگویرا م مارستانیب نام
 گفتن دارد! یبرا یشتریب یهاحرف واریهستم، د رسامیکه با شوق منتظر آمدن ام بارنیاما ا زنم؛یزل م

 .زنمیم شیو صدا پرمیناخواسته از جا م شود،یاز در وارد سالن م رسام،یام یوقت گذرد،یکه م یساعت کی
 .شوندیبرطرف م میهایبا آمدنش تمام نگران ییگو
 !ریام -
 .شودیم کمیو نزد گرددیطرفم برمصدا به دنیشن با
 حالت خوبه؟ ؟یینجایالناز ا -
 .یخوبم... چه خوب شد اومد -
 شده. یچ نمیبگو بب -

 :میگویلرزان م ییو باصدا اندازمیم نییرا پا سرم
 مادربزرگ کورش سکته کرده. -
 هست! تیزیچ هیالناز تو  ؟یناراحت قدرنیبه خاطر اون ا -

 .کندیم تابیقرمزم نگاهش را ب یهاو چشم آورمیرا باال م سرم
 شده، خب؟ یکن چ فی. بعدش برام تعرستیهواش خوب ن نجایا م،ینیبش رونیب میبر ایب -
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 .مینینشیمحوطه م یهاکنار شمشاد یمکتین یو رو میرویم رونی. از سالن بدهمیتکان م یسر
 .فشارمیرا به هم م میهاو از سوز هوا، دندان وزدیم یباد سرد یصاف است و خنک. گاه هوا

 ها طاقت ماندن در گلو را ندارند.حرف نیا گری. دکنمیشروع به حرف زدن م د،یبگو یزیچ آنکهیب
 که دروغ گفتم. دهی! فهمدونهیرو راجع به من م یچکوروش همه -
 داره؟ یخب بفهمه! به اون چه ربط -

 :میگویم فشاردیرا م میو بغض که گلو کنمیمِن ممِن یکم
 رو بگم. تیمن اگه دروغ گفتم... فقط... فقط مجبور شدم. خب روم نشد واقع -

 :دهمیو ادامه م شومیم رهیبه نگاهش خلرزان  ییآلود وصدااشک یباچشم ها کنم،یرا مهار م بغضم
 دنبال پول کوروشم؟ کدومشم؟ ای زونمیهرز و به دردنخورم؟ آو ای امیمن عوض -
 :دیگویتعجب م با
 رو کوروش به تو گفته؟ نایا -

 :دیگویدوباره م کنمیکه م مکث
 رو اون پسره بهت گفته؟ نایا دمیپرس -

 .شومیو از گفتن پاسخش عاجز م اندازمیم نییرا پا سرم
 االن؟ نجاستیا ه؟ی. کدوم گوریبهم گفت یکرده! خوب کرد یادیسرش به تنش ز -

 :میگویو م کنمیهول م شود،یکه م بلند
 دردسر درست کنم. هیسم یبرا نیاز ا شتریب خوامی... نمریام نیتوروخدا بش -
 کثافت! ذاره،یم هیبق یاسم خودش رو رو! ستین ریرو رو نکنم اسمم ام هاشیتمام گندکار -
 نشو حاال! ی... عصبنیبش -
 .آوردیم رونیب بشیرا از ج یو گوش ندینشیم مکتین یرو
 ؟یزن یزنگ م یبه ک -
- ... 
 !کنمیقطع کن... خواهش م یزنیتوروخدا اگه به کوروش زنگ م رسامیام -
 نه؟ ایبشونه سرجاش  دیبا یکیرو  یعوض نیآخه ا -
 .شومیمتعجب م تشیصبانع از
 «بهت بگم. شهیروم نم یول ر،ینگران قلب توام ام زیاز هرچ شتریب»
 مفتش رو آورده واسه تو... خبر دارم! یپره حرفا گهید یجا هیدلش از  -
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 :پرسدیم شود،یتر که مآرام یکم
 حال مادربزرگش چطوره؟ -
 .وی.ی.سیرفته آ -
 شد؟ یطورنیا یچ یاون واسه -
 :میگویمکث م یکم با
 منه! ریش تقصهمه -
را  میهاو در آخر که اشک میگویم رسامیام یو ماجرا را برا زمیری. اشک مرمیرا بگ میهااشک یجلو توانمینم گرید

 :دهمیادامه م کنم،یپاک م
روز اومد و حرفش رو زد.  هی هوی. شدیم رهیبهم خ کرد،یش بهم نگاه ممدت همه هینکردم.  یبه خدا من کار -

 کار مجبورش کنه. نیکردم که مادربزرگش به ا یمن کار کنهیکوروش فکر م
خودش رو نشون تو  دهیفقط ذهن پوس یندار ندهیکه به تو بگه آ یبرات مهم باشه. هرک دیاز حرفاش نبا کدومچیه -

 .یکه بهتر خورمیقسم م دم،یکه اطرافم د یاگهیداده. تو از هر آدم د
حرفش، باز هم بحث خودم را  توجهیداشتم؛ اما ب ازیها نحرف نیلحظه به ا نیو چقدر در ا کندیآرامم م شیهاحرف

 را ادامه دهد. شیهاهم حرف ریو راستش دوست دارم که ام دهمیادامه م
 کار مجبورش کنه... نیمن خواستم که مادربزرگش به ا کنهیکوروش فکر م یول -
 کوروش دارم! ینکن، اصالً خودم برا تو به اون فکر -
 .شومینگران م ه،یتاج و کار سمحال خانم ادیاما باز هم با  زنم؛ینم یحرف گرید
 .کندیم فیخنک تعر یلب از هوا ریز بندد،یرا م شیهاطور که چشمو همان کندیهم سکوت م رسامیام

تا متوجه تکرار عادتم نشود؛ اما  دارمیلبم برم یو دستم را از گوشه میآیبه خودم م کند،یرا که باز م شیهاچشم
 .ماندیکه نم ماندیپنهان نم شیهاچشم ریاز ز یحرکت چیه
 بزنم تو سرت! یکیآخ انقدر دوست دارم  -

 .دهدیو به دستم م آوردیم رونیب بشیاز ج یهم دستمال کاغذ بعد
 !گهیرو که خون اومد. بسه د چارهیاون پوست ب یانقدر کند -

 .فشارمیرا به هم م میها. از سوزشش چشمگذارمیلبم م یو آن را رو کنمیتشکر م رم،یگیرا م دستمال
 :میگویلب م ریز
 .ترسمیم یلیخ -
 ؟یترسیبازم م کنم،یمن کمکت م یوقت -
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 .کندیپرتاب م نییچشمم خودش را به پا یباز هم از گوشه یاشک قطره
 ...یعنیهم اگه بره...  هی... سمندازهیم رونیرو ب هیتاج حالش خوب نشه... کوروش حتماً سماگه خانم -
 الناز... -
 :دهمیبه حرفش، ادامه م توجهیب

 برگردم پروشگاه... دیباز دوباره با یعنی -
 ...ینم یطورنیا -
 اگه اونجا هم محبوبه من رو نخواد...-
 الناز گوش کن من... -
تاج هم که کردم، خانم کاریهم از کار ب هینکردم، سم دایبرم. بابامم که پ گهید تونمیهمون خوابگاه هم نم یحت -
 ...یطورنیا

 :پردیحرفم م انیم یبلندتر یصدا با
 !یستیتنها ن فتهیاگه اتفاق ب یهم حت نایهمه ا -
 !شمیکه هستم م ینیش حرفه، تنهاتر از اهمه نایا -
 مزخرف رو. یحرفا نیسر خودت نزن ا ی! انقدر توییتنها یگیم یوقت ادیانقدر بدم م جا؟نیا میپس من چ -

 !شومیبه حرفش دلگرم م چقدر
 بخش است.آرامش گاههیتک کیحس داشتن  چقدر
 .شومیو آرام م کنمیرا پاک م اشکم
 رسامیمن و ام انیو درست م شودیسرمان کنده م یخشک شده از درخت باال یبرگ ،یلحظه همراه با باد سرد همان

 .ندینشیم
 هم اومد! زییبفرما... پا -
 است. زییپا یدهیشب از از فصل تازه از راه رس نی. امشب اولدارمینگه م میهاو برگ را در دست خندمیحرفش م به

*** 
 .میو کوروش سرگردان هیاست و من، سم مارستانیتاج در بکه خانم شودیم یچهار روز-سه
 .گرددیاستراحت به خانه برم یهم برا یاست و گاه دهیفایکه نشستنش در پشت اتاق ب فهمدیکم مکم ه،یسم

 آمد است.و. تنها در حال رفتمارستانیو نه در ب شودیم شیداینه در عمارت پ کوروش،
 .زننیبشه بهمون زنگ م یاگر خبر ،یاونجا باش ستیباور کن الزم ن هیسم -
 .شورنیدلم رخت م یش انگار توهمه نجایالاقل اونجا دلم قرصه. ا کار؟یچ نجایبمونم ا -
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 .کنمیرا تماشا م هیسم دنیو کفش پوش کنمیم هیدر تک یبه گوشه کنم،یم سکوت
 ها!باز نمونه ،یشب پنجره رو ببند سرما نخور -
 ام؟یمن هم ب شهیم -
 .دنیخواب بهت نم یکه جا یدونیم ؟یایتو کجا ب -
 تو عمارته. کنمیاالنم فکر م نیعمارت، هم ادیشبا م کوروش -
 .یتو چراغ رو خاموش کن، دروهم ببند که نفهمه هست -

 .شودیاز باغ خارج م یبعد از خداحافظ هیو سم کنمیهم سکوت م باز
شدن در  دهیکوب یناگهان یبعد، با صدا یقهیاما چند ق نم؛ینشیم یاو گوشه کنمیدر را قفل م کشم،یرا م هاپرده
 . حتماً کوروش است!شودیسست م میو دست وپاها کندیو از شدتش ترس در وجودم رخنه م شومیرو مروبه

 بود. امدهین رونیلحظه از عمارت ب نیآشفته به باغ برگشت، تا ا یصبح که با ظاهر و حالت از
 .دیایبوده تا به سراغم ب هیمنتظر رفتن سم ،ییگو

 :دیگویو م کوبدیو در م شهیبا دست به ش محکم
 !سروپایب یدختره ارمیسرت ب ییچه بال دونمیم رون،یب ایواسه خودت؟ ب یکرد دایپ گاردیباد -

 .کوبدیهم محکم به در م باز
به همه. خوب شناختمتون  یخودت رو مثه زالو بچسبون ینکن ه ی! سعنی. ببیشد میاتاق قا نیتو ا دونمیمن که م -

 رشیکف دستش، ش یذاریرو م یچهمه ؟یکرد دایرو پ رسامیحاال ام دیمثل بهار! به من دستت نرس یکیتو هم 
 تیوگرنه حال نمتی! فقط دعا کن نبیاهپروشگ یدختره یطرف من نه؟ خوب خودت رو نشون داد ادیب یکنیم
 !یطرف یباک کنمیم

 .کنمیم پرده نگاهش یکه متوجه نشود از ال یو طور رومیپنجره م طرفبه
 .شودیم دهیآن د یهم رو یچند زخم سطح یقرمز است، جا یو صورتش کم ختهیبه هم ر سرووضعش

 .شومیجا پنهان مخودم را نشان بدهم و همان ترسمیم
 وارید نیرا از پشت ا میهاو اشک آوردیبه زبان م خواهدیو هرچه م گذاردیام کم نمگذشته دنیهم در به رخ کش او
 .رودیم شود،یکه تمام م شیهاحرف .ندیبینم

 .لرزدیهمچنان از ترس م میو دست وپاها گذردیاز رفتنش م قهیدق چند
 به سر ببرم، واهمه دارم. نجایشب را ا نکهیو از ا ستیماندن ن یجا گرید نجایکه ا دانمیم

 .شومیو آماده م کنمیام هستند را پاک مگونه یشگیروزها مهمان هم نیکه ا ییهااشک
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. دومیم ریدلگ یزییعصر پا نیدر ا ،یاصل ابانیو تا خ شومیاز عمارت خارج م ند،یکوروش مرا بب نکهیاز ا هراسان
 سر است. که پشت ییهاتا دور شوم از تهمت دومیقدر مآن

 توجهیب شود،یآرام م یکه کم میهانفس زدنو نفس دهمیم هیتک واریبه د یاگوشه ،یاصل ابانیبه خ دنیاز رس پس
 است! هیلحظه کنار سم نیمکان در ا نیتر. امنرسانمیم مارستانیبا دربست خودم را به ب ،یتاکس هیکرا ینهیبه هز
 .کندیو آن را تار م خوردیزده منم شهیاست و به ش زانینام یکم میهاو هنوز هم نفس چسبانمیم شهیرا به ش سرم

 «رسام؟یام یکرد کاریچ»
 .رمیگیو با او تماس م میگویلب م ریرا زجمله  نیا

 :میگویو بالفاصله م دهدیاز چند بوق پاسخ م بعد
 با هم دعواتون شده نه؟ ؟یتو اون بال رو سر کوروش آورد -
 سالم! کیعل -
 ؟یکار رو کرد نیچرا ا ر،یام -
 کردم؟ ینگه، کار بد ادیاز دهنش درم یحساب کار رو دستش دادم تا بفهمه هرچ -
 .یکرد یآره، کار بد -

 .دهمینشود و ادامه م میهاتا راننده متوجه حرف آورمیم ترنییرا پا میصدا یکم
 تو اون خونه برم. ترسمیم گهیمن د -
 بهت گفته؟ به خدا اگه... یزیچ -
 کنه. رونیهم از اونجا ب هیممکنه سم یبذار یسر اون رواناگه سربه ،یچیشو. من ه الشیخیتوروخدا ب ریام -
 . تو نگران نباش، خب؟دمیبکنه! من بهت قول م تونهینم یغلط چیه -

 :پرسدیم کنم،یم سکوت
 ؟ییکجا -
 .مارستانیب رمیم -
 .شتیپ امیتو شرکت بمونم، بعدش م دیمن تا هشت با -
 نه، به کارت برس. -
 دنش بمانم.و من منتظر آم دینه قاطع بگو کی خواهمیم قاًیکه عم میگویم یرا در حال نیا

 ؟یاز دستم ناراحت ام؟یب یخوا ینم -
 ...یول ستم؛ینه ناراحت ن -
 :میگویو پس از چند لحظه سکوت م مانمیپاسخ دادن ناتوان م در
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 ...دیخب... شا -
 :دیگویم میهامِن کردناز مِن خسته

 دلم برات تنگ شده! -
 :آورمیمن هم به زبان م ،یادیز یوبا صرف انرژ دهمی. آب دهانم را قورت مافتدیازحرفش به تپش م قلبم

 منم! -
 .کنمیخودم دعوت م داریکلمه او را به د نیهم با
به او  یزیکه افتاده چ ی. از اتفاقشومیم ایتاج را از او جوو احوال خانم زنمیم هیبه سم یسر رسم،یم مارستانیب به
 تر و رنجورتر شده است.مدت کوتاه، شکسته نیدر هم یبه قدر کاف م،یگوینم

 .شمارمیها را ملحظه رسامیآمدن ام یو برا کنمیرا نگاه م ساعتم
 در سالن منتظرش باشم. دهمیم حیسرد است و ترج یکم محوطه

 .کندیم ینیهجوم اتفاقات بر دوشم سنگ چقدر
 .رومیهمان لحظه به خواب م یاز فرط خستگ. دهمیم هیتک یصندل یو سرم را به دسته بندمیرا م میهاپلک
*** 

 الناز... الناز! -
 .کنمیرا باز م میهااطراف، پلک یو شلوغ رسدیکه به گوشم م یکینزد یصدا با
 ! سالم.ریام -
 .دمیرس رید دیسالم، ببخش -

 :پرسدیو م اندازمیمقابلم م یواریبه ساعت د ینگاه
 ؟یشام خورد -
 خوابم برد. دمیتا رس -

 :دیگویو م زندیم یلبخند
 اگه شام نخورده واسه اون هم بخرم. ؟یچ خانمهیسم -
 .دنیبهش غذا م نجایممنون، ا -
 .دنیخب به تو که نم -
 :میگویم کنم،یرا حس م یگرسنگ نکهیا با
 نه ممنون، زحمت نکش. -

 :دیگویو م دهدیدر دستش را نشان م کیپالست
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 !ستیقبول ن دم،یزحمت کش گهیمن د -
 :پرسدی. باز ممیگوینم یزیو چ خندمیم
 ست؟ین نجایاون پسره که ا -
 :دهمیپاسخ م ینگران با
 .ادیممکنه هرلحظه ب دونم،ینم -
 .نیتو ماش میبر ن،ینش نجایپس ا -

 .کندیسر صبحت را باز م رسامیو ام میشویم نی. مشغول غذا خوردن در ماشافتمیراه م نیطرف ماشبه دنبالش
 خبر برات دارم... از بهار. هی ،یراست -
 :میگویو م شودیدرشت م میهاحرفش چشم دنیشن با
 ؟یگیراست م -
 .دمیزبونش کش ریاز ز دمیآره، کوروش رو که د -
 خب کجاست؟ حالش چطوره؟ -

 :دیگویو م کندیمکث م یکم
 کرده. یتو خال یبهار رو رو شیاحتماالً زهر ن -
 ؟یگیم یزهر؟ چ ش؟ین -
 !می... سر کار بودنکهیمثل ا -

 :میگویمتعجب م یازده و چهره رونیب ییهاهم با چشم باز
 ؟یتر بگواضح کمهی شهیم -
اش با کوروش مرده یکاراش رابـ ـطه نیبا ا خواستهیبوده الناز! م شیموشک باز میشدنش، قا بیبهار و غ یماریب -

 رو دوباره زنده کنه.
 .شودیحبس م نهیدر سـ*ـ نفسم

 مدت... نینبوده؟ پس... ا ضیاصالً مر یعنی -
دونفر از -یکیتا کوروش رو نگران کنه. مثالً به تو و  دادهیهاش رو جواب نمعمد بوده. تلفن یش از روهمه -

 .دیگفته تا به گوش کوروش برسون یماریب یهیقض
 .کنمیو مات نگاهش م میگوینم چیه
 زدن به برجک هم! یبود، فکر کنم حساب یکه کوروش از بهار کفر یجوراوناش هم نگرفت... که نقشه -
 .شهیباورم نم -
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 ! خنگ!یکن. خنگ هیواسه اون دختره گر نیبش یحاال تو ه -
 :میگوی. با سروصدا مکندیعوض شدن لحنش جو را عوض م با
 دونستم؟یخب من چه م -
 بهش فکر نکن. گهی! دیاالن که دونست -

 :میگویو م دهمیم لشیتحو یساختگ لبخند
 .کردمیبهش فکرم نم گهیبگم اصالً د دیافتاده که با گهید یراستش انقدر اتفاقا -
 رو برطرف کردم. تیدستت دردنکنه به من بگو! فضول هی یول -
 :میگویاخم م با
 ! من فضول نبودم، نگرانش بودم.ینامرد یلیخ -

 :دهمیادامه م ترآرام
 چطور تونست؟ یول -
 :دیگویو م خنددیم
 تموم شد و رفت. گه،ید ستیمهم ن -
 د؟یگویباشد که م یهمان دینبا کسچی! چرا هترسمیم شوم،یرو مکه روبه قتیحق با
 خود من! یو اساسش دروغ است. حت هیکه پا میرا ساخت ییایدن ما

 .دانمیواجب م م،یهاخودم و دروغ یرفتار بهار را به جبران رفتارها قبول
 مانیهادروغ ریرا درگ یگرید یهاآدم انیم نیانگار که او انگارنه میحفظ آبرو یاش، من براحفظ رابـ ـطه یبرا او

 .میکرد
 دنیبعد از فهم رسامیام ایحس در وجود کوروش  نی. نکند ادهدیاز بهار به من دست م یلحظه، حس تنفر در

 رخنه کرده باشد؟ میهادروغ
 .دمیکه شن یاز همان ریرا داشتم، به غ یهر خبر دنیشن انتظار
 .کنمیخودم را آرام م یو کم گذارمیبرهم م چشم
 :میگویاز نگاه کردن به ساعت م پس

 برو. گهیشد. تو د 11:30ساعت -
 خونه بع... رسونمتیم -
 :پرمیحرفش م انیم
 .نممویم جانیبرم. هم تونمی. اگه کوروش اونجا باشه نمرمینه نه... خونه نم -
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 ؟یبخواب یخوایکجا م -
 ...یصندل یجا تو سالن، رو. هموندنیاجازه نم گهید یول دم؛یخوابیقبالً تو نمازخونه م -
 ؟یچ خانمهیخوابه؟ سم یاونجا جا -
 .رهیو م ادیبار م هی. هر چند روز گردهیبهش تخت دادن شبا برنم یاز وقت گهید -

 :دیگویمکث م یو پس از کم دهدیم رونیرا ب نفسش
 پس! میمونیم نیماش یتو جانیهم -

 .ندینشیم یو باز هم حرفش به کرس دهدیاما به حرفم گوش نم کنم؛یاز حرفش، اصرار بر رفتنش م متعجب
 دهم! تیرضا دیاو هم با یدرخودم کم بود، به دربه یدردربه

 .کنمیپر تمنا نگاهش م کند،یرا که قبول نم حرفم
 توروخدا من رو ببخش! رسامیام -
 ؟یکرد یمگه کار -
 ...خویمشکالتم کردم. باور کن نم ری. تو هم درگکنمیم تتیدارم اذ یلیخ -

 :دیگویو م کندیرا قطع م حرفم
 کنه؟یم تمیاذ یچ یدونیم -
 .کنمینگاهش م رهیخ
و از خودش  یکن داشیپ دیبا یول ؛یباش ریگقدر هم که از پدرت دلجان، هر چه! النازیستیبه فکر خودت ن نکهیا -

 نه االن. یریبگ میتصم ی. اون موقع حق داریرو بپرس یچهمه
 .اندازمیم نییرا پا سرم

 پدرت دوستت نداره. یاندازه ایتو دن کسچیالناز مطمئن باش ه -
 .کردیولم نم خواستیاگه من رو م -
 .یقضاوت کن یحق ندار یدیو از خودش نپرس ینکرد داشیحرف مفت نزن! تا پ -
 . ازم خواسته منتظر بمونم.گردهیکنم؟ محبوبه گفته که داره دنبالش م کاریچ یگیم -
 .کنمی. من هم کمکت میدنبالش بگرد دی. باشهیتر نمسوزخودت دل یمحبوبه از خودت برا -
 ...ریام -
 !کنمایگفتم من هم کمکت م -
 ازش ندارم. ینشون چیه ؟یآخه چطور -
 . خوبه؟میکنیجا شروع ماز اون ادیب ادشیرو  تونی. آدرس خونه قبلیریگیهم کمک م هی. از سمشهیم دایراهش پ -
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 که از اون خونه رفته. شهیم یکرده بود. االن ده سال داشیبود، محبوبه تا حاال پ ایراحت نیاگه به ا -
 .کندیسکوت م میهااز حرف بعد

 :دیگویاز چند لحظه مکث، آرام م پس
 ؟یکردنش نکرد دایواسه پ یتالش چیچرا ه نکهیاز ا یشینم مونیپش گهیده سال د -

 .شودیهم سکوت حکم فرما م باز
 .دهدیو او باز ادامه م کنمیبه حرفش فکر م قاًیعم
 ی.اگه مطمئنیخوریدر عوض حسرت نم یول ؛ینکرد دایو پ یگشت یگیاون موقع به خودت م ،یاگه دنبالش بر -

 .کنمیمن هم مجبورت نم یشینم نمویپش
 .دهدیقرار م ریمرا تحت تأث داًیشد شیهاحرف

 کنم؟ تصورش هم دردناک است. یبا عذاب وجدان زندگ یعمر یعنی
 تا روشنش کند. بردیم نیماش یسمت بخار.دستش را بهکنمیفکر م رسامیام یهاو تنها به حرف دهمینم یپاسخ

 :میگویم برمیسمتش مزمان که دستم را بهاش شوم و هممانع خواهمیم
 !رینه ام -
 .کشمیو دستم را عقب م شومیزده مبا او خجالت میهاناگهان، از برخورد دست اما
 :میگویمکث م یکم با
 بخوابم. تونمیعذاب وجدان دارم. تا صبح نم یطورنیتو برو، من ا -
 خوبه؟ ،یتا تو راحت باش شمیم ادهیپ نیمن از ماش -

 یمثل من، حت یآدم یبرا کند؟یکار را م نیمن ا یباور کنم که او واقعاً برا توانمی. نمافتدیبا حرفش به لرزه م قلبم
است، ترحم  دهیها دکه از آدم یکه تنها لطف یدختر ی! برااستیرو کیبه نفعم،  یگام هم از سمت کس کیبرداشتن 

 بداند! یادیز سرشاز  ندیهمه محبت را بب نیا دیبوده، حال حق بده
 :میگویتا خجالتم را پنهان کنم و م کنمیرا جمع م میروین تمام

به حرفات هم فکر  کمهی... خوامیتنها باشم. م کمهی خوامیم یارزش داره، باور کن. ول یلیحرفت برام خ نیهم -
 کنم.

 .شودیم ادهیپ نیو از ماش دهدیمثبت تکان م یبه نشانه . سرش رادهدیسکوت را ادامه م نیو ا کندیم سکوت
 .دهدیرا به دستم م یکوچک یو ساک دست بنددیشدن من، در صندوق عقب را م ادهیاز پ بعد
 .یحداقل مواظب باش سرما نخور ه،یپتو مسافرت -
 .شومیم رهیخ رسامیپرمحبت ام یهاچشم به
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 «دارم! دوستش»میهاو درد هایبا تمام خستگ ستاده،یا میرورا که روبه یراست باشم کسمن، بگذار با تو رو قلب
 .فشاردیم غیدریمحبت ب نیرا از ا میچرا بغض گلو دانمینم

 .کنمیبدرقه م نیشدن در ماش سوار یاو را برا یو با لبخند رمیگیرا م یدست ساک
 .کنمیرا تماشا م رفتنش
 خواهم داشت! یشب سخت امشب،
 طرف. کیو مغزم  دهدیسمت فرمان م کیبم قل امشب،

 .هاستیتمام تلخ انیاعتراف قلبم، م نیتریقیحق نیا
 تلخ باشد؟ شهیمثل هم قتیحق نینکند ا اما،

 .کنمیچشمم پاک م یرا از گوشه اشکم
 را رد کند.« تلخ است. شهیهم قتیحق»یهیداد تا فرض یفرصت قتیحق نیبتوان به ا دیشا
 هم بتواند طعم عسل داشته باشد! قتیحق دیشا

تر که خلوت کنمیاستراحت انتخاب م یرا برا یا. گوشهگردمیو به سالن انتظار برم اندازمیم یبه ساک دست یچنگ
 باشد و در چشم نباشد.

 یبرا یخواب یصندل کی یخواب انتخاب کردند و هر کدام رو یسالن را برا نیکه امشب، مثل من ا ییهاآدم هستند
 .نندیبیخودشان م

خوابشان وسط  ینگران باشند که جا آنکهیراحت بخوابند ب توانندی! چرا که مستندیخوش به حالشان که دختر ن اما
مجبور  آنکهیتر بخوابند بآسوده توانندیحتما هم مچاله شوند. آنها م حاًیحتما گوشه باشد و ترج د،یاینباشد، به چشم ن

نعمت  کیبودن در اوج مشکالت، پسر میگویاست که م نیاز جا بپرند. ا عینارشان، سراز ک یشوند با عبور هرکس
 است.

 یو پتو را رو گذارمیسرم م ریرا ز فمی. ککشمیآخر دراز م یچند صندل یو رو رومیم واریسالن، کنار د یانتها به
 .اندازمیخود م
 به کدام قصه فکر کنم؟ امشب

 .کندیرا دوا نم یبهار، درد ینگران بودن برا گریگمانم د به
 نیبه ا زیها نافشا شود، آن هیبق یبه حداقل برسد. مطمئناً اگر دروغ من هم برا میباعث شد ارزشش برا دروغش

 .دیاحساس نسبت به من خواهند رس
 ...هیو بق دینوبت طناز، نو هم به دیزودتر و شا یکم رسامیو ام کوروش
 سخت است! یکم میها برادرک روابط آدم راستش،
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 تجربه کرد؟ توانیحس را با چند نفر م کیسه نفر)کوروش، طناز و بهار(. مگر  نیهم یرابـ ـطه مثل
 ؟یو بخواه ینینفر را بب کیداشتن همان نبود که فقط دوست مگر
 گذرد؟یم یرا بخواه گرینفرد کی ،ینینفر را بب کی یهیروابطشان بر پا شتریگونه بچه پس

 نیچند اشیسرگرم یاست که برا ییهاکوروش نبوده. کوروش از آن دسته آدم یبرا شتریب ینظرم، بهار عروسک از
 دارد. ازیعروسک ن

 هست که قضاوتش کنم؟ یقدرچه شد؟ اصال حواسم نبود! شناختم از کوروش آن یدی! دآخ
 .شومیشرمنده م امیو از جواب منف کشمیم یآه

 .ستمینبودم و ن یشاگرد خوب گاهچیرا قضاوت نکنم؛ اما من ه یانسان گاهچید که هبه من آموخته بو محبوبه
و باز هم در افکار خود  کنمیتر مرا راحت میجا ی. کممیآیم رونیکردن دکتر و پرستارها از فکر ب جیپ یصدا با

 .شومیور مغوطه
 است؟ هیتاج بکشند. آن وقت چه در انتظار من و سمممکن است دکترها و پرستارها را به اتاق خانم هرلحظه

از آن است  ترتفاوتی. کوروش، بستیمن در آن خانه ن یبرا ییجا گریتاج هم از آن تخت بلند شود، داگر خانم یحت
 فکر کند. هیسم ایمن  یدرکه به دربه

الزم نبود به  گریو از آن عمارت ببرم، د رمیرا بگ هیکنم و دست سم دایام را پگمشدهمدت کوتاه  نیدر هم شدیم اگر
 بدهم. یتیرفتار کوروش اهم

خاطر من آواره شود، هرگز به هیدنبالش بروم. اگر سم دیهم که شده، با هیخاطر سمباشد. الاقل به رسامیحق با ام دیشا
 .بخشمیخودم را نم

 مرا به دل راه بده. داریهم تو شوق د یخدا کماما، تورا به میآیدنبالت م.باشد یبار هم تو برد نیا
 یاست که حت نی. ترسم از ایباش ستادهیمنتظر ا یاکه من تمام راه را با آغـ*ـوش باز بدوم و تو گوشه شودینم

 .یریمرا در آغـ*ـوش بگ ینخواه
 .کشمیم یقیعم نفس
 .زمیریاشک م صدایو ب کنمیرا نگاه م یلیل یهاعکس دارم،یبرمرا  یگوش د،یآینم میهاکه به چشم خواب

 ؟ییگویدارم چه م ام که از اعماق قلبم، مانند تو دوستشکرده دایرا پ یکس میبگو تیاگر برا جانم،یلیل
که  دانمیحس زودگذر. تنها م کی ای یداشتن معمولدوست ایعشق است  دانمینم ،یلیاست. ل رسامیام منظورم

 .دیآیاز فکر نبودنش قلبم به اعتراض در م یباشد و حت شهیهم خواهمیم
 وجهچیه سخت است. دوست ندارم به یلیاطراف خ یهاآدم انیقلب بزرگ م نیآدم با ا کیکردن  دایپ زم،یعز یلیل

 اندازه دوست دارد؟ نیهم او هم مرا به یکنیاو را از دست بدهم؛ اما، فکر م
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 کند؟یو روز به من فکر م شب
 اندازد؟ینبودنم ترس به جانش م ای
 یصندل نیا یاست که، اگر او نبود احتماالً تا فردا رو نیکه مطمئنم، ا یزی. ازتنها چیلیل ستمیمطمئن ن کدامشچیه از

 .شدمیم ماریوسرد بسفت
باشد  نیاش ادغدغه یها،کسکنما و چههجنجال یهمه ها،وسطیو گرفتار هاروداریتمام گ انیاست که م یخوب حس

 شب، تورا بلرزاند. یکه مبادا سرما
شلوغ و  مارستانیب کیاگر در سالن انتظار  ی. حتکندیراحت م تیکه خواب را برا نیریقدر شاست! آن نیریش یلیخ

 .یباش دهیسفت، خواب یهایصندل یآمد رووپررفت
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
 .پرمیاز جا م یادیفر یباصدا
 .دیآیم هیوگرناله یصدا

 .کنمیبادقت اطراف را نگاه م بارنی. ادهمیرا با دست مالش م میهاچشم
. زن، اما کنندیاو را آرام کنند، از سالن خارجش م کنندیم یطور که سعاند و همانرا گرفته یزن یهادست رینفر ز دو
 «بابا! بابا! »کندیچنان ناله مهم

 .زنمیبه بار آمده را حدس م بتیو مص کشمیم یقیعم نفس
 .میآیبه خودم م شود،یآرام م یکه کم جو
 «خوابم برد؟ یک من»
همه  نیآن هم با وجود ا رومیبه خواب م قیعم طورنیا ،یبار است که از شدت خستگ نیاول نیمدت ا نیا در

 پتو باشد! نیا یهم از معجزه دی. شایفلز یصندل نیو البته ا یدرون یسروصدا و حس ناامن
به سروصورت  یآب نکهیو بعد از ا کنمیرا جمع م لمیوسا کنم،یم تیطور که از درد کمر شکاو همان شومیم بلند

 .رومیم هینزد سم زنم،یخود م
 .میتا الاقل صبحانه را کنار هم باش دیایبه محوطه ب خواهمی. از او مردیگیم هیو روح شودیخوشحال م دنمیهم با د او

 !ستیهم ن هیبه وجود سم یازین چیه راستش،
 شیهایریگیبا سماجت و پ هیماندن همراه هم ندارد؛ اما سم یشده اجازه ورود و حت یتاج در آن بسترکه خانم یبخش

باالخره قصد به  هیتاج پر شود، سمبه اتاق خانم کینزد یهااز تخت یکی یاگر روز دانمیو نم کندیکار خود را م
 انه؟ی کندیخانه آمدن م
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 تر رفتار کنم.عاقالنه یکم دیبه حالم ندارد. از امروز با یریتأث امدنشین ایآمدن  اما
 یبه قدر کاف یگذرانخوش نیا یتازه را تجربه کردم.برا یهابا دوست یگذراناست هرچه قرار گذاشتن و خوش بس

 ام.تاوان داده
 را انجام دهم. دیکه توانستم آنچه با میو بگو رمیسرم را باال بگ دم،یمحبوبه را که د بارنیا خواهمیم

عوض شود و  شیحال و هوا یکم هیتا هم سم میرویم مارستانیب یبه محوطه هیخوردن صبحانه، همراه سم یبرا
 گفت را انجام دهم. رسامیکه ام یهم من بتوانم کار دیشا
 .ندینشیو بعد م کندیم تیو از پادرد شکا داردیبرم مکتیسمت ناش را بهآهسته یهاقدم ه،یسم
 .گذارمیم مکتین یو رو خرمیم یمختصر یصبحانه مانیهردو یبرا
 دست گلت درد نکنه دخترم. -

 :پرسمیم میکنیصبحانه م زمان که شروع به خوردنو هم زنمیم یلبخند
 حالش چطوره؟ -
 نجایا دیبا یخب تا ک پرسمیم ینکرده. هرچ یفرق گنیکه، فقط م دنینم یوحساببگم واال جواب درست یچ -

و فالن. منم از نصف  یمنتظر بمون دیبا گنی. فقط مگنینم یچیه ،یچیزبونم الل... ه ای شهیبمونه، اصال خوب م
 .ارمیحرفاشون سر درنم

 قدر پر است.مدت خسته شده و دلش چه نیقدر در اکه چه شودیمشخص م شیهاحرف از
 .شهیشاءاهلل که خوب مان -
 شاءاهلل!ان -

 .خوردیاش را مصبحانه هیو سم شودیبرقرار م سکوت
 .آورمیو حرف خود را به زبان م رمیگیرا م ممیتصم

 م؟یکه باهم بود ییجاهمون ؟یبابام رو دار یتو آدرس خونه ه،یسم -
 الناز! -
 :میگویو م کنمیموضوع منع کند. پس ملتمسانه نگاهش م نیا یکردن دربارهمرا از بحث خواهدیکه م دانمیم
 کنم! یخواهش م -

 :دیگویو م دهدیتکان م یسر
 .ادینم ادمیهارو قشنگ اسم یول ادمه؛ی ییزایچ هی -
 نشون بده. یبا کروک یخوایرو بگو. اصال م ادتهیکه  یزیخب اشکال نداره، هر چ -
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که تو  رهیذهنم هزار جا م یبمونم ول نجایمحله به اون محله نرو. من مجبورم ا نیالناز، توروخدا از صبح تا شب از ا -
 .یکنیم کاری. چییاالن کجا

 .مونمینم ابونیتو خ گردم،یحواسم باشه. شبا هم زود برم دمیمن قول م -
 ندارد. یقلب تیاکه رض دانمیاما م دهدیتکان م یسر
 .گمیباشه، صبحونه رو بخورم برات م -
 .کنمیو تشکر م کشمیمحکم او را در آغـ*ـوش م زنم،یم یشوق لبخند از

 سپاردیخدا م و درآخر هم مرا به دهدیم انیپا شیهاهیوآرام است، به توصامن زیچدرعمارت همه نکهیا الیباخ هیسم
 در نبودش مراقب خود باشم. خواهدیو م
 .سپارمیم یرا به فراموش هیسم یهاتک حرفام تککردن آدرس، ذوق زده دایهم که از پ من

که در دانشگاه  دانمیاما م رم؛یتماس بگ رسامیبا ام خواهمی. مکندیم ییشده است و آفتاب وسط آسمان خودنما ظهر
 زمان مناسب برسد. تا کنمی. پس صبر مشومیم مانیمشغول است و پش

اند و لجباز شده ییها هم گوکنم و عقربه یتا زمان را با آن سپر شناسمینم مارستانیجز قدم زدن در ب یکارچیه
 تنبل!

تصور  شوند،یم دایها پگشتهگم یاگر انتظار داشته باشم که امروز همه دانمی. مکنمیو تصور م زنمیقدم م اما
اگر زنگ خانه را بزنم و پدرم در را باز کند، مرا  ،ی. راستدهمیرا به ذهنم م دنشیاست اما لـ*ـذت چش یدارخنده

 دهد؟یاش راه ممرا به خانه شناسد؟یم
 ست؟یک رسامیام پرسدینم اصالً

تموم شده  زیچاالن همه  ؟یتا کجاها رفت» :میگویو در دل به خود م ردیگیام موجودآمده در ذهنم خندهافکار به از
 «مونده؟ رسامیام یفقط معرف

 .ندینشیلبم م یرو یلبخند و
قدم  آزاریو ب خندمیبا خودم م زنم،ی. با خودم حرف ماموانهیکه د کندیتصور م ندیحال بب نیمرا در ا یاگر کس قطعاً

 .زنمیم
 رمیگیتماس م رسامیو من هم با ام دهندیها زحمت حرکت را به خود مها فکر کردن، عقربهپس از ساعت سرانجام
 .رسانمیاو م داریخودم را به د یو با قرار

را بلندتر  شیهاقدم دنمیتا متوجه حضورم شود. او هم با د دهمیتکان م شیدستم را برا نمیبیدور که اورا م از
 .داردیبرم

 .دهمیسالم م میدرصدا یملموس یباخوشحال
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 عجب!به سالم، چهبه -
 :میگویو م خندمیم
 قدر گذشته؟تا االن مگه چه شبیاز د -
 .زندیم یو لبخند دیگوینم یزیچ

 :دهمیم ادامه
 مزاحمت که نشدم؟ -
 :دیگویو م ندینشیم مکتین یرو
 کم حرف بزن! نیبش -

 .نمینشیو کنارش م کنمیو نگاهش م زنمیم یلبخند
 رو پس بدم، هم... تیهم اومدم امانت -
 :دهمیادامه م یمکث کوتاه با
 هات فکر کردم.به حرف یلیبگم، خ نکهیهم ا -

 شود. یپر ذوق م نگاهش
 از امروز دنبالش بگردم. خوامیم -
 :میگویبلند و پرشوق م ییبعد باصدا و
 جور کردم. یهم که گفت یآدرس یحت -

 .رهیو نگاهش خ ماندیلبش ساکن م یرو لبخند
 :دیگویخوشحال، اما آرام م ییباصدا یطوالن یاز مکث پس

 .گمیبرات خوشحالم الناز. واقعاً ازته دل م یلیخیلیخ -
 .دهمیاما نشان نم شوم؛یزده محرفش ذوق از
 .چرخدیرقمه نم چیام اما زبانم هحساب باز کرده یلیخ شیو رو توانمیتو نم کمکیکه ب میبگو خواهمیم
 باعثش شد. یک گمیشد، حتما بهش م دایاگر پ یول چ؛ینکردم که ه داشیاگر پ -
 خونتون! یشب شام دعوتم کن هی دیبا -

 :میگویم باخنده
 رو دعوت کنم؟ یک خوامیبگم م -
 دوسم داره! یلیرو دعوت کنم که خ یکی خوامیبگو م -

 .ستیواضح ن میبرا اشیو جد یچون شوخ آورم؛یخودم نم یرا به رو حرفش
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 ؟ییگویقسم، راستش را م یدوست دار یتورا به جان هرک رسام،یام
 نباشد؟ نیغمگ یشوخ کیحرفت  نیا شودیم

 :میگویو م دهمیحرفش نشان نم ریرا درگ خودم
 نجا؟یا میزودتر بر یخوایباشه، حاال... نم -
 .دهمیو نشانش م رمیگیآدرس را باال م یبا دست برگه و

 :دیگویم اوردهیدرناز آن سر زیچچیه دهدیکه نشان م یاو چهره ردیگیبرگه را م بالفاصله
 ؟یمطمئن خانمهیسم یبه حافظه -

 .کندیهم دوباره به برگه نگاه م رسامی. اماندازمیباال م یاو شانه زنمیم یلبخند
 .میگذاریها را پشت سر مو کوچه هاابانیخ نیو سوار بر ماش میشویوجو مجست نیشروع ا یآماده کمکم

 .ستین یکار آسان چیه میدانینم یدرستکه نامش را هم به یامحله کی انیخانه م کیکردن  دایپ
 .گرددیو به دنبال آدرس موردنظر م گذاردیها را پشت سر مکوچه یبا حوصله همه رسامیام

 .شودیدل من هم قرص م شود،یآدرس م کردندایپ ریگیکه او پ طورآن
لحظه کنارت باشد و بهها لحظهحل آن یمشکالت تو کند و برا ریکار تو باشد، خودش را درگ ریگیمدام پ یکس نکهیا

 است. یحس قشنگ بیکمک حالت، عج
نکنم، به لطف محبوبه  یاما کم لطف ؛یباش دهیهمه محبت ند نیا گاهچیو ه یسال عمر کرده باشاگر هجده خصوصاً

و محبوبه  رسامیام یاما، جنس مهربان ام؛دهیرنگ محبت د شتریودند، بکه در پرورشگاه ب ییهابچه یهیبه بق نسبت
 متفاوت است.

 .آوردیوجود متفاوت را به نیا شانتیهم جنس دیشا
را در آغـ*ـوش  یخوشبخت نیشده و دوست دارم ا بمینص یهمه گرفتار نیا انیم یبزرگ یخوشبخت دانمیم تنها
 و حفظش کنم. رمیبگ
 .یخبریکه ب فی...حیاکرده دایپ امیدر زندگ یچه نقش پررنگ یبدان! اگر رسامیام آخ
 ها کالً عوض شده.کوچه ای میما آدرس رو اشتباه اومد ای -
 .گردمیبرم سمتشبه
 ؟یچ -

 :دیگویم بالبخند
 .ایستین ایدن نیانگار تو ا -
 شد؟ دایپ -
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 :دیگویو بعد م کندیدر دستش را نگاه م یبرگه یکم
 .نیبش جانیاز چند نفر بپرسم تو هم دی. باکنمیم داشیپ -
سوال  ستاده،یو از فروشنده که کنار در مغازه ا رودیم یاسمت مغازهکه به کنمینگاهش م شود،یم ادهیپ نیماش از
 .کندیگوش م رسامیو ام دهدی.مرد هم با چند حرکت دست به او پاسخ مکندیم

 .ندیو بنش دیایب نیسمت ماشکه به یتا زمان رمیگینظر م ریحرکاتش را ز یهمه
 :دیگویاز نشستن، بالفاصله م پس

 تو. میبر دیکوچه رو با نی. امیانگار درست اومد -
 .مانمیم جهیو منتظر نت زنمینم یحرف
 و از کنارت رد شوم... یها باشخانه نیاز هم یکیتو در  اگر
 بگذرم...و  نمیو من از آن سمت تورا نب یپشت در باش اگر
 زل بزنم و تورا نشناسم چه؟ تیهابه چشم نم،یتورا بب یحت اگر

 خواهد کرد. ریها مرا پاگر نیآخر ا دانمیم
 .گرددیشدنت به نخواستنم برم داینکردنت هزار ترس. ترسم از پ دایترس به جانم انداخته و پ کیکردنت  دایپ

 .یانداشته یدختر گاهچیه ییکه بگو نیبه انکار کردنم و ا یحت
 نخورم. یلیس قتیاز حق شودیباعث م نی! اهانیبه بدها فکر کنم،به بدترها، بدتر خواهمیم ،یدانیم

 ادهیآدرس پ دنیبازهم به قصد پرس ری. اممیآیبه خودم م نیشدن در ماشبسته یافکار خودم، ناگهان با صدا مشغول
 .شودیم

مانده است.  یهوا باق شدنکیبه غروب آفتاب و تار یساعت کی. شومیو متوجه گذر زمان م کنمیرا نگاه م ساعت
 کنم. دایام را پباشد که قرار است در آن گمشده یزییهمان عصر پا نیا کنمیفکر نم

 :پرسمیو م شومیم قدمشیبار پ نیو ا گرددیبرم ریام
 شد؟یچ -
 .دونستینم یزیمحل چ نیتازه اومدن تو ا گهیم -

به من بازهم به گشتن ادامه  توجهیب رسامی. امکشمیم یپوف بلند یحوصلگیو من از ب کندیآدرس را نگاه م بازهم
 .دهدیم

 جهینتیب یها.من که از گشتنشودیم کیتا باالخره هوا تار کندیم نییها را باالوپاو کوچه گرددیآدرس م یپ قدرآن
 :میگویساعت مبه یهم هستم، بانگاه ریام یو به فکر خستگ شومیخسته م

 .میبرگرد گهید ،یخسته شد ریام -
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 .ستمینه خسته ن -
 :دیگویو م دهدیتکان م یشد برگردم.سر کیقول دادم هوا تار هیامروز بسه. من هم به سم یبرا -
 .شهینم دایروز گشتن که پ هیباشه، باالخره تو  -

 :میگویم دیناام
 ده؟یچه فا ستیتو اون خونه ن میدونیم یهم بشه وقت دایپ یحت -
 انه؟ی میشروع کن جاهیاز  دیباالخره با -
 .رودیم رونیها از تنم بگشتن نیا یخستگ یهمه بندد،یرا جمع م شیهافعل نمیبیم نکهیا از
 پرسروصدا. یصندل یشب تازه و ماجرا کی. باز هم میافتیراه م مارستانیو به طرف ب میشویمحله خارج م از
نجات  یآوارگ نیو دوست دارم زودتر از ا دهمینفرت به دل راه م شتریاز کوروش ب کنم،یخوابم که فکر م یجا به
 کنم. دایپ

 ادهیپ مارستانیبه ب دهیمرا نرس خواهمیآمده، م شیپ شیکه برا یبا کار خوردیزنگ م رسامیتلفن ام دن،یاز رس قبل
 .کندیقبول م ندیبیناچار، اصرارم را که مکند تا به کارش برسد. اوهم به

راه مجبور  یهامهیاز ن نکهیهم از ا رسامی. امکنمیو بابت تمام زحمات امروزش از او تشکر م شومیم ادهیپ نیماش از
. اما حواسش جمع است که هنگام رفتن، کندیشرمنده م شتریو مرا ب خواهدیاست راهش را عوض کند معذرت م

 را باخود ببرم. شیپتو یساک دست
 .افتمیبه راه م مارستانیسمت بزنان بهو قدم گذارمیلباسم م بیرا در ج میهادست نیدور شدن ماش با

نشان دهم و مطمئن  هیآدرس را به سم گریبار د کیاست که  نیا رسدیکه به ذهنم م یفکر نیاول دنیرس هنگام
 .کنمیصبح م مارستانیشب هارا در ب داندیهنوز نم هیچون سم شوم؛یم مانیشوم که اشتباه نکرده است.اما پش

 .کنمیسوال تا صبح صبر م دنیپرس یبرا پس
 شکمم گوش دهم! یهاضعف رفتن یبه صدا دیبا حال

روشن  ونیو به تلوز کشمیخودم م یو در همان سالن انتظار پتو را رو دهمیم انیبه ضعفم پا یاوهیموآبکیک با
 بگذارد. میهاچشم یکه خواب منت آمدنش را رو یتا زمان کنمیاش را دنبال مو برنامه کنمینگاه م
 .شومیم اریهوش بمیدر ج یو صداها ناواضح؛ اما ناگهان با لرزش گوش شوندیکم گرم مکم میهاچشم
 .کنمیرا باز م غاممیو پ آورمیم رونیب بمیرا از ج یگوش حوصلهیو ب کشمیم یقیعم نفس

 دیاالن گفتنش شا یول ینخواب مارستانیب یام تا شب توخونه کردمیاگر مامانم بود، مطمئن باش دعوتت م» -
 .«درست نباشه 

 .پردیاز سرم م یکلخواب به نمیبیم غامیپ یرا که باال رسامینام ام و
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 .خوانمیرا م غامشیپ گرید بارکی
 «!یافتیمن هم م ادی ،یشیفارق از کارومشغله م یشبا قبل از خواب وقت پس،»
 :دهمیپاسخش را م گونهنیا و
 ممنون از لطفت. ،یکمکم کرد یلیهم خ جانیتا هم -

 :دیگویم بالفاصله
 برم. دیمواظب خودت باش، کار دارم با -
 کنمیو ارسال م« .ریختو هم مواظب خودت باش، شب به »سمینویباز م کنم،یو پاک م« .ریخشبت به »سمینویم

که خوابم ببرد  ترسمیآمده و م میها. خواب به چشمگذارمیم بمیرا در ج یبمانم، گوش یمنتظر پاسخ نکهیو بدون ا
 .بندمیرا م امخسته یهاو پلک کشمیرا گم کنم. پتو را باالتر م امیو گوش

و چشمم همان اول به دنبال ساعت  کنمیبدنم ناله م یو کوفتگ یحسی. از بشومیم داریاز خواب ب یبدن درد با
و بعد از خوردن  رومیم هیبه سراغ سم روزیعجله کنم. مثل د دیو با دهدی. ساعت هشت را نشان مگرددیم

دست از سرش بردارم  دهمیم تیتا رضا رمیگیمدوباره و چندباره  یهاو آدرس پرسمیقدر از او سوال مصبحانه،آن
 آدرس شوم. داکردنیپ یو راه

دونفره کنم؛ اما  یو او را دعوت به جستجو رمیتماس بگ رسامیسمت تلفن تا با امبه رودیدستم م یچند بار استشر
با  یناچار مجبور به همراهکننده باشد و بهخسته شیکار برا نیا ترسمیکنم. م یکار راض نیخودم را به ا توانمینم

 .خواهمیرا اصال نم نیمن شود و من ا
 کرده باشد. رشیآمده بود، درگ شیپ شیبرا شبیکه د یکار دیشا میگویهم باخودم م یطرف از
از  امیونگرانکه باوجود اضطراب شودیم طورنیدرخواست از اورا ندارم. ا یرو قتیاند، درحقبهانه هانیا یهمه اما
 ام.اشتهکه خاطراتم را در آنجا گذ یاکردن خانه دایپ یبرا شومیم یشدن، تنها راهگم
 ی. سعگردمیدنبال آدرس مرا به دیجد یهاو کوچه گذرامیرا پشت سر م میکرد یط روزیکه د یاشتباه یهاراه
 ها سوال کنم.کنم و از آن دایمحل را پ یمیساکنان قد کرد،یم رسامیکه ام یمثل کار کنمیم

آسمان را ترک  دیکه خورش شومیمتوجه گذر زمان م یو وقت گذارمیسر مها پشترا با شمارش پالک خانهبهخانه
 .شودیم یکم ابرو هوا کم کندیم

 امیام مهلت استراحت بدهم و گرسنگخسته یرا به پاها یساعت کند،یمجبورم م یسردوباران یشده است و هوا ظهر
 را رفع کنم.

کنم تا به  ضیتعو یکوچک یرا با سمبوسه بمیته ج یشدهمچاله یهاندارم و مجبورم همان پول بمیدر ج یادیز پول
. شومیم میو مشغول خوردن غذا نمینشیبزرگ م یمغازه کی بانهیسا ریز یادهم. در آخر هم گوشه انیپا امیگرسنگ
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به را  امکارهمهیکار ن دینماند. امروز با مهیونتا کارم نصفه دیایب دباران زودتر بن نیکه خدا کند ا میگویدر دل مدام م
 برسانم. انیپا

 .گردمیها را مکوچه یو باق افتمیبه راه م شودیشدت باران کم م کهنیاستراحت وخوردن غذا، هم یاز کم بعد
 .کنمیدر دستم نگاه م یو تا شده سیخ یو به برگه اندازمیسر م یرا رو امیلباس باران کاله

 خودش باشه. کنمیفکر م -
 .فشارمیو آن را م گذارمیزنگ م یرا رو دستم

 گریام که حاال دها شدهها و فشردن زنگ در خانه بهیاز غر دنیوجو مجبور به سوال پرسجست نیا یامروز، درپ قدرآن
 نمانده که از آن استفاده کنم! میبرا یخجالت
 :دیآیم ییصدا دهم،یگوشه در پناه مباران به یکه خودم را از ضربات شالق طورهمان

 ه؟یک -
 دم در؟ دیاریب فیچند لحظه تشر شهیسالم، م -
 شما؟ -

 دهم. صیرا تشخ شنومیکه م ییصدا تیکه جنس شوندیباران هردو مانع م یو صدا فونیدار آخش یصدا
 .دیاریب فیاگه تشر شمیسوال داشتم، ممنون م هی -

 دنمی. با دشودیظاهر م میو نامرتب جلو دهیژول یبا سرووضع یو پس از بازشدن در، پسر جوان مانمیآمدنش م منتظر
 .کندیرا مرتب م شیهاو لباس کشدیم شیبه موها یدست عیسر

 :دیگویو م دهدیرا باال م شیابرو یتا کی
 !دییبه! بفرمابه -
 :میگویآورده و م رونیب بمیبرگه را از ج رم،یگینگاهم را از او م حشیتنفر از لحن وق با
 ...دیشا هیمیقد گردم،یآدرس م نیدنبال ا -
 :دیگویو م رمیگیسمتم مبرگه را به پرد،یحرفم م انیم
 .ایکن داشیکمکت کنم پ تونمیم یبخوا یول شناسمش،ینم -

 .رمیگیرا پس م برگه
 نه ممنون. -
 :دیگویبردارم که م یقدم خواهمیم
 ؟یینجاهایبچه ا -
 بله؟ -



 

 

173 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

 تو؟ یایچطوره ب ادیهوا سرده، بارون م -
 .شودیم زتریانگهر لحظه نفرت لحنش

 هم سرده. ،هوایشی... باالخره گرم میزی...چییچا هی -
 .رمیگیو از در فاصله م دهمیم انیکوتاه، به صحبتش پا یو با نگاه فشارمیرا به هم م میهادندان

 ! کجا؟یآها -
 .کنمیآنجا را ترک م رومیم یبدون آنکه بدانم به چه سمت یتند یهاپشت سرم را نگاه نکنم و با قدم کنمیم یسع
 ست،یآنجا ن یدر خانه بسته شده و کس شومیکه مطمئن م یو زمان کشمیم یقینفس عم شوم،یکه خارج م دشید از

 .گردمیدوان برمتمام راه رفته را دوان
 .اندازمیبه آدرس و کوچه م یهم نگاه باز
 ...یخودش باشه ول دیبا -
 .کوبمیم نیزم یرا محکم رو میو پا گردانمیبرم بمیجکاغذ را به تیشدت عصبان زا

 «و... یی! چایگرم ش دی! باالخره سرده بایعوض »
ندارم و با لجاجت  یکه جا و مکان شودیسرش نم چیه رحم،ی. باران بکنمیم یپوست لبم خال دنیرا با جو حرصم

 !باردیم
 .دیکوبیم نیرا به زم شیپا تی. او هم هنگام عصبانافتمیم یلیل ادیرفتار خودم به  یآورادیبا  یالحظه
 .کنمیجمع م عیلبم را سر یرو لبخند

 «زاست؟یچ نی! االن وقت فکر کردن به ایال »
 .زنمیرا م یاو زنگ خانه رومیم یآن کوچه، به کوچه بعد یهاکل خانه الیخیو ب کشمیم یآه
... 
 ممنونم، خداحافظ. یلیخ -
 .میآیم رونیاز خانه ب یخوشحال با
 شده است. کیو هوا تار باردینم مباران نم گرید
 .گردمیدوان، برمکردن آدرس تمام راه را دوان دایشوق پ از
 «کردم. داشیکوچه باشه. باالخره پ نیکه ا زدمیحدس م »

 توانستمی. اگر کمک آن خانم مسن نبود، نممیکردیم یدر آن زندگ هیبا پدرم و سم شیسال پ نیخانه که چند همان
 .اورمیب ادیآن را به  توانستمیاگر خانه را از نو نساخته بودند، بازهم نم یکنم.حت شیدایپ

 .خواهمیو چه م ستمیبپرسد ک یکس آنکهیب شودیبعد در باز م یو چند لحظه فشارمیدر را م زنگ
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 .کنمیخانه را خوب نظاره م اطیو ح شومیم وارد
زنده شود اما راستش من و  میبرا یاو در لحظه خاطره اورمیخانه را به باد ب نیاز ا یگوشه کنار خواهدیدلم م قاًیعم

 .میابهیهم غر یبرا ییخانه گو نیا
 د؟ییبفرما -

 .گردمیسمت صدا برمبه یازنانه یباصدا
 کندیبرسد متعجب نگاهم م اطیتا به ح دیآیم نییخانه پا یهاو از پله کندیکه لباس گرمش را به تن م یدرحال زن

 و منتظر پاسخ سوالش است.
 سالم. -

 .رسدیم کمینزد
 د؟ییسالم، بفرما -
 بپرسم ازتون. خواستمیسوال م هیخونه  نیمزاحم شدم. راستش، راجع به ا دیببخش -

 :دیگویمتعجب م زن،
 ؟یچه سوال -
 هست؟ ادتونیرو  نیدینه رو ازش خرخو نیکه ا یکس -

 :دیگویهم با تعجب م باز
 .میدیکه خر شهیم یده سال-نه کیخونه رو نزد نیچطور؟ ما ا -
 د؟یازشون ندار یزیچ یاشماره ،یخونم. خواستم بدونم شما آدرس نیا یمن دنبال صاحب قبل -

 :دیگویو م دیآیم رونیب یجیروشن شده است از حالت گ شیماجرا برا یکه کم زن
 .میدیخر نجارویا شیما ده سال پ زمیگفتم که عز -
 :پرسمیم یدیناام با
 د؟یدونیازشون نم یچی...هیعنی -

 :دیگویم یبالبخند
 .ادمهیرو  نیفقط هم م،یدیخر ییآقا هیمحل خونه رو از  نیاز آشناهامون با بنگاه ا یکی قیمتاسفم، ازطر -
 کجاست؟ دیبگ شهیهست؟ م ادتونیخب آدرس بنگاه رو  -
 بود... یاصل ابونیسرخ قایدق -

 :دیگویداشته باشم که م یدیهنوز ام توانمیکه م کنمیم ذوق
 وقته که اونجا رو جمع کردن و رفتن. یلیالبته خ -
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 .کشمیم یقیکنم نفس عمو چه میبدانم چه بگو نکهیو درمانده از ا شومیم رهیزن خ یچهره به
 اد؟یاز من برم یکمک -

 بروم. دیکه با دانمیو من م پرسدیسوال را م نیا شودیم یمکثم طوالن یوقت
 مزاحم شدم. دیممنون.ببخش یلینه، خ -

 .رومیم رونیو ب کنمی. در را باز مزندیم یلبخند زن
 «.یچیکن آخرش هم ه دایبکش بگرد و خونه رو پ یهمه بدبخت نیا»

 .شنومیم ییکوچه را رد کنم که صدا خواهمیو م اندازمیم نییرا پا سرم
 ؟یکنیم امگهیوسطا کار د نیا ای یحاال واقعا دنبال آدرس -
 اش فشردم.که ظهر هم دستم را به زنگ خانه نمیبیهمان پسر را م گردم،یصدا که برم سمتبه
 .دهمیدر خونسرد نشان دادم خودم دارم و به راهم ادامه م یسع
 واون؟نیاز خونه ا ی! چقد کش رفتپامتایازظهر دارم م -
 :میگویو م گردمی. برمافتدیتمام تنم به لرزه م کندیبرخورد م فمیکه به ک یدست با
 ولم کن. -
 ؟یاکارهیچ -

 :میگویم یبلندتر یباصدا
 گفتم ولم کن. -

 ادیاش را زاو هم فاصله یرهگذر. با عبور کنمیو خودم را از او دور م کشمیم رونیرا از دستش ب فمیک یدسته
 .رسمیم یاصل ابانیو به خ شومیاز کوچه خارج م عیو سر شمارمیم متیو من فرصت را غن کندیم

 یو ساعت را نگاه آورمیم رونیب فمیرا از ک یگوش شود،یاز نبودش راحت م المیخ یو وقت کنمیسرم را نگاه م پشت
 .کنمیم
 .مارستانیبرگردم ب دیشده زود با رید یلیخ -

 برسانم. مارستانیبخودم را به ینیجلوتر، بتوانم با ماش یتا کم دارمیهوا قدم برم یکیاز تار ترسان
 رو خلوت است. ادهیو پ رسدیاست که به گوش م ییتنها صدا ابانیاز خ هانیوآمد ماشرفت یصدا
 .شکندیتور آن را ممو کیعبور پرسرعت  یو صدا کندینم دایخلوت، ادامه پ نیا اما

که  ییاما گو رمیاز موتور فاصله بگ خواهمیو م گردمیبه من برخورد کند برم نکهیاز ترس ا شود،یم کمیکه نزد صدا
من آن را  غیج یزمان باصداو هم ردیگیم امیبه کوله پشت یدست شود،یم کینزد کهنیمقصدش من هستم. هم

 .اندازدیم نیو به زم کشدیکه مرا هم با خود م کندیرا از دستانم خارج م فیموتور نه تنها ک ی. سرعت باالکشدیم
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و خودم مجبورم که بلند  ستیکس آن اطراف ن چی. همیگویم یو آخ بلند افتمیم نیزم یو با صورت رو باضرب
 !کنمیکار ممکن را م نیتردهیفایدنبال موتور بدوم. اما... بشوم و به
 !زندیحلقه م میهابعد از اتفاق اشک در چشم بالفاصله

 متوجه شدم. شیهاهمان پسر بود از لباس شناخمتش،
و رنگ خون  گذارمیآن م ی. با سوزش صورتم دستم را روکندیدرد م دیصورتم شدونگرانم. بدن ام،دهیترس یحساب
 .نمیبیرا م

 شده است. دهیصورتم خراش یحس کنم گوشه توانمیم
 دستم را پاک کنم.وصورت یهم ندارم تا خون رو یدستمال یحت

 .ستیکس ن چیکنم تا کمکم کند. اما ه دایرا پ یتا کس اندازمیم یرا نگاه اطرافم
 .افتدیبه جانم م یو استرس زنمیم نفسنفس

 فم؟یک یداشتم تو یچ -
 .شودیراحت م المیخ کنمیرا که در آن حس م یزنم و گوش یم بمیبه ج یدست عیسر
 !ینبود. پوالم...وا فیک یتو میخداروشکر! گوش -
 برگردم؟ دیشب چگونه با وقتنیندارم. ا یپول چیبزنم. ه هیگر ریز خواهمیم یدرماندگ از

 را بکنم. میهاکه پوست لب کندیو استرس بازهم مجبورم م نمینشیاتوبوس م ستگاهیجلوتر در ا یکم
 و بخواهم که کمکم کند. رمیتماس بگ رسامیبا ام نکهیسراغ ندارم؛مگر... مگر ا یگرید راه

 .کنمیبه ساعت نگاه م بازهم
 یخال یهابیج نی.خودم هم با اافتدیبه فکر کمک به من نم کسچیبمانم ه نجایشب شده و تا صبح هم که ا ده

 .ستیاز دستم ساخته ن یکار
 یاست. راست رسامیخواستن از امام کمک. تنها چارهزمیریسوزش صورتم اشک ماز  نمینشیجا مهمان یاقهیدق چند

 کردم؟یکار ملحظه چه نیدر ا دیکه اگر او نبود، با
 .رمیگیو بالفاصله با او تماس م شودیوترسم کم ماز شدت اضطراب یکم افتمیکه م ادشی به

که خواب نباشد  کنمیدعا ملب دعا ریز گذارمیو تلفنم را کنار گوشم م فشارمیسبز رنگ را م یکه دکمه طورهمان
 مزاحمش نباشم. ای

 .دهدیاز چند بوق باالخره پاسخ م پس
 .زمیسالم عز -
 ر؟یالو؟ ام -
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 ؟یجانم، خوب -
 :پرسدیم شنودیرا که م نیماش یبوق و سروصدا یصدا

 ؟ییکجا -
 :میگویو م کنمیپنهان م میو استرس را در صدا ینگران

 ...دیبا دونمینم نجایرو ازم زدن موندم ا فمی... کابونمیمن، تو خ -
 رسامیکه ام گذارمیاما نم فشاردیرا م میگلو یبغض یاز شدت درماندگ میگویقسمت از حرفم را که م نیهم تا

 :دهمیاش شود. باز ادامه ممتوجه
 کنم؟ کاریچ -
 االن نگران نباش. امیمن م ؟یکنیم کاریچ ابونیوقت شب تو خ نیقا؟ایدق ییکجا -

 .کندیکجا بودم از پشت تلفن سرزنشم م شودیو متوجه م میگویرا که م آدرس
 ...مانمی. منتظر آمدنش مکندیرا قطع م یباالخره گوش شود،یکه تمام م شیهاحرف
 .کندیام مکالفه یحساب ابانیخ نیو سوزش صورتم همراه درد دستم و تنها ماندنم در ا سمیخ لباس

 بهتر است. میراهم که نگو سرانجامیب یوجوهم جست یو ازطرف فیشدن ک دهیدزد
و  هادنیدو یوتنها خسته از همهتک یشب، دختر کیکه در  شودی. چه مرسمیم یلحظه به اوج درماندگ کی

 بشیباران نص ریو ماندنش ز یصندل یرو دنیکه از خواب یدرد یو بدن یخال یهابیبا ج اشیزندگ یهادنینرس
خون  یفیکث کهیفکر کند،درحال اششدهگم  فینشده و ک دایو به آدرس پ ندیبنش یصندل نیا یشده مجبور است رو

 برا پاک کردنش ندارد. یدستمال یاش کرده و حتکالفه شیهاودستصورت یرو
 !دمیرسیامشب به جنون م ناًیقی نبود،من رسامیبه آمدن ام دیمن است که اگر ام یهایاوج درماندگ نیا

 شدت آشفته است.وضعم بهخودم را مرتب کنم. سرو یکم رسامیتا آمدن ام کنمیم یسع
 و... یخون ،صورتیگل یهاها و لباسزده ،دست رونیب یموها
 .اندازمیبه ساعت م یبازهم نگاه میآیم رونیکه ب یاز آن آشفتگ ی. کمتکانمیرا م میهادست هاولباس

 است. امدهین رسامیشده و هنوز ام ازدهی
چرا بابت اتفاق  دانمیپول؛ اما نم ینداشتم جز مقدار فمیدر ک یمهم زیچچی. راستش هگذارمیهم م یرا رو میهاچشم

 بست است.به بن دنیبابت رس امیهم ناراحت دیام! شاناراحت شده قدرنیا آمدهشیپ
 دنبالت بگردم؟ دیکجا با حال،
 .کنمیرا نگاه م ابانیو خ دهمیم هیتک یرا به صندل سرم
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اتوبوس  گاهستیکنار ا نیماش ستادنیکه با ا رسامیو بعد خود ام نمیبیرا م رسامیرنگ ام یمشک نیبعد، ماش یچند
 .شودیم ادهیپ

 دهم. صیرا تشخ اشیقد و چهارشانگ یبلند توانمیو تنها م ستیمشخص ن اشچهره
و سرم را  شومیخوشحال م دنشی.با ددهدیرا دوبرابر نشان م کلشیه یه تن کرده که بزرگب یرنگ یمشک کاپشن

 :دیگویچندان مهربان منه ییو با صدا رسدیلحظه،کنارم م نی. در همکنمیبلند م یصندل یاز رو
 ابون؟یختو کوچه یپرسه نزن ییساعت تنها نیا رسهیتو آخه عقلت نم -

 .میگوینم یزیو چ شومیم ریگتندش دل ازحرف
او را  نیاز ا شیتا ب کنمیو من هم مدام صورتم را پنهان م ندیکه زخم صورتم را بب شودیهوا مانع از آن م یکیتار

 نکنم. یعصب
 ؟یداشت یزیچ فتیکه نشد؟ تو ک تیزیخودت چ -
 :میگویم یآرام یصدا با
 نه نه! -
 .رومیم نیسمت ماشو به شومیبلند م و

 زنمینور کنار م ی. خودم را از جلوکندیم رییتغ رسامینگاه ام افتد،یم میهاصورت و لباس یکه رو نیچراغ ماش نور
 .شودیو مانع بسته شدنش م داردیآن را نگه م ری. قبل از بسته شدن در، امشومیم نیو سوار ماش

 را... میهاها و دستو بعد هم لباس کندیصورتم را نگاه م شود،یخم م یکم
 :پرسدیآرام، م ییو صدا باتعجب

 الناز! سه؟یلباسات چرا خ شده؟یصورتت چ -
 .کنمیم نگاهش
 ! خوشحال هم هستم.چیه کنمیرا که فراموش م میباشد. تمام دردها م؟یرا بگو راستش

 اندازه نگرانم نبوده است! نیتا ا یکس وقت،چیه گاه،چیه
 مال من است، فقط من! شیهاینگران نیا یمن! همه یآن هم برا اشینگاهش و نگران یمهربان رسام،یام بودن
 .یاما از سر شاد کنم؛یم بغض

 هیبق یینماو فقط از بزرگ دهیند یبیخورده و آس نیکه زم یمثل کودک د؟یااش کردهتجربه دانمینم
 ام.مثل همان کودک شده زند،یم هیرا به گر خودش
 .زندیکنار در زانو م جاهمان

 .ایکنینگرانم م یدار شدهیالناز؟ چ -
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 .زنمینم یو حرف دهمیرا قورت م بغضم
 سه؟یلباسات خ یچ یبرا شده؟یصورتت چ گمیم -
 بارون. ریاز صبح هم دنبال آدرس بودم. موندم ز ن،یرو که ازم زدن خوردم زم فمیک -
 .شودیم نیو از سمت راننده سوار ماش بنددیم. در را شودیو بلند م کشدیم یپوف بلند یپس از مکث د،یگوینم یزیچ

 ها هم همانا...همانا و شروع شدن سرزنش نشستنش
با خودت اون  یگیتو نم شعوری! آخه بیباش نجایموقع شب ا نیا دینبا یدیفهمیات بود معقل اگه تو کله ذرههی -

 ...فیک یاگه به جا
 :دیگویتر مو آرام کندیرا قطع م حرفش

 جب!عجب! ع -
 :دهدیبعد باهمان لحن قبل ادامه م و
 ؟یاصال؟ چرا انقدر نفهم یایبه تو گفت تنها ب یک -

 نگرانم شده است، خوشحالم! نمیبیم نکهیاست و من از ا ی. او عصبگذارمیم جوابیرا ب شیهاحرف
 .گرددیآب برم یبطر کیو با  شودیم ادهیپ رسامیام ستد،یایم نیبعد ماش یقهیدق چند

 صورتت رو پاک کن. ایب -
 یآب رو یو کم کندیرا باز م ی. در بطرگذارمیم رونیرا ب میام پاهانشسته نیماش یصندل یکه رو طورهمان
 .میگویم یو آخ ردیگیم یصورتم، سوزش بد یدگیخراش زنمی.آب را که به صورتم مزدیریم میهادست

 سوزه؟یم یلیخ -
 آره. -
 حقته! -
آب  یرا بتکانم و باکم میهالباس خواهمیم شود،یوصورتم که تمام م. شستن دستکنمینگاهش م یاغرهچشم با

 یو آخ بلند کنمیاحساس م یقیدرد عم دهمیدستم را باشدت تکان م کهنیلباسم را پاک کنم؛ اما هم یهاخاک
 .میگویم
 :پرسدیبازهم نگران م رسامیام
 شد؟یچ -
 .گذارمیچپم م یبازو یرا رو گرمیدست د -
 .کنهیدرد م -
 نشکسته باشه؟ ؟یتکونش بد یتونیم -
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 شد. یطورنیا نیدرد گرفت فقط. خوردم زم یکمینه،نه. تکونش دادم  -
 .شودیمجدد شروع م شیهاشوم که غرزدن میهامشغول تکاندن لباس گرمیبا دست د خواهمیو م میگویرا م نیا

 ! تکون نخور.هاوفتهیدستتم ازکار ب یکیبزنم اون  نیهمچ -
 .کشمیو دست از کارم م کنمینگاهش م مات

 .شودیم امیخاک یهاو خودش مشغول تکاندن لباس کندیم سیدستش را خ رسامیام
 لباسم را بتکاند. نییتا پا زندیکه زانو م یسرخ وقت میهاو گونه شودیم قراریب قلبم
 .کنمیم شیو زانو زدنش را تماشا کنمیتمام شده. از باال نگاهش م ییهم گو شیهازدن غر
 که چقدر دوست نداشتنت سخت است؟ یدانیم چیرسام؟هیام

 یدر اوج بدبخت یحت توانمیکه من م میگویو درد دل به خود م کنمیبه او نگاه م کندیکه کارش را م یمدت تمام
 هم باشد! یریکه ام یکنم! به شرط یهم احساس خوشبخت

 .کندیو نگاهم م شودیبلند م رسد،آرامیم انیکه به پا کارش
 ست؟یات نگرسنه -
 :میگویو م گذارمیخجالت را کنار م بارنیاول یبرا
 چرا... -
 بخرم. یزیچهیپس صبر کن برم  -

 .شومیم نیو باز سوار ماش دهمیتکان م یسر
 .افتدیاز آمدنش به راه م پس

 د؟ایخوابت که نم -
 ؟یواسه چ -
 خوب. یجا هی میبر -
 ... رهید یلی. خمارستانیبرگردم ب دیآخه، با -
 ؟یخوابیسرد م یهایاونجا رو اون صندل یریکه م نهیاز ا ریغ -

 «.ریشبه! سخت نگ هیفقط » :میگویو در دل م اندازمیباال م یاشانه
 نگاهش کنم. یچشم ریز خواهدیقدر دلم متا راهش را برود. چه مانمیو منتظر م کنمیم سکوت
 را دوست دارم! یهنگام رانندگ اش،دهیدرهم کش یابروها

 .آورمیرا از عزا درم یو دل کنمیرا در راه تمام م میمن غذا رسد،یم انیبه پا راه
 .میشویم ادهیهردو پ نیشدن ماشخاموش با
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 .کنمیم تیهوا شکا یاز سرما شوم،یم ادهیپ نیاز ماش کهنیهم
 سرده! یلیخ ریام -
 .ایدرعوض قشنگه ب -
 دهیکه د یزیباد و تنها چ یصدا شود،یم دهیکه شن ییاست و سرد. تنها صدا کیجا تار. همهافتمیراه م دنبالشبه
 قرار دارد. مانیپا ریز ییشهر است که گو شود،یم

 .کندیرا القا م یو سوسو زدنشان حس آرامش شوندیم دهید یاپرنده یکوچکبه هاابانیها و خخانه یهاچراغ
فاصله  یو من هم با کم نمیکه کنارش بنش کندیاشاره م ند،ینشیکوتاه م یوارید یکاج بزرگ رو کیکنار  رسامیام
 :میگوی. بالفاصله پس از نشستن مدهمیرا انجام م کارنیا

 !هیقشنگ یچه جا -
 .یلیخ -

 .مکنیم نگاهش
 نجا؟یا یایم ادیز -
 وقتا. یبعض -
 .آوردیدرکنارم مرا به خود م رسامیکه حضور دست ام شوم،یم رهیشهر خ یبه منظره یبا لبخند -

 .اندازدیم میهاشانه یکنم کاپشنش را رو یتیبخواهم شکا کهنیاز ا قبل
 .شهیعه نکن! خودت سردت م -
 .سهیتو لباسات هنوز خ شه،ینم میزیمن چ -
 ...ینه نم -
 گوش کن! گمیبهت م زیچ هیالناز  -

 :دهدیو ادامه م زندیزل م میهابه چشم تیباجد
دفعه خدا رحم کرد  نی. اشیشناسیکه نم یینمون. اون هم تو جا رونیب روقتیهم که افتاد تا د یهر اتفاق گهید -

 بهت!
 .مینگو ریبه ام یزیکه راجع به آن چ دانمیو بهتر م افتمیهمان پسرک دزد م ادی به
 صورتت رو؟ نمیبب -

 :میگویو بعد م ندیرا بب شیتا خراش رو چرخانمیصورتم را م یکم
 .ستین یزیچ سوزهیم کمهیفقط  -
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و  شکنمی. پس سکوت را مکندیرا سرخ م میهاگونه اشرهی. سکوت و نگاه خدیگوینم یزیو چ کندینگاهم م رهیخ
 :دهمیادامه م

 ؟یگیم یکردم چ دایاگه بگم خونه رو پ ،یراست -
 ؟یگیم یجد -

 :میگویو م دهمیمثبت تکان م یرا به نشانه سرم
 گهیکرده د دایشون پکه خونه رو واسه امیو بنگاه شناختهیکنم. گفت که فروشنده رو نم داینتونستم پ یچیه یول -
 .ستین

 :دیگویمکث م یباکم
 اشو نخور.تو غصه میگردینداره بازم م یاشکال چیه -

 :میگویو م کشمیم یقیعم نفس
 اونجا. رفتنیم کردن،یرو گم م گهیآدما هم د یوجود داشت، وقت ییجا هیکاش  -

 :میگویو در ادامه م دهدینم یجواب
 م؟یکن دایهمو پ دیکجا با میرو گم کن گهیداگه ما هم ر؟یام -

 :کندیم نگاهم
 !یشگم یکنیتو غلط م -

 :کنمیم یکوتاه یخنده
 گفتما. یجد -
 بره گم شه! خوادیم شونمیوغصه دارم اگفتم.کم غم یمن هم جد -
 :میگویو م خندمیم
 ؟یخوریمن نباشم غصه م یعنی -

 :دیگویم تیو باجد کندیم نگاهم
 !ینباش یکنیغلط م -

 .زنمیم یلبخند
 .پرسمیم نی! واسه همرسامیگمت کنم ام ترسمیمن م -

 :دیگویپس از حرفم م بالفاصله



 

 

183 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

تا  دمیدویاون طرف مطرف نیهمش ا کردم،یم هیمامانم رو تو بازار گم کردم. از ترس گر بارهیبچه بودم  ادمهی -
گوشه  هی. باالخره خسته شدم، نشستم شدمیگم م شتریانگار ب گشتمیم شتریب ی. هرچتونستمینم ؛یکنم ول داشیپ

 .دبغلم کر هیکرد و با گر دامیم پتا مامان کردنهیبه گر
 :زندیو ادامه حرفش را م کندیم نگاهم

دوست  ایریکه ب ی.الناز، اونکنمیم داتیبمون مطمئن باش من خودم پ جاهیندو،  یالک یشدگم یبهم گفت وقت -
 .کنهیم داتیداشته باشه پ

 :میگویم یو باناراحت دزدمینگاهم را م اندازم،یم نییرا پا سرم
 ناراحتت کردم. دیخدا رحمتش کنه. ببخش -
 .زدلمیناراحت نشدم عز -

 هستم! زدلشیعز میبگو دیپس هرکه نامم را پرس نیدوست دارم از ا ست؟یاصال چ زدلت؟یعز
 .خوانمیم شیهاو غصه را از چشم کنمینگاهش م یرچشمیز

 رسامیکار کنم تا امو چه میبگو که چه کنمیزمان فکر م. همشومیشهر م یو مشغول تماشا دهمیرا تکان م میپاها
را کنارش گذاشته و مشغول تکان دادن  شیهااو هم مثل من هر دو دستش نمیبیکه م اورمیب رونیحال ب نیرا از ا
 شده است. شیپاها

 .کندیرا تکرار م کارنیو او هم ا کنمیرا تندتر م میتکان دادن پاها تمی. رزنمیم یو لبخند کنمیم نگاهش
 .کندیم تیام به او هم سراو خنده افتمیحرکاتش به خنده م از
 .دهدیم انیپا یگرید زیبخش است که بودنش به هر چقدر آرامآن کنم،وجودشیهوا را حس نم یسرما گرید

 را ندارم. دنیتوان خند گریکه د ییتاجا شود،یم لیکه به قهقهه تبد میکنیها را تکرار مخنده نیا قدرآن
 درد گرفتم.توروخدا بسه از خنده دل ری! امیوا -

 .ماندیم یجابه یو فقط لبخند کندیرا کم م اشخنده
 !ایدیرقصیوسط م یرفتیم کردمیولت م -
 واست. اومدمیم زیقر ر ؟یآره پس چ -

 :میگویو م کنمیم یبلند یخنده
 کوروش. ینگه دار واسه عروس هاروزیر نیا -

 حرف، طناز است. نیا گریحواسم نبود که طرف د چی. هشومیم مانیپش زنمیکه م یاز حرف عیسر
 ازدواج کنه؟ خوادیمگه م -

 :میگویو م شودیم دهیچ میهالب یار رو لبخند
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 .هیاش با طناز جدخب...خب، رابـ ـطه -
 !یروان یکیمعتاد  یکی ان،یهمم م به -

 .شومیخوشحال م ستیقدرها هم مهم نآن شیمسئله برا نکهیو از ا زنمیم یلبخند
 سوال بپرسم؟ هی -
 جانم بپرس. -

 :پرسمیو م کنمیمن ممن یکم
 ؟یهنوز دوسش دار -
 داشتن دارم!واسه دوست یتراالن آدم باارزش -

 :پرسمیو م دهمیرا باال م میابرو
 ؟یک -
 خنگ! هی -
 ها؟ -
 ؟یخنگ یلیبهت گفته خ یتاحاال کس -
 :میگویم تیو باشکا کوبمیم شیمحکم به پا میهاکفش با
 !ریام -

 .کوبدیم اشیشانیو محکم با دستش به پ کندیم یاخنده
 االن. شهیسردت م میاصالً پاشو، پاشو بر ینفهم یول ؛یدیفهم ییزایچ هیفکر کردم  -

 شیهاحرف یمعن یعنی کنم،یفکر م شیهاسرش. به حرفو من هم پشت رودیم نیسمت ماشو به شودیم بلند
 کنم؟یاست که فکر م یهمان
 .افتدیم اشیتالیجیچشمم به ساعت د شود،یکه روشن م نیماش

 ساعته دو نصفه شبه! -
 غمت نباشه. رسونمتیاالن م -
 نبودم. رونیوقت شب ب نیتاحاال تا ا -
 البته فقط تا ساعت دوازدهش! شه،یوآخرتم مبار اول -
 :میگویم یو شاک آورمیدرم ییادا شیدهان برا با
 حواست هست؟ ا،یدلت خواست بهم گفت یامشب هرچ -

 :دیگویو م زندیم یزیآمطنتیش لبخند
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 بگه؟ یمن نگم ک -
 .آورمیرا درم شیمضحک ادا یاافهیو با ق آورمیباز هم درمقابل حرفش کم م و

 !شیبایرا پشت سر گذاشتم. با تمام اتفاقات ناز امیشب زندگ نیباتری. امشب زدهمیم هیتک نیماش یرا به صندل سرم
و اتفاقات امروز  نمینشیم یصندل ی. روشومیاز او جدا م یدل بکنم. با خداحافظ رسامیاز ام شومیمجبور م باالخره

 .رومیبه خواب م یاز فرط خستگ انیم نیو در هم کنمیرا مرور م
... 
 الناز؟ الناز؟ -
 است! هی. سمشومیم داریاز خواب ب ،ییصدا دنیشن با

 .کنمیم رونیو خواب را از سرم ب زنمیپلک م چندبار
 صورتم است. یدگیپوشاندن خراش رسدیکه به ذهنم م یزیچ نیاول دنشید با

است.( از  شدهدهیام کشچانه کیگوش تا نزد ریکه از ز ی)تا زخم کنمیم کیو شالم را به صورتم نزد شومیم هول
 :میگویپنهان بماند و م هیسم دید
 سالم. -
 ؟یدیخواب نجایشب رو ا ؟یینجای. تو چرا اسالمکیعل -
 خونه؟ یرفتی. مکنمیم فیآره... حاال بعداً برات تعر -

 :دیگویم یباخوشحال
 هوش اومده!تاج بهخانوم -
 ؟یک ؟یگیراست م -
 که نرفتم.سه، شبه  -. من هم گفتم برم خونه دوشبید نیآره خداروشکر! هم -
 شه؟یمرخص م یک -
 نگفتن. یادیز زیاوضاعش چطوره. به من هم چ دید دیحاال با -

 .کشمیصورتم م یو باز هم شالم را جلو شومیم بلند
 نجاست؟یکوروش ا -
 برسونتمون. ادیتا ب نیماش شیآره باالست، زنگ زدم بهش اومد، گفت برم پ -

 «خدا بهت رحم کنه الناز!» :میگویلب م ریو ز شودیحرف درشت م نیا دنیبا شن میهاچشم
 یهی. او هم که هنوز از قضگردمیم هیجداشدن از سم یبهانه برا کی یو من در پ میرویکوروش م نیکنار ماش تا

 میبگو شیبرا ییرا از جا هیقض شومیو من هم مجبور م پرسدیاست مدام سوال م اوردهیسردرن مارستانیدر ب دنمیخواب
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اما از  م؛یآیم مارستانیخانه به ب یشدن راهم به جا کینزد یو برا خورمیآدرس به شب م یوجوجستکه در 
 .آورمیبه زبان نم یزیچ فیک شدندهیدزد یماجرا

 !شودیم دایکوروش هم پ یها، سروکلهسرزنش نیهم انیو م کندیماجرا شروع به سرزنشم م دنیهم با فهم هیسم
 به او نداشته باشم. یتوجه کنمیم یو سع اندازمیم نییآمدنش سرم را پا با
عقب کنار هم  یهم هردو صندل هیوسم. منشودیم نیسوار ماش ،یتوجه چیهیو او هم ب کندیرا باز م نیماش در
. کاماًل کنمینگاه م نهیکوروش را از آ یپنهان ،یو من گاه شودیلب مشغول ذکر خواندن م ریز هی. سممینینشیم

از  یراحترا به نی! استین شهیمثل هم وروشک کنمیاست و من حس م تفاوتیب نشیبه حضور من در ماشنسبت
حاالتش را  نیها دورتر. الاقل من او فکرش فرسخ نجاستی. خودش ادیفهم توانیکردنش هم م یطرز رانندگ

 !شناسمیم خوبیلیخ
 .ستین یانهیذهنم بزرگش کرده بودم منفور و کقدرها هم که در که او آن میگویلب خداراشکر م ریز

و بعد از خوردن  کندیاستراحت م یکم هی.سممیشویم ادهیمقصد هردو پبه دنیو با رس شودیم یبدون حرف ط ریمس
 .شودیم مارستانیب یغذا باز هم راه

 
*** 

 نشده... یآره، آره... هنوز که خبر -
- ... 
 طرف بدنش فلج شده. هیحرکت کنه،  تونهینم گهینه بابا، دکترا گفتن د -
- ... 
 .کنمیحق داره خودم کاراشو م یلی. گفت به گردن من خرهینذاشت واسش پرستار بگ هیسم -
 .دومیسمت پنجره مدر به یصدا دنیشن با
 برم. گهیاومدن.من د ر،یعه ام -
- ... 
 مواظب خودت باش، فعالً. یلیتو هم خ -

 .زنمیآن را گره م نیسمت ماشو هنگام رفتن به اندازمیسرم م یرا رو امیروسر
 بنشاند. لچریو یعقب رو یتاج را از صندلخانم کندیم یبا زحمت سع کوروش

 .کردمیاست که فکر م یزیتر از چخراب اشاوضاع
 قدرت تکلمش را هم از دست داده است. یحت
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 :پرسدیو م دیآیسمتم مبه هیسم
 ؟یرو جمع کرد لتیوسا -
 :میگویتاج دل بکنم و موخانمکوروش یاز تماشا کنمیم یعس
 آره. -
 .شومیم رهیها خمجدد به آن و

 نشانندیم لچریو یتاج را روخانم نکهیو پس از ا رودیهم به کمکش م هیسم شود،یم یکوروش که طوالن کار
 .کندیباغ را ترک م یو با همان کالفگ ردیگیفاصله م لچریکوروش، کالفه از و

 .میدوزیشدن در نگاهمان را به هم م دهیو با کوب میکنیمتعجب از کار او، تا هنگام خروجش نگاهش م هیوسممن
 . در اتاقم قفل کن.اریرو بردار ب لتیعمارت، تو هم وسا برمیتاج رو ممن خانم -
 چشم. -
 لیکنارش با وساکه گوشه بایو ز یآن اتاق نقل گری. حال دگذارمیرا در چمدان م لمیوسا یو باق رومیاتاق م سمتبه
 وکور.و سوت یشده است، خال یخال بایشده بود تقر نییتز شدهدهیچ
 .شوندیم نتشیعنکبوت و گردوغبار ز یتارها گر،ید یوخاموش که حتماً چند کیاتاق تار کی

 .کنمیبه تن م یو لباس گرم دارمیرا برم چمدانم
تا انگشتانم را از سوزش سرما حفظ کنم،  کشمیم نییلباسم را پا یهانیطور که آستهمان و کنمیاتاق را قفل م در

 .شنومیدر را م یصدا
 .دهندیرا لو م اشیدرماندگ ش،یروزها کارها و رفتارها نیاست که ا کوروش

 .گذاردیآن م یو دستش را رو کندیرا جمع م شیاز پاها یکی ند،ینشیکنار در م یاگوشه حوصله،یب
 .آوردیم رونیب بشیاز ج یگاریس بالفاصله
 :پرسمیاز رفتارش م متعجب

 حالت خوبه؟ -
 :دیگویم دهد،یم رونیدودش را از دهان ب نکهیو بعد از ا کندیرا روشن م گارشیس
 ست؟یمعلوم ن -

 .شودیم گارشیس دنیو مشغول کش دهدیم هیرا به در تک سرش
 ؟یجا نشستسرده چرا اون یلیخب...هوا خ -

 .دهدیم رونیرا ب گاریتر دود سو محکم کشدیم یقیو نفس عم دهدیرا نم پاسخم
 ازش گذشته... ی.مادربزرگت هم سنیکنیم تیکارات فقط خودت رو اذ نیکه افتاده، تو با ا هیاتفاق -
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 :پردیحرفم م انیم
کنم، برم  اشیجد خواستمیام؟ مرو قاعده یلیخگفتم مگه خودم  یول ها؛جنبهیسروگوشش م دونستمیم -

 تاج...خانم یبا وجود مخالفتا یخواستگار
 .میگوینم یزیو چ دهمیگوش م شیهاتعجب فقط به حرف با
برات داشت که خردشدن من رو  یچه مرگت بود؟ چه لذت وونیکم گذاشتم برات؟ آخه ح یآخه المصب مگه چ -
 ؟ینیبب
 کند... یرا روشن م یبعد شود،یتمام م گارشیس
 رو باختم. زمیچمن باختم بچه، همه -
 .فهممیمنظورت رو نم -
 طناز! -
 شده؟یچ -
 خوامش؟یم یفردا بگ خوامتیم یمگه امروز بگ هی! الککشمشیم -
 ؟یگیم یدار یچ -
 .کنهیاش داره ازدواج مبا پسرخاله -

 .گذاردیلبش م یراگوشه گارشیو باز هم س دهدیرا تکان م سرش
 ؟یابیحال نابسامان نجات  نیو از ا یکه آرام شو میبگو چه
و شد.  شدیم دینبا زایچ یلی. خگذرهیکه م دونمیم یبگم که حالت رو خوب کنه؛ ول دیبا یچ دونمیراستش... نم -
 از همونا. یکیهم  نیو نشد، ا شدیم دیهم با زایچ یلیخ
 من باختم. -
 .ستیاسمش باختن ن نی. ایه رو از دست دادآدم اشتبا هیتو فقط  -

 :دیگویو م زندیم یپوزخند
 آخه؟ دمیبه کجا رس -
 :دیگویو م کندیم یبلند یبعد خنده و
 .دهیم میذره بچه داره دلدار هی -
 :میگویو م کشمیم یقیحرص نفس عم از
 !یریبکش تا بم گاریس قدرنیبمون ا جانیبه جهنم هم -
 .شودیمانعم م شیسمت عمارت بروم که صداتا به کنمیبعد چمدانم را بلند م و
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 بهت گفتم که حقت نبود. زایچ یلیببخش منو رو! خ -
 .دیآیباز قلبم به درد م شیهاحرف یادآوریو با  کنمیم نگاهش

 :میگویو م کنمیم یمکث
 هم به فکر مادربزرگت باش! کمهی.حداقل ایداخل. تو هم زودتر ب رمیسرده م یلیخ -
 .کنمیچمدان را تا عمارت تحمل م ینیبعد سنگ و
 .کنمیشدن م! حس بزرگردیگیام مکه به کوروش زدم، خنده ییهاحرف یادآوری با
 «!یگرفت ادیمدت  نیتو هم نارویبه کارت اومد. ا ییجا هیباالخره مشکالت  ؟ی... اون حرفا رو تو زدیال»

 کرد. انـتیچون خودش هم خــ ـ د؛یدیم انـتیهم خــ ـ دیبا کوروش
 .ماندینم پاسخیب یبد چیه میاست که فراموش کن یعیگرد است. طب نیزم رودیم ادمانی یگاه ما
 شود؟یاز انسان نم یخال نیزم رد،یبندگانش را بگ یاگر خدا بخواهد انتقام احساس همه اما
 فرق خواسته و ناخواسته را. داندیو م ندیبیاما خدا خودش م م؛یال کردهرا لگدما یهرکدام ناخواسته احساس ما

 وانیاحساسات ل دیعمد احساساتمان را خفه و در قبرستان دفن کردند. باور کن یرا که از رو ی... خدا نبخشد کسانفقط
 «آخ! حواسم نبود، دستم خورد.» دییو بعد بگو دیعاشق و وابسته کن دییایکه ب ستیآب ن
 گذارم،یم نیبه داخل عمارت چمدان را زم دنمیو با رس گذارمیافکار پشت سر م نیاتاق تا عمارت را با ا ریمس
 !موقعیب یسرما نی: امان از امیگویم رلبیو ز کشمیهم م یرا رو میهاسرعت دستبه

 دارد. ییقصد خودنما شیامده،سرمایزمستان ن هنوز
 .کندیرا نوازش م میهاسکوت گوش اندازم،یبه خانه م ینگاه

 .رومیو از پله ها باال م کنمیرا بلند م نیهم چمدان سنگ باز
. چشمش که به من کندیومرتب مو آن را صاف اندازدیتاج مخانم یکه پتو را رو کنمیرا نگاه م هیدر سم یال از
 .دیآیسمتم مکمر بهبهو دست آوردیم شیهابه ابرو یخم خورد،یم
 :پرسمیآرام م ییصدا با
 چمدونم رو کجا بزارم؟ ه،یسم -
 .کندیو در را باز م رودیتاج ماتاق خانم کینزد یاتاق سمتبه
 .نجایا -
 است. هیاز اتاق سم ترکیدلبازتر و ش یلیخ اندازم،یم یاتاق نگاه به

و  یواریرو را کمد دروبه واریبزرگ سمت چپ. سرتاسر د یتخت دونفره کیو  یاسیبه رنگ  ییهایوارید کاغذ
 .دیاز آن د شودیبزرگ که تمام باغ را م یاسمت چپ هم پنجره
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 قشنگه! نجایقدر اچه -
 :دیگویزند و م یم یلبخند هیسم
 غذا رو درست کنم. رمیبزار، من هم م التویتو وسا -
 باشه. -
 .یاین رونیاز اتاق ب ادیست، بهتره زخونه نی...باالخره آقاکوروش هم تو همگمیالنازجان... م -

 .رودیم رونیاو هم ب دهمیتکان م شیهاحرف دییمثبت و تا یبه نشانه یسر
 .کنمیآن پرتاب م یو باشدت خودم را رو دومیخواب مسمت تختاز رفتنش به پس

 .کنمیرا از هم باز م میهادست
 ونرمه.! چقد راحت و گرمشیآخ -

و  دارمیرا از سرم برم یروسر م،یآیم نییسپس از تخت پا کنمیونرم مخواب گرمم را مهمان تختتن یالحظه چند
اندازه دو بند ها را بست. هرچند بهبا کش آن شودیبلندتر شده و حاال م ی. کمکشمیم میبه موها یدست نهیآ یجلو

 .ستیکردنم کافذوق یهم برا ازهاند نیاما هم زند؛ینم رونیاز کش ب شتریانگشت مو ب
 میمجبور شو هیوسمتاج باعث شد منشدن خانم ریگنی. زمنمیچیرا در آن م میهاو لباس کنمیرا باز م یوارید کمد

آن  یسرما ستیقدر خوب که الزم نتر شود و چهتاج آسانبه خانم هیسم یدگیتا رس مییایتاج بخانم کینزد یبه اتاق
 .میاتاق را در زمستان تحمل کن

که  دید شودیاما م نمیواضح او را بب گذارندیدرختان نم یها.شاخهکنمیو کوروش را تماشا م رومیپنجره م کنار
 رسامیامو کوروش یپس از دعوا کردمیاست. راستش گمان م دنیگارکشیجا نشسته و البد بازهم مشغول سهمان

 طورنیاما ا کند؛یم رونیخانه ب نیرا از ا هیوسممن ،کوروش کردمیخانه باز نخواهد شد. گمان م نیبه ا میپا گرید
 نشد.
 .ستیوروز کار سختحال نیدر ا شینکردن برا یسوزدل

 ارزد؟یم اشیاش به حال کنوندوروزه یهارابـ ـطه یدارم بپرسم خوش دوست
را طناز  یباز نیا ینویبهار... دوم.طناز، کوروش، رودیم شیکردن حال هم پدر خراب نویمثل دوم شان،یهاـطه رابـ

 شروع و بهار ختمش کرد.
 زیچکه همه دیداد ادمی! اما خوب انه؟یباغ خواهم آمد  یروز همراهتان به پاتوق انتهااگر به عقب برگردم، آن دانمینم

خودم را غرق اگر  دیبود. شا یدارشما، کار خنده یدوست یرا از ظاهر نخوانم... اعتمادکردن و حساب بازکردن رو
 کرده بودم! شیدایتا کنون پ بودمپدرم  افتنی یو درپ کردمیروابط شما نم یایدن

 !شودیشما حساب م یهمه یسوا رسامیام البته،
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 .شومیدر اتاق م هیوسمخود لیوسا دنیچ مشغول
 .گذارمیرا داخل کشوها م لیوسا یو باق نمیچیم یواریرا داخل کمد د هالباس
توجهم  افتدیم رونیمدارک ب یکه از ال یحسابرا داخل آن بگذارم که دفترچه هیتا مدارک سم کشمیم رونیرا ب کشو

 .کندیرا جلب م
 :میگویلب م ریو ز کنمیم نگاهش

 «.شدهیم زیکه واسش پول وار هیحتما همون حساب »
 .کنمیم شیو خوب تماشا زنمیرا ورق م شیهابرگه

 .کنمینم دایپ یزیاما چ گردمیمدارکش را هم م یحساب را دارد باق کی نیهم هیکنم سم دایپ نانیاطم نکهیا یبرا
 یبرا یدیدفترچه راه جد نیا دیو شا« شروع کنم ییجاهیاز  دیبا »رسامیقول امبه افتد،یم انیبه جر امیکنجکاو

 شروع باشد.
تاج مطلع نشود. بار اول مشغول خانم هیقض نیز اا هیبهتر است سم کنمی. حس مکنمیمدارک جدا م ریرا از سا دفترچه

 .گردمیدنبال پدرم مکه به دادیبه محبوبه اطالع م یبود اگرنه حتما پنهان مارستانیو ب
 .کندیرا گزارش م میجزء کارهابههنوز هم با محبوبه در ارتباط است و جزء دانمیاما م د؛یگوینم یزیچ هیسم

 .رومیم نییپا یو به طبقه اندازمیم امیپشتدفترچه را داخل کوله ه،یسم یصدا دنیشن با
... 

 تا استراحت کند. دیآیاش، به اتاق مکنندهروزمره و خسته یفارق از کارها هیو سم شودیم شب
تخت  نیا یکه عادت به نرم دیگویم هیاما سم م؛یآن بخواب یام تا هردو روتخت بزرگ دونفره را حاضر کرده من

خسته را به خواب  یهیاتاق سم یو گرما کندی. شوفاژ اتاق را روشن ماندازدیکنار پنجره م یارا گوشه شیندارد و جا
 .بردیم

 .فرستمیم شیبرا یامیصحبت کنم، پ رسامیبا ام یاهم که تمام روز منتظرم شب شود و بتوانم چند کلمه من
 ؟یداریب -

بلند زنگ که در  ی. صداشودیم انیآن نما یرو رسامیو نام ام خوردیتلفنم زنگ م ام،یلحظه بعد از فرستادن پ چند
 .فرستمیم شیبرا یگرید امیو پ فشارمیقرمز رنگ را م یدکمه عیسر چد،یپیاتاق م

 خوابه. هیحرف بزنم سم تونمینم ر،یام -
 به خوابش وارد کرده باشد. یاتلفن خدشه یتر از آن است که صداخسته نمیبیو م اندازمیم هیبه سم یهم نگاه بعد

 .کنمیرا باز م رسامیام امیپ
 ؟یستیاتاق ن یمگه تو -
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 ام.نگفته رسامیام یعمارت را برا نیکوچ به اتاق ا انیکه جر آورمیم ادیبه  تازه
 .گمیداره بعداً برات م انیجر -

 :فرستدیم بالفاصله
 االن بگو. -

 کنم! دارشید یموضوع را بهانه نیا خواهمیم راستش،
 گذردیم یاهفته کیاست،  دهیرس انیکردن خانه به پا دایپ یبرا میهاوجوتاج به هوش آمده و جستکه خانم یزمان از

 :میگویم کردیرا مشخص م داریرا نداشتم. پس خالف هربار که او روز د دارشیمدت فرصت د نیو در ا
 نمت؟یفردا بب شهیم -
 :دهدیپاسخ م گونهنیا و
 باالخره دلت تنگ شد؟ -
 ام.گذاشته یوقت کمتر رسامیام یبه خاطرشان برا دانمیو م افتمیام مهفته نیا یهایریدرگ ادی به
تر اما خسته دارش؛ید یبرا کنمیم یو در دل لحظه شمار فرستمیساعت و مکان مورد نظرم را م امشیبه پ توجهیب

 شوم. یخواب گرم و نرمم غرق مو در تخت خزمیپتو م ریباشم. ز اممیاز آنم که منتظر پاسخ پ
 یو شال کنمیبه تن م یام. لباسخسته شده یکردن باگوش یمن هم که از باز دهدیوقت ناهار را نشان م ساعت،

 تاج است.خانم یکردن غذا مشغول آماده هیدهم.سم انیپا امیتا به آشپزخانه بروم و به گرسنگ اندازمیسرم م یرو
 :میگویچندان آرام، منه ییو باصدا شومیم کشینزد
 .یخسته نباش -

 .کندینگاهم م هیسم
 دخترم. یمونده نباش -
 باال؟ یهارو نرپله نیمن ببرم ا یخوایتاجه؟ مخانم یغذا -
 غذاتو بخور. نینه فداتشم، تو بش -
 .دهدیم انیپا یها و گفتن آخ کوتاهو درد کمرش را با بستن چشم زندیبه کمر م یدست ،یخستگ از

 :پرسمیم یآرام یکه باصدا داردیرا برم ینیو او س نمینشیم زیم پشت
 ست؟تاج خونهخانم ینوه ه؟یسم -

 :دیگویکالفه م یباحالت
پسر  نینگران ا قدرنینخورد، حق داشت خانم که اام . صبحونهومدین یواسه ناهار ول ادیکردم بتو اتاقشه، صداش -

 ...دونمینم گهیواال... د دونمیمنه. نم ریتقص ادیسرش ب ییبود. بال
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 دهیکار بر یهم از سخت هیسم یی. گوداستیتک کلماتش پازتک یدرماندگ د؛یگویتمام م یآخرش را باخستگ کلمات
 است.

 تو غذات رو بخور زود برو باال. -
 .شودیاز آشپزخانه خارج م هیو سم دهمیتکان م یگفتن، سر چشم یجا به

 ینیو بامخلفات داخل س کنمیرا از غذا پر م یباعجله بشقاب ه،یو پس از رفتن سم گذارمیدر دهانم م یالقمه
 داند،یهستم که دردش را م یتنها کس دانمیم نکهی. نگرانش هستم و از ارومیسمت اتاق کوروش م.بهگذارمیم

 کیو نداشتن  ستیشدن در غصه و حال بد چ رقکه غ دانمی. من مرسمیکه به دادش نم کنمیاحساس گـ ـناه م
 یباشم. حت تفاوتینسبت به او ب توانمیچه. پس نم یعنی یو خود را از غرق شدن نجات ده یریدست که آن را بگ

 که به او دارم. یباوجود حس نه چندان خوب
 :زنمیم شیآرام صدا یلیخ زنم،یآرام به در م یو چند ضربه رسمیدر اتاقش م پشت

 کوروش؟ النازم. -
 :میگویو باز م دیآینم ییصدا

 صدام رو؟ یشنویم -
 :دهمیتر ادامه مو سمج دیآینم یپاسخ بازهم

 درو باز کن. لحظههیفقط  شمی... مزاحمت نمی... حوصله ندارستیحالت خوب ن دونمیم -
آرام کوروش را صدا  یسر برسد و بازهم باصدا هیکه مبادا سم کنمیها را نگاه مو من هم مدام پله دیآینم ییصدا

 .کنمیم
به صورتم  گارشیس یلحظه اول بوو همان نمیبیدرهم کوروش را مقابلم م یو چهره شودیدر اتاق باز م بارنیا
 .خوردیم

 .دهدیتکان م یرا به حالت سوال سرش
 آوردم.غذات رو  -
 .شودیاش مدر را ببند که حرفم مانع خواهدیم
 .شهیدرست نم یچیه یخودت رو خفه کن گاریو با دود س یبش ضیمر -
 .اریبزرگا رو درنننه یحوصلت رو ندارم بچه، برو ادا -
 .کشدیم آن دراز یو رو رودیسمت تختش مو به کندیدر رها م یرهیکه دستش را از دستگ دیگویم یرا درحال نیا

 یغذا را رو ینیو س رومیبه داخل اتاق م شود،یآسوده م المیخ ی. کمنمیبیرا نم هیو سم اندازمیها مبه پله ینگاه
 .گردمیو بازهم به کنار در باز م گذرامیم زشیم
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 :میگویآرام م ییاز بستن در با صدا قبل
وسط فقط  نیبپرسه چته. ا نکهیاای ینازت رو بکشه تا غذات رو بخور یکه کس ستین یجورهیاوضاع  ینیبیم -

 حالش رو بکن. تیرعا کمهیهم نگرانته. توروخدا فقط  یلینا نداره و خ گهی. دشهیم تیاست که داره اذ هیسم
 .کندیرا دود م گارشیزل زده و س شیروروبه وارید به

 .گردمیبه آشپزخانه بازم عیو سر بندمیمنتظر پاسخ بمانم در را م آنکهیو ب زنمیرا م حرفم
 :میگویو م کنمینگاهش م یرچشمی. زگرددیهم باز م هیسم شوم،یم میخوردن غذا مشغول

 کوروش اومد غذاش رو برد تو اتاق! ،یراست -
 .شودیباز م شیابروها یو گره کشدیم یاز سر آسودگ یآه

و باعجله مشغول خوردن  اندازمیم ی. ساعت را نگاهاندازدیم میهالب یرو یلبخند ه،یدغدغه از سم کیکردن  کم
 .شومیم میغذا

استفاده از آن  یمرا برا یاست و حس شیآرا زیم یرو ی. عطرکنمیسرم را مرتب م یو شال رو ستمیایم نهیآ مقابل
 .دهدیقلقلک م

 یتندش کم یتا بو کشمیلباسم، دست م یو چندبار رو زنمیلباسم م یا رواز آن ر یرا دوست دارم و کم اشحهیرا
 شود. ترمیمال
 یتا صدا رومیم رونیاز اتاق ب نیرفته است. پاورچ به خواب شیدر جا ،یکه از شدت خستگ کنمیرا نگاه م هیسم
 .شومینکند و بعد هم از عمارت خارج م داریاو را ب میپا

گرم سرزنش  یلباس دنینپوش یمدام خود را برا شود،یو سوز هوا باعث م رسمیبه محل قرار م رسامیاز ام قبل
سالم  یبه نشانه یو تک بوق شومیبلند م ابان،یآن سمت خ رسامیام دنیو د نیماش دنیبعد، با رس یقهیکنم.چند دق

. با دهدیم هیوجودم هدو آرامش را به کندیم رخوردداخل به صورتم ب یو گرما کنمیرا باز م نی. در ماشزندیم
ترم هم گرم رسامیگرم ام یپرسو احوال و سالم رودیم رونیرخنه کرده از بدنم ب یسرما ن،ینشستنم داخل ماش

 .کندیم
 .گذارمیهوا م یاما به حساب سرد شوم؛یاو م یدهیابتدا متوجه رنگ پر همان
 .کندیدعوت م نیداغ، داخل ماش یدنینوش وانیهم مرا به دول رسامیو ام مینرو رونیب نیاز ماش کندیمجبورمان م هوا،

 را متعجب کرده است! رسامیسکوت ام نیا ییو گو شومیم امیدنینوش دنیمشغول سرکش درسکوت
 :دیگویو م دهدیصورتم تکان م یرا جلو دستش

 !یتو فکر خانومیال -
 :میگویو م کنمینگاهش م -



 

 

195 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

 نداره. یوروز خوباصال حال... کوروش ریام -
حرفم  دهدینشان م نیو ا ردیگینگاهش را بالفاصله پس از حرفم از من م کشد،یرا سر م اشیدنیاز نوش یکم
 چندان جذاب نبوده است. شیبرا
 :دیگویبعد م و
 باز چشه؟ -
 شده. یطورنیاون ولش کرده ا ی! از وقتگهیبخاطره طنازه د -
 خب حقشه! -

 است! دیحرف از او بع نی. ازنمینامش را صدا م باتعجب
 !ریام -
 دنیباباش د اش ازدواج کنه، اون هم نتونسته مخالفت کنه. مامانطناز ولش نکرده. مجبورش کردن که با پسرخاله -
 .یازدواج کن دیخودسر شده گفتن با گهید یلیخ
 کوروشه؟ شیطناز هم دلش پ یعنی -
 .ستیاش نپسرخاله شیپ دونمیمکجاست! فقط  دونمیدلش نم -
 :میگویو م کشمیم یآه
 .سوزهیدلم واسش م -
هم به  کمهی ،یگذرونخوش یجاتا از دستش نده، اگر به رفتیاز راه درستش م دیاش بود بااگه به فکر رابـ ـطه -

پدرومادر  نکهیو گوشه اتاق چمباتمه نزده بود! باا یخواستگار رفتیپسرخالش اون م یجابود االن به اشندهیفکر آ
 طناز بهش نه بگه! زارنینم هیآدم خوب اشالهاز شانس بدش پسرخ یول ستن؛ین ییزورگو یطناز آدما

 :دیگویم یتند یبا کم یاز مکث پس
 بعدش هم، تو سرت به کار خودت باشه! -
 خب، نگرانشم. -
 رانشم.نگرانشم، نگ ؟یکه نگرانش یکارشیتو چ -

 :میگویم دارم،یام را نگه مطور که خندهلب، همان ریو ز رومیم یاغره چشم
 حسود! -

 :دهدیادامه م زیآمطنتیطلبکارانه اما ش یو با حالت ردیگینگاهش را از من م اوهم
 بچه پرو! -
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و به  کنمیرا تماشا م رونیاز پنجره ب توجهی. بشودیم دهیچ شیهالب یلبخند از رو عیاما سر افتد؛یبه خنده م و
 حق با اوست. دیکنم! شا یکوروش دلسوز یکه کمتر برا کندیمجابم م شیها.حرفکنمیفکر م رسامیام یهاحرف
را محکم به هم فشرده و با دست  شیهاکه چشم نمیبیم یرا درحالت رسامیو ام گردانمیاز چند لحظه سر برم پس

 چپش را گرفته است. یراستش شانه
 :پرسمیو متعجب م کنمینگاهش م یکم
 ؟یخوب ریام -

 .شودیهم اضافه م شیهاچنان در همان حالت مانده است. فشردن دندان. همشومیو نگران م شنومینم یپاسخ
 ر؟ی: امزنمیصدا م ترنگران

 :دیخفه بگو ییو بعد هم باصدا اوردیکه دستش را باال ب کندینگرانم مجبورش م یصدا
 .زمیعز ستین یزیچ -
 کنه؟یقلبت درد م -

 .شودیتر مو آرام ردیگیکه دردش کمتر شده باشد، دستش را به فرمان م ییگو
 فقط. دیکش ریت لحظههینه  -
 ؟یبخور یندار یزیچ یقرص مارستان؟یب میبر یخوایم -

 :دیگویو م زندیم یلبخند
 خوبم االن، نگران نباش. -

 رسامیام ییو گو میروی.جلوتر مرمیگینظر م ریحرکاتش را ز یهمه م،یگوینم یزیو من چ کندیرا روشن م نیماش
 شدندهیبا کش نیو ماش زندیترمز م یجلوتر ناگهان رو یام. چندمترچنان نگران ماندهحالش بهتر شده است اما من هم

فرمان  یو سرش را رو بردیسمت قلبش مکوتاه دستش را به یاهبا نال بارنی. استدیایم ابانیبر کف خ هاکیالست
 .رسدیاند به گوش ممجبور به توقف شده رسامیام یکه پشت سرمان با ترمز ناگهان ییهانیبوق ماش ی. صداگذاردیم

 :زنمیبلند مملو از ترس نامش را صدا م ییباصدا
 ؟یخوب ؟یشد یتوروخدا چ ریام ر؟یام -

 گفتن دارند! یبرا یو هرکدام حرف کنندیاز کنارمان عبور م هانی. ماششومیتر مرانو نگ دهدینم یپاسخ
 ه؟یطرز رانندگچه اروی یهو -
 بچه؟ یبرون یمجبور یتونینم -
 خبرته آقا؟چه -

 .ترساندیم شتریو مرا ب شودیم دهیمکررشان شن یهااست که پشت بوق ییهااز حرف یاگوشه
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 اورژانس. زنمیاالن زنگ م -
 .رمیگیو شماره م کشمیم رونیب بمیرا از ج تلفن

 برساند و آن را پارک کند. یارا به گوشه نیماش کندیم یبا تمام توانش سع ریام
 بدهد. یدارد باهمان حالش مرا هم دلدار یو سع شودیشروع م شیهانفس زدننفس ن،یپارک کردن ماش با
 .ستین یزینترس... چ -
 .اریتوروخدا طاقت ب رسه،یاورژانس ماالن  -

 .افتمیم هیو من ناگهان به گر شودیم شتریزدنش ب نفسنفس
 ؟یتوروخدا... خوب ریام ر؟یام -
 !شومیم ایو تنها خوب بودنش را جو رسدیگفتن به ذهنم نم یبرا یزیچ چیه
 .خواهدیاست که او م یزیآب چ یبطر. کنمیآن را باز م یبا جهش عیسر دهد،یرا نشان م نیدستش داشبرد ماش با
 .کنمیرا خارج م یبطر شود،یم ریسراز میهاطور که اشک از چشمعجله همان با
کردن توان خارج یاما حت شود،یاز داخلش م یاآوردن دانه رونیو مشغول ب آوردیم رونیب بشیاز ج یقرص رسامیام

 بازشمهین یهالب انیو م کنمیرا خارج م یاو دانه کشمیم رونیقرص را از دستش ب یقرص را ندارد. بسته
 .نوشانمیآب به او م یکم ،یسپس با بطر گذارم،یم

 کند. سیخ یو صورتش را کم زدیبر رونیب شیهاآب از کنار لب شودیلرزانم باعث م دستان
 :کندیباز تکرار م ندیبیکه صورت نگران من را م رسامیو ام امدهیترس

 ...نترس!ستین یزیچ -
و همان ابتدا  برندیم نیتوان حرکت ندارد. اورا به داخل ماش گرید رسامی. امرسدیم میهاآمدن اورژانس جان به لب تا

 .افتدیبه راه م رکشانیاورژانس آژ نی. ماشگذارندیصورتش م یرا رو ژنیماسک اکس
 ی.از ترس و نگرانفشارمیمانده در دستم را م چیئو سو بندمیرا م نیباز ماش یو بعد درها کنمیرفتنش را نگاه م یمدت

خودم را به  دی. بازنمیصورتم را کنار م یهاو اشک کنمیآرام م یبه لرزه افتاده است. خودم را کم میوپاهادست
 برسانم. مارستانیب

برابر چند مارستانیبه ب دنیتا رس امیتابیبکشد. ب ادیفر خواهدیزدن افتاده و مشلوغ به زجه یهاابانیخ نیا انیم قلبم
. در ذهنم دومیم مارستانیراه را تا ب یو باق کنمیرا حساب م یتاکس یهیکرا نمیبیرا که م ابانیخ کی. ترافشودیم

 .دهندیم والندهنده جو آزار شانیهزاران افکار پر
 .رومیسمت اطالعات مو به شومیزنان وارد سالن م نفس

 بااورژا... شیدو ساعت پ -یکیحدود  یقلب ماریب هیخانوم...  دیببخش -
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 ایسوال را ازمن جو نیا دنشی. با دشوندیگرد م میها.چشمشودیسالن قطع م یطناز در مقابل در ورود دنیبا د حرفم
 .شوندیم
 «کنه؟یم کاریچ نجایا اون»

چهره مسن، اما خوش یبعد، مردنگاهش کنم. چندلحظه  یپنهان یاپنهان کنم و گوشه دشیخودم را از د کنمیم یسع
 .رودیسمت طناز مو به شودیوارد م یجوگندم ییبلند و موها یبا قد
 :رسدیواضح به گوشم م شانیصدا

 نشد؟ یخبر -
 .ستیبابا، حالش خوب ن -

 .ستدیایم یالحظه یبرا قلبم
 نگران نباش دخترم. شهینم یزیشاءاهلل که چسرشه، ان یدکترش که باال -
 .کندیو او را آرام م گذاردیطناز م یهاشانه یدست رو و

 !ستیبایز یچه واژه دخترم،
 .ورزمیدر لحظه به طناز حسادت م راستش

 باخبرتر باشد؟ رسامیاز حال ام دیاو با چرا
 برسد؟ مارستانیزودتر از من به ب دیبا چرا

 دارم. نانیکه از آن اطم ستیزیتنها چ نی. ایستیتر از من نتو نگران طناز،
 شومیپنهان م واریشدنم توسط طناز پشت د دهیهم از ترس د یو گاه کنمیم یسالن را چندبار ط ریاضطراب مس از

 بدهند. رسامیاز حال ام یخبر رندیگیم میباالخره تصم نکهیتا ا
و از اضطراب  ستمیایم یانه گوشهصح نیا دنی. با درودیسمت پدر طناز مو به شودیاز اتاق خارج م دپوشیسف یمرد

 .کنمیرا م میهامدام پوست لب
 .ندیبب نجایمرا در ا دیشوم. طناز نبا کشانینزد توانمیاما نم شوم؛ینم شانیهاحرف متوجه
 .امیو نگران مانمیو بازهم من م روندیسمت اتاق مهمراه پزشک به هردو

 .کنمیآشکار م گونهنیخود را ا یو نگران افتمیم میهاجان لب به
. نذار که دوباره طعم کردمیرو حس م یزندگ ی. من باوجود تو تازه داشتم معنیکه تنهام نذار دمیقسمت م رسام،یام»

 «...دمیتلخ از دست دادن و تنها شدن رو بچشم. قسمت م
 .دیشنیرا م میهاکاش بود و حرف و

 .شودیو سردتر م ترکیلحظه تاربهلحظه. غروب شده است و هوا اندازمیم یرا نگاه ساعت
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 مارستانیو از ب دیآیم رونیاز اتاق ب دهیدر خون غلت ییکه گو ییهاو چند لحظه بعد طناز با چشم شومیم رهیدر خ به
 .شودیخارج م

کنم تا اشکش را اشک شوق بنامم؛ اما  دایپ یاش شوقدوست دارم در چهره دهند؟یخبر از اتفاقات تلخ م شیهاچشم
 .ستین یاتفاق خوب چیاز ه یاثر چیه

 نگرانم شده است. هیام و سمکرده ری. دمیآی. با زنگ تلفن به خودم مشوندیم یجار میهااشک
 را ترک کنم. مارستانیب شومیرا بدهم و بعد هم مجبور م هیتا پاسخ سم کنمیرا کنترل م خودم

 .کندیم مارستانیمرا مجبور به ترک ب قتیحق دنیشن یواهمه راستش
. زمیریاشک م ی. تمام شب را پنهانشودیجدا نم مارستانیو ب رسامیاز ام یااما ذهنم لحظه گردمیعمارت برم به

قدر دوستش دارم. که چه دانستی. او نممیدر گلو شودیم یبغض رسام،یبه ام« دوستت دارم» یحسرت گفتن جمله
 .زندینامنظم م شیاست که قلبم برا یهمان کس دانستینم
سخت  میبرا دنینفس کش هی. از شدت گردیآیچشمانم م یآمدن از اتاق هر لحظه جلو رونیطناز هنگام ب یهیگر
و  نمینشیداخل باغ م یاهوا گوشه یباوجود سرما رومیم رونیو آرام از اتاق ب ی. پنهانپوشمیم ی.لباس گرمشودیم

 .رمیگیرا در آغـ*ـوش م میهازانو
 یآخرت تو یخنده ی... هنوز هم صدایدیخندیم ی... داشتییهوی قدرنی...آخه چرا... چرا اریتو حالت خوب بود ام »

 «گوشمه.
 .میگریتر مو آرام کنمیلباس، خفه م یرا با گذاشتن دهانم رو میهاهقهق یصدا

: دستگاه مشترک موردنظر دیگویپشت تلفن م یی. صدارمیگیاش تماس مو با شماره رمیگیرا به دست م تلفنم
 !باشدیخاموش م

 .دهندیکم خود را نشان مکم دمیترسیکه م یاتفاق کنمیم دایپ نیقی و
 .فرستمیم غامیخاموش پ یبه همان گوش یو از شدت ناراحت زمیریم اشک

 ...یمن رو تنها بزار دی! تو نبایریبم دیتو نبا ریام -
 ارم؟ینبودن تورو طاقت ب یچطورمن  -
 دوست دارم. یلیخ یبهت نگفتم ول وقتچی... هریام -
. عکسش دیرا هرگز نخواهد شن غاممیروشن نخواهد شد و او پ گریخط د نیا دانمیکه م یدرحال فرستم،یرا م غاممیپ

 .کندیم سیتلفن را خ یصفحه میهاو اشک بوسمیرا از پشت تلفن م
اما هربار از ترس  رمیگیرا م مارستانیب یشماره ی. چندبارگذارمیشب ترسناک را پشت سر م کیو  شودیم صبح

 .کنمیرا قطع م ی، گوشتلخ یخبر دنیشن
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قلبش بگذارد  یناگهان دستش را رو شیهاخنده انیم شودیتلخ را باور کنم. مگر م قتیحق نیا خواهمیهرگز نم من
 تورا ترک کند؟ شهیهم یو بعد برا

 شکل تنها شدن است! نیتراحمقانه نیا
. هربار که رومیم هیو با همان روح مرده به کمک سم خورمیجسم سرگردان صبحانه م کیروح مرده و  کیبا  صبح

به توجه داشت اما تمام  ازین یاز هرکس شتریب رسامی. امشومیم نیسخت غمگ افتدیچشمم به در اتاق کوروش م
 حواس من پرت کوروش بود.

 یهاو سردرد آورندیهر لحظه به ذهنم هجوم م کنندهوانهی. افکار دبخشمیاشتباه نم نیخودم را بابت ا گاهچیه
 .کنندیم ممیرا تقد یتحمل رقابلیغ

 قی. درد عمدهمیم حیخانه ترج یریگباغ را به دل یو سرما شودیتحمل است. عصر م رقابلیغ میخانه برا یهوا
 .کندیدر وجودم رخنه م لحظهنینبودنش از هم

 .کنمیرا پاک م میهااشک ییپا یصدا دنیباشن
 .کندیم میو با تعجب تماشا ندیبیراه مرا کنار درخت م انهیم رودیسمت در مکه به کوروش

 ؟ینشست نجایچته! چرا تو سرما ا -
 .دهمینم یپاسخ

 باتو بودم...عجبا! یهو -
 .ستیسرم نذار حالم خوش نسربه -

 .دهندیشده در خلوت را م یجار یهاام خبر از اشکگرفته یصدا
 هست. تیزیچ هی نکهینه مثل ا -
 و بغضم را نهان. کنمیرا صاف م میصدا یسختبه
 توروخدا برو ولم کن. -

 :دیگویو م شودیم کمینزد
 ؟یحالم خوش نبود مگه تو ولم کرد یمن وقت -

 .زنمیکنارش م عیشدنش سر دهیو از ترس د شودیم یجار اشکم
 شده؟یچ یبگ یخواینم -
 :میگویو م زنمیزل م شیهاچشم به
 ؟یداشت یچه حس یرسیبه طناز نم وقتچیه یدیکه فهم یاون وقت -

 :دیگویو م شودیم نیغمگ حالتش
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 داشت؟ یچه ربط -
 ؟یباهاش کنار اومد یجورچه -

 ...کندیمکث م یکم
 !امیباهاش کنار ب ستیقرار ن -
 .کنمیسخته، حاال درکت م یلیخ -
 ؟یبگو! شکست خورد نویا -

 .دهمیو ادامه م زنمیرا کنار م اشکم
 بدجور.-
 .دهدیم هیتک واریو به د شودیم کمینزد شتریب

 .گردهی. طرف برنمشهیدرست نم یچیحرفا ه نیو ا هیقول خودت با گربه -
باشد،  انیعقل در م یکه پا شوندیقابل عمل م یزمانها حرف نی. اکنمیپاسخ دادن را ندارم و سکوت م یحوصله

 نه احساس!
 ...دهدیرا ادامه م شیهاحرف

 شکل ممکن! نیانتقام گرفت...به بدتر دینداره، با دهیغصه خوردن فا ،یگیآره تو راست م -
فرستاده  امیو پ کنمیتلفنم را چک م یحوصلگی. با بکنمیلباسم احساس م بیرا داخل ج یرفتن گوش برهیو یصدا

 .کنمیشده را باز م
 ؟یدوسم دار یاز ک -
 .خوانمیآن را م گرید بارکی. نمیبیم امیپ یرا باال رسامی. نام امکنمیرا مرور م امیپ
 .شنومیکوروش را نم یهاحرف گرید

 .شومیم رهیخ امیبه پ زدهبهت
 «...رسامی... امریام »

 .رندیگیشدت م میهااشک
 .شودیو مبهوت حرکاتم م کندیرا قطع م شیهاحرف کوروش

 :میگویم میملموس در صدا یجانیو با ه زنمیکوروش زل م یهاچشم به
 خودشه! کوروش خودشه! -
 ؟یچ -

 غرق در حال خوب خودم هستم. دهم،یرا نم پاسخش
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 عجب! -
 آماده شوم. مارستانیرفتن به ب یبرا ترعیتا هرچه سر دومیو بعد از حرفم تا عمارت م زنمیرا کنار م میهااشک
 !یدر اوج خفگ دنیشروع تازه را دارم... حس نفس کش کی حس
 .شومیکوروش از عمارت خارج م نیسنگ یهانگاه ریدوان زو دوان کنمیرا به تن م میهالباس
. کنمیشت پنجره نگاهش مو ابتدا از پ کنمیم دایرا پ رسامی. اتاق امنمیبیم مارستانیو خود را داخل ب کنمیباز م چشم

 شده. یحالش بهتر است و داخل بخش بستر
 نصب شده است. اشینیب یهنوز هم رو ژنیاکس دستگاه

 .دهدیتکان م میبرا یو دست زندیبالفاصله لبخند م ند،یبیم شهیو مرا از پشت ش شودیباز م شیهاچشم
 .شومیرا ندارم، داخل م شهیطاقت ماندن در پشت ش گری. دشوندیم ختهیو لبخندم در هم ام اشک

 .شودیتر م دهیقوس لبخندش کش ند،یبیمرا م تا
 .نمیبیرا م یداشتندوست یلبخند مهربان و چهره نیا گریقدر خوشحالم که بار دو چه کنمینگاهش م متعجب

 .کشدیرا به رخم م روزمیحالت د زیآمطنتیش یبا حالت شومیکه م کشینزد
 ؟یشدیتوروخدا... توروخدا چ ریام یوا -
 :دهدیو ادامه م خنددیم
 قربونت برم عشق من! ی! الهریتوروخدا نم ریام -

 :میگویم یبلند و عصب ییو باصدا کوبمیدستش م یرو یعصب یبا حالت شوم،یم کشینزد
 دم؟یکش یتا حاال من چ روزیاز د یدونیم چیزهر مار! ه -

 :دهمیم ادامه شکند،یم بغضم
 ؟یکنیحاال منو مسخره م -

 .نمینشیتخت م یو کنارش رو شوندیم یجار میهااشک
 .زندیو نامم را صدا م کندینگاهم م آورد،یسرش را باال م یکم

 :دیگویم یجد یبالحن
 ببخش! زدلم،یعز یشد تیاذ دونمیم -

 ردیگیرا از نگاهم م میهالمس گونه و اشک یرا پاک کند؛ اما اجازه میهاتا اشک آوردیام مسمت گونهرا به دستش
 :دیگویو م گرداندیسرش را برم عیو سر

 نکن من اشکم دم مَشکَمه؟! هیمن گر یمگه نگفتم جلو -
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اشک درون چشمش به کار  ینگهدار یکه تمام توانش را برا نمیبیرا م رسامیام یو چهره زنمیرا کنار م میهااشک
و من هم دست  شودیم رهیخ میها.به چشمگرددیسمتم برمو مجدد به فشاردیرا م شیهاگرفته است. با دست چشم

 .دارمیبرنم شیاز تماشا
 م.زنده گهیاالن که د ،یکن هیگر یجورنیا یاگه مردم هم حق ندار یحت -

 :دیوگیو باز م کنمیرا با پشت دست پاک م میهااشک
 ؟یفرستاد یزیچ هی یمردم الک یفکر کرد ای یدوسم دار یگفت یحاال جد -
 :میگویو مصمم از حرفم، م شومیم رهیخ شیهاچشم به
 ؟یآره دارم. خب که چ -
 مثل من. یتازه شد ،یچیه -
 .دیآینم میهاطناز لبخند به لب روزیحضور د یادآوریبزنم؛ اما با  یلبخند خواهمیم
 .رمیدر دست بگ یالحظه یرا برا شیهادست توانستمی. کاش مداردیچشم از من برنم یالحظه رسامیام
 برود! نیاز ب شمیچند ساعت پ یپناهیاو را حس کنم تا ب شتریب یکم دیبا
 :میگویمن ممن یو با کم میآیحرف م به
 نگرانت بودا! یلی... طناز خروزی...دروزی... دگمیم -
 ؟یبود مارستانیب روزمیتو د ش؟یدیاز کجا د -
 من رفتم. گهیطناز و پدرش هستن... د دمید یاومدم ول -
 !شعوریب یموندیم دیتو با کار؟یچ خواستمیمن اونارو م -

 .کشمیم شیتر حرف را دوباره پچگونه بحث را عوض کند و من هم سمج داندیم خوب
 کرد. هیواست گر یکل -

 :دیگویم یحوصلگیو با ب گرداندیبرم سر
 انداخته حتماً. رشیگ جاهیعذاب وجدان باالخره  -

 :دیگویو م کندینگاهم م بازهم
طناز!  یزنگ زده به بابا عیکه دکتر خودم توش هست. اون هم سر یمارستانیهمون ب قاًیشانس ندارم که، آوردنم دق -

 بودم حالم خوب بودا! دهیطنازو ند یافهیدو روز ق
 .شنومیرا از پشت سر م ییبزنم که صدا یحرف خواهمیو م کنمیم یکوتاه یخنده

 ؟یچطور ریخب... آقاام -
 .دهمیو سالم م نمیبیم یبلند دیبا لباس سف یمرد شوم،یتخت بلند م یاز رو عیسر
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 سالم سرکار خانم. -
 :اندازدیم رسامیبه ام یبعد نگاه و
 !ریآقاام ستیخواهرت که ن -

 :دیگویم یکوتاه یو بعد از خنده اندازدیبه من م ینگاه
 نه دکتر. -

 برساند. انیرا به پا اشنهیتا دکتر معا مانمیو منتظر م ستمیایم یاگوشه
 :دیگویو باخنده م کندیروبه من م نهیاز معا پس

 یباق روزهی. اون نجاستیروزش رو ا شیاز هفت روز هفته، ش شهیحساب م نجایا یمارایب کِسوتشیپ گهید ریآقاام -
 !ارنشیبا اورژانس م یمونده هم افق

 :دیگویم تیشکا یو با کم خنددیم رسامیام
 نکن دکتر. تیاذ -

 :دیگویو م کشدیم یقینفس عم دکتر
 پشت گوش بنداز خب؟ ینه آقا محسن رو! حاال ه یدینه حرف من رو گوش م -

 :دیگویخطاب به من م شودیکه مشغول نوشتن م طورهمان
 .کردمیقراضه رو وادار به عمل م نیتو بودم، ا یجامن  -

 :دیگویم کنانتیهم شکا رسامی. امشودیبرداشته م میهالب یاز رو لبخند
 !ایدیم ادشی زیچ -

 :دیگویم زند،یم رسامیام یهاشانه یطور که با دست راستش روهمان کنانحتینص
 ...نکهی! و اریبگ یجد -

 .گذاردیرا منتظر م مانیو هردو کندیمکث م یکم
 ضرر داره! رینباشه لطفاً، واسه قلب ام یاخامه نیبد ینیریش نیخواست -
 .شومیو من متوجه حرفش نم خنددیم رسامیام

 .رومیبه دنبالش م رسامیبه ام توجهیو من ب شودیاز اتاق خارج م دکتر
 .دکتریآقا د،یببخش -
 .گرددیبرم سمتمبه
 قلبش رو عمل کنه؟ دیکه با نیشما گفت -
 درموردش بهت نگفته دخترم؟ یزیچ -
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 .دهمیتکان م یمنف ینشانهبه یسر
 :دیگویو م کندیرا نگاه م ساعتش

 فردا تو ساعت مالقات حتما به من سر بزن. شه،یباشما مفصل صحبت کنم. االن فرصت نم دیبا -
 .گردمیو من به اتاق باز م کندیم یکوتاه یو او هم بالفاصله خداحافظ میگویم یآرام چشم یباصدا

سمت من برگردانده و بودنش را به شیکه خدا رو کنمی. حس مکنمیم یاش را زندگلحظهبهلحظه رسامیکنار ام و
 من است. یاز لبخند خدا بر زندگ یکنارم، نشان

... 
 .کنمیبار مرور م نیچندم یو امروز را برا گذارمیبالش م یروبه سر

 !رودینم رونیاز ذهنم ب یالحظه یحت حرفش
 ؟یگفت زیچهی یمردم الک یدید ای یحاال واقعاً دوسم دار -
 ؟یآره دارم. حاال که چ -
 من! هیشب یتازه شد یچیه -
 .کنمیحرفش را مرور م گرید بارکیو  افتمیخنده م به
 من! هیشب یتازه شد -
 !شودیم ترنیریدوستت دارم ش کیبا  یزندگ ی. ادامهشودیحرفش قند در دلم آب م یادآوریبا  یحت
 یادآوریو با  کنمیبا او بودن را تکرار م یتمام روزها ش،یهابار تمام حرف نیچندم یو برا زنمیغلت م میجا در

 .رساندیگوشم مرا به هیسم تیشکا یقدر پررنگ که صدا. آنشودیتر مپررنگ میهاخنده مانیروزها
 ؟یبخواب یخواینم ؟یخندی.... میچیپیودت مالناز، چرا همش به خ -

 :میگویآرام که از اتاق خارج نشود م ییو با صدا رمیگیام را با دستانم مخنده یجلو
 .خوابمیچرا م د،یببخش -
. ستین نیو غمگ رحمیب کردمیقدرها هم که تصورش را مآن یزندگ کنمی. احساس مزنمیغلت م میایبازهم در رو و

 شده است! یرنگ ایقدر دنداد، چه هیو بعد به من هد یرا خدا دوباره به زندگ رسامیکه ام یاز زمان
تمام روز را در  توانستمیبروم. کاش م دارشیبازهم به د دی. فردا ضبح بابندمیرا م میهاچشم کشمیم یقیعم نفس

 .میگشایرا م میهاو چشم شنومیبه تلفنم را م امیپ دنیرس یصدا میهاکنارش بمانم. بابستن چشم
 از کوروش است! امیپ
 دوباره برگشت نه؟ نکهیچه خبر؟ طرفت مثل ا -
 رفتم اصالً حواسم نبود. هویوسط حرفت  دیآره، ببخش -
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 .ستیمهم ن -
 .یفراموشش کن یگرفت می. خوشحالم تصمیگفتیاز طناز م یداشت ادمهی -
 گفتم. یچ یدینفهم یخوشحال بود یلیمعلومه خ -
 .اورمیب ادیحرفش را به  توانمینم کنم،یو هرچه فکر م شومیم تعجبم
 ؟یگفت یمگه چ -

 .شومیمتوجه حرف کوروش نم کنمی. بازهم هرچه فکر مماندیم پاسخیاما سوالم ب مانمیپاسخش م منتظر
 .اندازمیباال م یاشانه
را خواب  میاهایرو کنمیم یو سع بندمیرا م میها. چشمماندیاست که فردا منتظرم م رسامیاز کوروش، ام ترمهم

 .نمیبب
که با عجله از اتاق خارج  نمیبیتاج مرا در اتاق خانم هیسم گذارم،یم رونیرا که از اتاق ب میو پا کنمیباز م چشم

 .رودیسمت تلفن ممن به دنیو قبل از د شودیم
 .شومیم کشیاز کارش پس از قطع کردن تلفن نزد متعجب

 ه؟یشده سم یزیچ -
 :دیگویکه هول کرده باشد م ییصدا با
 بگذرونه... خدا خودت کمک کن. ریخبه باال سرش. خدا ادیزنگ زدم دکترش ب ستیتاج حالش خوب نخانم -

در  ی. از الرسمیو پشت در اتاق م دارمیبرم ی.آرام قدمرودیسمت اتاق مکه به دیگویم یآخرش را درحال یجمله
 .کنمیاتاق نگاهش م بازمهین

از  یکارچیباشم اما ه هیسم یبرا یحالکمک خواهمیاست. م دنیدر حال لرز فشیالغرتر شده است و تن نح ازقبل
 .ستیدستم ساخته ن

 چیو ه شودیم ترمیروز وخگفتن ندارد! حالش روزبه یبرا یخوش یاما اوهم خبرها م؛یمانیآمدن پزشک م منتظر
 .ستین یاچاره
اجبار تاج بهبه پختن غذا مشغول شوم. خانم شیجااست که امروز را به نیا هیسم یکمک برآمده از دستم برا تنها
که  خواهمیو من م شودیخانه غرق در سکوت م خورد،یرا م شیکه غذا هیو سم رودیبه خواب م شیهابخشآرام
داشته  یمالقات رسامیبرسد، با پزشک ام انیبه پا اتمالقبرسانم تا قبل از آنکه ساعت  مارستانیخود را به ب ترعیسر

 باشم.
 .شومیو داخل م کنمیکوتاه به در وارد م یضربه چند
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 یصندل یرو کشی. من هم نزدکندیاز من استقبال م شود،یو متوجه حضورم م آوردیکه سرش را باال م دکتر
 .کندیرا شروع م شیو او هم حرف ها نمینشیم
)پدر طناز(. شناسمیم یطاهریآقا شونیدوست خانوادگ قیاز طر رویاول بزار بگم که من ام نیخب، دخترم هم -
 یرابـ ـطه دونمیکنارش بودم. نم شهیهستم و تو طول درمان هم ریام یماریب انیهم هست که درجر وقتیلیخ

 .یبهش کمک کن یتونیم کنمیم ساما احسا ن؛یهست یمیقدر باهم صمو چه کهیقدر نزدچه ریشما و ام
 :پرسمیو م نمیبیرا م مکثش

 ؟یچه کمک -
بار  ریداره؛ اما اصالً ز یبه جراح ازیحل نشد بازهم ن بارکیعمل قلب باز انجام داد، مشکلش باهمون  بارکی ریام -

 ریال امبه ح یتوجهی. بیکن شیراض یکه تو بتون دوارمی. امیطاهریداره نه آقا ی. نه به حرف من توجهرهیعمل نم
 واقعاً خطرناکه!

 .کنمیم شیمن راض -
 :دیگویو م زندیم یلبخند

 ؟یتونیکه م یرو حرفش مصممه! مطمئن یلیخ -
 .کنمیمجبورش م -

 .زندیم تیاز سر رضا یلبخند
 شانسه که با تو آشنا شده دخترم.خوش یلیخ ریام -
 .دهمیکوتاه پاسخش را م یلبخند با
مرخص  تواندیو تا فردا م ستین مارستانیدر ب شترشیبه حضور ب یازین دیگویو م دهدیخبر م رسامیاز حال ام او

 شود.
 یهاییدر خانه از او مراقبت کند؟ چقدر تنها یکه خارج شود، چه کس مارستانیقدر نگران حالش هستم! از بمن چه و

 !رساممیاست ام نیتو غمگ
 .رومیم رسامیسمت اتاق امو به شومیاز اتاق دکتر خارج م یباخداحافظ

 شیهم برا دنیکشرفته است.نفس نیاز ب یکم شیهاچشم ریز یبهتر شده و رنگ به صورتش بازگشته، گود حالش
 .نمیبیدر صورتش نم یژنیتر شده و ماسک اکسآسان
 و الغر شده است. فیاش نحمدت کوتاه چهره نیقدر در ا. چهنمینشیو کنارش م دهمیم یسالم شوم،یاتاق م وارد

 !یکرد رید -
 دکترت. شیرفته بودم پ -
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 !کندیسرعت بحث را عوض مو به کشدیم یبلند پوف
 من دست توئه؟ نیماش چیسوئ یراست -
 ؟یعمل کن یخوایچرا نم -
 .یشو ال الیخیب -
 !ریام -
 راجبش... میحرف نزن -
 :پرمیحرفش م انیم
 چرا؟ -

 :دهدیسرش را تکان م کالفه
 بس کن! -
 به حرفش گوش... دیبا شهینم -

 :دیگویم تیعصبان یو با کم کندیرا قطع م حرفم
 خوبه؟ حاال بس کن... رمیجلو تا بم رمیخودم م یشدم بعدش باپا ریتو س دنیباشه! هر وقت از د -

 بودم. دهیکم، ندمقدار نیتا ا یاورا حت تیعصبان گاهچی. هکنمینگاهش م مات
 .کندیآب م یکم یتقاضا شیهاسرفه انیو م افتدیبه سرفه م رودیباال م یکه کم شیصدا... میگوینم چیه
 .دهمیو به دستش م کنمیآب پر م یوانیکوچک اتاق، ل خچالیو از  رومیاتاق م یسمت انتها به

 .نمیبیاتاق پدر طناز را م یشهیاز پشت ش بالفاصله
 :میگویدر گوشش م آرام

 !نجاماینفهمه من ا یکس-
 .کشمیاش را تا انتها مو پرده رومیم یتخت کنار یسرعت روبعد هم به و

 !رسدیبه گوش م یادخترانه فینازک و لط یو بالفاصله صدا دهدیو سالم م شودیداخل م یمرد
 .شوندیم زیت میهاسالمش گوش یبا صدا گذارند؛یپا به اتاق م شیهااز خودش، عشـ*ـوه قبل
 .نمیبیرا م اشهیپرده، سا یهاو از پشت تاروپود شودیم کینزد یامردانه یصدا

 چطوره؟ رمایخب، آقاام -
 خداروشکر، بهترم. -

 واسش مهمون اومد.گفت سالم برسونم. یمالقات؛ ول ادیب خواستی: مامان مطناز
 ...نیکنیمن رو شرمنده م شهیشما هم ن،یسالمت باشن. شمام الزم نبود زحمت بکش -
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 .زمیعز هیچه حرف نیا -
 نفرت دارم! فشیلحن ظر نیقدر از ا. چهکنمینازک م یچشم پشت

 نیدر پنهان کردنش تا ا یاول به او داشتم. گرچه سع یحس را از همان روزها نیو ا ورزمیبه او حسادت م لیدلیب
 .کنمیلحظه داشتم اما حال به آن اعتراف م

چرا خودم  دانمینم یمتوجه حضورم شود. حت یتا مبادا کس شومیو در خود مچاله م کنمیرا در شکم جمع م میپاها
 .دهمیچنان به کارم ادامه ماما هم کنم؛یرا از طناز پنهان م

 .میما تا مراقبت باش شیپ یایکه ب ی. به شرطمیاالن مرخصت کن نیبا دکترت صحبت کردم، اجازه داد هم -
 نه چندروزه شرکت نرفتم...خو رمیم یممنون آقامحسن؛ ول -
 :پردیحرفش م انیم
 . پاشو، پاشو خودت روکم لوس کن .کنهیم تیتا ابد بستر یاسم شرکت رو جلو دکترت ببر -

 .میایگفته بدون تو خونه ن نی: مامان پروطناز
 رو انجام بدم تو حاضر شو. صیترخ یکارا رمیمن م -

 .رودیم رونیحرف از اتاق ب نیاز گفتن ا پس
 رنگ. دیپرده سف نیپشت ا ی! و دختررسامیطناز مانده و ام حال،

 :رسدیبه گوش م شیبازهم صدا و
 .ینگرانت شده بودم، خوشحالم که بهتر یلیخ -
 لباس عوض کنم! خوامیم رونیب یبر یکنیلطف م -

 ام را پنهان کنم.خنده کنمیم یو سع رمیگیرا به دندان م نمییپا لب
 :دیگویم کنانتی. شکارودیم رونیطناز از اتاق ب کردمیتصورم که فکر م خالف

 بشه؟ یبابا متوجه همه چ یخوایم ر؟یام هیرفتارا چ نیا -
 بشناستت! شتریآقامحسن ب ادیبدمم نم نیاتفاقاً همچ -
 کنم؟ کاریمن چ یخواستی! میترکیاون رابـ ـطه از اولش اشتباه بود تو از من پنج سال کوچ ر،یام -

 :دیگویو م زندیم یپوزخند
 ؟یداغونش کرد یدونیم چیبود؟ ه کیکوروش هم کوچ ؟یچ هیبودم! بق ترکیمن کوچ -

 .مانمیپاسخ طناز م منتظر
 اصالً؟ یمن دخالت کن یکه تو کارا یهست یمن به تو مربوط باشه. ک یکارا کنمیفک نم -
 لباسم رو عوض کنم. خوامیم رونیبرو ب ستم،ین یآره کس -
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 .شودیکه از اتاق خارج م شنومیرا م شیهاکفش یصدا
 .ستیبه وجودم ن یازین گریتا از اتاق خارج شوم. د اندازمیدوشم م یرا رو فمیو ک میآیم نییاز تخت پا بالفاصله

 :شنومیرا م شیصدا میآیپرده که کنار مپشت از
 الناز! -
 .گردمیسمتش بازمو به ستمیایم
 ببخش سرت داد زدم. -

 :میگویآرام م ییباصدا
 ... خداحافظ.ستیمهم ن -

 .زندیم میو باز صدا دارمیسمت در برمبه یقدم
 الناز! -

 .دهمیسوال تکان م یو سرم را به نشانه گردمیسمتش برمبه بازهم
 دوست دارم! یلیخ -

 .کوبدینامنظم م رتیو از ح ستدیایاز حرفش م قلبم
 .زنمیم یرا پنهان کنم و لبخند میلرزش صدا کنمیم یسع
 :دیگویم باز
 .زنمیخونه بهت زنگ م دمیشد. رس ییهویکه  دیببخش -

 :میگو یکنم و با لبخند م یمکث م یکم
 مواظب خودت باش. -
 .شومیبعد هم از اتاق خارج م و
را تا چند روز  یتنگدل تواندیستت دارم مدو کیخوشحالم!  رسامیمرتبه است که از پس از جداشدن از ام نیاول نیا و

 برطرف کند.
 

*** 
 یرا پوشانده است و هوا ابر نیزم یرنگ نازک دیسف یهیال ;آوردیم هیرا با خود هد شیو سرما رسدیاز راه م زمستان

 است. رهیو آسمان ت
 .ندینشیبر دلم م بیباغ عج نیا ی. آرامش زمستانهرمیگینظر م ریاتاق، باغ را ز یپشت پنجره از
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باغ گذاشتم و تمام اتفاقات پس از  نیکه با چمدان پا در ا افتمیم یروز نیاول ادیو به  نگرمیباغ را م یانتها اتاقک
 آن...

و کوروش را  کنمیم زیآن قسمت ر دنید یرا برا میهاچشم نم،یبیعمارت باز شدن در باغ را م یپشت پنجره از
 .نمیبیم

از  زیچچیشده است. البته حال و روزش بهتر است؛ اما او نامش کوروش است و ه بیعج شیرفتارها ستیروز چند
 !ستین دیاو بع

 .شودیموتور وارد باغ م کیو با  کندیرا باز م در
 :میگویلب م ریو ز اندازمیرا باال م میابروها

 «!دهیاوهو... موتور خر »
سال  کیبه  م،یآیم نییها پاطور که از پله. همانمیبگو کیبروم و تبر نییبه طبقه پا رسدیبالفاصله به ذهنم م و

 شهیواهمه داشتم. خجالت، هم یگرید دیهر شخص جد ایرو شدن با کوروش قدر از روبهکه چه کنمیگذشته فکر م
و در اجتماع و کنار  میایب رونیب امییتنها یلهیاز پ فتمگر میکه تصم یبزنم؛ اما هنگام یکه حرف شدیمانع از آن م

 رفت. نیآموختم اما در عوض، خجالتم به مرور از ب یتلخ یهاقتیکنم، درست است که حق یها زندگآدم
 .شودیدر م کیو کوروش نزد کنمیرا باز م در
 سالم، مبارک باشه! -
 .رودیسمت اتاقش مو به کندیم یتشکر دهد،یم یسالم کوتاه توجهیب

دوست داشتم سوار بر  شهیداشتم و هم یخاص یبه موتور عالقه ی. از کودکاندازمیباال م یااز رفتارش شانه متعجب
 عبور کنم. هاابانیموتور ازخ

 گونهنیبگذارم و ا شیهاشانه یدوست داشتم پدر، موتور را براند و من هم حلقه بر کمرش بزنم و سرم را رو راستش
 .میارپا بگذ ریتمام شهر را با ز

 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
را از عطر سرد  امهیر قیعم یهاو با نفس زنمیو در باغ قدم م کنمیبه تن م یو لباس گرم گردمیاتاق بازم به

 .کنمیپر م یزمستان
 برمیم شیهارهیسمت هردو دستگا بهو دستم ر شومیم کشیباغ موتور کوروش پارک شده است. باشوق، نزد یانتها

 .رمیگیو از دوطرف آن را در دست م
 «سوارش بشم. تونستمیکاش م »
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 ؟یکنیم یچه غلط یهو -
 .گردمیسمتش برمو به کشمیکوروش دست از موتور م یعصب یباصدا

 :میگویمن ممن با
 به خدا! یچی...هیه -

 :دیگویم تیو باهمان عصبان کندیجا مرا جابه موتور
 ؟یدیسمتش فهم یبر یحق ندار -
 :دیآیبزنم تلفنش به صدا درم یحرف خواهمیم تا
 ؟یاریب ریگ یالو؟ تونست -
- ... 
 ...ری! تو پولت رو بگخوامشیم ینداره واسه چ یبه تو ربط -
 .شودیم یو از حرفش عمق قلبم خال شومیاز باغ خارج م سرعتبه
 «؟یکنیم یدار یچه غلط »

 .فشارمیرا به هم م میهادندان
 «!یاعقده یدهیتازه به دوان رس »
 .افتدیب نیزم یازتعادل خارج شود و رو شودیکه باعث م زنمیبه موتورش م یلگد و

 !دومیو از ترس کوروش تا عمارت را بدون مکث م زندیم رونیاز حدقه ب میهاچشم
 .شنومیرا م هیسم یصدا بندمیدر را م کهنیهم
 به الناز برسم...واقعاً شرمنده شما شدم. تونمی. کمتر مرزنیپ نیا یوقتم رو گذاشتم برا یمن همه -

مبل نشسته  یکه رو نمیبیرا م هیو سم رومیم ییرایتر به سمت سالن پذآرام ییهاشوند. با قدم یم زیت میها گوش
 .کندیاست و با تلفنش صحبت م

 .کنمیحواسم رو جمعش م شتریچشم، ب یبه رو -
- ... 
 بشه. یخبر هیزودتر  یشاءاهلل که هرچان گم،ینم یزینه چ -

 شیصدا کند،ی.تلفن را که قطع مدیآیم انیبه م یخداحافظ یکم پاکم شیهاو پس از حرف دمیرس ریکه د ییوگو
 .زنمیم
 ه؟یسم -

 .گذاردیم اشنهیسـ*ـ یو دستش را رو پردیازجا م باترس
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 ...یایم هویچرا  دمی! دخترجان ترسیوا -
 محبوبه بود؟ -
 محبوبه... -

 :دیگویو م کندیمکث م یکم
 .دیآره، حالت رو پرس -
 نگفت؟ یاگهید زیچ -

 .کندیکه فرار م ییو از جواب دادن گو دهدیتکان م یسر
 نبود که... فقط خواست حالت رو بپرسه. نجاینه اصالً سفر بود ا -
 آها... -

 ؟یهست ادمیمحبوبه! مهربان من... هنوز هم به  یبرا زندیو من دلم پر م رودیسمت آشپزخانه مبه هیسم
 خود آگاهم. ییوفای. از بامدمین دارتیکه به د ببخش

 .اندازمیم یساعت نگاه به
 بزنم؟ یسر یلیکوتاه به ل یالحظه توانمیمحبوبه سفر باشد. م اگر
به اتاق  شود،یکه مشغول پختن غذا م هی. سمکندیخودش م میو مرا تسل آوردیبه مغزم هجوم م یلیل دارید فکر

بداند و مانعم  هیسم ترسمی. مافتمیبه مقصد پروشگاه به راه م میبگو هیو بدون آنکه به سم شومیو آماده م رومیم
 اورا نگران بگذارم. یشود. پس مجبورم ساعات

به بهانه امتحاناتش  شودیم ی. مدتدهمیو پاسخش را م ردیگیلفنم تماس مبا ت رسامیام میآیم رونیعمارت که ب از
 تنگم شده است.و حال دل امدهین دارمیبه د

هم مقصدم  تیو نها شودیکنجکاو م ستمیدر عمارت ن شودیمتوجه م یو وقت دیایبه عمارت ب دارمید یبرا خواهدیم
و  افتدیمقصد پروشگاه به راه مو اوهم به کندیم تیحما یلیل دارید یبرا ممی. با شوق از تصمشودیرا متوجه م

 ندارد. یکردنش سود مانیپش یبرا میهاحرف
 .خوردیدر م یسبز رنگ باال یو با حرکتش چشمم به تابلو شومیم ادهیپ یتاکس از
 «.یرضا وطنوقف مرحوم حاج یگاه خصوصپرورش »

 دارمیبرم یبار قدم کی قهیتا به داخل بروم. هر چند دق رندیگیمان نماز قلبم فر میو پاها ماندیبه در م رهیخ چشمم
 .گردمیاما بازهم به عقب باز م

 «.نهیتورو بب یکیاگه  ؟یبه محبوبه بگه چ یلی... اگه لیال ستین یکار درست »
 .دارمیبه جلو برم یقدم



 

 

214 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

 «فراموشت کرده باشه! یحت دیشا یبشه؟ اون بچه است ال یکه چ یکن ییرو هوا یلیل یخوایاصال ًم »
 .کنمیم هیتک واریاز ترس به د ینیبوق و ردشدن ماش یو باصدا گردمیجلو آمده را به عقب باز م قدم

 :دیگویو م کشدیم نییرا پا شهیش
 حواست کجاس خانم؟ -
 !رسامیام -
 نه؟ ای یکن رفت فیتو راه واسم تعر نیبش ایب -

 .ردیگرم شود و جان بگ یتا کم رمیگیم نیماش یبخار کیرا نزد میهاو دست شومیسوار م نیماش داخل
 .نجامیساعته که ا مینرفتم. ن -
 ؟یکنیقدر اون بچه رو خوشحال مچه یاگه بر یدونیالناز، تو م -
 .دنمیعادت کنه به ند دیدووم نداره دوباره با شیخوشحال -
قدم واسش  هی انه؟یتموم بشه  دیکنه؟ باالخره با دایادامه پ خوادیم ی. قهر تو و محبوبه تا کزدلمیالناز جان، عز -

 بردار حداقل...
 .شنومیم یاگه برم تو خبر بد ایافتاده  یاتفاق بد کنمی...احساس مترسمیچرا انقد م دونمینم -
 !ومدهیمن باال ن یبرو تا اون رو -
 .ریام گمیم یجد -
 به خاطر من برو باشه؟ -
 .کنمیاستفاده م نفع خودماز حرفش به و
 ؟یکن یخاطر من کاربه یمگه تو حاضر -
 !ینامرد یلیخ -
 :میگویو م شومیم رهیرنگش خ یمشک یهاچشم به
 حاال... ی. ولدونمیخودم هم م یکارا واسه من کرد یلی... تو خیریاگه خودت رو ازم بگ یینامرد تو -
 نکش... شیالناز، بحث عمل رو پ -
 .کشمیم شیپ -

 :دهمیادامه م فشاردیرا م میبغض گلو نکهیو با ا زندیحلقه م میهادر چشم اشک
رو  یهربار که گوش کنم،یم یبشه... هرشب که ازت خداحافظ یجورنیا خوامی! نمریاز دستت بدم ام ترسمیمن م -

و  رهیقلبت بگ هویکه نکنه  نمینگران ا یافتیو تو بدون من راه م بندمیرو م نیهر مرتبه که در ماش ای کنمیقطع م
 از دستت بدم آخه! ترسمیمن م یفهمی... چرا نمرمیبم یتو نگران خوامیحالت بد بشه.نم
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 را کنترل کنم. امیجار یهااشک توانمینم م،یپاها یو سرم را به رو گذارمیم میهاچشم یرا رو دستم
 :میگویم میهاهیگر انیم
 !یکه من رو از دست بد یدیترسیم کمهیکاش توام  -

 :دیگویم بالفاصله
 .ترسمیم نیاز هم قاًیدق -

 .زنمیو اشکم را با پشت دستم کنار م کنمیرا بلند م سرم
 مارستانیشب تو ب یاگه مجبور بش ؟یچکار کن یخواینباشه م شتیپ یرو بزنن و کس فتیک ابونیشب تو خ هیاگه  -

اگه من از  ؟یچ یافتیب یاگهیمثل کوروش، بهار و طناز و هر خره د ییآدما ریاگه گ ؟یپتو چ هیبدون  یحت یبخواب
راحت  المیالناز! که خ یکن دایزودتر پدرت رو پ خوامیکه م نهیحواسش به تو هست؟ واسه ا یک امین رونیاتاق عمل ب
 ...تونمیاالن نم ی. ولستیمهم ن امین رونیوقت اگه از اتاق عملم ببشه... اون

 ؟یاین رونیقراره از اتاق عمل ب یکنیفکر مچرا  -
 .ردیگیم انمیگر یهاو چشم از چشم دهدینم یپاسخ

 !دمیقول م خوامیازت نم یچیه گهیگفتم به خاطر من... د ر،یام -
 .گرددیسمتم برمبعد به یو چند ماندیم رخشمی.نگاه ملتمسم بر نزندینم یو حرف کندیرا نگاه م رونیب شهیپشت ش از

 شده. دهیکش شیهالب یقرمز شده اما لبخند مهربانش رو یکم شیهاچشم
 ! گـ ـناه داره اون طفل معصوم...ینیرو بب یلیل یکه بر یبه شرط -

 ؟یهم هست یادهیکه هرگز او را ند ینگران کودک ی! حترسامیرا در لبخند تو پنهان کرده است ام اشیتمام مهربان خدا
 !یاسوال بـرده ریبا قلبت ز ارایوسعت در

 .ندیبیاوهم تنها مرا م یهاو چشم شومیم رهیخ شیهاچشم به
 زنمیرا کنار م میها. اشکشومیاما مجبور به گرفتن نگاهم م ست؛یرنگش کار سخت یاز چشمان مشک دنیکش دست

 .شومیم ادهیپ نیو از ماش
 من رو بشناسه... خوامیکنم؟ نم کارینگهبان رو چ -
 برو تو. عیسر کنمیرو گرم ممن سرش  -
و با  ستدیایم رسامیدر، ام کی. نزدرومیتر از او راه مو من هم جلو افتدیپرورشگاه راه م یسمت ورودبه نیماش با

 .کشدیم رونینگهبان را از اتاقکش ب یبوق کوتاه
 دادن به من! نجایمدرسه رو ا هیآقا شرمنده! آدرس  -
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تا هنگام  دومیسرعت مو به شومیباز داخل م مهیدر ن یو من از ال شودیم رسامیسرگرم صحبت با ام نگهبان
 متوجهم نشود. هانیبازگشت با چک کردن دورب

حتمًا  یلیبه طبقه باال بروم. ل دینکرده است. با رییتغ یزیچچی. هکنمیو اطرافم رانگاه م کنمیرا باز م یسالن اصل در
 آنجاست.

 ندیهم مرا بب یمتوجه حضورم شود؛ اما اگر کس یکس خواهمی. نمکندیتر مفتن مرا آسانر نیخلوت است و ا سالن
سرعت . بهکندیم دیدر وجودم هست و اضطرابم را تشد یحال، بازهم ترس نی. باادیایب شیپ یمشکل کنمیگمان نم

 دیها در طبقه دوم قرار دارد. بابچه یو اتاق باز خواباتاق. رومیو از آن باال م دومیدر م یروروبه یهاسمت پلهبه
 بزنم. یبه هردو سر

 ستم،یای. در چهارچوب در مگردمیهارا ماتاق حالنیبا ا ست،یآنجا ن یکه کس داستیها پخوابسکوت اتاق از
 :زنمیرا صدا م یلیآرام ل ییو باصدا کنمیم زیرا ر میهاچشم

 ؟یینجای...ایلی...لیلیل -
 زیو گوش ت شنومیرا م شانی. سروصدارومیم یسمت اتاق بازبه نمیبیم یرا که خال یلیو تخت ل شنومینم ییصدا

 را نوازش کند. میهاگوش یلیل یآشنا یصدا انیمدر آن دیتا شا کنمیم
 .کنمیبه داخل نگاه م یبزرگ اتاق باز یپشت پنجره از

گرم است.  شانیهاسرشان با عروسک ،یاها گوشهدختربزرگ داخل اتاق هستند و  یهابا توپ یمشغول باز یاعده
 .اندینقاش دنیکوچک نشسته و مشغول کش یزهایهم پشت م یچند نفر

که ممکن  یکنار. هر گوشهنمیبیاما باز هم او را نم کنم؛یدقت م شتری. بستیها ناز گروه کدامچیه انیاما م ؛یلیل
 .ستیاما او ن کنم،یدقت نگاه مباشد را به یلیاست ل

 .رومیکنار م یاتاق باز یاز جلو دیناام
 «دوروبراست. نیهم ییجاهی دیشا »
 .کندیتوجهم را جلب م یکنان، داخل اتاق بازاز کار یکیها بردارم حضور اتاق ریسمت سابه یقدم میآیم تا
مرا  خواهمینم کنم،یمتوجه حضورم در آنجا شده است. هول م گریکنار بروم؛ اما او د دشید یاز جلو خواهمیم

 رمیگیو با دورشدن از آنجا سرعت م کنمیها حرکت مسمت پلهبه اندازم،یسرم م یبشناسد پس کاله لباسم را رو
 .شنومیرا م شیاما صدا

 خانوم صبر کن... خانوم باشمام. -
 .شکنمیو سکوت سالن را م رومیم نییسالن پا یهاو پرسروصدا از پله کنمیم شتریرا ب سرعتم

 .شناسدی. باهمان نگاه اول مرا مندیبیم دنیو مرا در حال دو دیآیم رونیاز اتاق ب یکس میسروصدا با
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 ؟ییالناز؟ تو -
متوجه  ی. انتظار نداشتم کسدومیسمت در مو بازهم به کشمی. کاله لباسم را جلوتر مگذارمیم پاسخیرا ب حرفش

 ی. درحالدومیم یو نگهبان یسمت در خروجچنان که از ترس بهمرا ترسانده است. آن یموضوع کم نیحضورم شود و ا
 .زندیم میآمده و صدا رونیاز در سالن ب یکه خانم محمد

 .آوردیم رونینگهبان را از اتاقک ب شیصدا
 داخل؟ یرفت یکجا خانم؟ شما چطور -
 آقا برو کنار... -

 .کردمیاز در عبور م یو به سادگ شناختی. اگر نگهبان عوض نشده بود، حال مرا مشومینگهبان م یمتوجه چهره تازه
 :پرسدیو مدام م ردیگیرا در دست م فمیاز ک یامرا متوقف کند گوشه نکهیا یبرا
 تو؟ یرفت یدختر؟ ک یکنیم کاریچ نجایتو ا -
سرعت از او فاصله ام باز شود. بهکوله پیز شودیکه باعث م کشمیم رونیرا از دستش ب فمیک عیسر یحرکت با
 .نمیبیدر م کیرا نزد رسامیام نیو ماش رمیگیم

 :میگویم یبلند یو پس از سوار شدن باصدا رومیسمتش مبه دواندوان
 برو... برو... زودباش برو... -
 .ماندیبه ما باز م دنیو نگهبان از رس افتدیسرعت به راه مبه رسامیام

 .شودیتمام نم میهازدنشده و نفس ختهیر نیکف ماش فم،یداخل ک لی. وساکشمیم یقیعم نفس
 :پرسدیم یبا نگران رسامیام
 شد؟یچ ؟یکرد یطورنیچرا ا -

 .کنمیرا منظم م میهانفس
 اوناهم افتادن دنبالم... دمی! هول شدم دودنیمن رو د -
 ن؟یهم -
 دم. خب...اوناهم شک کردن بهم.خدا هول شبه -
 شد؟یم یچ دنتیدیمگه م -

 بودم. دهیدر آن لحظه ترس دانمی. تنها مدهمینم یپاسخ
 انه؟ی شیدیحاال د -
 نبود... هرجا رو دنبالش گشتم نبود. -
 .کشدیم یقینفس عم رسامیام
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 ؟یکرد کاریچ قاًیاونجا دق یپس رفت -
 خراب کردم. دونمی! مرینپرس ام قدرنیا -

 .کندیم یکوتاه یخنده
 !یاز من گرفت یچه قول بزرگ یکارخراب هیبه خاطر  نیبب -

 :میگویم یعصب ییباصدا
 !رشیز یبزن یحق ندار -

 .بردیباال م میرا به نشانه تسل شیهادست
 باشه... باشه! -

 :میگویو با ناله م دارمیاز او برم چشم
 ...گهیبه محبوبه م رهیمن رو شناخت. حاال حتماً م یمحمدخانم -
 مادرته؟ ینرفته که جا ادتی. ییقهر رو تموم کنه اون تو نیا یاگه قرار باشه کس -

 یو برا نمیبیرا م نیشده کف ماش ختهیر لیوسا گرید بارکی. کنمیاز رفتارم سکوت م مانیو پش اندازمیم نییپا سر
 .رمیگیو آن را در دست م نمیبیرا م هیدفترچه حساب سم ل،یوسا انی. مشومیجمع کردنشان خم م

 .کندیرا نگاه م دفترچه یبا کنجکاو رسامیام
 ه؟یاون چ -

 .اندازمیبه او و سپس به دفترچه م ینگاه
 رفته بود! ادمیبه کل  -

 :دهمیو ادامه م کنمیم نگاهش
 ...کردیم زیش پول وارکه بابام واس یاست... همون حساب هیدفترچه حساب سم -
 :دیگویحرفم را تمام کنم و م گذاردینم
 ؟یچرا زودتر نگفت -

 .کندیو نگاهش م کشدیم رونیاز دستم ب جانیرا باه دفترچه
 بانک! قیاز طر ،یکن دایبابات رو پ یتونیراحت م یلیخ نیالناز، با ا -

 :دهمیمکث پاسخ م یاز کم پس
 ...ستمیمطمئن ن یول -
 شده. ریکه االن د فیح -
 .لرزدیو دستانم م کوبدیقلبم م جانیه از
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 شه؟یم یعنی -
 .میافتادیزودتر به فکرش م دیبا -
 آخه... محبوبه گفت... -
 ؟یواقعاً الزمه صبر کن یتا خودش دنبالش بگرده؛ ول ینکن یآره گفت که تو کار -
 هست که گفته صبر کنم. یزیچ هیخب حتماً  ده؟یبه ذهن محبوبه نرس نیا یعنی -
 :دیگویو م افتدیبه راه م کند،یرا پارک کرده بود آن را روشن م نیماش یاکه گوشه رسامیام
 .یبه فکر خودت باش دیتو خودت هم با یخانم به فکرته؛ ولدرسته که محبوبه -

فکر  یگرید زیچچیبه ه گذاردیکنم نم دایراه او را پ نیممکن است از ا نکهیو شوق ا داردیمرا به فکر وا م حرفش
 کنم.

از  شیمرا به عمارت برساند، پ ترعیسر خواهمیم رسامی. از امشودیتمام شوق و ذوقم کور م یلیل دنیند یادآوری با
 هم نگرانم شود. هیسم نکهیا

 .رومیسمت عمارت مآهسته به ییهاو باقدم شومیم ادهیپ نیاز ماش رسامیاز ام یخداحافظ با
 !ابدیکجا او را ن چیاما چشمت ه ؛یکن یشمارلحظه دارشید ی... برایبرو یکس داریاست با شوق به د سخت

تورا فراموش  دیجد یایو دن دیغرق در روابط جد ؟یمرا ببخش شودیبودم اما؛ م راهتمهین قیرف دانمیم جانم،یلیل
 نیتربزرگ نیکردم و ا یرا قربان زهایچ یلیخ امندهیساختن آ ی. من، به بهانهیآمدم؛ اما نبود دارتیکردم. امروز به د

 بود. امیاشتباه هجده سالگ
 :دیگویم یشاک هیسم گذارمیسالن که پا م به
 جان؟بچه هوی یالناز! تو کجا رفت -
 ... کار داشتم...دیببخش -
 را بدهم. شیتوانم پاسخ سوال ها یاگر بمانم، نم شتری. برومیداخل اتاق م عیو سر میگویرا م نیا

و  رمیگی.دفترچه را در دست مدیآیبه سراغم نم گرید هی. سمکنمیآن پرتاب م یو خودم را رو رومیتخت م سمتبه
 درکار نباشد. یبستبن بارنی. فردا به دنبالت خواهم آمد... کاش اکنمینگاهش م رهیخرهیخ

 .«96یشماره 
 ؟یاگه شک کنه بهم چ ریام -
 بکنه؟ خوادیم کاریبهت بده مگه چ خوادیشماره م هی -
 .ترسمیاسترس دارم... م یلیخ -

 .«97یشماره »
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 پاشو، پاشو شمارت رو گفت. -
 .ستمیایو بدون حرف م رومیمورد نظر م یباجه سمتبه
 بفرما؟ -
 سالم! -
 کارتون؟ دییسالم، بفرما -
 !خوامیشماره ازتون م هیخانم، من  دیببخش -

 :پرسدیم متعجب
 ؟یاچه شماره -
 تابهش برگردونم. خوامیشده. شمارش رو م زیبه حسابم اشتباه پول وار نفرهیاز طرف  -
 بانک بودن؟ نیهم یهایازمشتر -
 بله. -
 و شماره حسابتون. دیرو لطف کن ییکارت شناسا -

 :میگویم یو بادستپاچگ کنمیمکث م یکم
 ...یزدانی دیسع یآقا ن؟یشمارشون رو بد شهی. نموردمین یملکارت -
 .اریب فی. لطفاً بفرما باکارت تشرشهینم ییشناسابدون کارت -
 .کنمیدوره...خواهش م یلیراهم خ د؟یبکن شیکار هی شهینم -

 :دیگویدار مو کش یشاک یو بالحن کندیمکث م یکم
 حساب؟شماره -

 .گذارمیم زیم یدفترچه حساب را رو یباخوشحال
 دفترچمه. نیا دونم،یشمارش رو نم -
و دفترچه را  ردیگیو باز نگاهش را م دهدیو نگاهش را از دفترچه به من م داردیرنگ دفترچه را برمکم یاخم با
 .کاودیم
 حساب مال خودته؟ یگفت -
 خب، نه... من... -
 کنه؟یم کاریدفترچه دست شما چ نیاصالً ا -
 مونه...از آشناها یکیمال...مال  -

 .شودیبلند م ی. ازپشت صندلکندینگاهم م یبااخم
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 .گردمیچند لحظه صبرکن االن برم هی -
 !کوبدیاز شدت استرس محکم م گذارم،یقلبم م یو دستم را رو دهمیم رونینفسم را ب بارفتنش

 .کندیو او با نگاهش مرا به آرامش دعوت م گردمیبرم رسامیام سمتبه
 یهاو به دنبال همان خانم با لباس رمیگیو من، مجدد نگاهم را از او م بنددینقش م مانیهردو یهالب یرو یلبخند
 .گردمیبانک م یرسم

و بازهم به عادت،  دهمیرا تکان م میو مضطرب پاها اندازمیبه ساعت نگاه م شودیم یطوالن یکه کم برگشتنش
 .کنمیرا م امچارهیب یهاپوست لب

 :دیآیم ییصدا در احواالتم غرق
 .ایخانم لطفاً همراه من ب -

 :میگویلرزان م یکم ،ییو باصدا شومیم بلند
 چ...چرا؟ -
 کارتونه. یریگیپ یبرا -

. کنمیسست به دنبالش حرکت م ییها. باقدمنمیبینگرانش را م یو چهره اندازمیم رسامیکوتاه به ام ینگاه ابتدا
 .شودیم شتریلحظه ببهاضطرابم لحظه شود،ی. در که بسته مماندیو خود پشت در م کندیم یهمراه یمرا تا اتاق

 .کندینشسته است و باتلفن صحبت م زیرنگ، پشت م یاوشلوار سورمهبا کت سال،انیم یمرد
 .کنمیرا گوش م شیهاو صحبت ستمیایطور کنار در مو همان دهمینشستن به خودم نم یاجازه

 ه؟یاز قض دیاطالع دارپس شما  -
- ... 
 بده. شونیاز حساب خودتون به ا یحت یاطالع چیبله، اما حساب به اسم شماست بانک اجازه نداره ه -
- ... 
 .میبهتون اطالع بد میبله بله. باالخره موظف بود-
- ... 
 سرکارخانم، خدا نگهدار. ریخروزتون به-
 .کندیقطع کردن تلفن نگاهم م با
 .دینیبش دییبفرما -
 ...دیتونیخواستم ازتون اگه نم شمارههیچرا؟ من فقط  -
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پول براتون  یکه اشتباه نیدوماً شما ادعا کرد شه،یجرم حساب م نیا یاومد نجایا گهینفر د کیاوالً شما به اسم  -
 .میبه شما بد هامونیاز مشتر یاطالعات چیه میتونیشده! ما نم زیوار
 از آشناهامه... یکی. گفتم که حساب مال ومدین یمن...من به اسم کس -
باشه  یادهیچیموضوع پ میدادیچون احتمال م م،یو متوجه صحت حرف شما شد میتماس گرفت شونیبله و ما با ا -

 .دیزد یحرف نیدروغ همچکه شما به خاطرش به
 !ستین نطورینه ا -

 مکان را ترک کنم. نیا ترعیکه سر تابمیدر اعماق وجودم رخنه کرده و ب ترس
 .میاطالع بد سیموارد مشکوک رو به پل میبه هرحال ما موظف -

 در تبرئه کردن خود دارم. یو با تمام توان سع زندیحلقه م میهااز شوک حرفش اشک در چشم ناگهان
خواستم شماره  هیآخه؟ من... فقط  سی...چرا پلگمیدارم راست م نیدید نیآخه چرا؟ شما که تماس گرفت س؟یپل -

 !نیهم
 .آوردیآلودم دلش را به رحم ماشک یهاچشم

 .چندسالته؟یاطالع نداشت نیاز قوان دیشا ادینظر کم مبار گذشت کنم. سنت به نیا تونمیم -
 .جدهیه -

 ام بلغزد.بر گونه یتا مبادا اشک کنمیپاک م میهاچشمم را با دست یگوشه
 .دهدیتکان م یسر
 ...یبر یتونیم -

 :کنمیاز حرفش تکرار م متعجب
 برم؟ -
 !دییبفرما -
 !کندیبه در اشاره م و

 :پرسمیو م گردمیسمتش برم.بهدهدیبه رفتن نم تیاما قلبم رضا رومیسمت در مبه آرام
 د؟یاون شماره رو بهم بد دیتونیاگر با صاحب حساب برگردم. م -

 آورد. یرا باال م سرش
 .میاجازه رو ندار نیا ریخ -

سمتم به رسامیو بالفاصله ام شومی. از اتاق خارج مماندینم یباق یصحبت گریکه د دیگویرا چنان باتحکم م حرفش
 .دیآیم
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 ده؟یوروت پرچرا رنگ ؟یال شدیچ -
 ها؟ -
 نجا؟یچرا آوردنت ا-
 .زنمیزل م شیهاچشم به
 شماره رو بهم ندادن. -
 .شدیچ نمیکن بب فیتعر نیتو ماش میبر ایب -

 نی. سوار ماشکنمیم فیمو تعرموبه شیهرآنچه اتفاق افتاد را برا نیبه ماش دنیو تا رس رومیم رونیاز بانک ب هردو
 :دیگویم نیو درحال روشن کردن ماش شودیم یعصب یکم رسامیام رسدیم انیکه به پا میهاحرف ،میشویم
ازشون که بخوان زنگ بزنن به  یخواست یسرت کنن وگرنه چبهخواستن دست یابچه دنیزدن! د خودیحرف ب -
 س؟یپل

 :میگویو بالفاصله م اندازمیباال م یاشانه
 .گهیتو چشاش نگاه کنم د شهیکنم؟ اصالً روم نم کاریرو چ هیحاال سم-

 :دهدیمکث پاسخ م یو پس از کم دهدیتکان م یسر
 . خودت رو بابتش سرزنش نکن.یگشتیدنبال پدرت م ی...فقط داشتینکرد یکار -

کردم  یکاراش را برداشتم. من پنهانحسابش را چک کردم و دفترچه هی. من بدون اجازه از سمکندیآرامم نم حرفش
 را داشته باشم. هیسم یهاکردن به چشمنگاه یهم رو دیو حاال، نبا

ام بدرقه شیهادادن یشدن هم دلدار ادهی. قبل از پستدیایم یاگوشه رسامیام میشویبه عمارت که م کینزد
 ریو تصو کنمیرا زوم م میها. چشمندیبیرا م ییچشمم آشنا رود،یم نیدر ماش یرهیسمت دستگ.دستم که بهکندیم

 .شومیشدن منصرف م ادهی. از پشودیکوروش واضح م
 ؟یدلتنگم شد یزود نی: به همرسامیام
 :میگویبه حرفش م توجهیب

 اون کوروشه؟ -
 کدوم؟ -
 .کنمیم تیرا به آن قسمت هدا رسامیام یهاو چشم رمیگیرا نشانه م یانگشت سمت با

 :دیگویم نانیو با اطم کندیم نگاهش
 شو. ادهیآره خودشه، بزار بره بعد پ -

 است. رسامیام متفاوت از اماما دغدغه من؛
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گذراندن  یاز عمارت و تخت خوابش را برا ریبه غ ییموقع ظهر، کوروش جا نیندارم در ا ادیبه  کند؟یچه م نجایا او
 زشدهیر یها. با چشمکندیخلوت مرا شکاک و کنجکاو م یکوچه کیدر  دنشیزمان انتخاب کرده باشد! انتظار کش

 .رمیگینظر م ریاو را ز
و  شودیم شتریتوجهم به او ب شود،یم کیبه او نزد شتریقدر بهر چه د،یآیسمت کوروش مبه ادهیپ یدور شخص از

. دهدیکوروش م لیرا تحو رنگیمشک کیپالست کیداخل  یاکوتاه، بسته یکه آشنا هم هست! پس از گپ ییگو
از هرگونه  یکوتاه و عار دارید کی. شوندیم جداو از هم  دهدیتکان م یسر اندازد،یم یکوروش داخل بسته را نگاه

 !تیمیصم
 :پرسدیم رسامیام بالفاصله

 ؟یدیبود؟ تو هم د یاون چ -
 بود! نیمن هم هم سوال

 نه؟ زدنیمشکوک م یلی. خدمیآره، د -
 به خودش مربوطه. کنهیم یجان، اون هر غلطکارآگاه -

 :دهمیتکان م یسر
 باورکن فقط نگرانم... -
 نگران اون؟ -

 :میگویو م شومیم دستپاچه
 !ریعه ام -
 زهرمار! -
 .شودیسپرده م یکوروش به فراموش یهیقض سرعتبه

 آزرده خاطر شده است. ییو گو زندیحرف را م نیاش ااخم در چهره یباکم
 .کنمینگاهش م یو بالخند کنمیم سرخم

 .ی! قهر نکنیاو -
 .زندینم یحرف

 .ادیازش خوشم نم یدونی. وگرنه تو خوب مفتهیب یاتفاق ترسمیباورکن فقط م -
 و چندساله! ستیمرد ب نیا خواهد،یم دنیکشدلش ناز  ییگو و

 :میگویکشدار م یو بالحن زنمیدرشت شده مدام پلک م ییهاو باچشم کنمیتر مرا پهن لبخندم
 آخه؟ یبا من قهر کن ادیدلت م -
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 :دهمیادامه م و
 ؟یآشت -

 :دیگویم زیآمطنتیش یو با لحن کندیکج م لب
 وکوله کن، باشه.رو کج افتیکم ق -

 .شودیم دهیبرچ میهالب یاز رو لبخند
 لبش. یگوشه زیآمطنتیش یخنده نیاز ا شومیم یعصب یکم
 بکوبم تو سرت؟ فیک نیبا هم -

 :دیگویو م بردیدفاع باال م یرا با حالت شیهادست کنمیرا بلند م فیک کهنیهم
 چرا؟ یشیم یباشه قربونت، عصب -
که غوغا  یدانی...ممینگو یزی! چچدیپیدختر عاشق م نیا یهااش در گوشخنده ی. صداخنددیبعد هم بلندبلند م و
 .کندیم

 .زنمیسرد تا عمارت قدم م یهوا نیودر ا شومیم ادهیپ رسد،یم انیکه به پا مانیهاخنده
 را چه کنم؟ هی. آخ! سمافتمیم شیاتفاق چندساعت پ ادیباز هم به  و
 .شنومیرا م هیسم یکه صدا دارمیها برمسمت پلهبه یقدم گذارم،یبه عمارت م پا
 الناز! -
 .دزدمینگاه کنم و مدام نگاهم را م شیهابه چشم توانمینم یکه از شرمسار یدرحال گردانمیسر برم یآهستگ به
 بانک نه؟ یرفته بود -
 ...هیس... سم -
 :دیگویم یدلخور با
 ؟یگفتیقبلش به من م دینبا -

 :میگویو م میآیم نییرا که باال رفتم پا یاپله
 وقت...اون یبه محبوبه بگ دمیترس ی... ولیول ه؛یسم خوامیخدا شرمندم. معذرت مبه -
 :پردیحرفم م انیم
 ؟یکنیراجع به من فکر م یطورنیالناز؟ ا نمیمن خبرچ -
 !هینگو سم یطورنیتوروخدا ا -

 .اندازمیو خودم را در آغوشش م شومیم رهیخ شیهابه چشم شوم،یم کشی. نزددهدیتکان م یسر
 فکر کنم. یچیبه ه زارهیکردنش نم دایباور کن شوق پ هیسم -
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 را سد کرده است. میراه گلو یسنگ ییگو شودیآلود مبغض میصدا
 .هیسم شمیهم متنفر م از خودم گهید یرو ندارم اگه توهم از دستم دلخور باش یمن که جز تو کس -

تر دستانم را به دور بتوانم محکم شودیباعث م نیاز او بلندتر است و ا یقدم کم گذارد،یام مشانه یرا رو دستش
 گردنش حلقه بزنم.

 :دیگویو م کندیمکث م یکم
بد تورو  وقتچیوگل درت آوردم. مطمئن باش ه. خودم بزرگت کردم از آبیبرام ندار یفرق چیتو با دخترم ه -
 دختر. خوامینم

 .شودیخشک م میهارو گونه و اشک فشارمشیدر آغـ*ـوش م ترمحکم
 :پرسدیو او م میشویاز چند لحظه از آغـ*ـوش هم جدا م پس

 نه؟ ایشد  یحاال خبر -
 نه! -

 .کشدیم یقیعم نفس
 ناهار گذاشتم. ای. حاال برو لباسات رو عوض کن بشهیم دایغمت نباشه دختر. خدابزرگه پ -
 چشم. -

 .پرسمیکه م داردیسمت آشپزخانه برمبه یقدم هیسم
 ... کوروش هست؟یراست -
 .رونهینه از صبح ب -
 آها... -
 نیتر. خانه در ساکتستیتختش به خواب رفته است و کوروش هم که درعمارت ن یتاج رو. خانمرومیاتاق م سمتبه

 .بردیحالت ممکنش به سر م
 .ستمیایبخار گرفته م یهاشهیو پشت ش رومیاتاق م به

 !کشدیرا به رخ م شیو زمستان زور سرما ستیابر هوا
 .رومیم نییپا یو به طبقه کنمیرا عوض م میهالباس کنم،یمبل پرتاب م یرا رو یگوش

... 
و با  نمینشیتخت م ی. چهارزانو روشنومیتلفنم را م یونرمم بخزم صداگرم یپتو ریاز خواب، قبل از آنکه ز شیپ
 .شومیصفحه مات م ینام رو دنید

 .شوندیم دیسبز رنگ دچار ترد یلمس دکمه یبرا میهادست دنشیکه با د ینام محبوبه،
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تا  کندیآخر شبش را م یهم کارها هیشده، سم دهیاتاق به داخل تاب رونیاز ب یچراغ یاست و تنها سو کیتار اتاق
 راحت سر بر بالش بگذارد. الیبا خ

 .گذارمیو تلفن را کنار گوشم م کنمیسبز رنگ را لمس م نهیحبس شده گز یو بانفس شومیبه تلفن م رهیخ بازهم
 .زنمینم یحرف چیو ه کندیاز خط عبور م میهانفس یصدا
 .کندیقلبم را نوازش م شیآشنا یصدا

 سالم دخترم. -
- ... 
 ؟یکه رفت یازت ندارم. رفت یوقته خبر یلیخ -
 پاسخ دادن ندارم. یاز پشت تلفن هم رو یحت
اومدن و رفتن کار دزداست  یواشکیتوئه.  یکنم. پرورشگاه هنوز مثل خونه یادآوریرو  یزیچ هیزنگ زدم بهت  -

 ؟یو رفت یاومد یمکیبشنوم قا هیاز بق دیتو بازه. من با یبه رو شهیدر اونجا هم
 .شودیطلسم چندماهه شکسته م نیو ا میآیحرف م به
 محبوبه! -
 صدات تنگ شده بود دخترم. یقدر دلم براجان دلم؟ چه -

 .کنمیرا پنهان م میصدا لرزش
 من رو ببخش... -
 ها!صدات بلرزه نمینب -

 .دهدیم امیو محبوبه هم مدام دلدار افتمیهق مبه هق ناگهان
 محروم کرده بودم؟ یرا از چه کس خود

 ؟ی. تو چه کردیکرد رانی...ویبساز یاحمق! آمده بود یال
وساعت  کندیرا کوتاه م یصحبتمان به درازا بکشد. هرحرف دهدیاما او اجازه نم شوم؛یصحبت با محبوبه م مشغول
 .سپاردیبه خدا م یخداحافظ کیمرا با  شودیم کینزد شبمهیکه به ن
نداشت و من تاصبح در حسرتش  دارمیبه د یلیم دیبا او گرم صحبت شدم؛ اماشا دار،ید کی خیدر انتظار تار راستش

 غلت زدم! میدر جا
چون  ی. ترس از دست دادن پناهگاه محکمندینشیم میهابازهم خنده برلب شبیاتفاق د یادآوریو با  شودیم صبح

 دارم. یراحت سر بر بالش بگذارم. حاال حس بهتر یالیها باخشب گذاشتیمحبوبه نم
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 یگریراه د رسامیقول امبرسانم. به انیرا به پا تمامممهیبروم و کار ن دی. بازنمیوصورتم مبه دست یآب شوم،یم بلند
من و او  نیب یدست بکشم. فاصله یاز راه حل قبل یسادگ نیبه ا توانمیخواهم کرد. اما نم دایکردنش پ دایپ یبرا

 شماره بند است، فکرش را بکن! کیتنها به 
 .کنمینگاه م ستاده،یا نهیکه درون آ یدخترک یهانفس به چشمو بااعتماد به ستمیایم نهیآ کنار

ها که با قلب و چه شبیات محقق خواهد شد. تماس محبوبه از دسالهچند یایکرد و رو یخواه دایکه او را پ دانمیم
 .یبه قلب مشکالت برو یترس چیه یب شودیمحکم باعث م گاههیتک کیباورم نکرد. حس داشتن 

 امییو شال گردن کاموا اندازمی. شالم را سرم مبندمیم یرا با کش نازک و کوچک شیو انتها زنمیم را شانه میموها
 .آورمینم انیبه م یاما از مقصدم حرف دهم؛یاز رفتن به او اطالع م شیو پ گذارمینم خبریرا ب هیرا به دور گردنم. سم

تا متهم نشوم. پس از خواندن  میچه بگو دانمیقبل م یبر خالف دفعه بارنیو ا گذارمیبانک م یبه در ورود پا
 .نمینشیم یو پشت صندل رومیسمت باجه مورد نظرم مام بهشماره

 خانوم. دیسالم، خسته نباش -
 سالم، ممنون. -
 خواستمیبانک حساب داره فقط م نیا یکه تو دونمیهستم. م یزدانی دیبه اسم سع یمن دنبال شخص دیببخش -

 .دیشماره من رو بهشون برسون
 ها!بانکه نجایا میدیروابط نم وندیپ نجایخانم ما ا -
 .کردمیبهشون ندارم اگر مجبور نبودم ازتون خواهش نم یدسترس چیبله متوجه هستم؛ اما واقعاً ه -
 کارو انجام بدم. نیا تونمیمن نم -
 .ستین یار سختواقعاً ک کنمیخواهش م -
 .دیریوقت من روهم نگ دییخانم لطفاً بفرما -
 به حرف من گوش... لحظههیشما  -

 یروزیهمان کارمند د شومیو بالفاصله متوجه م نمیبیرا م ییآشنا یو همان لحظه چهره شودیبلندتر م یکم میصدا
 کرد. یشعبه معرف سیاست که مرا به رئ

 .شودیاز آنکه بخواهم سربرگردانم متوجهم م شیاما پ شود؛یقطع م عیسر میصدا
 :دیگویو متعجب م ستدیایم دنمید با
 ؟یخواستیشماره م یاومده بود روزیکه د یستین یعه... عه! شما همون -

 .اورمیتا به زبان ب دیآیبه ذهنم نم یحرف چیه کنم،یم سکوت
 :دیگوینشسته، م میروکه روبه یکارمند روبه
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 خانم؟ نیا خوادیم یچ -
 .میبانک برسون یهایاز مشتر یکیشمارش رو به  گهیبگم واال، م یچ -
 .شومیبزند بلند م یگریبخواهد حرف د نکهیاز ا شیپ
 د؟یبه حرف من گوش بد لحظههیفقط  شهیم -

 :دیگویاز حرفم م یشاک زن
 ...یمشکل درست کرد ،یوقت مارو گرفت اون همه روزیعجبا! خانوم شما د -
 :میگویو م پرمیحرفش م انی. مستیهم از او ساخته ن یو کار ستین شیب یکه کارمند مدانیم
 شعبه صحبت کنم؟ سیبا رئ تونمیم -

 از صراحت کالمم! کنمیم رتیح خودم
 .شدمیکجا حاضر نم چیه ییقبالً به تنها ی. حتشدمیو دستپاچه م کردمیحرف مکث م کیگفتن  یبرا ترهاشیپ

 رود،یسمت همان اتاق مخودش به یخالص یناسرانجام برا یهاکردناز بحث یمتعجب از رفتار من و عاص زن،
 .رومیسمت اتاق مبه زیو من ن دهدیورودم را به من اطالع م یسپس اجازه

 یمرد با داستان همخوان نیمنطق ا دیشا کنمیکردم؛ اما احساس م ییتقاضا نیچرا چن دانمیخودم هم نم راستش
 داشته باشد.

 یگوشه یلبخند دنمینشسته است.با د زیپشت م کیش یوشلواربا کت روز،ید یدهیو اتوکش سالانیمرد م همان
 :دیگویخاص م یو با لحن شودیم انیلبش نما

 !ییبازهم که شما -
 کند. یو او مرا به نشستن دعوت م شومیم کشینزد آرام
 .داردیرا از صورت برم نکشیو ع گذاردیالفاصله خودکار در دستش را کنار مب نمینشیم یوقت
 در خدمتم. دییبفرما ن،یبا بنده کار دار نیخب، گفته بود -

 همه سماجتم شده است. نیهم کنجکاو ا دیشا ای رسدیاز کارمندانش به نظر م صبورتر
 بانک گره خورده. نیدارم که به ا یمزاحمم؛ اما واقعاً مشکل دونمیم د،یببخش -
 . بفرما دخترم.یهست رشیگیپ قدرنیکه ا هیکار واجب نکهیمثل ا -
شرح  شیام را براتمام قصه یو بادرماندگ کنمیاعتماد م شوم،ینم انمیلحن ب رینمانده است. درگ میبرا یاچاره گرید
 شیدرد را برا نیو تنها ا رسانمیسخت را به گوشش م ییجدا نیتنها مفهوم ا ات،یوجزئ هاهیدور از حاش. بهدهمیم

 سازمیملموس م
 .رودیبه فکر فرو م یاو چند لحظه کندیم یاز صحبت کوتاهم، مکث پس
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 اد؟یشما برم یاز دست ما برا یخب دخترم، حاال چه کار -
 .دیبه من بد هاتونیاز مشتر یاطالعات چیه دیتونینم نیکه اومدم، شما گفت روزید -
 .گمیبله، هنوز هم م -
 ازش. دیدار یشماکه اطالعات کاف د؟یمن رو به دستش برسون یشماره دیتونیخب م -
 کاررا انجام دهد. نیاورا قانع کنم که ا کنمیم یتوانم سع تینها با

 !خواهدیام را از من مبعد شماره یا.چندلحظهرودیبه فکر فرو م بازهم
 خوب است! حالم
 ام.کرده دایپ یزندگ یادامه یبرا یاتازه شوق

از پشت خط  یو و کس دیممکن است هر لحظه تلفنم به صدا درآ میگویبا خودم م کنم،یروز صبح که چشم باز م هر
 خطاب کند!« دخترم»مرا 

امروز  میگویها هم م. آخر شبکنمیو صبحم را شب م گذرانمیها را به انتظار م. ساعتشومیم داریاز خواب ب باشوق
 هم هست. ییاگر نشد فردا

 منتظرم نگذار. نیاز ا شیب زم،یعز پدر
 الناز؟ الناز؟ -

 :میگویبلند م ییو باصدا رومیکنار در اتاق م شوم،یتخت بلند م ی. از روزندیافکارم را برهم م هیسم یصدا
 ه؟یبله سم -

 .رومیو به آشپزخانه م کنمیبه تن م ی. لباس مناسبشنومینم ییصدا
 ه؟یسم یکارم داشت -
 برات بکشم. نیبش ایست دخترم. بغذا آماده -
 ؟یخودت چ -
 .امیتاج رو بدم مخانم یغذا -

 :میگویو با لبخند م دهمیتکان م یسر
 مونم. یپس منتظر م -

 .زندیم یدرپاسخ، لبخند اوهم
 .کنمیرا کنار در احساس م یکه حضور کس زنمیم یناخونک زیم یرو یو به ترش نمیشیم زیم پشت

 :دیگویم یاسالم و حرف اضافه چیه یاست. ب کوروش
 بگو غذام رو ببره اتاق. هیبه سم -
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 .ماندیبدهم، اما منتظر نم یپاسخ خواهمیم
 «.زنهیپرو! انگار داره با کلفتش حرف م یپسره »

خانم تاج را بدهد و برگردد، شکم  یغذا هیکه تا سم دانمی. مکشمیغذا م شیو برا رومیسمت گاز مبه غرغرکنان
 .رسندیکوروش با مغزش به تفاهم نم

. با آرنجم در را ستیبه در زدن ن یازی. در باز است و نرومیسمت اتاقش مو به گذارمیم ینیشده را در سآماده یغذا
 .گذارمیم زشیم یجا رورا همان ینیو س زنمیکنار م یکم
وحواس را از برف از پشت پنجره، هوش دیسف یهاآمدن، ناگهان دانه رونیاز ب شینجا ندارم؛ اما پدر آ یگرید کار

. تازه شومیبرف نشسته در باغ م نیبلور یهادانه یو مشغول تماشا رومیپنجره م یسو. با لبخند بهپراندیسرم م
باغ  ریو با دل کندن از تصو مانمیپشت پنجره م یبرف امسال است. کم نیاول نیاست؛ اما ا دهیرس مهیزمستان به ن

هم  ادی. سطل زباله، آن هم وسط اتاق! از صاحب اتاق زکندیبرخورد م یبه جسم میاما پا گذارم؛یبه عقب م یقدم
 !ستین دیبع

عکس طناز را  کنمیو دقت که م شومیم ترکی. نزدشومیداخل سطل زباله، کنجکاو م یعکس پاره شده بهنسبت
 .شیهالب ی. باهمان لبخند طناز گوشهنمیبیم
 «.ادیباالخره داره باهاش کنار م »
از ذهنش  یسادگ نیهمموضوع به نیا کردمی. تصورش را هم نمکشمیم یقیو نفس عم میگویم رلبیجمله را ز نیا

 پاک شود.
 !نمیبیم بر چهره ظیغل یاما در چهارچوب در صاحب اتاق را همراه اخم کنم؛یشدن از اتاق را مخارج قصد

 ؟یکنیم یچه غلط نجایا -
 .افتدیترس به جانم م اش،یلحن عصب از
 غذات رو واست آوردم. ،یچیه -

 .افتدیداخلش م یهابه سطل زباله و عکس نگاهش
 .رومیعقب مبه یو از ترس قدم شودیم کمینزد
 فوضول. یدختره کنمیچالت م جانیهم نمتیبب نجایا گهید بارهی پره،یوچالت هرز مچش یادیز -

 .چدیپیاش در گوشم مآزاردهنده ی. صداداردیتمام خانه را برم شیصدا
 :میگویم میدر صدا تیعصبان یو با کم دارمیبرم میهاگوش یرا از رو دستم

 رو برات آورده... یکوفت یچه خبرته؟ گفتم که اون غذا -
 :دیگویم یگرید ادیو بافر اندازدیم نییپا زیم یرا از رو ینیس ناگهان،
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 هم از غذات. نی! ارونیب یگمشو بابا...هر -
سرعت از هم بلند شود، پس به هیسم یرو شیصدا خواهمی. نمشودیهراسان در چهارچوب در اتاق ظاهر م هیسم

 .کوبدیو او هم بالفاصله در را با تمام توانش به هم م رومیم رونیاتاق ب
 «!یچه مرگشه. عوض ستیمعلوم ن یاحمق روان »

 :دیگویو م کشدیرا م نمیآست یگوشه هیسم
 ...شنوهی! مسیه -
 بزار بشنوه... -

 .ردیگیرا به دندان م نشییپا لب
 ؟یکردیم کاریکرد؟ تو، تو اتاقش چ یطورنیچرا ا شد؟یچ -

 .کنمیم فیتعر شیرا برا شیپ یو چندلحظه برمیاورا به آشپزخانه م نم،یبیرا که م هیسم یدهیپررنگ یچهره
 دهدیهم مدام سر تکان م هیآرام شوم. سم یتا کم نمینشیم یصندل ینامنظم شده، رو میهاهم از ترس نفس خودم

 :دیگویم رلبیو ز
 کنه. ریخپسر رو به نیخدا آخر عاقبت ا -

کند؛  ریخخدا آخروعاقبت مارا به دیبگو دیبا هیدر تناقض باهم و ترسناک شده است. سم شیهارفتار بیعج کوروش،
 هیاگر قبالً بود به گر دی. شادانمیام، نممن مقاوم شده ایعادت شده  ای. گذاردیبرمن نم یریتأث شیرفتارها گریاما د

 یاما باز هم حس آمدن روزها کند؛یفروکش م یکم تمی! عصبانزندیهم به سرم نم هیگر الیاما خ نشستم؛ینم
 دستش بدهد؟ یکوروش هستم، نکند کار یرفتارها نی. راستش... نگران اکندیذهنم را آشفته م کیتار

بود و  رسامیلحظه ام نیکاش در ا کنمیو آرزو م گردمی. به اتاق باز مکشدیبه غذا نم لمیم گریاز آن دعوا،د پس
 مرا آرام کند.« نگران نباش »یجمله کیبا  توانستیم
 .رومیپس خودم به سراغش م ست،ین او
حوصله  ییاما اوهم گو رم؛یگیقرض م ریام توسط کوروش را از اماز آرامش ربوده شده یو کم زنمیاو حرف م با

به ازدواج  شیهایحوصلگ یب نیاست که نکند ا نی. ترسم از ادیگویاست و نم ریگدل ییاوهم از جا دیندارند. شا
. دهدیفکر آزارم م نیطناز نگه داشته و ا یرا برا لبشاز ق یااو هنوز گوشه کنمیاحساس م یطناز مربوط شود؟ گاه

 ذهنم هستم! شانیافکار پر نیکردن خود، با انگران یمن خدا
 .رسانمیظهر را به شب م گونهنیو ا فتدیتا مبادا چشمم به کوروش ب میآینم رونیتا شب از اتاق ب آمدهشیاتفاق پ با

اوهم از  کندیم الینشسته، مدام با خود فکروخ شیطور که در جاو همان رودیبه رخت خوابش م هیخواب سم هنگام
 کوروش نگران شده است. یهارفتار
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 «خبره...چه دونهیتاج نم. خداروشکر که خانمیزن رو نگران کرد نیا یطورچه نیخدا لعنتت کنه کوروش. بب »
 .نمینشیتخت م یو رو دارمیاز بالش برم سر
 ؟یتو خوب ه؟یسم -

 .کشدیزدن با خودش ماز حرف دست
 ؟یدیخوب باشم؟ رفتارش رو ند زارهیپسر م نیا -
 بهش فک نکن. قدرنیکرد. ا یکارهیبود  یخب...حاال عصب -
بشه من خودم رو  شیرو نداره، اگه طور یپسر کس نیچه مرگشه آخه... خدا ا ستی. معلوم نگمیکار االنش رو نم -

 بود؟ یقدر عصبچه یدی. الناز، نددونمیمقصر م
 دهم. یاز اندازه بود؛ اما مجبورم که با دروغ به او دلدار شیب تشیحق با اوست. عصبان د،یگویراست م هیسم
 ...گهیبوده د نیهم شهیاون کالً اخالقش گنده! هم -
 واال... دونمیبگم... نم یچ -
 امروز. یخسته شد یلیبهش فکر نکن. بخواب خ -
خونه هم افتاده گردن  یکارا اد،یهم کار دارم فردا. مستخدم خونه هم که چند وقته نم یبخوابم که کل رمیآره بگ -

 جمعش کنم. دیشده... فردا با یکیپسره هم که با کثافت  نیمن. اتاق ا
 ه؟یسم -
 جانم دخترم؟ -

 :میگویخواب شود و م یتا آماده کندیرا پهن م شیپتو
 کمکت کنم حداقل فردا رو... ینذاشت وقتچیه -

 .پردیحرفم م انیم عیسر
 ؟یخدمتکار ؟مگهیکار کن یخوای. میمثل مهمون من یبمون نجایهم که ا گهی... صدسال دزکمیدخترجان... عز -
 :دیگویو م خزدیم شیپتو ریز
 ناراحت نکن. نیاز ا شتریحرفا نزن، من رو هم ب نیاز ا گهیبخواب. د ریبگ -

تاج را خانه و خانم یاو دست تنها تمام کارها نمیبیم نکهیتا مبادا به قول خودش ناراحت شود؛ اما از ا زنمینم یحرف
 نی. اکنمیم یدلسوز شیتصور کند برا هیسم خواهمیهم نم ی. از طرفشومیسخت از خود متنفر م دهد،یانجام م

 .دآن را درک کن یکس خواهمیو نم شناسمیحس را خوب م
دارم.  ادیرا به  امیهستند. هنوز هم زمان کودک ایاحساسات دن نیترزیانگو ترحم نفرت ی. دلسوزگذارمیبر بالش م سر
 ی. گاهشدیبه من عوض منسبت دشانیهستم، د یدخترک پروشگاه کی دندیفهمیم انمیکه دوستان و اطراف یزمان
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هم  ییهااکثراً تنها بودم. آن حیتفر یهاو زنگ دادندینم هرا شانیهایموضوع در باز نیسنم مرا بخاطر ادوستان هم
مدرسه است!  یهمان دخترک پروشگاه نیا گفتندیو م داندیمرا با انگشت نشان م تیمهربان بودند، نها یلیکه خ

 حیجترحم تر نینکردن را به ا ی؛ اما من همان بازکنند یکه با من باز دادندیافتخار م ،یهم از سر دلسوز یگاه
 .دادمیم

 .گذارمیتر از بار ترحم است. پس او را راحت مسبک ی. بار خستگکنمیدرک م توانمیرام هیحس سم حال،
 .رومیهرشب به خواب م یاهایو با رو بندمیم چشم
ر که مدام با خود کلنجا شنومیرا م هیسم یصدا شوم،یکه م تراری. هوششومیم داریاز خواب ب ییهاقدم یبا صدا صبح

 .رودیم
 .رومیو سمت صدا م پرمیترس از جا م با

 .نمیبیباال م یطبقه یرا در راهرو هیسم
 :پرسمیبلند م باًیتقر ییو باصدا رومیسمتش م یبانگران

 شده؟یچ ه؟یسم -
 .گذاردیم شیهالب یاش را روانگشت اشاره ند،یبیکه م مرا
 تاج نشنوه!! خانمسیه -

 .میگوینم یزیو چ شومیم مبهوت
 .افتمیبه دنبالش راه م شیهااز رفتار خبریو من هم ب رودیبه اتاق م هیسم
 .زندیم شیرا به زانوها شیهاو مدام دست ندینشیتخت م یرو
 .شدهیتوروخدا بگو چ ،یمردم از نگران هیسم -

 :دیگویو م کندیمکث م یکم
 بود کَفِش آخه. ختهیکنم. غذا ر زیصبح گفتم برم اتاق کوروش رو تم -
 خب؟ -
 :دهمیادامه م یعصب یحالت با
 بهت گفت؟ یزینکنه چ -
 تو سرشه! یچ ستینگرانم! معلوم ن یلیکردم. نگرانم...خ داینه... نه... خونه نبود اصالً. فقط اونارو تو اتاقش پ -
 .کندیاتاق اشاره م زیم یرو یهایزمان به بطرهم و
 .کندیالـ*کـل توجهم راجلب م یهایبطر روم،یم زیم سمتبه

 .کشمیم یقیاما بعد نفس عم ؛شومیشوکه م یکم اول
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 ه؟یسم ینگران نیخب واسه ا -
 .دهدیتکان م یمنف یبه نشانه یسر
 کاش فقط همون بود! -
 .کندیرا باز م یو در بطر دیآیم هایسمت بطر به

 !اندازدیرا به سوزش م میهاچشم اشیو شدت تند رسدیبه مشامم م یتند یبو بالفاصله
 :دیگویو کالفه م بنددیرا م یسرعت در بطربه هیسم
 رو نداره. یچیطاقت ه گهید رزنیپ نینگرانم کرده الناز. ا کنهیکه داره م ییوآمدش، غلطارفت تش،یعصبان نیا -

 .شدیپسره هم راحت م نیاز دست ا شدیبشه، کروکور م لیعل نکهیا یجابه کاش
 :پرسمیلرزان م ییترس و صدا با
 د؟یاس -
 .دیدیطناز را م یهااگر عکس شدیصدها برابر م هیسم ی. نگرانشومیحدسم م یسکوتش متوجه درست از
 :میگویو م کنمیاما پنهانش م شود؛یم شتریلحظه ببهو لحظه کندیدر وجود من رشد م ینگران نیا

 بکنه! تونهینم ی.کارهینگران نباش سم -
 .ندینشیتخت م یو لبه زندیم یپوزخند

 نگران باشم. یخودیخدا کنه...فقط خداکنه من اشتباه کنم و ب -
 برپا شده. یاما در دل خودم آشوب کنم؛یدادنش م یدارو شروع به دل زنمیتخت، کنارش زانو م نییپا

 شانیهارا به جاآن خواهدیو از من م دیگویم هارایبطر قیمحل دق شودیتر مآرام هیبعد که سم یقهیدق چند
 .شودیم شیبه کارها یدگیو مشغول رس رودیتاج مبازگردانم. خودش هم به اتاق خانم

که بودند قرار دهم.  ییجاهمان هارایتا بطر رومیآسوده به اتاقش م الیبا خ ستیکوروش در خانه ن دانمیم چون
 روز آن هارا برداشته است.. حتماً هماننمیبیز را در آن نمطنا یهاو عکس افتدینگاهم به سطل زباله م

 یرا کنار زد و برا لیوسا یکییکی دیشلوغ است که با زیم یبگذارم؛ اما آنقدر رو زشیم یرو هارایبطر خواهمیم
 یچند بسته افتد،یم نیو به زم کندیبرخورد م یکوچک یناگهان دستم به جعبه یشلوغ نیا انیجا باز کرد. م هایبطر

 .شودیمو کف اتاق پخش  زدیریم رونیاز آن ب درنگیکوچک سف
 «!ی! خاک تو سرت الیوا »
و  نمینشیم نیزم یکوچک را بدانم، با زانو رو یهاداخل آن بسته اتیمحتو آنکهیو ب میگویم رلبیجمله را ز نیا

از چشمم پنهان  شانیاند، تعدادپخش شده نیاما چون کف زم ست؛ین ادی. تعدادشان زکنمیشروع به جمع کردنشان م
 مانده است.
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 .گردانمیو به سرعت همه را داخل جعبه برم دارمیتخت برم ریبسته را از ز نیو آخر شومیم خم
 هارایو بطر کنمی. از ترس هول مبرمیبه آمدن کوروش م یموتور، پ یشدن در باغ و صدا دهیکوب یصدا دنیباشن

 دیسف یاما هنگام خروج از اتاق بسته گردد؛یو اتاق به حالت اولش باز م نمیچیم زیم یگفت، رو هیطور که سمهمان
بسته را داخل  کنم،ینم دایفرصت بازگرداندنش به جعبه را پ گریدها جامانده. آن ریکه از سا نمیبیرا کنار در م یرنگ

 .شومیسرعت از اتاق خارج مو به گذارمیم بمیج
 .شودیو داخل م کندیکوروش در را باز م رسم،یباال م یو به راهرو دارمیپله را برم نیآخر کهنیهم
 یرا رو گرمیسپس دست د کشمیم یقیو نفس عم کنمیدستم را به نرده قفل م نم،ینشیآخر م یهمان پله یرو

 کنمینامنظم قلبم را حس م یهاو تپش گذارمیم امنهیسـ*ـ یقفسه
 «. کم مونده بود از ترس سکته کنم.تییهوی یوآمدهارفت نیا لعنت به خودت و »

 :دیگویاز پشت سر م یآرام یلحظه صدا نیدرهم
 شون؟یگذاشت -

 است. هیسم
 :میگویو آرام م کنمیپشت سر نگاه م به
 آره. -
 .واریکه پر بود، پشت همه بودا. سمت داون -
 درست گذاشتم. -
 نمون. نجایخب پاشو...پاشو برو تو اتاق ا -

 یو بسته برمیلباسم م بی. دستم را داخل جبندمیو در را پشت سر خود م رومیسمت اتاق مو به دهمیتکان م یسر
 .آورمیم رونیرنگ را ب دیسف
 «گه؟ید هیچ نیا »
 میموها یو از آزاد کنمیرا از آن جدا م می. کش را از موهاکنمیآن رها م یو خودم را رو رومیمسمت تخت  به

 .ردیگیذهنم مورد هجوم افکار آزاردهنده قرار م دیاس یبطر یادآوریکه با  کشدینم یاما طول برم؛یلـ*ـذت م
باشد؛ اما از  دهیاز طناز تدارک د ریغ یکس یرا برا دیتصور کنم اس توانمی. نمکنمیفکر م شیکوروش و رفتارها به

 منفور و پست باشد. حدنیباورکنم که کوروش، تا ا توانمیهم نم یطرف
 .ماندیناآرامم، آرام م الیو خ دانستمیاز دست من ساخته است؟ کاش موضوع را نم یچه کار اما،
 شیب دیچرا با دیگویدر مغزم م ییصدا یاز دستش ساخته باشد؛ اما از طرف یکار میبگو رسامیاگر ماجرا را به ام دیشا
 طناز کنم؟ ریرا درگ رسامیام نیاز ا
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 نیداخلش را بشناسم. در هم اتیو دوست دارم محتو کنمیمدام به آن نگاه م رم،یگیرنگ را در دست م دیسف یبسته
پاسخ  یبرا یتعلل چیپشت خط است و ه رسامیام کنم،یآن نگاه م یو به صفحه کنمیلحظه لرزش تلفنم رااحساس م

 .ستین زیدادن جا
 .شومیم ریو گرم صحبت با ام کنمیرا فراموش م شیچند لحظه پ یهیقض یکل به
 .ریخسالم، صبح به -
 .یخوابیمثه خرس تا لنگ ظهر م شهی. همیباش داریموقع روز ب نیا کردمیسالم. فکر نم کیبه به! عل -

 :میگویو م کنمیم یاخنده
 خونه. نیتو ا رهیخب حوصلم سر م -

 .دهدیمرا، او ادامه م یخنده
 گ شده!زنگ زدم بگم دلم واست تن -

 پاسخش را بدهم. کنمیکه فراموش م شومیم شی. آنقدر محو لحن وصداندینش یم میهالب یرو یپهن لبخند
 غش کرد بچه! -

 :دهمیو پاسخ م کنمیم یبلند یخنده
 نه؟ یکن تیمن رو اذ ادیخوشت م ر،یام -
 سر تو گذاشتن.داره سربه یفیچه ک یدونینم یوا -

 :میگویو م کنمیعوض م بارهکیرا به  بحث
 واسه عمل؟ یوقت گرفت -
 .راندیاوهم مثل من بحث را سمت موضوع دل خواهش م و
 نمت؟یبب یک -

 :میگویم یبلند باًیتقر یباصدا
 و توها! دونمینه، من م یاگه بگ -
 خب! مگه جرئت دارم بگم نه؟ ترسهیم خانمهینزن سم غیج -

 .نمینشیتخت م یو رو شومیبلند م میو از جا شومیم خوشحال
 ر؟یام یگیراست م -
 عمل گذاشته برام. خیقبلش تار یول رهیم رانیاز ا شهیواسه هم گهی. دکترم چند وقت دزمیآره عز -

 :میگویملموس م یو و با بغض زندیدرچشمم حلقه م اشک
 ...یلی... خریخوشحالم ام یلیخ -
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 .کندیحالش را دگرگون م رسدیکه به گوشش م بغضم
 :دیگویبلند م باًیتقر ییباصدا

 ؟یکنیم هیگر یجان دلم! دار یا -
 .افتمیم هیو به گر شودیتر مو بزرگ کندیناز م رسامیام یکه برا ییگو میحرفش بغض در گلو نیبا ا و

 .شنودیرا م امهیگر یو صدا دهمینم یپاسخ
 برم واسه عمل؟ یخودت نگفت ه؟مگهیواسه چ هینکن. گر هیگر زمیالنازجان، عز -

 :میگویو م کنمیرا مهار م بغض
 ...هیاز خوشحال -

 :دیگویو سپس م کندیمکث م یکم
 !نی... همیزدلیعز -
باشم؟ محال  نیرا داشته باشم و غمگ رسامی. امردیگیو شدت م زندیحلقه م میهادر چشم شتریاشک ب شیهاحرف با

 کجا؟ یست، وگرنه من کجا و خوشبختجان گرفته ا شیهاگفتن زمیمن با عز یایاست!دن
پنهان  یو اوهم برا دارمیوا م هیهم به گر رسامیام ییرا تمام کنم گو امهیگر توانمیو نم گذردیکه م یالحظه چند

 .کندیو تلفن را قطع م کندیم نیفردا مع یرا برا یاش، قرارگرفته شده یکردن صدا
 میآن را برا یباشد. چه کس یاز شدت خوشحال هیگر یکس یآرزو برا نیباتریز دی. شاختهیام با هم درآمو خنده هیگر

 آرزو کرده است؟
 تا فردا از راه برسد. گذرانمیروز را م رسام،یام داریاز د سرخوش

... 
بگذارد تا به  لچریو یوزنش اورا رو ینیو سنگ هایاز تخت جدا کند، با تمام سخت یتاج را کمخانم کندیم یسع هیسم

 عوض شود. شیوهواحال یقول خودش کم
که به او  خواهدیپس به ناچار از کوروش م ست،یها کار سختاز پله لچرشیآوردن و نییکردن او از تخت و پا بلند

 کنمیاش مباز اتاق نظاره مهیکمک کند و من هم از پشت درن
 ستین نیزم یرو یاما برف ده؛یهوا به اوج خودش رس یسردبروم.  رسامیام داریتا به د شمارمیساعت را م تاککیت

 .شودیآب م دیرا پوشانده بود، با تابش خورش نیهم که زم یو همان مقدار
قدم  یکنم و کم داینجات پ یحوصلگیب نیتا از شر ا شومیبه قرارمان مانده اما آماده م یهنوز چند ساعت نکهیا با

 بزنم.
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در دستش  یکوروش با همان بطر روم،یم ترنییکه پا یا. پلهشنومیرا م یناواضح یصدا شومیاتاق که خارج م از
 .شودیاز در خارج م

 .کندینگاه م یکه خروج کوروش را پنهان نمیبیرا کنار آشپزخانه م هیسم
. گرددیبه آشپزخانه برم یحرف چیهیب هیو سم میخوانیاضطراب را در وجود هم م گریکدیبا نگاه به چشمان  هردو

 .نمیبیو موتورش را هم در باغ نم ستیاز او ن یاما خبر گردم؛یو به دنبال کوروش م شومیسرعت از عمارت خارج مبه
به سرش  یاکه مبادا کوروش فکر احمقانه کنمیو مدام با خودم فکر م کنمیرا م میهاشدت اضطراب پوست لب از

 .شومیکه متوجه گذر زمان نم کنمیم یرا ط ریتمام مس ادهیو پ شومیقدر در افکار خود غرق مبزند؟ آن
 شود. شیدایتا پ مانمیم رسامیکوتاه منتظر ام یمدت تنها

 است. ریموضوع را فراموش کنم؛ اما وجدانم تماماً با مغزم درگ کنمیم یسع دنشید با
 باخبر بود و آرام ماند؟ یاحادثه نیاز از وقوع چن توانیم مگر

 .شومیم نشیو من سوار ماش کندیم یسالم گرم دنمیبا د رسامیام
 ندارد. یآرامش چندان دوام نیاما ا رم؛یگیآرام م یگرمش کم یسالم و احوال پرس با
 !رسامیام ایرکردید -
 خونه آقامحسن بودم. -
 .شودیم دهیبرچ میهالب ینام لبخند از رو نیا یادآوری با

 مدام آنجا باشد؟ دیبا رسامیام چرا
 و در کنارش باشد؟ ندیرا بب ریاز من، ام شتریب تواندیکه چرا طناز م کندیدر وجودم رخنه م یحس حسادت راستش

 ه؟یخبر از طناز؟ مراسمش کآها... خب چه -
 بود من مجبور شدم برسونمش. رگاهیآقامحسن تعم نیشد ماش ریروزا، االنم به خاطر اون د نیهم -
 کجا؟ طناز رو؟ -
 ...گهیحرفا د نیو ا یعروس یدایبره بازار خر خواستیآره، م -

 !شومی. از طناز متنفر مردیگیقلبم م یالحظه
 اورا برساند؟ دیبا رسامیام چرا

 خبرم؟یدو باشد و من ب نیا نیب یهنوز حس نکند
طناز  دیآیبشود. راستش چندان هم بدم نم خواهدی. اصاًل بگذار هرچه مافتمیکوروش م ادیبه  روم،یفکر فرو م به

 را بدهد! شیهاتاوان رفتار
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خوشحال شوم؛ اما  یکس یبا نابود کردمیتصورش را هم نم چگاهی. هدهدیدر لحظه خودش را نشان م یبدجنس
 شومیمصمم م شتریفکر ب نیمدت، مسببش طناز باشد. با ا نیا یهامالقات کردن ریها، دپاسخ دادن رید نیا دیشا

 دهد. یرو یممکن است اتفاق تلخ لحظههر  دانمیم نکهیسکوت کنم. با ا دانمیکه در مقابل هرآنچه که م
 رونیب بمیکه باخودم به همراه آوردم. آن را از ج افتمیم یرنگ دیسف یاز چندلحظه سکوت ناگهان به فکر بسته پس

 :میگویو با خنده م کشمیم
 .دمیتو اتاق کوروش د یچ ی... اگه بدونیراست -
 جان؟فوضول یدید یچ-

 .آورمیم رونیب فمیو بسته را از ک کنمیم یاخنده
 :دیگویم ردیبگ ابانیو چشمش را از خ ندیآنکه بسته را بب بدون

 .دارهیخبر نداره پوآرو تو خونه نگه م چارهیکوروش رو، ب نیا یکچلش کرد -
 دوام ندارد. ادیخنده ز نیاما ا خندد؛یم طنتمیبلندبلند به ش و

 ...رمیگیم شیرورا روبه بسته
. کندیبه آن نگاه م ترقیاما چندلحظه بعد دق رد؛یگیو نگاهش را م اندازدیبه آن م ینگاه مین ،یتوجهیبا ب ابتدا

 .شودیم دهیشن نشیماش یهاکیالست شدندهیکش یو صدا زندیترمز م ی. روشودیسرعت رفتارش عوض مبه
 .کندیلمسش م یو کم کندیآن را باز م رد،یگیرا از دستم م بسته

 .شودیم رهیبه صورتم خ یعصب ییهاو با چشم رودیدر هم فرو م اشدهیکش یابروها
 کنه؟یم کاریدست تو چ نیا ه؟یچ نیا -
 .شودیاز دهانم خارج نم ییصدا اشیحرکت ناگهان از

 :دیگویبلندتر م ییباصدا
 کنه؟یم کاریدست تو چ نیگفتم ا -
 تو اتاق کوروش بود... -
 ؟یبرش دار دیتو با فتهیهرجا ب یتو اتاقش! هرچ یرفت یاصالً تو غلط کرد -
 من... برش نداشتم... -
 ؟یپس چ -

 :میگویبلندش م شیاز صدا کالفه
 !ریداد نزن ام -
 رون؟یب یآورد یمثالً با خودت برش داشت هیاسباب باز یفکر کرد ه؟یچ نیا یدونیاحمق! آخه م -
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 :پرسمیتعجب م با
 آوردم از تو بپرسم. ه،یچ دونستمیکه نممن ه؟یخب چ -
 .شودیم ادهیپ نیبدهد از ماش یپاسخ آنکهیب

برود.  نیتا از ب کندیآن را پخش م شیهاو با کفش زدیریجوب م یتکه برف گوشه یو آن را رو کندیرا باز م بسته
 .کندینگاهم م نیماش یشهیاز ش سپس

 احمق! ستشهیمواد مخدره! ش -
 .شودیم شتریو تعجبم هر لحظه ب شومیم رهیبهت به او خ با
 .شودیم نیسوار ماش رسامیام
 ...ی. پسرهناستی! اخالق گندش بخاطر ایکنیم یزندگ جاهی یآدم معتاد دار هیبا  -

 :دهدیو ادامه م کندیم نگاهم
 .خانمهیالناز! هم خودت هم سم رونیب یایاز اون خونه ب دیبا -

 .دهدیرا ادامه م شیهاحرف ندیبیرا که م سکوتم
 ها؟ ؟یآشغاالرو برداشت نیتو اتاق اون و ا یرفت یتو رو چه حساب -

 .میآیبه خودم م کشدیم رسامیکه ام ییادهایبافر
 با توام -
 .کنمیمن هنوز در سکوت کامل به کوروش فکر م و
 .کندیقلب ناآرامش را آرام م ق،یعم یهاو با نفس کندیرا کنترل م تشیعصبان یکم رسامیام
 شود. یو بازهم عصبان میبه او بگو یزیچ دیاس یاز ماجرا ترسمیم
 کنم؟ کاریچ دیبا
 ببخش سرت داد زدم. -
 .شومیمتعجب م ت،یو لحن آرامش پس از آن همه عصبان یحرف ناگهان از
 .گمیم یچ ستیدست خودم ن گهی. دنمیبیم نارویا شمیم نگران -

 .زندیحلقه م میهادر چشم اشک
 کنم؟ انـتیآدم خــ ـ نیبه احساسات و اعتماد ا توانمیم

 بخشد؟یمرا به خاطر سکوتم م دیایقرار است چه بر سر طناز ب دانستمیبعدها بداند که امروز م اگر
 خودم را ببخشم؟ توانمی... ماصالً
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اورا نجات دهم؛ اما  توانمیم نجایشود و من ا کیبه طناز نزد دیاس یشهیممکن است کوروش با آن ش هیثانبههیثان
 ام.سکوت کرده

 .لرزدیشدت اضطراب تمام تنم م از
 .افتدیو به راه م کندیرا روشن م نیماش رسامیام
 سکوت ادامه دهم. نیبه ا توانمینم گری! دنه

 بزن به طناز! زنگ
 ؟یچ -

 .شودیو او متعجب م زنمیم ادیعوض شده باشد! من فر مانیجا ییگو
 گفتم زنگ بزن به طناز. -
 .زندیزل م میهابابهت به چشم رسامیام
 :میگویم شودیکه در آن حس م یو لرزش میترس ملموس در صدا با
. میکرد دایپ دیاس شهیش هیهم تو اتاقش  شیبود و چندروز پ یعصب یلیکو...کوروش رفته دنبال طناز! از دستش خ -

 ...دمشید رونیب امیمن از خونه ب نکهیقبل از ا رون،یامروز اون رو با خودش برد ب
 .کنمیهم شک م میهادر درست تلفظ کردن حرف یکه حت میگویرا تندتند و بدون مکث م میهاحرف چنان

 .دیآیبلندم به خودش م یبا صدا بارنیکه ا کندیمنگاهم  م،یهاکه مات مانده از حرف یابا چهره رسامیام
 .کنمیم فیرو تعر یچتوروخدا زنگ بزن بعداً همه ریام -
 ...اخدای...اخدای -
 :دیگویلب م ریو مدام ز ردیگیو تلفنش را در دست م دهدیپدال گاز فشار م یرا رو شیپا
 ...یرو... بردار لعنت یبردار... بردار گوش -
به  یاو من لحظه کندیجمله را تکرار م نیزده است و مدام ا رونیب اشیشانیپ یهاو شدت ترس رگ تیعصبان از
 مضطرب است! شیچگونه برا نیدارد. بب یکه طناز هنوز هم در قلب او جا کنمیفکر م نیا

 رسامیام یموضوع را برا تیکه جد ی. هنگامدهمیافکار پروبال م نیلحظه به ا نیکه چرا در ا ردیگیرا م امقهی وجدانم
 که سکوتم را شکستم. میگویلب خداراشکر م ریز نمیبیم
 .زندیم یبلند ادیفر یاو لحظه ردیگیسبقت م هانیاز ماش تیباعصبان رسامیام
 .یجواب بده لعنت -
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 لرزندیم میهاکه لب یدرحال شودیباعث م گر،ید یاز طرف رسامیام یطرف و ترس از رانندگ کیطناز از  یبرا ترس
که ممکن است به تصادف ختم شود  ییهالحظه دنیرا ببندم تا از د میهاچشم کنند،یبه هم برخورد م میهاو دندان

 آسوده باشم.
 .کنمیرا باز م میهاو چشم شنومیرا م شیبعد صدا یو چند لحظه شودیم شتریهرلحظه ب سرعتش

 ؟ییطناز؟ کجا -
- ... 

 :دیگویم یبلند یباصدا
 االن... نیهم ییفقط بگو کجا-
-... 
 تا بهت زنگ بزنم. ییجا یامغازه یبرو تو -
- ... 
 . بجنب.رسمیمن االن م ستینپرس، وقتش ن یچیه
 .کندیمن پرتاب م یهاسمت دستو آن را به کندیتلفن را قطع م شود،یکه از بابت او راحت م الشیخ

 .کندیجا مجابه تیرا با عصبان دنده
 .ستین شیحال یچی... همونهیکه قالدش رو باز کردن م ی... مثه سگ وحشیاحمق روان یپسره -
 آروم. ریام -
 .اندازدیبه من م ینگاهمین

 ؟یرو به من بگ نیا دیتو االن با -
که  ستین یتنهااحساس نیلحظات پراز وحشت زودتر به اتمام برسد؛ اما ا نی. تنها دوست دارم که ادهمینم یپاسخ

. پر کشدیبه خاطر طناز بر سرم م ادهارایفر نیبزنم. ا هیگر ریز خواهدیدلم م رسامیام یادهای. ازفرجوشدیدرونم م
 نیکه در ا خوانمیلب م ری. تنها خدا را زدانمینم ار کیچیهستم و درست و غلط بودن ه ضیضدونق یهاازحس

 .دیایلحظه به کمکمان ب
. بالفاصله او از درب ردیگیو با طناز تماس م ستدیایم ابانیکنار خ یاگوشه رسامیام م،یشویم کیمقصد که نزد به

اش که راننده نمیبیرا م یموتور قرمزرنگ نیماش ینهیمن از آ ند،یمارا بب نکهیاز ا شیو پ دیآیم رونیب یپاساژ بزرگ
که کوروش است. همزمان  شومیمتوجه م شیهاو از لباس کنمیدقت م شتری. بگذاردیکاله کاسکت را برسر م

به حرکت در  روادهیسمت پ. موتور بهشودیم ابانیخ کیو نزد دیآیم نییهارا پاکه پله افتدیبه طناز م میهاچشم
 .چرخدی. از ترس زبانم نمدیآیم
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 .زنمیم رسامیام یبه بازو یاو با دست چپم ضربه زنمیم نفسنفس
 :میگویدر گلو خفه شده باشد م ییکه گو ییباصدا

 کو...روش! -
 .رمیگیسمت موتور مام را بهانگشت اشاره و

 .دیگویم اخدایلب  ریو همزمان ز شودیم ادهیپ نیموتور از ماش دنیو بالفاصله پس از د ندیبیرا در صورتم م وحشت
 .کنمیو تنها اتفاقات را نظاره م دیآینفسم باال نم گرید
 :زندیم ادیشدن موتور روبه طناز فر کیو با نزد دودیسمت موتور متمام توان بهبا  رسامیام
 برگرد، طناز برگرد... برو... -
 !کندیم یداریخود خر یمردم را برا نیو تنها نگاه سنگ شودیمتوجه نم او

سرعت خود را به او به رسامیام رود،یو دستش به سمت باال م شودیطناز م کیکه کوروش با موتور نزد یالحظه
 نیاست، ظرف از دست کوروش به زم یریگ. لحظات حساس و نفسکوبدیدستش م ریو با تمام قدرت به ز رساندیم
 یلرزانم را رو یهارا ندارم و دست یاصحنه دنیطاقت د گری. دگرداندیمصورتش را بر یبلند غیو طناز باج افتدیم

 .گذارمیم میهاچشم
 را ندارم. میهاقصد باز کردن چشم شنومیم اهویو ه ادیفر یو هرچه صدا بندمیم چشم

 واهمه دارم. نمی! از آنچه قرار است ببترسمیم
 .رسدیوضوح به گوشم مطناز به غیج یصدا

 .نمیبینقطه م کیتجمع افراد را در  نیماش یشهیو از پشت ش دارمیبرم میهارا از چشم میهادست ،یسختبه
 بمانند. بینصیاتفاقات ب دنیتا مبادا از د دوندیم تیسمت جمعبه ابانیاز سراسر خ یافراد

. کنندیبامن مخالفت م ییتوان راه رفتن ندارد و گو می. پاهارومیشان مسمتو به شومیم ادهیپ نیاز ماش نگران،
 ...شنومیرا م ادیو فر غیج یصدا زنم،یرا کنار م تیو جمع شومیم کینزد
 سوختم! کمک! -

 :دیگویو م زندیم ادیفر یکس
 ...نیاریآب سرد ب -

 .ستمیایم یاو گوشه رومیکنار م تیجمع انیجلو رفتن را ندارم. از م طاقت
سست  میاند. هر لحظه امکان دارد از شدت ترس زانوهانامنظم شده میهاام و نفستکلم خود را از دست داده قدرت

 .فتمیب نیشوند و بر زم
 .نمیبب توانمیرا هم نم رسامیام یحت
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. با آمدنش، مردم رسدیآمبوالنس به گوش م ریآژ یصدا یشلوغ نیا انیو م شودیم شتریهر لحظه ب تیجمع یشلوغ
 .شوندیمتفرق م

 .خورمیآمده تأسف م شیاز اتفاق پ ریگر هستم و مثل ساو تنها نظاره امستادهیهم دور ا هنوز
 شودیکاسته م تیکم از تعداد جمع. کمافتدیآمبوالنس به راه م شودیکم م ادیو فر غیج یبعد که صدا یاقهیدق چند

 .شودیم سیپل نیماش دنیو حال نوبت به رس
 .دهمینم یتیاما اهم شوند؛یخسته م حرکتینقطه ب کیدر  ستادنیاز ا میپاها
 بر سر طناز آمد؟ چه

 کجاست؟ کوروش
 شد؟چه رسامیام
 .شوندیم یجار میهااشک ی. از درماندگکندیموضوع نگرانم م نیندارم و ا کدامچیاز ه یخبر چیه
 .نمیبیاز مأموران م یکیرا مشغول صحبت با  رسامیو ام رومیم سیپل نیماش سمتبه
 اگر بدانند من از موضوع اطالع داشتم چه؟ ترسم،یشدن به مأمورها م کینزد از
 نیسرعت به طرف ماشبه رسامی. چندلحظه بعد امگردمیبه عقب باز م یقدم کند،یکه به ذهنم خطور م یسوال با
 .رودیها مو مأمور سیپل نیطرف ماشبازهم به دارد،یبرم یکوچک فیو از داشبرد ک دودیم

ام کاماًل موضوع از چهره نیبه پاست و ا ی. در دلم آشوب بزرگشومیو سوار م رومیم نیسمت ماشبه ازترسم
 .دیآیم نیسمت ماشبه رسامیام گذرد،یکه م یاقهیند دق.چداستیپ

 حرف بزند. یاکلمه آنکهیب افتدیو به راه م شودیسوار م باعجله
بپرسم؛ اما راستش...  یآمده سوال شیاز اتفاق پ خواهمیام و مشده طاقتی. بلرزندیم میهاشدت اضطراب دست از
مبادا  دوزم،یاما دهانم را م د؛یآیترس دارم. حرف به زبانم م رسامیام یو برافروخته یعصب ی! از چهرهترسمیم

 شود. تریعصب
 میهاشدن اشک یجار اریاما اخت زنم؛یرا از صورتم کنار م میها. اشکافتدیدرست پشت سرمان به راه م سیپل نیماش
 اند.خودسر شده میهاو چشم ستیکه بامن ن ییگو
 .دیآیبه حرف م رسامی. امشودیکه صدادار م میهاهیگر
 .یریم یریگیم نیماش هی مارستانیب میدیرس -
 ...طنا...یو...ول -
 برسانم. انیحرفم را به پا گذاردینم
 !یریگیم نیگفتم ماش -



 

 

246 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

 .رسدیتر به نظر متر و مضطرباز من نگران ی. حتداستیاست و رد اخم در صورتش پ یهم عصب هنوز
حراف  یپرتابش کنم. کم یابکشم و گوشه رونیدست در سرم فرو برم و مغزم را ب توانستمیکاش م کنم،یم سکوت

 شده است!
پشت سرمان به  سیتمام راه را پل شومیو تازه متوجه م میرسیم مارستانیبه ب عیدارد، سر رسامیکه ام یباسرعت

 .آمدهیم مارستانیب
 و من هم پشت سرش. دودیم مارستانیرا تا سالن ب تمام محوطه رسامیو ام میشویم ادهیپ نیاز ماش هردو

 ...یعنی... شیاییز یحد نگران شوم! آن چهره نیخاطر طناز تا ابه کردمیرا هم نم تصورش
وشو دادن محل که پزشکان در حال شست میشویو متوجه م ردیگیسراغ طناز را م مارستانیاطالعات ب از

و  ردیگیم شیهادست انیو صورتش را م ندینشیم یصندل یرو رسامی. اممیمنتظر بمان دیهستند و با اشیسوختگ
 :دیگویلب م ریز
 ...ی...وایوا ده؟یبه آقامحسن خبر م یک -
 .ردیگیسمتم مو به آوردیم رونیب بیو تلفنش را از ج شودیحالتش خارج م از
 برو... ریزنگ بزن آژانس بگ -
 ...ریام -
 .ستدیایم مانیروروبه یبا لباس نظام یبزنم مرد یاز آنکه بخواهم حرف شیپ
 دخترخانوم هم با شما بودن؟ نیا -
 .شودیبلند م رسامیام
 طور؟بله. چه -
 .میباهاشون صحبت کن دیبا -

 .رودیجلوتر م یکم
 تا فرار نکرده. نیحرفا، دنبال اون کثافت باش نیا یجابوده. به یمن که بهتون گفتم کار ک -
 .ایهستن. دخترخانوم شما ب ریگی. همکاران ما پنیم باشلطفاً آرو -
دو دستش  انیو بعد سرش را م کشدیم شیموها انیرا م شیهاو باخشم دست گرددیباز م شیکالفه سر جا رسامیام

 .داردینگه م
 .رومیجلوتر م یو قدم شومیسست از جا بلند م ییبا پاها من،
 به دور سرم درحال چرخش است. ایدن ییگو
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که  یبا پسر ؟یاز قبل خبر داشت ؟یدیموقع حادثه سر رس یچطور ؟یدار یچندسالته؟ بافرد مظنون چه نسبت -
 ؟یدار یچه نسبت نجاستیا

 ی. اصالً صدادهمیپاسخ م شیهاچطور به سوال دانمینم یندارد. حت یتمام ییو گو دهدیادامه م دنشیسوال پرس به
 شنود؟یرا م شودیخارج م میکه از گلو یناواضح

 :پرسدیرا م یگریسوال د امدهیبه حال نامساعد و رنگ پر توجهیب
 ؟یکنیم یخونه زندگ هیبا مظنون تو  یگفت -

حس  نیلحظه ابه. لحظهرمیگیدارم و حالت تهوع م جهی. حس سرگکندینامناسبم، حواسم را از سوالش پرت م احوال
 .شودیم دتریشد
 ...دمیباشما بودم؟ پرس -
که هنگام ورود آن را  دوم،یم یبهداشت سیسمت سروبه شیهابه حرف توجهی. برسدیحس تهوعم به اوج م گرید

 .دمیدر د کینزد
 .ماندینم میرنگ به رو گریقدر که د. آنآورمیو حس کردم را باال م دمیکه د ییزهایچ تمام

 .کنمیخشک م نمیآست یو سپس صورتم را با گوشه زنمیام را از کنار مآواره یهاو اشک زنمیوصورتم مبه دست یآب
 .نمیبیرا م رسامیو کنار در ام شومیخارج م یبهداشت سیسرو از
 چت شد تو؟ -

 .دهمیتکان م یسر
 ؟ی. به باباش خبر دادیچیه -

 .دهدیم رونیرا ب نفسش
 نه. -

به  رسامیام دیبگو یزیاز آنکه چ شی. پنمیبیهمان مأمور را م گردم،یقبلم که باز م یو به جا اندازمیم نییرا پا سرم
 :دیآیحرف م

 .دیهست از من بپرس یهستم، سوال نجای. من استیوروزش مناسب نکه حال دینیبیجناب، م -
 رسامیکه ام ینی. با ماشدهدینام و آدرسم اجازه مرخص شدنم را م دنیپس از پرس اندازد،یم حالمیبه صورت ب ینگاه

 .رسانمیخودم را به عمارت م ردیگیم میبرا
 .افتمیهق مو به هق برمی. سر بر بالش فرو ماندازمیتخت م یو خودم را رو رومیبه اتاق م هیاز چشم سم دور

 .رومیتا به خواب م کندیم دایادامه پ میهاهیگر قدرنآ
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. کنمیبه تن م یو لباس گرم کنمیموش را روشن مو شوفاژ خا شومیم دارییاتاق  یاز سرما شودیم کیکه تار هوا
باال  یطبقه ی. فقط چراغ راهروشومیبرف! از اتاق خارج م یااز دانه غیو در کنمیاز پشت پنجره باغ را تماشا م

 روشن است.
 موقع خواب مانده باشم. نیتا ا کردمی. ساعت ده شب است. فکرش را نماندازمیبه ساعت م ینگاه

 است. دهیکاناپه خواب یتاج هم رو. خوابش بـرده و خانمنمیبیمبل م یرا رو هیو سم رومیم نییپا یطبقه به
 .شودیم داریب زنم،یم شیآرام صدا ییو با صدا رومیم هی.کنار سمشومیم متعحب

 نجاست؟یتاج چرا اخانم ؟یدیخواب نجایچرا ا -
 :دیگویآرام م ییو با صدا کشدیم یاازهیخم
 نگران اونه. ومدهیکوروش ن دهیببرمش باال. هربار خواستم ببرمش، سروصدا کرد. فکر کنم د نذاشت-

 .شومیو باز هم نگران م افتمیاتفاق صبح م ادیبه  بالفاصله
 باال بخواب. ایخب... تو ب -
 کنم. دارتیب ومدین که دلم یخسته بود قدرنیبخور ا زیچ هیتره. تو برو راحت المیتاج باشم خخانم شیپ نجاینه، ا -
 چشم. -

 .کشدیبه غذا نم لمیاما م م؛یگویم چشم
و کاله  آورمینم رونیشدت سرد است. لباس گرمم را از تن ب. هوا بهگردمیو به اتاق باز م آورمیم هیسم یبرا ییپتو

 .کشمیسرم م یلباسم راهم از سرما رو
 .رمیگیتماس م رسامیو با ام نمینشیتخت م یرو
 .ماندیم پاسخیو هربار ب رمیگی... دوبار... چند بار تلفنش را مبارکی

 .رمیبگ رسامیاز طناز و ام یبرسد تا فردا بتوانم خبر انیزودتر شب به پا کاش
 .میهست مانیها خودمان مسئول بدوخوب زندگقول محبوبه ما آدم! بهرفتینم شیپ طورنیا کاش
تر است دوطرفه وابسته ینفر در رابـ ـطه کی شهی. هردو مقصر بودند. همستندیجدا ن هیقض نیو کوروش هم از ا طناز

است که خودش را آواره کرده.  ینفر کی. کوروش، همان شودینفر م کیجهان مال همان  یهایاریو تمام بدب
 .آمدینم شیاتفاقات پ نیااز  کی چیبود، ه نگرندهیآ یاگر کوروش کم کنمیتصور م یگاه

 ...کردیرا شروع م یتربامالحظه یطناز، رابـ ـطه یاگر کم دیشا و
 اتفاق افتاده است. دیآنچه نبا کنند،یرا پر نم یقتیحق چیه یها جاکاش نی... ااما

از  هاهیگرو یداریخون بابت شب ب یمانند کاسه ییو صبح با چشمها رسانمیکه چگونه شبم را به صبح م داندیم خدا
 از او نشد. یخبر چیرا گرفتم و ه رسامیام یشوم. تمام شب شماره مارستانیب یتا راه شومیو آماده م شومیجا بلند م
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 .کنمیساعت نگاه م به

 صبح است. 8:30
و از اتاق خارج  اندازمیشانه م یرا رو فمیرا به تن کنم. ک میهالباس کنمیم یو باعجله سع رومیکمد م سمتبه
 .دیآیم هیسم یکه صدا شومیم
 ن؟ییپا یایم لحظههی ؟یشد داریالناز؟ النازجان ب -

نداند که قصد داشتم  هی. بهتر است سمرومیم نییو پا اندازمیم نیزم یجا رورا همان فمی. ککشمیم یبلند پوف
 بروم . رونیب

 ه؟یبله سم -
 تاج رو بشونم روش؟تا خانم یرو نگهش دار لچریو نیا لحظههی یتونیم -

 تا حرکت نکند. رمیگیرا م لچریو یهاو دسته رومیمبل م کنار
 .زندیزل م میهابه چشم هیسم
 قرمزه؟ قدرنیوا! چشات چرا ا -

 .رمیگیرا از او م نگاهم
 .دمیخواب ری... شب دیچیه -
 وروز رو ازشون گرفته. حاال...جووناست. شب نیکه تو دست ا یگوش نی... از دست ایهع -

 .اندازدیم میهابه لباس ینگاه
 ؟یرفتیم ییجا -
 نه! -

و با تمام توانش  پرسدینم یزیچ نیاز ا شیهم ب هی. سمدوزمیم لچری. و نگاهم را به ودهمینم یشتریب حیتوض
 انیو م افتدینفس زدن موزنش به نفس ینی. از سنگنشاندیم لچریو یو رو کندیمبل بلند م یتاج را از روخانم
 :دیگویم شیهازدننفس

 بخور. ایمن برم آشپزخونه صبحونش رو بدم، توام ب -
 ...یندارم. راست لینه... م -
 شده؟یچ -

 :پرسمیآرام م ییباصدا
 ومد؟یکوروش ن -

 .افتدیسمت آشپزخانه راه مو به دهدیتکان م یمنف ینشانهرا به سرش
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 .آورمیم رونیب بمیآن را از ج خورد،یتلفنم زنگ م بالفاصله
 !رسامیام -
 راحت با او صحبت کنم. الیتا با خ گردمیبه طبقه باال باز م سرعتبه
 .یمن مردم از نگران شبیاز د ییکجا ر؟یالو ام-
 از کوروش نشده؟ یبودم. خبر ریهمش درگ دمی. تازه االن تماسات رو دزمیسالم عز -
 نه... -
 اطراف خونه هست. سیخونه پل ادیاصالً نگران نباش. اگر هم ب -
 ؟یمطمئن -
 .گفتنیکه م دمیآره شن -
 ش؟یدی... طناز... طناز چطوره؟ دریام -
 نه. -
که  یمانده است؛ اما با حرف یاز آن صورت باق یزیاز احوالش، از صورتش باخبر شوم و بدانم هنوز هم چ خواهمیم

 .ماندینم یباق دنیپرس یبرا یزیچ زندیاو م
 برم استراحت کنم. خوامیبودم. م داریتمام شب بالنازجان، من  -

 :میگویهست. بالفاصله م شیهاحرف یاش گواه درستخسته یصدا
 باشه... برو. -
 مواظب خودت باش. فعالً. -
 خدافظ. -

 .شومیمنصرف م مارستانی. از رفتن به برمیگیآرام م یو کم کنمیرا قطع م یگوش
تخت  یطور که روهمان م،یها. بدون عوض کردن لباسدیآیم میهام به چشمخواب ه شودیآرام م یکه کم المیخ

 .رومیبه خواب فرو م کشمیدراز م
و از  پرمی. با ترس از جا مشودیتر متر و واضح. صدا واضحپرمیاز خواب م ییاما باصدا گذرد؛یچه مدت م دانمینم

 .رومیم رونیاتاق ب
 ؟ییهوی قدرنیشده؟ آخه چرا ا یزیچ -

 زند؟یحرف م ی. باچه کسدیآیم هیسم یصدا
 .نمیبیو اورا کنار در اتاق کوروش م رومیم نییها پاپله از

 :دیگویم یو بانگران کوبدیم گریدست د یدستش را رو مدام
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 ؟یچ رزنیپ نیا ؟یآخه کجا بر -
 به در اتاق اوست. رهینشسته و خ لچریو یاتاق کوروش رو یدرسالن، روبرو تاجخانم

 کوروش آمده است؟ یعنی
 .دیآیسمتم مبه خوردیکه چشمش به من م هی. سمگذارمیپشت سر م هاراپله
 کوروشه؟ ه؟یسم شدهیچ -
هم ازش  یبرم. هرچ خوامیم گهی. مکنهیولباسش رو جمع مهراسون اومد. داره رخت شیپ یقهیآره اومده. چند دق -
 .دهیجواب نم شده،یچ پرسمیم

 برافروخته شده است. شیهااما چشم ست؛ین دایاش پاز چهره یحس چی. هاندازمیخانم تاج نگاه م به
 .دهمیتاج را نشان مخانم میهاو با چشم زنمیم هیسم یشانه به

 آرامش کند. یتا کم رودیسمتش م. بهشودیسرعت متوجه حال نامساعدش مبه هیسم
 ی. وضع چهره و حتشودیبه دست از اتاق خارج م رنگیساک بزرگ و مشک کیبعد، کوروش با  یچندلحظه

 دیشا نیقرمز است و ا شیهاچشم یدیسف کند،یمکث م یتر. کمآشفته است و رفتارش از آن هم آشفته شیهالباس
 که پشت سر گذاشته. ستیروز سخت ینشان دهنده

. نگاهش شودیم مانیبزند؛ اما پش یحرف خواهدیو م کندیتاج، لب باز مو سپس به خانم اندازدیبه من م ینگاه مین
 تاج هرگز!و خانم هیسم یمن آسان باشد؛ اما برا یبرا شیهضم رفتارها دی. شاشودیو از در خارج م ردیگیرا م

 اوست. در انتظار یزیدر چه چ نیپس از بسته شدن ا میدانیکداممان نم چیوجود، ه نیا با
 .ادیناله و فر انیم یزی. چشودیتاج بلند مخانم یاز هنجره ییپس از رفتنش، صدا بالفاصله

 .زندیکنارش زانو م هیسم
 ؟یخوایم یتاج، چجانم خانم -

 .دهدیناله سر م باز
 ببرمت؟ ییتاج/ جاخانم یخوایم یچ -

 .دهدیدر را نشان م شیهامفهمومش را برساند، با چشم تواندینم یو وقت کندیم ناله
 .کندیرد نگاهش را دنبال م هیسم
 ؟یبا کوروش کار دار -

 .شودیکمتر م ت،یرضا یبه نشانه شیصدا
 بهش بگم نره؟ -

 .دهدیدر را نشان م شیهاو مدام با چشم کندیهم ناله م باز
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 :دیگویاو، م یکنندهناراحت یاز صدا یبا نگران هیسم
 آخه؟ یخوایم یتاج؟ دورت بگردم چکنم خانم کاریچ -
 ام.حرفش را متوجه شده کنمیدر است و من تصور م ینگاهش مدام رو رد
 .رونیب شیکه ببر خوادیم -

 .زندیزل م شیهابه چشم هی. سمشودیقطع م شیصدا ناگهان
 تاج؟آره خانم -

 حرف من است. یدرست یو آرام شدنش، نشانه گذاردیبرهم م پلک
 االن. نیچشم! چشم! هم -

 .دهدیسمت در هل مرا به لچریو و اندازدیم شیپاها یو رو داردیکاناپه برم یرا از رو یمسافرت یپتو سپس
 .کنمیو آن را باز م رومیبه طرف در م سرعتبه

 باغ است. یانتها باًیتقر کوروش
 بلندتر. ییبا صدا بارنیا شود،یتاج بلند ممانند خانمناله یصدا ناگهان

 .ستیسمت در نبه لچریاست و امکان بردن و زهیعمارت تا در باغ پر از سنگ ر راه
 است. دهیفاینگه داشتن کوروش ب ی... تالش او برارسدیتاج به کوروش نمخانم یصدا اما

 .رودیسمت در مکه دستش به اندازمیبه کوروش م یتاج و نگاهبه خانم ینگاه
 :زنمیم ادیو فر رمیگیکوتاه، دستم را کنار دهانم م یلحظه کی در
 کوروش؟ -

ام رو را متوجه خود کنم، توانسته نکهیو من خوشحال از ا گرداندیبا باز کردن در سرش را به عقب باز م همزمان
 اما... شود؛یظاهر م میهالب یرو یلبخند کوچک

 .شودیمحو م میهالب یکه لبخند از رو کشدینم یطول
 .شوندیم دایباز شدن در دو مرد پشت در پ با
 سرباز! کیسبز رنگ به تن دارد. لباس  یها لباساز آن یکی

سرعت در را به خواهدیمکث م یکوروش پس از کم نم،یبیهارا نموضوح آن. بهکندیهول م دنشانیبا د کوروش
و آن دو مرد  دودیسمت عمارت مو به کندیجا رها مرا همان اشی. ناگهان، ساک دستشوندیها مانع او مببند؛ اما آن

 رمنتظرهیچنان غ نم،یبیحبس شده و آنچه م نهی*ــدوند. نفسم در س یکردنش م ریهم پشت سرش به قصد دستگ
 .کنمیاست که باورش نم
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وروش تمام عمارت را پر ک یادهای. فرزنندیم نیما به زم کیکنم کوروش را نزد یکار ایبزنم  یحرف خواهمیم تا
 کرده است.

 .نینکردم...ولم کن ی... من کارنی... ولم کننیولم کن -
 .شودینم دهیشن ییصداچیاو ه یبلند است که جز صدا شیادهایفر چنانآن

 .شودیکلمه در ذهنم تکرار م نیا مدام
 .نی...ولم کننیولم کن -
 تاج.و نه خانم نمیبیرا م هینه سم گرید

 شیادهایو فر کنمیشده است. مات و مبهوت نگاهش م یگل نیاز برخورد با زم شیهاکه لباس نمیبیرا م یکوروش تنها
 .شوندیم یعاد میبرا گرید
 .کندیو او همچنان تقال م بنندیرا با دستبند م شیهاپشت، دست از
 .شوندیم یجار میهاو ناگهان اشک رومیم سمتشبه
 کوروش...کوروش! -

 .داردیسمتش باز ممرا از حرکت به ،یسرباز
 .زندیم ادیهمچنان فر او

 .ستمیاینقطه م کیشده است در  رهیکه تنها به او خ ییهاو با چشم گذارمیدهانم م یرا رو میهادست
 .رسدیبه گوشم م هیسم یو تازه صدا کندیاورا دور و دورتر م مأمور

 شده؟یخبره؟ چچه نجایا -
و مأمور  کندیم یهمراه نیو اورا تا ماش شودیم ادهیپ نیاز ماش یگریشدن کوروش به در باغ، مأمور د کینزد با
 به تن ندارد. ی. برخالف آن دو نفر لباس فرم سبز رنگرودیم هیسمت سمو به کندیدستش را رها م گرید
. ستمیبه مجازات او ن یچرا؛ اما راض دانمی. نمدومیسمت در مفرصت به نیو من در ا رودیتاج مو خانم هیسم سمتبه

 .کنمینگاه م نیعقب ماش یصندل یو اورا رو زمیریاشک م
 .کنندیپچ ماند و مدام پچو در باغ جمع شده نیاو به دور ماش یادهایاز فر ت،یجمع

فرود  نیزم یرو الیخیو ب رسندیبرف هستند که آرام به نظر م یهااحواالت بد و پرآشوب، تنها دانه نیتمام ا انیم
 .دادندینشان نم دنیبه رس یلیها هم مآن دیخبراست شاچه نیزم یرو دانستندیاگر م م؟ی. چه بگوندیآیم

 .دهدینشان نم یواکنش چیانداخته و ه نیی. سرش را پارسدیتر به نظر مساکت یکم نیداخل ماش کوروش،
 .رسدیبه گوشم نم ییصدا چیه گرید
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که مخاطبش  زندیم یسمت در، حرفو قبل از رفتن به شودیتاج بود رد مو خانم هیکه کنار سم یپشت سرم مرد از
 مارستانیکه اورا آن روز در ب آورمیم ادیو به  شومیم رهیآن مرد خ یها. تنها به چشمشنومینم یزیمن هستم؛ اماچ

 بودم. دهیهم د
 .کندیتعجب م یکم شود،یم امیرعادیکه متوجه حالت غ او
مرد  یهابه حرف توجهیو ب میآی. به خودم مشکندیم هیسم یناگهان ادیفر یلحظه سکوت ذهنم، با صدا کیدر  و
 .دومیم هیسمت سمبه

 یاورا رو جانیو جسم ب زندیم ادیتاج را مدام فربلند، نام خانم ی. باصداشودیم شتریو ب شتریب شیهاادیفر یصدا
 .دهدیتکان م لچریو

 هیمعلق است. سم لچریو یدسته کیو سرش نزد خوردینم یتکان چیتاج ه. خانمشومیم کشانیو با بهت نزد آهسته
 تیکند، مگر به خواب رفته است؟ تقالها داریبا تکان دادن اورا ب خواهدی. مکندیم ونیو ش زندیم ادیمدام نامش را فر

 .هیاست سم دهیفایب
 رومیم هیسمت سمآمده به شیاز اتفاق پ ی. باناباورمیآیو سپس به خودم م نگرمیصحنه را م نیوا ستمیایم یکم

کوروش را به  گری. دشوندیم شتریلحظه ببهلحظه هیسم یهاادیو فر سیپشت در باوجود پل تیتا اورا آرام کنم. جمع
 النس تماس گرفتند و کوروش را بردند!با آمبو زمانچه  ها،سیکه پل شومیو متوجه نم سپارمیم یفراموش

 آورمیم ادیتاج رفته است. به که خانم کنمیکار از کار گذشته. باور نم گریو د دیآیآمبوالنس م یچشم برهم زدن در
 یآرام و بدون تنش زندگ یطیدر مح دیاو سم است. با یبرا یاضطراب و نگران گفتیپزشکش را که م یهاحرف

 کند؛ اما... نشد! کوروش نگذاشت.
کار  یزدند. دستبند بر دستانش بستند و باخود بردند و بعد هم که ماجرا نیمادربزرگش به زم یهامقابل چشم اورا

 .آوردمیبه او خبر دادند. من هم بودم طاقت نم میاورا مستق یرمنتظرهیغ
و  ندینشیم یاگوشه هیسم گردند،یباز م شانیهابه خانه اههیو همسا شودیآرام م باًیکه خانه تقر یاز چندساعت پس
 یدارو اورا دل اندازمیو دستم را دور گردنش م نمینشی. کنارش مآورندیقلبم را به درد م شیهاهی. گرزندیزار م

 .دهمیم
 نکن. هیگر ه،یآروم باش سم -
 :دیگویقطع شود باناله م شیهااشک آنکهیب

 کنم؟ هیگر دیبودم. چرا نبا ششیسال بود پده کیخونه بود. نزد نینکن دختر؟ خانم ا هیرو گر یچ -
 .دیکشیکه داشت عذاب م یدونی. خودتم مهیبه خدا راحت شد سم -
 از خواب بلندشم اصن؟ یک دیپاشم صبحونه بزارم؟ به ام یکنم؟ صبحا واسه ک کاریحاال من چ -



 

 

255 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

 .ردیگیشدت م شیهاو اشک دیگویرا م نیا
 یخدا از دست اون پسرهتاج دق کرد. بهخونه. خانم نیا یاول که اومد با خودش شر آورد توپسر از همون نیآخ! ا -

 الت دق کرد و مرد.
و  کندیم یزارهیهمچنان گر هیبدهم تا اورا آرام کنم. شب شده و سم یچه پاسخ دانمی. من هم نمدیگوینم راهیب

اتفاق افتاده را به  ی. ماجراگذارمیهم نم یاورا به خواب دعوت کنم؛ اما خودم پلک رو یبخشبا آرام شومیمجبور م
 دانم؛یاست را نم دهیکه به طناز رس یبیآمد؟ هنوز عمق آس اهدچه برسر کوروش خو داندیو خدا م میگویم رسامیام

 ...ایخواهد داد؟  تیطناز رضا ایاما آ
 .کندیم داریفت داده شده تمام خانه را را برداشته و مرا هم بآرد ت یو بو شودیم صبح
. رومیو به آشپزخانه م شومیاز جا بلند م رسدیخوش که به مشامم م یوسط سالن گذراندم. بو یکاناپه یرا رو شب
 :دیگویم ندیبیتا مرا م هیسم
 الناز؟ یشد داریب -
 .ریخصبح به -
 یکشی. زحمت ممیببرم پخش کنم. فقط خرما مونده که ندار پزمیحلوا م کمهیتاج . دارم واسه خانمریصبحت بخ -
 ؟یبخر یبر

 ...شیبر تنش و غم صدا یمشک لباس
 االن. نیچشم، هم -

 رومیتا مغازه م ادهی. پرومیم رونیو از عمارت ب کنمیبه تن م یو لباس مناسب زنمیوصورتم مبه دست یآب بالفاصله
 .روحیشده و ب دپوشی. همه جا سفگردمیو باز م

 ی. مردکنمیاز داخل شدن نگاهش م شی. پشومیدر م کینزد یلیمتوجه توقف اتومب اندازم،یرا که داخل در م دیکل
 شود،یم ادهیپ متشیقگران نیاز ماش یبلند مشک یپالتو ،بایمشک راهنیرنگ و پ یطوس یشلواروباکت انسال،یم

خانه است متعجب نگاهش  نیام مقصدش امتوجه شده . من که حاالدیآیسمتم مو به اندازدیه در خانه مب ینگاه
 .زندیم میکه صدا کنمیدر را باز م کند؟یچه م نجای. پس، ارسدیآشنا به نظر نم ام؟دهید ییاو را جا ای. آکنمیم
 خانم؟ د،یببخش -
 .گردمیباز م سمتشبه
 من؟ -
 بله شما. -
 د؟ییبفرما -
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 :دیگویو م شودیم کمینزد
 بانو مهرپرور هستم.مرحوم تاج لیمن وک -
 .کنمینگاهش م جیگ
 آها! بله. -
 د؟یبا مرحوم دار یشما چه نسبت -
 من...خب... -
 کنم. یخودم را چگونه معرف دانمینم
 تاج هستم؟پرستار خانم یکار قبلمن دختر صاحب میبگو دیبا

و او وارد  کنمیم ییاورا پشت در بگذارم دور از ادب است پس اورا به داخل راهنما کهنیخودم عاجزم و ا یمعرف
 .شودیعمارت م

را  هیبه سر دارد، بالفاصله پس از وارد شدنش سم یروسر شهیاز بابت پوشش او مطمئن هستم چون هم کهنیا با
 .داخل خانه شود یابهیتا متوجه حضور غر زنمیصدا م

 .شودیآشپزخانه خارج م از
 تاج هستن.خانم لیوک گنیم شونیا -
 خدمتتون. رسمیاالن م نیخوش اومد ن؟یآورد فیزند تشر یآقا -

خرما داخل ظرف  دنیمشغول چ خواهدیو او از من م رومیبه آشپزخانه م شناسد،یمرد را م هیسم کهنیاز ا متعجب
 .رودیزند م ینزد آقا یچا ینیس کیشوم و خودش با 

 .شنومیرا م شانیهاو صحبت شانیهاو حرف هیسم یپ میهاخرما داخل ظرف است، اما فکر و گوش دنیچ یپ چشمم
 اش رو ...نوه ایتاج رو بگم خانم هیقض دونستمیصبح که باهاتون تماس گرفتم نم -
 براش افتاده؟ یاش؟ آقاکوروش منظورتونه؟مگه اتفاقنوه -
 تاج اومد.بال سر خانم نیا ،هیقض نیبگم؟ سر هم یآقا... چ یا -
 افتاده. یبدونم چه اتفاق دیبد حیبرام توض قیلطفاً دق -
 یدپاشیکردن و بردن. بعدش هم گفتن به جرم اس ریتاج رو دستگخانم یخونه نوه یتو ختنیچنتا مأمور ر روزیواال د -

 دارن...
 ؟یدپاشیاس -

 .دهدیو ادامه م افتدیم هیبه گر هیسم
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به اورژانس، اوناهم اومدن گفتن  مینفس زد واز حال رفت. زنگ زدنفس هوی دیو شن دید نارویا یتاج هم وقتخانم -
 تموم کرده.

 .شودیفرما محکم نشانیب سکوت
 که کار کوروش. آخه... دونستمیبودم؛ اما نم دهیرو شن یدپاشیاس نی! من موضوع ایوا -
 تو سردخونه بمونه؟ رزنیاون پ دیبا یتاک شه؟یم یحاال چ -
 .دیودفن رو هم به من بسپارکفن یمن وکالت تام ازشون دارم. کارها -
 پسر بود. نیفکروذکرش ا یتاج همهپس کوروش؟ خانم -
 .زندیم هیگر ریبعد ز و
بانو به تنها نم تاجتمام اموال خا گهید دیدونی. خودتون مدمیبراش انجام م ادیاز دستم بر ب ی. من هرکاردیآروم باش -

 .میکم بزار یچیه دینبا شیآزاد ی. برارسهیاش منوه
 .دیدونیبگم واال... شما خودتون بهتر از من م یچ -

 .دیآیم انیبه م یبعد حرف خداحافظ یمدت دهم،یگوش م شانیهاو به حرف نمیچیداخل ظرف م خرمارا
 .نیکردیم لیرو م تونیی. حداقل چانیداشت فیتشر -
 دارتون.کنم. فعالً خدانگه یدگیبه کارها رس عاًیسر دیمتشکرم. با یلیخ -
 واسه اون پسر عذاب بکشه. نیاز ا شتریتاج بروح خانم نیمن به شماست، نذار دیخدافظ شما... همه ام -
 .کنمیم یباغ اورا همراه انیمرد تا پا یبدرقه یو برا زنمیم رونیآشپزخانه ب از
 .زنمیم شیشود، صدا نشیسوار ماش کهنیازا شیپ
 زند. یآقا دیببخش -
 د؟ییبفرما -
 اد؟یبه سر کوروش م یچ -
 .دهمیکردم بهتون خبر م دایاش باشم. اطالع که پپرونده ریگیپ دی. باستیهنوز مشخص ن -
 نمش؟یبب تونمیمن... م -
 ...کهیاقوام درجه یمالقات فقط برا -

 :دیگویو م کندیمکث م یکم ند،یبیدرهم مرا که م یچهره
 .کنمیرو م امیسع یاما من همه -
 .گردمیو بعد به عمارت باز م کنمیو رفتنش را تماشا م نی. سوار شدنش در ماشکنمیاو تشکر م از

 .کندیپاک م اشیرا با گوشه روسر شیهامبل نشسته و اشک چشم یکه رو نمیبیرا م هیسم
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 و زار بزنم. نمیروح شده، که من هم دوست دارم کنارش بنش یشده و ب ریگدل یبه قدر خانه
 .کنندیحس را دوچندان م نیا خانه هیکیو تار دهیکش یهاپرده
 کردنهیبعد دست از گر یقهی. اوهم چند دقکنمیآرامش م یو کم دهمیرا ماساژ م شیهاو شانه نمینشیم هیسم کنار

 .شودیعطرش مخوش یو مشغول درست کردن حلوا رودیو باز به آشپزخانه م کشدیم
غرق خواب پاسخ  ییپشت خط است، باصدا یبدانم چه کس آنکهیوب شومیم داریزنگ تلفن از خواب ب یباصدا

 :دهمیم
 بله؟ -
 الو سالم. -
 د؟ییبفرما -
 الناز؟ یخواب بود -

 .کنمیرا صاف م می. صداپرمیاز جا م رسامیآشنا ام یباصدا
 ؟ییم توعه! سال -
 ؟یخواب بود ؟یخوب -
 بودم. باالخره جبرانش کردم. دهیدوشب بود خوب نخواب یکیآره  -

 :پرسمی. و من مکندیم یکوتاه یخنده
 خبر؟از طناز چه ؟یتو خوب -
 بره مالقاتش. هنوز باند صورتش رو باز نکردن. یکس ذارهیخوبم، نم -
 مامان باباش؟ -

 .کندیم یمکث
رو بهم  یاش هم حلقه رو پس آورده و همه چپسرخاله کهنیحالشون بده. بخصوص ا یلیداغون الناز، خداغونن...  -

 زدن.
خودم را  یهایگرفتار یکل. بهمیبگو دیاتفاقات ناگوار و پشت سرهم چه با نیدر وصف ا دانمی. نمکنمیم سکوت

 ام.اتفاقات گم کرده نیا یاهویه انیم
 :دهدیادامه م رسامیام
 ؟یشدیچ -
 .ریام افتادیاتفاقا نم نی... کاش... کاش ایچیه -
 :دیگویبه حرفم م توجهیب
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 نشد؟ یاز بانک زنگ نزدن؟ خبر -
 .دهمیم رونیرا ب نفسم

 ؟یا... امروز خونهی. راستیچینه ه -
 آقامحسن. شیپ رمی. بعدش هم مشیبرم آزما دینه االن با -
 .شومیم مانیاما پش رند؛یگیرا م دارشید یکه چشمانم بهانه میبگو خواستمیم
 ش؟یآزما -
 .گهیواسه عمل د -

 :میگویو م کنمیرا پنهان م میصدا یناراحت
 .یچیآها، باشه پس ه -
 ؟یبگ یخواستیم یچ -
 .شنومیرا م هیسم یبزنم که صدا یحرف خواهمیم
 الناز؟ الناز؟ -
 ش.برم. مواظب خودت با دیبا زنهیصدام م هی...سمیچیه -

 .رومیم نییو پس از قطع تلفن پا میکنیم یخداحافظ
 ه؟یبله سم -
 .ردیگیرا در دست م فشیو ک کندیبرگردم. لباس گرمش را به تن م رید دیزاده شابرم امام خوامیمن م -
 گاز، حواست باشه نسوزه. یبرات غذا گذاشتم رو -
 ؟یگردیبرم ی. حاال... کهیدستت درد نکنه سم -
 آروم شم. کمهی. برم که پوکهیدلم داره م نیدعا کنم، خلوت کنم. ا کمهیبرم  خوامی. مزمیعز امیم رید -
 .رودیدر م سمتبه

 .کنمیاش مو بدرقه میگویبه او م یبه همراه خدا
 !ستندین گریکه د ستیدرندشت که گوشه کنارش خاطرات کسان یخانه نیام و امن مانده حال
 اند.خاطرات تلخ ادآوری میبرا ییتنها شهیهم
 دای. پخوردمیغذا م یسختو به زدمینم یحرف یها با کسکه در پروشگاه چشم باز کردم. تا مدت افتمیم یروز ادی به

ها هم ماندگار کردم و از قضا آن دایها دونفر را پتمام بچه انیمشکل بود؛ اما باالخره م اریبس میکردن دوست برا
بود که پس  یهم، نامش محمدعل یگریقبول کرد و با خود برد. آن د یتبه سرپرس یاا را خانوادههاز آن یکینبودند. 

 خوابگاه. ریو بعد از آن هم که هرکدام اس میاز هم جدا شد یسالگاز نه
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 .یمیدوست صم کیشد و گفت اورا دوست خود بدانم،  کمینزد شتریبود که محبوبه ب آنجا
 . ده صبح است.اندازمیبه ساعت م ی.نگاهشومیتنگش ممحبوبه، دل یادآوری با
 «اگه بهش زنگ بزنم؟ ستیممکنه االن کار داشته باشه. بد ن »

طعم  یهمه سخت نیا انیاگر م شودیتنگ شده است. اصالً چرا اورا به عمارت دعوت نکنم؟ چه م شیصدا یبرا دلم
 را بچشم؟ نیریش دارید کی
 .خوردیکه بالفاصله زنگ م رمیبگ یتا با محبوبه تماس دارمیرا برم یگوش یخوشحال با
 است... رسامیام
 الو؟ چه زود دلت تنگ شد! -
 سالم! خواستم بگم... کیعل -
 ؟یچ یبگ -
 ؟یی. تو کجاشهینم یزیسر بزنم بهشون، چ رترید کمهیامروز  هیمحسن بودم. حاال آقا شیبگم که... چندروزِ پ -
 .سپارمیم یرا به فراموش شمیچندلحظه پ میکه تصم شومیحرفش چنان خوشحال م از
 کجا رو دارم که باشم؟ -
 رون؟یب میسراغت بر امیب -
 .کنمیگاز را کم م ریو ز رومیسرعت به آشپزخانه م. بهافتمیگاز م یرو یقابلمه ادی به
 ام؟یب -

 .رسدیبه ذهنم م یفکر
 ؟یرو خورد هیتاحاال دستپخت سم -
 ؟یچ -
 پلو گذاشته!واسمون عدس -

 .دومیسرعت به طرف آن مبه فونیزنگ آ یباصدا
 د؟ییبفرما -
 !نیدیدم در، اگه افتخار م دیاریب فیسرکارخانوم تشر -
 باال... دییآقا شما بفرما رینه خ -
 :دیگویسمت دکمه ببرم که مدستم را به خواهمیم
 .میبر ایتو الناز جان، تو ب امیب تونمیگفتم که من نم -
 ؟یچ یواسه -
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 کم حرف بزن! ایسرده توروخدا ب یلیخ -
 .میگویم یاو باشه کنمیم یاخنده

 یرا از رو می. پالتوگذارمیم یکوچک کیو داخل پالست آورمیم رونیو دو قاشق از کشو ب رومیآشپزخانه م سمتبه
 .رومیم رونیو از عمارت ب رمیگیگرم را در دستم م یبلمه. قاکنمیو تنم م دارمیآشپزخانه بر م یصندل

 است. ستادهیپشت در منتظرم ا رسامیام
 به سالم آقا! -
 .زنمیم ی. لبخندیومدیم تررید کمهیاز سرما  میزد خیسالم حاج خانوم...  -
 حاضر شدم. یهولکتو هول یایفک کردم م دیببخش یوا -
 .ادیغذا م یبه به! بو -
 م؟یشکموجان حاال کجا بر -
 .میشویم نیو هردو سوار ماش بنددیدر را م رسامی. امکنمیکنار در عبور م از
 پارک خوبه؟ میبر -
 ؟یاوونهیسرما؟ د نیتو ا -
 پارک. میریآره خب... پس م -
 ندارد. میبرا یتفاوت چیه شیهستم و سرما و گرما مانیهادونفره نی. عاشق اآورمیحرفش نم یرو نه

. در قابلمه مینینشیوکنار هم م میکنینشستن انتخاب م یبرا یا. گوشهمیکنیم دایپارک به عمارت را پ نیترکینزد
 .کندیرا گرم م مانیو بخار آن صورت هردو دارمیرا برم

 .کنمیم میداخل را به دو قسمت مجزا تقس اتیو محتو کشمیاز وسط قابلمه م یقاشقم خط با
 هم مال من. اشهیمال تو بق سمت چپ -
 بچه؟ ییعه! نچا -
 .کشدیسمت خودش مغذا را به شتریب مهیو ن دیگویرا م نیا

 درستشه. نیا -
 ؟یقابلمه رو با جاش بدم بخور یخوایم -
 نه قابلمه رو خودت بخور، غذاش رو بده من! -

 !ری: امزنمیم شیصدا باحرص
 :دیگویو م خنددیم
 ...دیبهش رس یهرچ یهرک گهیکن د بسم اهلل... شروع -
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 .کندیو بالفاصله مسابقه را شروع م دیگویرا م نیا
 یگریپس از د یکیتر قاشق غذا را و هردو با سرعت هرچه تمام افتمیم چارهیب یسرعت به جان قابلمههم به من

 انی. مافتمیبه خنده م خوردیکه پشت هم و با اشتها غذا م رسامیام یچهره دنیبا د یا. لحظهمیبریبه دهان م
به  میهاهوخند پردیم میغذا به گلو کهنیتا ا شودینمجدا  شیهاو اوهم خنده از لب شومیغذاخوردن غرق خنده م

 .شوندیم لیسرفه تبد
فم دو کت انیو محکم به م شودینگران م میهابعد از شدت سرفه یاما کم رد؛یگیماجرا را به خنده م رسامیام ابتدا

 .پرسدی. بالفاصله مشودیام برطرف متا سرفه دهدیو آب به خوردم م کندیکار را تکرار م نیقدر اآن کوبدیم
 ؟یخوب -
و شروع  دیگویم ییلب ناسزا ریکه نگرانم شده بود، ز ری. امرمیگیام را مجدداً از سر مخنده رم،یگیم یاجان تازه تا

 .بنددیلبش نقش م یرو یرنگلبخند کم میهاخنده یو باصدا کندیم شیبه خوردن غذا
آمده است. گفته بودم لبخند  شیهالب یمدت پر تنش و اضطراب لبخند به رو نیقدر خوب است که پس از اچه و
تا  دید دیسخت است فقط با شیهاصورت؟ نه... تصور خنده یبه پهنا یهااز آن لبخند د؟یآیاش مبه چهره یلیخ

 ...دیلبش را فهم یرو یهاعمق راز خنده
 رگذاریتنها تأث یهاآدم یسرما فقط برا یی. گومیرا ندار نیباز هم قصد برگشت به داخل ماش میکنیرا که تمام م غذا

 است.
 .ماندیآن م یو من نگاهم رو کندیسرعت عبور ماز کنارمان به یرنگ بزرگ یلحظه موتور مشک نیهم در
 :میگویو م کشمیم یآه
 موتور خفنا بشم. نیسوار ا روزهیدوس دارم  قدرنیا -
 واقعاً؟ -
 از آرزوهامه. یکیآره...  -
 چه جالب، دختر و موتور؟ -
 مگه؟ هیچ -
 هم خوبه. یلیخ ،یچیه -

 :میگویو م کشمیدرهم م یاخم
 واسه عمل؟ یریم یاصالً ک -
 :دیگویو م خنددیم
 نترس! رمیمیوقت داده بهم، هنوز نم گهیداشت؟ واسه چندهفته د یچه ربط -
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 ...یبگ نویا گهید بارهیخدا به ریام -
 :پردیحرفم م انیم
 .ینزن آبرومون رو برد غیباشه... باشه ج -
 :دیگویو م گذردیم یا. لحظهمیگوینم یزیچ
 خبر؟از کوروش چه -
 .کشمیم یآه
 ر؟ی... امگمیبه ما نداده. م یفعالً خبر یول کنهیکاراش رو اون م یتاج وکالتش رو قبول کرده. همهخانم لیوک -
 جانم؟ -
 ؟یکنیکدوم رو انتخاب م یریاز اونارو بگ یکیاگه قرار باشه طرف  -

 .رودیو به فکر فرو م کندیم سکوت
اش را به او با پسرخاله یهم زندگ تیگذاشت و درنهاوابسته کردن کوروش به خودش، کم ن یبرا یکارچیاز ه طناز
 نگذاشت. جوابیاورا ب یرفتارها کیچیداد. کوروش هم با کارش، ه حیترج

 . توهم بهش فکر نکن.ختنیچندروز اعصاب همه رو بهم ر نیا یکاف یبهش فکر کنم. به اندازه خوامینم -
 .کنمیپاک را استشمام م یو هوا کشمیم یقی. نفس عممیگوینم یزیچ

از  یقصد خداحافظ کدامچیو من ه رسامی. اممیگردیبرم نیبه داخل ماش افتد،یم مانیبعد، لرز که به تن هردو یکم
 .میرا تحمل کن شیهاشهر و آدم نیا میتوانیم م،یکه در کنار هم هست ی. تنها لحظاتمیرا ندار گریکدی

هفته است و  لی. اوابردیشهر م ینقطه نیترمرا به مرتفع رودیم یکیکم، هوا روبه تارکم نکهیو با ا افتدیراه م به
. از مینینشیم یمکتین یو رو میشویم ادهیپ نیاما از ماش شود؛یاحساس م یاز هر زمان شتریهمه جا خلوت. سرما ب

 .شودیم دهید کرانیب تااست و آسمان خدا  مانیپا ریتمام شهر ز نجایا
شدن هوا چراغشان  کیبا تار یگریپس از د یکینقطه هستند و  کی یکه به اندازه ییهاخوب سکوت و خانه حس

 ...شودیروشن م
 .دهدیم هیتک مکتین یو سرش را به پشت بنددیرا م شیهاچشم کشد،یم یقینفس عم رسامیام
 ...رمشیگینظر م ریز

 ت!رنگش به تنش نشسته اس یکاپشن بزرگ و مشک قدرچه
 قرار داده است. ریاش را هم تحت تأثچهره مارشیکه قلب ب دانمیگود افتاده. م یاما کم ش؛یهاچشم ریز

 .کنمیو آسمان را نگاه م دهمیم هیتک مکتیهم همانند او سرم را به ن من
 :میگویم رم،یچشم از آسمان بگ آنکهیب



 

 

264 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

 ر؟یام -
 جان دلم؟ -
 وقت...... اوندهیکوروش م یآزاد هیعمارت رو واسه د یاموال و حت یکوروش گفت اگه مجبور بشه همه لیوک -
 ؟یکنیفکر م یمنف یزایبه چ قدرنیتو چرا ا -
 هست که بهش فک کنم؟ امیمثبت زیمگه چ -

 .خورمیجا م کینزد یااو در فاصله دنیو از د گردانمیسمتش برمرا به سرم
 !دمیترس -
 .زندیزل م میهابه چشم -
 آرزو کن. هی -
 ؟یچ -
 گونته! یمژه رو هی -

 .بندمیرا م میهاو چشم زنمیم یلبخند
 باشد. یابد امیدر زندگ رسامیحضور ام خواهمیآرزو کنم؟ از ته دل م چه

 میلبخندها لیاو تنها دل روزها نیتمام است؛ اما... ا یِخواسته خودخواه نیهمه اتفاقات تلخ ا نیا انیم دانمیم دانم،یم
 است.
 :میگویو م کنمیباز م چشم

 خب آرزو کردم. -
 بگو کودومه. -

 :میگویو م گذارمیراستم م یگونه یام را روو سپس انگشت اشاره کنمیفکر م یکم
 !نیا -

 .داردیچپم برم یگونه یرا از رو یاو مژه کندیصورتم و م کیرا نزد دستش
 :میگویم دیناام
 همش چرته! -
 .کندیدستش را فوت م یرو یو مژه خنددیم
 .یترشیم یچون اشتباه گفت یشاءاهلل که شوهر نخواسته باشان -

 .زنمینامش را صدا م یعصب یدار و کمکش یو بالحن آورمیخود نم یاما به رو رد؛یگیام مهم از حرفش خنده خودم
 !ریام -
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 .اطیح یگوشه ینیخوب بش یهابرم واست دبه بخرم. مثه بچه دیحاال با -
 .گردانمیرا از او برم میو رو زنمیم شیبه بازو یحرص، مشت محکم یرو از

 :دیگویم رسدیم انیکه به پا اشخنده
 کردم. یخب بابا ناراحت نشو شوخ -
 :میگویدار مو کش اندازمیبه او م ینگاهمین

 عجب! -
 ه؟یرجب ک ؟یگفت یبله؟ چ -

 :میگویم بالفاصله
 عشقمه، شوهرمه، خوبه؟ -
 اسمش رجبه. یهرک رهیلعنت... بره بم یا -

 .کنمیام را پنهان مو خنده رومیم یاغره چشم
 اند.شده شتریشهر ب یشدهروشن یهاو تعداد چراغ رودیم یکیروبه تار هوا
 تا من رگم رو نزدم. میپاشو...پاشو بر -
 کجا؟ -
 .شهیم رتیو دپاش -
 قشنگه. یلیخ نجایا م؟یبمون گهید کمهی -

 .اندازدیبه ساعتش م ینگاه
 پاشو. زم،یعز شهیم رتینه د -
 .افتدیبه راه م نیسمت ماشبه و

 .میشویاز آنجا دور م نیو سوار بر ماش رومیم نیسمت ماشسرش به پشت
... 
صورتش  یکه بر رو ییبایعمل ز نی. طناز پس از چندستیاز او ن یخبر چیو ه گذردیهفته از بازداشت کوروش م کی

 .شودیمرخص م مارستانیانجام شده، از ب
 مانده باشد. یباق ییبایاز آن ز یزی... خداکند چخورمیرا م بایحسرت آن صورت ز مدام

 .رومیم ییرایسمت اتاق پذو به گذارمیم ینی. قند را داخل سزمیریم وانیرا داخل ل یو از سماور، چا کشمیم یآه
 .شنومیرا م هیسم یصدا

 شه؟یکه کوروش آزاد م نییفرمایم یعنی -
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 یمبل تک یو رو کنمیتعارف م هیسپس به سم دارد،یرا برم وانیل ی. باتشکرکنمیزند تعارف م یرا به آقا ییچا
 .نمینشیم کشانینزد
 نی. هممونهیپش داًیکرده و به کارش اعتراف کرده. از کارش هم شد فیرو تعر زیچکوروش خودش همه د،ینیبب -

کم  یزیدادگاه هم چ یتالشمو کردم و تو یعفو نه! من همه یمجازاتش بشه؛ ول یتو فیممکنه باعث تخف
 !انه؟ی خوادیاون دختر قصاص م دید دیداشت. با دیخب... توقع معجزه هم نبا زارم؛اماینم

 .دهدیتکان م یسر هیسم
 پسر سر خودش آورد. نیبود که ا ییبود آخه؟ چه بال یچه کار نیا -

 :دیگویو م کشدیرا سر م یاز چا یاجرعه
که از اون دختر خورده. به گفته خودش قرار بوده با اون دختر ازدواج کنه که متوجه  هیشکست عشق شیاصل لیدل -
 ماجرا... هیاش نامزد کرده و بقبا پسرخاله شهیم

 یباق یمونیجز پش یچیه تیانتقام، که درنها هی. از شنیشروع م یناگهان میتصم هیاز  ییهاپرونده نیهمچ اصوالً
االن  دیشا ذاشتنیم شیداشت که براش پا پ یاوارد شد. اگر خانواده ی. کوروش متأسفانه از راه نادرستمونهینم
 بود. ایازدواج مه یکوروش برا طی. شراشدینم طورنیا

. اون از پدرش که دیند یاز زندگ یریخ چیدلم براش کبابه. اون هم ه یکرده ها؛ ول یکار غلط دونمیبگم... م یچ -
انگار که خوشه. انگارنه دشیبا خانواده جد ایدن نیا یکجا ستیچندساله از دستش داده و اون هم مادرش که معلوم ن

تاج بچش نبود. اگه خانم ریتقصیب امرزیتاج هم خدابد خانم... خویپشت سر مرده حرف زد؛ ول دیهم داره. نبا یپسر هی
 .شدینم یطورنیاالن ا روندیرو از خودش نم

 ... نشد!یتو خونه باالسرش باشه ول ارهیاش رو بجبران کنه نوه خواستیم
 .گذاردیم شیهاچشم یو دستش را رو افتدیم هیبه گر هیسم
 :دیگویو م کشدیم یقینفس عم زند،

 .شهیشاءهلل که درست مان -
 .داردیچرمش را از کنار مبل برم فیو ک کشدیرا سر م شیچا
طول  ی. اگرهم بنا به قصاص باشه مدتشهیم لیماه دادگاه کوروش تشک نیهم انی. پاکنمیرفع زحمت م گهیمن د -
افتاد شمارو در  یر اتفاقهرحال هکنم. به یفرصت کنم خانواده اون دختر رو راض دیبشه، شا ییتا حکم نها کشهیم

 .زارمیم انیجر
 .دیرو قطع نکن دشیرو نداره ام یبچه جز شما کس نیبده. ا رتونیخدا خ -
 چشم. -
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 :دیگویو م کندیروبه من م سپس
سخت تونستم فقط برا چند  یلی. خدیداشته باش یتالش کردم تا شما با کوروش مالقات یلیمدت خ نیدر ضمن، ا -
 .رمیاجازه رو ازشون بگ نیکوتاه ا یقهیدق
 نمش؟یبب تونمیواقعاً؟ م -
 نیوارده و فوت مادربزرگش ا بتیخاطر مصآدرس. فقط به نیبه ا نیایساعت دوازده ب ی. فردا براخانمهیشما و سم -

 .دینکن ریمهلت کوتاه رو دادن. لطفاً د
تشکرکنان اورا بدرقه  هیو من و سم شودیاز عمارت خارج م یمختصر یو با خداحافظ گذاردیرا در دستم م آدرس

 .میکنیم
. ردیگیو مرده، دلش آرام نم روحیب یخانه نی. در اکندیتاج را مخانم داریقصد رفتن به د هیزند، سم یرفتن آقا با

 .میزهرا برو به بهشت دارشید یتا برا م،یشویهردو باهم آماده م
... 
 .تابدیو به خاک خشک مزار م درخشدیآسمان م یآفتاب در باال اما رود؛یم انیزمستان روبه پا نکهیباا

را  اشهیو گر داردیخاک برم یشده ، سر از رو یرنگش خاک یخاک، مانتو و لباس مشک یکه با نشستن رو هیسم
 .خواندیم یابار آخر فاتحه ی. برادهدیم انیپا
 .انهیسنگ قبر آماده شده  نمیبب رمیم نجایاز ا -

 :میگویم نمیبیرا که م حالش
 کنه؟یکارا رو م یزند مگه نگفت خودش همه یآقا -
 .سیدختر...ازش آدرس گرفتم خودم زودتر برم، اون بنده خدا هم کم گرفتار کوروش و کاراش ن ارهیدلم طاقت نم -

 .شودیبلند م شیاز جا هیو سم کنمیم سکوت
 دوره؟ یلیخ -
 .میریبگ نیماش ابونیسر خ میرفت. بر شهینم ادهیپ یکه نه؛ ول یلیخ -

 داردینگه م مانیکه برا ینیماش نیو با اول میستیایم ابانیکنار خ ی. مدتمیدهیرا انجام م دیگویم هیکه سم یکار
 .میکنیسمت مقصد حرکت مبه
و من خوشحال  ردیگیتماس م رسامی. امشودیمشغول صحبت راجع به سنگ و گذاشتن آن م هیسم م،یشویکه م ادهیپ

 .شومیها گوش دهم از مغازه خارج مآن یکنندهبه بحث کسل ستمیمجبور ن نکهیاز ا
 الو سالم. -
 ؟ییسالم کجا -
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 ...نایواسه سنگ قبر و ا میاومد هیبهشت زهرا. با سم کینزد -
 همراهتونه؟ یکس -
 .یینه، دوتا -

 :دیگویو م کندیمکث م یکم
 دکترش وقت داره... شیپ رهیزنگ زدم بگم امروز طناز م -
 خب؟ -
 ش؟ینیبب یخواستیمگه نم -
 ه؟یکار درست ریآخه... ام ام؟یب یعنی -
. خودش هم دمیرسیم ریاون روز د یگفتم که اگه تو نبود ی. حتیدیو موضوع رو فهم یبهش گفتم که نگرانش -

 .نهیدوس داره که تورو بب
 ؟یگیم یجد -

 :کنمیمکث م یکم
 .ستمیمطمئن ن... بازم یول -
 دنبالت اصالً. امی. االن مامینگران نباش من هم باهات م -
 ...هینه نه، االن با سم -
 دنبال هردوتون! امیم -

 :میگویگشادشده م ییهاباچشم
 ؟یگیم یچ -
 ! تو کارت نباشه. فقط آدرس بده.گهید رسمیلفتش بده م کمهی -
 ...ریام -
 ی. به جاشهیم تیخانم اذ هی. سمشهیم دایپ نیهستم. اون جاها سخت ماش یک گمیآدرس رو بفرست نترس نم -
 ؟یارینه م یبه فکرش باش نکهیا

 :دیگویو م کنمیم سکوت
 کشه؟یکارش طول م نمیحاال بگو بب -
طول  یساعتهیسرخاک  میو دوباره بر میریبگ نیامروز نصب بشه. فکر کنم تا ماش نیهم خوادیسنگ آماده شده م -

 بکشه.
 .رسونمیپس حله خودم رو م -
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 اورا بشناسد که! ستیقول خودش قرار ن. بهندیاورا بب هیسم دیآیاست؛ اما بدم هم نم یوانگی. کارش دزنمینم یحرف
و تا نصب سنگ  میگردیو مجدد به بهشت زهرا بهش باز م میریگیدربست م ینیماش رسد،یکه به اتمام م هیسم کار

و  کندیپارک م کمانینزد یرنگ یمشک نیماش کشد،یدور قبر را م مانی. دست آخر که کارگر سمیمانیجا مهمان
و  شودیم یسنگ قبر کینزد یتفاوتیشوم؛ اما او با بیاش ماول متوجه ی. همان لحظهشودیم ادهیاز آن پ رسامیام

 نشان دهم. یام را جمع کنم و خودم را عادخنده کنمیم ی. سعشودیو مشغول خواندن فاتحه م ندینشیکنارش م
 : تمومه خانم.کارگر

 نخورده! مانیاش درست س: نه نه، اون گوشههیسم
 .ایریگیبابا...خانوم سخت م یا -

 .کشدیم نیزم یرا رو یمانیس یماله
 کاج بکارم. حواست به باغچه باشه. خوامینه، اونجا م یطور: عه عه! اونهیسم

 :دیگویه مکالف کارگر
 . من برم کار دارم.شهیبهتر نم نیاز ا گهی. دیامادر شما دنبال بهانه -

 .غردیلب م ریو پس از رفتنش ز دیگوینم یزیچ هیسم
 شد. ریدخترجان د میبر ایمادر انگار هفتاد سالمه. ب گهیم نیمادر مادر! همچ -
 م؟یبر یچطور -
 .گهید میریگیم نیماش ابونیسرخ میریخب م ؟یچطور -
 .رمیگیسرعت نگاهم را مو به اندازمیم رسامیبه ام ینگاهمین

 خسته شدم. -
 ...میمجبور می. چه کنکنهیواال من هم پام درد م -
 :دیآیم ییصدا هیسم یهاحرف انیم
 ! خدا رحمت کنه...میالعظ یصدق اهلل العل -

 .شودیخود بلند م یاز جا رسامیام افتد؛یکه به راه م هیسم
 برسونمتون. میریاگه هم مس نه،ییاز سمت پا رمیمادرجان من مس -

 .کنمیگشاد شده نگاهش م یهاباچشم
 .میشی: ممنون پسرم. مزاحم شما نمهیسم
 .دیی. بفرماادین رتونیگ نیطرفا ماش نیا دیظهره شا کی. نزددیمراحم کنمیخواهش م -

 .رسامیو سپس به ام اندازدیبه من م ینگاه هیسم
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 .ای.النازجان ب ینیبب ریباشه، دستت درد نکنه پسرم، خ -
 خانوم! دیی: بفرماندازدیبه من م ینگاه رسامیام

 .میشویو سپس سوار م میدهیرا قورت م خنده مانیهردو
 .کندیشروع به صحبت م هی. سمافتدیبه راه م رسامیو ام مینینشیعقب م یصندل هیو سم من
 .میخسته شده بود گهیبده پسرم، د رتیخدا خ -

 مادرجان. کنمیم خواهش
 ام را پنهان کنم.خنده کنمیم یو سع زنمیزل م رسامیام طنتیپرش یهاجلو به چشم ینهیاز آ دائم

 ؟یباهاش داشت یچه نسبت زتو،یعز امرزهیخدا ب -
 .امرزهیمادربزرگم بود. خدا رفتگان شما روهم ب -

 .کندیمکث م یکم هیسم
 آقاست! هیوا! پسرم اون قبر که مال  -

 .افتمیبه خنده م صدایو من ب کندیم هول
 اشتباه گفتم. پدربزرگم بودن! دیبله بله، ببخش -
 آها...خدا رحمتش کنه. -

 یحواله هیکه سم یبعد با مشت یکه چندلحظه کنمیلبم را فراموش م یو لبخند رو شومیم نهیبه آ رهیخ بازهم
 حواسم را از او پرت کنم. کنمیم یو سع کنمی. لبخندم را جمع ممیآیبه خودم م ند،کیم میپهلو
اورا  نیاز ا شیقول خودش بتا به م،یشو ادهیکه پ ستدیبا ترعیسر ریکه ام خواهدیم هیو سم میشویعمارت م کینزد

 .میندازیدر زحمت ن
دوست  داریرا به د یچند ساعت خواهمیو من از او م رودیسمت عمارت مبه هیشدنمان، سم ادهیپس از پ بالفاصله

و همراه  شومیم نیمجدداً سوار ماش ترنیی. چند کوچه پاآوردینم انیبه م یبروم و اوهم حرف مارستانیدر ب مارمیب
 .میرویسمت مطب مبه رسامیام
... 
حال و احوال نابسامانش وحشت  دنیاز د. ترسمیطناز م یچهره دنیاضطراب دارم. از د ی. کممیرویها باال مپله از

 .رسدیم انیبه پا میبرا ایو دن گذارمیاو م یجا یادارم. خودم را لحظه
 :دیگویو م چرخاندینشسته در سالن انتظار چشم م مارانیب انیم رسامیام
 اوناهاش... اونه! -

 .شودیم دهیکش د،یگویکه م یسمتبه چشمم
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 شیبه چشم. موها یبزرگ یدود نکیبه سر دارد و ع یرنگ یه است. شال مشکنشست یصندل یکه تنها رو یدختر
 شده است. ختهیهم دورتادور سرش ر

 .ستیاز صورتش مشخص ن یادیز زیچ
 که به دنبالش بروم. فهماندیبه من م یاو او با اشاره کنمینگاه م رسامیام به
. کنارش ندیبیشدنمان را نم کیپنجره کج کرده و نزدسمت . طناز سرش را بهمیشویم یصندل کینزد ریهمراه ام به
 .زندیم شیصدا رسامیو ام میستیایم
 طناز! -
 .شومی. تازه متوجه صورتش مندیبیو مارا م گرددیسمتمان برمبه رسامیام یصدا با

 شده است. لیما یبه صورت یذوب شده است! رنگ صورتش کم باًیسمت راست صورتش افتاده و تقر پوست
 یخوشحال یبا کم دنمیو با د داردیرا برنم نکشی. عشودیم دهیقسمت از پوستش د نیدر ا یادیز یهاوچروکنیچ

 .دهدیسالم م شیملموس در صدا
 .نمینشیو کنارش م دهمیپاسخ سالمش را م شوم،یم کشینزد
لبش  یکردن است و لبخند رو یهم در حال نقش باز دیشا ایاست،  کردمیبهتر از آنچه تصور م یکم اشهیروح

 .ستین شیب یتظاهر
 .ردیگیرا در دستش م میهادست

 ...ی. الناز، اگر تو نبودنمتیبب خواستیدلم م یلیاز اون روز خ ،یرو بهش گفت انیبهم گفت که تو در جر ریام -
 .ردیگیرا م شیگلو یبغض

 نمونده بود. یازم باق یچیاالن ه ،یاگه تو نبود -
 .شودیم یجار اشکش

 ...دیرسیم رترید یکم رسامیاگه اون روز ام -
 .کندیو اشکش را پاک م داردیرا برم نکشی. عکندیرا قطع م حرفش
 .شودیم رهیبه صورتش خ نگاهم

 دهیند یبیشال پنهان شده، آس ریآن ز شتریجز گونه سمت راست و گردنش که باز صورت او، به یگرید یجاچیه
 است.
 .شودیم رهیخ میهابه چشم طناز،

 .یشیم تینگاه نکن! اذ -



 

 

272 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

اما همان مقدار کم هم  ده؛ید بیسمت از صورتش آس کی. درست است که تنهاشومیم نیحرفش سخت غمگ نیا با
 .کندیم ییصورتش خودنما ییبایدر برابر تمام ز

 .کندیرا سد م میراه گلو یبغض
 !یخوشگل یلینه، تو هنوز هم خ -
 .زندیم یاشکش لبخند انیم
 ؟یکن دوارمیکه ام یگیرو م نیا -
 .شهیبهتر هم م یتازه اگر عملش کن ست،یخدا. زخمت اصالً معلوم ننه، نه به -
 ...یدیام چیندارم الناز. ه یدیام گهید -
 .دهدیو ادامه م زندیصورت م یرا رو نکشیع
 شده. نیتازه ا یبعد از دوبار جراح -

 .رسدیبه زبان آوردن به ذهنم نم یبرا یاواژه چیه کنم،یم سکوت
 که دست کوروش بود ضربه زد و همزمان من رو هل داد. یخودش رو به کوروش رسوند، به ظرف ریاون روز ام -

اون روز  یلحظهبهگردنمه. لحظه یرو یصورت و گردنم. زخم اصل یرو ختیر دیاس ن،یزم یرو فتمیب نکهیاز ا قبل
 ...ادمهیرو 

 .شودیم یو جار جوشدیم ،یااشکش مثل چشمه و
 نشوند. شیهاهیرا آرام کند تا افراد حاضر در مطب متوجه گر شیهاهیگر یصدا کندیم یسع
 .دهمیم یدار. تمام مدت هم من او را دلدهدیم انیرا پا اشهیو گر شودیبه خودش مسلط م یکم
 .گرداندیبعد صورتش را از من برم یکم
 ازت تشکر کنم. خواستمی. فقط منیبر گهیحاال د -
 طناز! -
 باشه. شمیپ یکس خوامینم ن،یبر ری... امنیلطفاً بر -
 ؟یتنها اومد -
 سراغم. ادیبابا م یتنهام؛ ول -
 ...شتیکه بزار پ شهینه اگه م -
 .پردیحرفش م انیم
 هر دوتون. ن،یاالن بر نیگفتم هم -

 .کنمیم نگاهش
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 .میریباشه م -
 :میگویاز رفتن م شیاما پ شوم؛یبلند م میجا از
 سوال ازت بپرسم؟ هی... شهیم -
 آره بپرس. -
 :پرسمیو م کنمیبه او نم یذهنم را خوانده است. توجه ییسوالم شود. گو دنیتا مانع پرس کندیاشاره م رسامیام
 ؟یکن کاریچ یخوایم ؟یحاال... کوروش چ -

 .کشدیم یقیعم نفس
 که کرده! یتاوان بده! هم تاوان دوست داشتنش و هم تاوان کار دیبا -

 انیپا رهیزنج نیطاقتش را ندارم. چرا ا گرینه! د فتد؟یقراراست اتفاق ب یناگوار یبازهم ماجرا شوم،یم نگران
 رد؟یپذینم
 طناز؟ -
 داخل. دییخانم لطفاً شما بفرما -

 .رودیسمت اتاق مبه یخداحافظیطناز ب و با حرفش پردیحرفمان م انیاست که م یمنش یصدا
 :کندیگوشم زمزمه م کینزد رسامیلحظه ام نی. همکنمیرا تماشا م رفتنش

 ره؟یانتقام نگ میاگه ازش بخوا ستین یرحمیب -
 .کنمینگاهش م باخشم

 اد؟یسر کوروش ب ییبال یتو دوس دار یعنی -
 :دیگویو من هم پشت سرش، همزمان م افتدیراه م یسمت در خروجبه رسامیام
. حداقل بخاطر آرامش خودش هم که رهیکارو با طناز بکنه، طناز هم حق داره انتقام بگ نیکوروش حق نداشت ا -

 شده.
طناز، آرامش از  یوسط، روح مرده نیباشم؛ اما ا یاتفاق تلخ چیشاهد ه خواهدیدلم نم گری. دکنمیم سکوت
 پاسخ بماند؟ یب دیبا هانیا شود؟یاش چه مر باد رفتهب ییبایاش، زرفتهدست

 حق طناز است. نیاست؛ اما... ا رحمانهیقصاص ب میباخود بگو دیشا
 .کنمیراه سکوت م انیتاپا شیهاطناز و حرف یادآوری. با میشویم نیماش سوار
 .کنمینگاه م شیها. به چشمستدیایعمارت م کینزد نیماش

 ؟یندار یکار -
 مواظب خودت باش. -
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 .رومیسمت عمارت مو به کنمیم یو خداحافظ زنمیم یکوتاه لبخند
 از حال کوروش با خبر شوم. ترعیمضطربم؛ اما دوست دارم سر یفردا کم یبرا

*** 
اما همچنان  کنم؛یجا مجابه یسرم را کم یرو ی. چادر مشکگذارمیم کیتار یدوازده است و من قدم در راهرو ساعت
 یدرب فلز کیراهرو  ی. انتهاشوندیچندان محکم برداشته منه میها. قدمشودیم دهیکش نیزم یآن رو یادامه

تر آهسته ییهاکه با قدم هیتا سم ستمیایشدن، م داز وار شیاست. پ ستادهیا یاست که کنار آن سرباز درنگیسف
 کندیشدنش، سرباز در اتاق را باز م کیو با نزد کشمیجلو م یمسرم را ک یشود. چادر رو کینزد د،یآیپشت سرم م
در اطراف  یگرید یاضافه زیچ چیدر وسط اتاق قرار دارد و ه یخال یو دو صندل زیم کی. تنها میشویو وارد اتاق م

 نییکه ممکن است پا ییقرار داده و سرش تا جا زیم ینشسته است. آرنجش را رو یپسر زی. پشت مشودینم دهید
اش به همان کوروش است؟ چهره نی. اخورمیجا م دنشی. با ددیآیسرش باال م مانیپا یصدا دنیافتاده است. با شن

مدت کم، افتاده شده است.  نیزده است. در هم رونیاش بگونه یهااستخوان یشدت الغر شده و از شدت الغر
 یبه موها یتر شده و در عوض کمکوتاه ی. کمستیمدل ممکن را داشت ن نیکه بروزتر ییاز مدل موها یخبر

اما من  ند؛ینشیم زیپشت م هی. سمدهدینشان م شتریسنش را ب دهینتراش یهاشیصورتش اضافه شده است. ر
 .کندینگاه نم هیسم یهابه چشم ی. کوروش حتستمیایم

 .یو اون دختر آوردسر خودت  ییچه بال نیبچه. بب ی: چقدر الغر شدهیسم
در رنج و عذاب به  یکاف یسرزنش را کنار بگذارد. از نظرم به اندازه خواهمیو م زنمیم هیسم یشانه یرو یآرام به

 .بردیسر م
پسرم. خونه  شهیشاءاهلل که مشکلت حل م. خدا بزرگه، اندهیبرات انجام م ادیاز دستش ب یزند گفته هرکار یآقا -
 تاج سوت و کوره.تو و خانم یب
 .کندیخودش را آرام م هی. سمافتدیبه لرزه م شیها. کوروش هم شانهزندیم هیگر ریز و
 . من دلم روشنه.نجایاز ا رونیب یایبرات نذر کردم. م -

دد مج ند،یبیو مرا که م ردیگی. سر باال مزندیرا کنار م شیهاو اشک گذاردیم شیهاچشم یدست رو کوروش
 :زندیزل م میها. به چشمشودیاشکش روانه م

 ش؟یدید -
 :پرسدیو م زندیبر هم م ی. چشمشودیم یاشکم جار دهم،یمثبت تکان م یکه سرم را به نشانه همزمان

 ... صورتش...یعنیچ... چطور بود...  -
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 انی. سرش را مشودیرا ندارم. خودش متوجه پاسخ سوالش م نیلحظات سنگ نی. طاقت ااندازمیم نییرا پا سرم
 گرید« وقتتان تمام شده است.»که دیآیم یی. صدامیحرف بزن شتریب یتا کم شودی. فرصت نمردیگیم شیهادست

 یو او را از رو زندیکوروش م یهابند به دستو دست دیآیم ی. مأمورمیبا او وقت بگذران شتریب یکه کم گذارندینم
. پر از حرف ناگفته است. لرزدینگاه م نی. تمام تنم از اکندیو نگاهم م گرددیاز رفتن برم شی. پکندیبلند م یصندل

 یرا ط کیبار یو همان راهرو ردیگیقرمزش را از ما م یهاو کوروش هم چشم میزیریهردو اشک م هیمن و سم
 شیو پ میگردیرو را باز م شیپ ی. مجدد راهرومیشویو از اتاق خارج م کنمیبلند م یصندل یرا از رو هیکند. سمیم

 .ندینشیم یصندل ی. زند رومیبا او داشته باش یو که مالقات کوتاه مینیبیرا م« کوروش لیوک»از رفتن زند
. دیو کنار اون مرحوم بود دیکنیم یهست که داخل عمارت زندگ یادیکه شما مدت ز دونمی. من مخانمهیخب، سم -
 بهتون بگم . دیچطور با دونمینم
 .دیهست بگ یزیزند، اگه چ یآقا دیراحت باش -

 .کندیمن ممن یکم
 راستش، ماجرا مربوط به اون عمارته. -

 .دهدیو او ادامه م میکنیپر از سوال نگاهش م یهاباچشم
اون  مونهی. مرهیگیتعلق م هیریداشتن که به امور خ نیزم ینه. خانم مهرپرور تعداد ای دیهست انیدر جر دونمینم -

داره. راستش من مجبورم  یشتریشون ارزش بدو عمارت از همه نیا نیکه ب نیزم کهیت هیو  یعمارت و حساب بانک
 فروش! یاونجا رو بزارم برا

 ؟یچ -
از  تونمیداره! حاال من م نهیپرداخت بشه هز دیکه با یدرصدصد  یهید یدنبال کردن روند پرونده و از طرف -

 اما دادگاه... ام؛یدستمزد خودم کوتاه ب
 م؟یاز اون خونه بلند بش دیبا نیگیم یعنی -
 نیاز ا خوامیو من م کهیطول بکشه. دادگاه کوروش نزد یشتریممکنه مدت ب نی. فروش زمطورهنیمتأسفانه هم -

 .ادین شیپ یمشکل چیبابت ه
همان عمارت است.  هی. تنها سرپناه من و سمافتمیفکر م کیندارد. تنها به  یتیاهم میزند برا یهاحرف دنیشن گرید

رفتن  یکجا را برا هی. آخر من و سمشومینگران م م؟یشهر شو نیا یقرار است آواره یعنی م؟یاگر نباشد، چه کن
 نیبگذارم او متوجه ا دیمحبوبه است؛ اما هرگز نبا رسدیم هنمبه ذ دکنندهیناام یلحظه نیکه در ا یکس نیاول م؟یدار
به نظرم بهتر است فکرش را از سرم  هیقض نیبروم؛ اما با ا دارشیبه د خواهمیکه م ستیبشود. چند روز هیقض

 .ددهیکجا را به من نم چیماندن در ه یاجازه گرید شکیکنم. محبوبه اگر ماجرا را بداند ب رونیب
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سال  کیتصورش هم دردناک است که پس از  ی. حتکندیو مرا به کابوسم دعوت م گرداندیمرا به خوابگاه باز م او
 یپدرم؟ دخترت دارد آواره یی. کجاشودیلحظه احساس م نیپدر در ا کیاول بازگردم. چقدر نبود  یبه همان خانه

 شانیهاصحبت یکه ادامه شومیغرق در افکار خود م قدرندست بردار. آ یدور نی. تو را به خدا از اشودیشهر م نیا
 میدهیم لیاست. چادر را تحو یصندل یهم درحال بلند شدن از رو هی! سمستیو زند ن میآی. به خودم مشنومیرا نم

 !ستین گریکه د ی. سرپناهمیرسانیخودمان را به عمارت م یتاکس کیو با  مییآیم رونیو ب
*** 
. نمینشیو کنارش م رومیسمتش م. بهنمیبیدر چمدان م شیهالباس دنیرا درحال چ هیو سم شومیاتاق م وارد

 ست؟یاو سخت است؛ اما چاره چ یخانه و خاطراتش برا نیکندن از اکه دل دانمیم
 ه؟یسم -
 :دیگویم شیهالباس دنینگاهم کند، مشغول چ آنکهیب

 جانم؟ -
 م؟یبر نجایاز ا دیواقعاً با -
 فروش بره. نجایامروز و فرداست که ا نیهم شده. باالخره هم ریزند بهمون گفته. تازه د یچند وقته که آقا -

 آواره شوم؟ دیباز هم با دی. پس من بااندازمیم نییرا پا سرم
 ؟یبه محبوبه نگ شهیماجرا رو م نی... اشهیم ه؟یسم -

 .کندیم نگاهم
 .یو مکان بمون جایکه ب شهی. نمششیپ یبرگرد دیتو با -

 .افتدیبه جانم م ترس
 ذارهیخوابگاه. نم گردونهیمن رو برم یاگه بهش بگ ه،یبه محبوبه نگو. سم یزیچ کنم،یازت خواهش م ه،یسم -

 گهید خدا. اگه محبوبه بفهمه بهکنمیم داشیشدم، دارم پ کشیتوروخدا نگو بهش. تازه نزد هیدنبال بابام بگردم. سم
من رو درک  ست،یدنبالش باشم. اون کس و کار من ن دینبا گهیاون چرا م دونمی. نمنمیبیرنگ بابام هم نم وقتچیه
 ...هیبهش نگو. سم یزیچ هیمن رو نگه داره. سم خوادیخودشه که م یی. اون دنبال خالص شدن از تنهاکنهینم

و در  زندیچشمانم کنار م ی. دستم را از روماندیاو مات م که زنمیرا م میهاحرف تابیو چنان ب زمیریم اشک
 :دیگویو م ردیگیدستش م

 . فقط آروم باش!گمینم یزیباشه، باشه فدات شم. آروم باش، چ -
. من کنمیگونه م یرا روانه میهااشک صدایومن ب ردیگیمرا در آغـ*ـوش م هیسم کشم،یم یقیعم نفس

. لعنت بر من و دهمیپاسخ م طورنیمحبوبه را ا ی! آن همه مهربانشناسمیهستم که م یموجود نیتررحمیب
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نبوده و  قشیو من ال خواستیم اقتی. مرا ببخش محبوبه! آن همه لطف لآورمیکه به اجبار به زبان م ییهاحرف
 .شودیم شیهاو او مجدد مشغول جمع کردن لباس میآیم رونی! از آغوشش بستمین

 .یانزل میبر دیاب -
 .کنمیرا پاک م میهااشک

 ؟یچ -
 خواهرم. شیپ میریمدت م هی ،یواسه انزل رمیگیم طیدوتا بل -
 :دهدیو ادامه م کشدیم یآه
 بمونم. جانیکه بازم هم دمیشهر ند نیاز ا یریخ چیه -

 :دیگویو م کندیم نگاهم
 رو بردار و حاضر باش. لتیاالن وسا نیدختر، هم میباش نجایا یتا ک ستیمعلوم ن -

. رودیم رونیو از اتاق ب گذاردیو چمدانش را کنار کمد م دیگویلب م ریز «یاعلی»کی هی. سمدهمیتکان م یسر
اما چاره  شود؛یکردن پدرم کوتاه م دایو هم دستم از پ شومیدور م رسامیکه با رفتن به شمال، هم از ام دانمیم
 ست؟یچ

باشم؛ اما  هیبا سم خواستمی. مزمیریاشک م صدایو ب گذارمیو داخل چمدان م کنمیدانه تا مرا دانه میهالباس
 انیبه پا گونهنیبود و فصل سردم را ا نیزمستان هم ا نیاتفاق ا نیتهران را ترک کند. آخر خواهدیکه م دانستمینم

 .دهمیو پاسخ م دارمیبرم م. آن را از کناردیآیرساند. تلفنم به صدا درم
 الو، سالم. -
 ست؟یازت ن یخبر ییکجا زم،یسالم عز -

 .کنمیرا مهار م میگلو بغض
 ؟یکنیم هیالناز گر -
 گفتم. هیباالخره به سم -
 خانوم نگه؟به محبوبه یزیواقعاً؟ قبول کرد که چ -

 :میگویو م زنمیرا کنار م اشکم
 قبول کرد. -
 پس؟ یکنیم هیچرا گر ؟یخواستیرو نم نیخوبه. مگه هم یلیخ نکهیخب ا -
 .یبره انزل خوادیم هیسم ر،یام -
 مونه؟یتهران نم یعنیچرا اونجا؟  -
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 خواهرش. شیبره پ خوادی. مرهیگیم طیتا آخر هفته بل باًینه، تقر -
 :دهمیو من ادامه م کندیم سکوت

 .نمکیاالن هم دارم لباسام رو جمع م -
 :دیگویمکث م یو با کم متعجب

 ؟یزود نیبه ا -
 .دمیاالن فهم نیخودم هم هم -
 :میگویم میهاهیگر انیو م زنمیم هیگر ریز
 .ریام شهیدلم برات تنگ م -

 .کشدیم یقیعم نفس
 .دنتید امینکن الناز. ماتم گرفتن نداره که، من خودم م هیگر -

 :دهدیو ادامه م دهمینم یپاسخ
 نکن. هیخوبه؟ تو فقط گر ام،یاصالً هر هفته م -

 را به خون نکشم! مانیآخر، دل هردو یهاروز نی. کاش بتوانم ازنمیرا کنار م میهااشک
 .ریام ایقول داد -
 حاال؟ یدلم. آروم شد زیباشه عز -

 .کشمیم یقیعم نفس
 شد؟ یخوبم. عملت چ -
 .یباش شمیپ یتونیکه نم فیکنسل شد. افتاده اواخر ماه بعد. ح یهفته باشه؛ ول نیقرار بود ا -

 ازیخودش ن یی. گودهدینم یداردل چیاو ه بارنی. اافتمیم هیمجدد به گر رسامیحرف ام نیام که با اآرام گرفته تازه
را ندارد که بعد از عمل  یاو کس شوند؟یم فیرد گریکدیتمام اتفاقات پشت سر  موقعیب قدرنیدارد. چرا ا یداربه دل

با بغض ملموس  شود؟یبدون همراه م ماریکند. اصالً مگر ب دایاو بهبود پ دیکنارش باشد، قوت قلبش باشد و به ام
 :میگویم میصدا

 .ستمیت رو نکنم ول کنت ن. من تا پوست کلهرسونمیمن خودم رو م ؟یچ یفکر کرد -
 میتقس رسامیرا که با ام میها. غممیزنیزهرخند م مانیزندگ یهایو درواقع به تلخ میزنیخنده م ریز ه،یگر انیم
مشغول آماده  هی. سمرومیم نییپا گذارم،یم هیو چمدان آماده را که کنار چمدان سم کنمیتلفن را قطع م کنم،یم

وسط  انیم نیهم ا یابر یواست که فراموش نخواهد شد. هییامروز از آن روزها ریکردن شام است. عصر دلگ
شده و  دهیکش شهیکه هم ییهاندارد. پرده ییخانه حال و هوا نیهاست که اجا خوش کرده است. مدت هایدلتنگ
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 یگرظلمات خانه جلوه انیکه م کنمیروشن م یعادت شده است. چراغ گرید زند،یخانه موج م انیکه م یکیتار
خراش به ساعت در سکوت خانه چقدر گوش تاککیت یو صدا زنمیبه ساعت زل م نم،ینشیکاناپه م یرو. کندیم

 .رسدینظر م
*** 

و اتفاقاتش  میکنیعمارت را ترک م نیا ندهی. تا دور روز آکنمیو نگاهشان م رمیگیاتوبوس را در دست م یهاطیبل
. کشمیم یقیدوازده ظهر. نفس عم اندازم،یساعت حرکت را نگاه م گرید بارکی. میسپاریخاطرات م یرا به صندوقچه

سفر  نیاز ا دی. هنوز هم اضطراب دارم. نباکنمیم ینگاه نیزم یور یهاو به چمدان اندازمیدراور م یرا رو طیبل
به  خواهمینم گریو د دهمیتکان م یخواهد شد. سر یاز دستم عصبان ناًیقیاگر باخبر شود  م؟یبه محبوبه بگو یزیچ
ه مشغول جمع ی. سمرومیم رونیآن را ادامه دهم. از اتاق ب دیام و بارا گرفته میتصم نیفکر کنم. من، ا زیچ چیه

 .دهمیم هیو به آن تک ستمیای. در چهارچوب در مکندیتاج شروع به کار مکردن خانه است. از اتاق خانم زیکردن و تم
 .میریم نجایاز ا میما که دار ه؟یسم هیچه کار -

 :دیگویاست، م دنیکه مشغول دستمال کش طورهمان
 رشیزند خدا خ یآقا یرو خاک برداشته. از طرف نجایمن هم دست تنها بودم، ا ومد،یچند وقت خدمتکار ن نیباشه! ا -

 بدم؟ لشیتحو یجورنی. اون وقت خوبه من خونه رو ادهیچند وقتم رو بهم م نیبده، گفته تمام حقوق عقب افتاده ا
 :دهدیو او ادامه م اندازمیباال م یاهشان
اصرار داشت.  یول ستا؛ی. البته من بهش گفتم الزم نرمیالزحمه بگحق دیتاج هم بااز خانم یتازه گفت بابت پرستار -

 ...یول ست؛ین گهیداشته باشه. البته، االن که د یبه گردن کس ینیدوست نداشته د وقتچیتاج هگفت خانم
 .کندیرا قطع م شیهاحرف هیو سم خوردیزنگ م تلفنم

 خانمه؟محبوبه -
 ها؟ -
 :میگویو م اندازمیصفحه نگاه م یاسم رو به
 .گردمیاالن برم د،ینه. ببخش -
 ییابتدا یخنک روزها یاز هوا یصحبت کنم و کم رسامیتا راحت بتوانم با ام رومیو به باغ م شومیاتاق خارج م از

 رم.بهار لـ*ـذت بب
 سالم. -
 ر؟یام یسالم خوب -
 ؟یدیجواب م رید قدرنیچرا ا -
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 بودم. هیسم شیپ -
 آها، حالش خوبه؟ -
 از طناز چه خبر؟ عملش چطور بود؟ ؟یممنون. تو چطور -
 ن؟یریم یقربونت، هنوز بهش سر نزدم. ک -
 فردا، ساعت دوازده.پس -
 شد! فیهستم. ح یزیچ ،یراننده آژانس گفتمیبرسونمتون. م تونستمیبود م دهیاون روز من رو ند خانمهیاگه سم -

 :میگویو م کنمیم یطوالن یخنده
 .میرو گول زد هیخاطر اون روز عذاب وجدان دارم که سم. هنوز بهمیبدجنس یلیواقعاً خ ریام -
 اصالً بابتش ناراحت نباش. زم،یبود عز ریکار خ -
 .دهمیاش را ادامه مو من خنده کندیبه حرفش م یاخنده و
 !مینیبب دیبار هم رو با نیراستش، زنگ زدم بهت بگم... فردا شب، شب آخره... واسه آخر -

 .اندازدیاز درون به قلبم چنگ م یزیچ شنوم،یبار را که م نیآخر یکلمه
 .دیها را بتوان چشبودنباهم نیریطعم ش آنکهیب رسند،یچقدر زود از راه م هانیآخر

 الو؟ -
 :میگویگرفته م یصدا با
 باشه. -

 :دیگویم ند،یبی. سکوت مرا که مزندینم یحرف چیه گریو د کندیم مکث
 برم. تا فردا شب، فعالً. دیکار دارم با گهیمن د -
 خدافظ. -

را  شوندیگفته م یخداحافظ یکه برا یبزنم! طاقت کلمات یحرف چیه توانمیتلفن را قطع کنم؛ اما نم دیآینم دلم
سمتش کردن اتاق است. به زیهمچنان مشغول تم هی. سمگردمیو سپس به عمارت باز م زنمیدر باغ قدم م یندارم. کم

اتاق  ها وتاج به سالن. از اتاق خانممیکشیغم م ین خانهیا یبه سر رو یتا کمک حالش باشم و با هم دست رومیم
از  هیرا که سم گرید یزهایتاج مثل لباس وچخانم یشخص لی. وسامیرویکوروش م یخودمان و سپس اتاق آشفته

کوروش را  لی. وسامیکرده باش ازمندیهم به افراد ن یکمک هیتا به قول سم میگذاریقبل شسته بود، داخل چمدان م
تمام شده  گاریس یها. از تعداد پاکتمیکنیپاک م ختهیهم رب لیو اتاقش را از تمام وسا میگذاریم یداخل چمدان هم

 انیو تا پا میخریبه جان م هیرا با سم یاست. خستگ کردهیرا تحمل م یمیکه کوروش چه درد عظ دیفهم توانیم
 .میکنیم زیشب عمارت را تم
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 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
. صورتم آراسته است کنمیرا در آن نگاه م رمیو تصو آورمیم رونیب بمیرا از ج یکوچک ینهیآ رسام،یاز آمدن ام شیپ

. گذارمیم بمیدر ج نهیرا همراه آ میهاو دست بندمیرا م نهیسرد قرمز شده است. آ یاز هوا امینینوک ب یو تنها کم
که  کندیرا دنبال م هانی. چشمم تمام ماشستین رسامیام رنگیمشک نیاز ماش یو خبر رودیم یکیهوا رو به تار

 .شنومیرا از پشت سر م ییصدا
 ن؟یهست یمنتظر کس -
 .گردمیو برم ترسمیم یپشت سرم، کم کینزد یصدا از
 .دمی! ترسریام ،یوا -

سمت به روادهینان از پزو قدم شومیم کشی. نزدزندیو لبخند م گذاردیم نشیشلوار ج بیدستش را داخل ج هردو
امشب، تمام  خواهمی. ممیشویاو م بیگرم را مهمان ج یدنیو دو فنجان نوش میرویم هایکیدرهمان نزد یاکافه
خاطرم بماند  دیجزء از بر شوم. بابهرا جزء رنگشیشکم یچشم و ابرو خواهمیاو را به دقت ضبط کنم. م یهاخنده

 نهای! اسازدیم یریچه تصو نیزم یهردومان رو یهیبودنش کنار سا بلندتر از من است. چهارشانه یسانتستیقدش ب
 اشارو تم رونیو از پنجره ب کشدیرا سر م اشیدنی! نوشستیو او ن شومیکه دلتنگش م یروز ینگاه دارم برا دیرا با

 .خوردیبا باز شدن در کافه به مشامم م یرا برداشته است و عطرش گهگاه ابانیخ یباران همه ی. بوکندیم
 ر؟یام -
 جانم؟ -
شده؟  یکردم؟ کوروش چ دایاون موقع بابام رو پ یعنیعوض شده؟  ییزایموقع، چه چ نیهم گهینظرت ده سال دبه -

 تو، من... ،یلیل ه؟یمحبوبه؟ سم
 :دیگویو م گذاردیم زیم یرورا  شیهادست اقیو با اشت نوشدیم اشیدنیاز نوش ی. کمکشدیم یقیعم نفس

 نظرم...خب به -
 .کندیو فکر م کندیمکث م یکم
تا اون موقع  گهی. دیکرد دایکوروش تقاص کارش رو پس داده. تو هم حتماً بابات رو پ گهیبه نظرم اون موقع د -

 ...یو بچه هم دار یازدواج هم کرد
 :میگویو م کنمیم یکوتاه یخنده

 !یتا کجاها رفت -
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شامش رو بخوره بپره بغـ*ـل  دیموقع هم با نی. استین دیبع شه،یسالت م یس باًیتقر گهیمگه؟ خب ده سال د هیچ -
 بگه و بره بخوابه. ریبابابزرگش شب بخ

 .دیآیم شیهاو خودش هم لبخند بر لب افتمیبه خنده م شیهاحرف از
 ...گهیده سال د ؟یخب تو چ -

 .کندیرا قطع م حرفم
 !گهیتخت د یتو ذارمشیم برمیمن هم م -
. حرفش چنان رمیگیاز او م یو نگاهم را به آهستگ کشمیدندانم م ریو لبم را به ز دیآیحرفش خجالت به سراغم م با

 یرا نشان دهم. حتماً سرخ امیخوشحال خواهمیو نم توانمیاما نم داند؛یکه خدا م کندیقلبم را از احساسش محکم م
 :پرسدیکه م ندیبیرا م میهاگونه

 ؟یکنیفکر م یتو چ -
 .آورمیرا به زبان م میایو رو بندمیرا م میها. چشمکنمیمن ممن یکم
به نظرم  یول ؛یبهم بخند دیدست محبوبه. شا یکردم دستش رو بذارم تو دایبابام رو پ یدوست دارم وقت ؟یدونیم -

هم حتماً اون  هیخودم. سم یواقعاً بشه خواهر کوچولو یلی. فکر کن لیلیواسه ل شنیم یخوب یاون دوتا مامان بابا
شمال  میریم یشده باشه که ما چهار نفر ریپ دیموقع با اون گهی. دکنهیم یخواهرشه و داره باهاش زندگ شیموقع پ

 .میزنیبهش سر م
 :پرسمیو با شوق م کنمیرا باز م میهاچشم

 شه؟یبه نظرت م -
 .رسدیبه نظر نم یچندان راض اشچهره

 وقت؟بله! من کجام اون -
 .کندیسوالش را تکرار م ند،یبیسکوتم را که م« در قلبم!» میکه بگو دهدیو خجالت اجازه نم کنمیرا پنهان م امخنده

 من کجام؟ ینگفت -
 :میگویو با خجالت م کنمیم یازخندهیر
 بگم آخه؟ یچ -
 :دیگویم یجد یحالت با
 ؟یمن باش شیپ یهم دوست دار گهیاگه زنده بمونم ده سال د -

 .شودیلبم برداشته م یاز رو لبخند
 ؟یکنیتکرار م یچرا ه اد،یحرفت بدم م نیاز ا یدونیم ریام ؟یچرا زنده نمون -
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 ؟یجواب نداد -
 :دیگویم رمیگینگاهم را م تا
 !نیاون طرف رو نگاه نکن! من رو بب -

 !ستیول کن ماجرا ن ردیو او تا پاسخش را نگ خندمی. مشودیجمع نم رقمهچیه گریو لبخندم د کنمیم نگاهش
 نه؟ ایآره  -

. به رمیبگ میبلند تصم یهم که شده با صدا بارکی. بگذار کنمیپاسخ دادن جمع م یاعتماد به نفسم را برا تمام
 .نمیبیم شیهاکه خودم را در چشم قیقدر عم. آنزنمیزل م میهاشده به چشم رهیکه خ ییهاچشم

 آره! -
 هیتک ی. به صندلدهدیم رونی. نفسش را بکندیو نگاهم را آواره م زندیم ی. پلکنمیبینم زیچچیه شیهاچشم جز

 :دیگویو م دهدیم
 راحت شد از رفتنت! کمهی المی! حاال خشیآخ -

 :دیگویو بالفاصله م کشدیقهوه را سر م دارد،یتا متوجه حرفش شوم. فنجان را برم کنمیفکر م یکم
 چقدر تلخه. -

 .زنمیم یو لبخند گذارمیچانه م ریرا ز دستم
 با عسل بخورش! -
 .کندیم دایام ادامه پخنده ،یلیل ادیبه  و
متوجه شده  . او هم کهندیبیرا نم نشیاما چشمم ماش م؛یزنیخورده قدم مباران ابانیدرخ یخارج شدن از کافه کم با

 :دیگویاست، م
 ؟یگردیم نیدنبال ماش -
 ؟یوردین -
 نه. -
 چرا؟ ؟یجد -
 ...گهید -

 .زندیم یلبخند
 .میبر ادهیپ دیمونده. با گهید کمهی ؟یخسته شد -
 کجا؟ میبر -

 .دهمیو ادامه م دهدینم یپاسخ
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 .ستمینه خسته ن -
 .ستدیایم ریاما ام فتم؛یبه راه ب خواهمیم
 .یال سایوا -

. زندیزانو م میو درست کنار پا شودیم کمی. نزدگردمیسمتش برمو به گذارمیم شرتمیسوئ بیرا داخل ج دستم
 :دیگویبزنم، م یحرف خواهمیو تا م شومی. متعجب مرودیم میهاسمت کفشدستش به

 .یکه بند کفشت هم درست نبست یاشلخته قدرنیا -
اش باز چه زمان گره دانمیهست که نم میها. با دقت مشغول بستن بند کفشکنمیو نگاهش م زنمیزل م نییپا به

 شود،یما پررنگ م یبر رو گذرند،یکه از کنارمان م ینیلحظه نگاه عابر نیو در ا کنمیشده. با لبخند نگاهش م
پچ سر و پچ ندیبیآن را م شودیم رد یکه هرکس ستیهمان عشق ن نیها. اها و لبخند پسرحرف زدن دختر زیزریر
 دهد؟یم
 .گهید ادیبال سرت م یکه ه یپرتحواس یطورنیهم -
را پنهان کنم؛ اما  میهاچشم یقرمز کنمیم یدرست درکنارم. سع شود،یگره بلند م نیو با بستن آخر دیگویرا م نیا

 .زندیم یلبخند میهاو به چشم بردیبه موضوع م یو او پ ستیدست خودم ن
 .ریام -
 جان دلم؟ -
 به زبان آوردنش سخت است؟ قدرنیکه ا ستیدوستت دارم چ نیا

 ...یچیه... ه -
 الناز؟ -

 .کنمیم نگاهش
 !یچیه شتریمن ب -

در آغوشت گرمت حل کنم. کاش...  یشب سرد بهار نیلحظه خودم را در ا نیا شدیمحرم بودن به دل بود و م کاش
 .ستمیایو من هم مثل او م ستدیایم ریام نکهی. تا امیرویبدانم به کجا م آنکهیب م،یافتیدرکنار هم به راه م

 خب، سوار شو. -
. با کندیبه آن اشاره م رسامیموتور قرمزرنگ پارک شده است که ام کی ن،ی. کنار چند ماشکنمیرا نگاه م اطراف

 :پرسمیب متعج
 موتور؟ نیسوار ا -

 :دیگویم رود،یسمتش مکه به طورهمان
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 سوار شو. ایخب واست قرض کردم از دوستم. ب ؟یسوار بش یدوست دار یگفتیمگه نم -
 :میگویم یبلند غیو با ج شودیجمع م میهادر چشم یشوق اشک

 !ریام یوا -
و  رومیسمتش م. به سرعت بهکنمیدلچسبش ضعف م یخنده نیو ا یمهربان یو من برا کندیو نگاهم م خنددیم

 .کنمیبا نگاهم موتور را برانداز م
 !یلیدوست دارم. خ یلی... خیلی... خیخوب یلیخ ریام -
 .آورمیمتحمل شوم، حرفم را به زبان م یایسخت چیبدانم و ه آنکهیب و
 و تنها لبخندش پاسخگوست. دیگوینم چیه

 .کندیو موتور را روشن م شودیم سوار
 ها.بپر باال. فقط مواظب باش -
 :میگویم دهیکش یباحالت میو شوق ملموس در صدا یخوشحال با
 چشم، چشم. -

اما  زنم؛یحواس پرتم را جمع کنم، دستم را دور کمرش حلقه م آنکهیب یاو لحظه رمیگیم میهارا در چنگ لباسش
 .خنددیو به کارم م گرداندیبرم ی. سرش را کمکشمیا کنار مو دستم ر شومیبه سرعت متوجه م

 .ریام ترسمی. من مشهینم -
 از دست تو! -
مشخص  راهنشیپ ریاز ز یدیسف شرتی. تکندیرا شروع م رنگشیآب راهنیپ یهاو باز کردن دکمه دیگویرا م نیا
 .شودیم
 حداقل. ریمحکم از لباسم بگ -

 :میگویو م زنمیم لبخند
 چشم. -
 .یخوریچک هم از من م هی یفتیها. به خدا بحواست باشه -

خم شود. لباسش را از ترس افتادن در چنگ  یکم شودیباعث م نیو هم ردیگیموتور م یهارا به دسته دستش
 .رمیگیم
 م؟یبر -
 .میبر -
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. شودیدار با او بودن شروع منبض یهاساعت نکهیاز ا شومی. خوشحال مکندیم ادیو سرعتش را ز افتدیراه م به
 یو دودست کنمیرا رها م راهنشیها و حرکات موتور، پهمان ابتدا با روشن شدن موتور و به راه افتادنش از شدت تکان

دستانم را باز  یحلقه گذاردیموتور نم یترس افتادن از رو اام شوم؛ی. خودم از کارم متعجب مچسبمیکمرش را م
 :میگویو در گوشش م شومیم کشینزد کنم.

 تر!آروم ریام -
 :دیبلند بگو یکه با صدا کندیوادارش م ابانیخ یشلوغ یصدا

 ؟یدیترس ،یال -
 رسام،یلحظه لـ*ـذت ببرم. ام نیاز ا گذاردینم دنشی. تصور آزاردهنده ندکندیتر مو سرعتش را کم میگوینم یزیچ
ام از گونه یمرده؟ اشک یماه یآب برا انی! جرانصافیدارد؛ اما ب انیروان جر یمثل آب یزندگ یتو اگر نباش یحت

لباسش را از  یهاگوشه کنمیم ی. سعشودیگونه محو م یروهوا  یموتور و سرد یاما از سرعت باال شود؛یم یجار
! شودیتو نم ی. نه، بکندیم شانینداشته باشم؛ اما فکر جدا شدن از او افکارم را پر یزیبه چ هیدستانم رها کنم و تک

اش شانه ش. سرم را روفهممینم چیه گریو د افتمیهق م. به هقیرا به چشمانت بده دارمیباز هم زحمت د دیتو با
 .شودیم میهااشک سیخ رنگش،یآب یمردانه راهنی. پگذارمیم

ام را باز کنم. طاقتش را ندارم. حلقه شده یهادست توانمینم کنمیاما هرچه م شوم؛یتر مو آرام زمیریاشک م یکم
 یو رو کندیجدا م رهی. هرچند لحظه، دستش را از دستگکنمیو از پشت سر نگاهش م کنمیاش جدا مسرم را از شانه

 باشد؟ شدهاشک  سیاو هم خ یها. نکند چشمکشدیم شیهاچشم
 ر؟یام -

اش چنگ به قلبم گرفته ی. صدادیگویم یگرفته، جانمـ یمکث باصدا یاما پس از کم شود؛یم یدادنش طوالن پاسخ
 .دهمی. بغضم را قورت ماندازدیم
 زود برسم! خوامینم ؟یتر برآروم کمهی شهیم -
 ی. سرم را از رورسندیم انیبه پا میهاهیو گر شودی. سرعتش کمتر مترسمیم یاز خداحافظ میگویدر دل م و

 میشویآشنا م یهاکوچه کیکم که نزد. کمرقصدیاز سرعت موتور، درباد م رنگشیآب راهنی. پدارمیاش برمشانه
. نگاهش ستمیایو کنارش م شومیم ادهیپ یو من به آرام ستدیایاست. موتور م دهیفرا رس ییزمان جدا شومیمتوجه م

 .کنمیم
 چشمات قرمز شده! -

 .کشدیم شیهابه چشم یدست
 !سوزهیهم م کمهیاد خورد به چشمام. آره، ب -
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 .آورمینم شیرا به رو شیهاو اشک زنمیم یلبخند
 برم. دیبا گهیخب، د -

 .زندینم یحرف
 خداحافظ. -

 .شودیسمتش برگردم؛ اما مانع مبه خواهمی. مردیگیلباسم را م یو ناگهان گوشه گردمیبرم
 ترم.راحت یطورنیبرنگرد. ا ،ینه ال -

 .دهدیو صحبتش را ادامه م کندیمن ممن یکم
 باورت نشه که من... دی... شادیشا -

 مرا جان به سر کند. خواهدیو م کندیسکوت م شیهاحرف نیما ب مدام
 وقت،چیکه... ه ی... بدونی. فقط خواستم بدونفتهیما فاصله م نیب یاگه االن بر دونمیدوست دارم! م یلیمن... خ -
 .رهیگیتو رو برام نم یجا کس،چیه
 :دهدیادامه م یطوالن یمکث با
 ...یلیمواظب خودت باش... خ یلی. خشهینگرانت م خانومهیبرو، سم گهیاالنم د -
و تمام وجودم  کندیسردم برخورد م یهااز آن، دستش به دست شیو پ داردیلباسم برم یسپس دستش را از گوشه و

هق از آنکه به هق شیبهتر باشد بروم، پ دیبزنم. شا یحرف گذاردیرا گرفته که نم میگلو ی! بغضکشدیرا به سرما م
از ورود به خانه بازگردم و نگاهش  شیدارم. دوست دارم پیسمت در باغ قدم برمآرام به ،یحرف چیهی. پس بفتمیب

. شوندیم یجار میهااشک بندمیدر را م کهنی. همماندینگاه به دلم م نیآخر نیو ا شودیکنم؛ اما خجالت مانعم م
. زمیاشک بر شیبرا نیچن نیا یروز کردمیتصورش راهم نم یسخت و دشوار است. حت میچقدر دل کندن از او برا

هوا  یکیتا تار نکهیاز ا هی. سمرومیسمت عمارت مو به کنمیها پاک مو صورتم را از اشک کشمیم یقیعم نفس
مان شام دونفره نیآورم و سپس آخر رونیاز دلش ب یبا عذرخواه شومیو مجبور م شودیدلخور م یام کممانده رونیب

 .میکنیعمارت تجربه م نیرا در ا
*** 

 .هاشهیم رید ؟یالناز؟ الناز اومد -
 ها راسرعت پله. بهشودمیو سپس از آن خارج م کنمیبار آخر اتاق را نگاه م ی. برادارمیرا از کنار تخت برم چمدانم

عمارت و  نیا یو در را به رو دهمیم رونیب ی. نفسکنمیمکث م یو کنار در اتاق کوروش کم گذارمیپشت سر م
 ادی. به میکنیم یباغ را ط ریاست. با هم از مس ستادهیا منتظرمکنار در  هی. سمبندمیم شیهاها و لبخندتمام اشک

 وبرق بود.جذاب و پر زرق میبودم. چقدر برا دهیعمارت را د نیکه ا افتمیم یروز نیاول
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 گذارمیم میها. هردو دستم را کنار چشمرومیسمتش م. بهاندازمیم یدر باغ، به اتاقک کوچک کنار در نگاه کینزد
 رنگیهمان در چوب ،یرنگ یهاکوچک و پرده یداخل را تماشا کنم، همان طاقچه شهیتر بتوانم از پشت شتا راحت

 .کنمیم یخداحافظ شانیتاق. از تماما یانتها
 .شهیم ریدلم. د زیعز ایدخترم. ب ای: بهیسم
 چشم، اومدم. -

 انینقطه به پا نیخاطرات هم نیو ا میچرخانیرا داخل قفل م دیو... وداع! کل رمیگیم یرنگ یرا از پنجره میهاچشم
در  یقی. با نفس عمکشمیخانه م یبه پالک خاک گرفته یو دست زنمیدرخت انگور را کنار م یها. شاخهرسندیم

 .میبرو نالیسمت ترمتا به شومیآژانس سوار م نیماش
*** 

است.  هیکنار هم مخصوص من و سم یو دوصندل میکنیم دایرا پ یانزل -محوطه، اتوبوس تهران یهااتوبوس انیم
تا در راه کمتر به دور شدن از شهرم فکر کنم و خودم را آزار  گذارمیرا در گوشم م یو هندزفر نمینشیم شهیکنار ش

 خاطره هستند! کی ادآوریها هم هرکدام دهم. آهنگ
از خواب  ییکه با صدا رومیراه به خواب م یانهیدرم نیماش یهاآرام و تکان کیو من با موز افتدیبه راه م نیماش

 .شومیبلند م
 .میفتیکه راه ب نیبرگرد ترعی. لطفاً سرمیتوقف ندار شتریب قهیمحترم، پنج دق نیمسافر -

و  ستادهیاستراحتگاه ا کی. اتوبوس کنار دهمیبه بدنم م یوقوسو من کش شوندیم ادهیاز اتوبوس پ یکییکی همه
 به مقصد است. یکینزد یدهندهمرطوب هم نشان ی. هواکنندیم دیراه خر نیب یهامسافران از فروشگاه

 . پا درد گرفتم بس که نشستم.میبخور ییهوا هی میش ادهیپ ایالنازجان ب: هیسم
بدهم قطع  یپاسخ خواهمیو تا م خوردیتلفنم زنگ م نیح نی. درهممیشویم ادهیو از اتوبوس پ میگویم یاباشه

و چند لحظه بعد  رودیم یاسمت مغازهبه هی. سمرمیگینم یزنگ را جد نمیبیناشناس را که م ی. شمارهشودیم
 .دیآیم رونیب

 .ادیخوشت م نیها بخور ببلواشک نیاز ا کمهی ایالناز ب -
 .برمیم میهادندان یالو طعم ترشش را البه مکمیو با لـ*ـذت آن را م گذارمیاز لواشک را در دهانم م یاتکه

 !هیاوم، عال -
 ازش. خرمیم یکمهیمن هم خوشم اومد،  -

از لواشک را  یا. تکهدهمیبه موقع پاسخ م بارنیو ا دیآی. مجدد تلفنم به صدا در مگرددیبه داخل مغازه باز م مجدد
 :میگویو م گذارمیدر دهان م
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 بله؟ -
 الو؟ -

 :میگویم متعجب
 د؟ییبله بفرما -
 الناز؟ -

 :دهمیآرام پاسخ م ییو با صدا رمیگیبه خود م یگنگ یچهره
 د؟ییهستم، بفرماخودم  -
 دخترم! -

تو اشتباه شماره  ای دمیشن ی! او... از پشت خط ... چه گفت؟ تو را به خدا نگو که اشتباهامدهیبه شن کنمیم شک
. با چرخدیبپرسم؛ اما زبانم نم یسوال خواهمی. مزنمینفس مو نفس کوبدیم نهی! قلبم به شدت در سـ*ـیاگرفته
 !ستندین نیزم یرو میپاها کنمیماحساس  گرید شودیم دهیکه از پشت خط شن یگرید یصدا

 الو؟ النازجان؟ دخترم؟ -
 که اشتباه نشده است. شومیو مطمئن م آوردیمرا به زبان م نام
 ؟یشنویمن رو م یصدا -

 :دهمیو لرزان پاسخ م کنمیجمع م میتوانم را در صدا تمام
 بابا! -
 صدات. یبرا رمیبم یدل بابا؟ اله زیجانم؟ جانم عز -

. ستیخودم ن اریبه اخت کدامچیه م،یلرزش صدا م،یها. حرکاتم، اشکشودیقطع م میو صدا شوندیم یجار میهااشک
ندارند. به  ستادنیرمق ا میپاها یی. گونمینشیم نیزم یبا زانو رو کنمیبدانم چه م آنکهیو ب شوندیسست م میپاها
 :دیگویو صدا از پشت خط م افتمیم هیگر
 ؟ییطاقت ندارم. فقط بگو کجا گهیتو؟ من د ییبابا؟ کجا یخوب -

 میوجوکه مبادا در جست میبگو اتیرا با تمام جزئ قمیبزنم و آدرس دق ادی. دوست دارم فرشودیخارج نم میاز گلو صدا
را  میهاهیگر ی. صدادهدیرا نم یصحبت چیه یبه زبان آورم، اشک اجازه یحرف توانمینم کنمیبماند؛ اما هرچه م

 رونیاز مغازه ب هیسم گذردینگران من است! چند لحظه که م تلفنکه آرام باشم. از پشت  خواهدیو مدام م شنودیم
 ردیگیبالفاصله از دستم م ند،یبیو تلفن در دستم را که م شودیغرق اشکم ناگهان شوکه م یچهره دنیو با د دیآیم

 :دیگویو م
 الو؟ -



 

 

290 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

 توانمیرا به او بدهد؛ اما تنها م نجایآدرس ا میبلند شوم و به او بگو خواهمی. مسپارمیم هیماجرا را به سم یباق گرید
 میها. چشمرمیگیلرزانم م یهادست انی. سرم را مکندیکه با تلفن صحبت م نمیرا بب هیسم میهااشک یالاز البه

و خودم را  کنمیصورتم چشم باز م ی. با برخورد قطرات خنک آب روشومیغرق م میهاو بازهم در اشک بندمیرا م
 انیازم ییاند. صداکه به دورمان جمع شده یاست و مردمان انیاو هم گر یها. چشمنمیبیم هیدر آغـ*ـوش سم

 :دیگویم تیجمع
 بتونه نفس بکشه! دیدورش رو خلوت کن. دیخداروشکر به هوش اومد و حالش خوبه. دورش رو خلوت کن گهیخب د -

 ایآمده رو شینکند اتفاقات پ پرم،ی. از جا مشودیو حالم بهتر م رسدیخنک به صورتم م یو باد شودیم یخال اطرافم
 :پرسمیم یبه سخت دهینگران و ترس یاو با چهره کنمینگاه م هیبوده باشد؟ به سم

 ... شد؟یچ... چ -
 .کندیو نوازشم م کشدیبه صورتم م یدست

 .گمیآب قند رو بخور برات م نیا ایمرتبه. ب یچنگران نباش دخترم. همه -
 .دهدیآن را به خوردم م یو به سخت ردیگیرا کنار دهانم م وانیل

 رنگت شده مثل گچ! زده،خیدستات  نیی. بخور بزمیبخور عز -
 .نوشمیقلپ از آب قند را م چند

 ؟یبهتر شد ؟یخوب -
 :کندیشروع م هیو سم دهمیمثبت تکان م یبه نشانه یسر
 چقدر برات خوشحالم! یداد. به خدا اگه بدون جهیدخترم. تالشات نت یکرد داشیباالخره پ -
 .چرخانمیزبان در دهان م ی. به سختافتدیم هیبه گر و
 ... شد؟یچ -
 .ششیدنبالت ببرتت پ ادیب فرستهیم نیماش هیاالن  نیرو از راننده گرفتم و بهش دادم. گفت هم قیآدرس دق -

حرف زدن را  یو من همچنان نا دهدیاز آن آب قند به خوردم م گری. چند قلپ ددیگویرا م نیو ا زدیریم اشک
و لرزش پاها و دستانم آرام  شودیبهتر م یو حالم کم گذردیم یاقهیقطع شده باشد. چند دق میصدا ییندارم. گو

 :دیگویو م دیآیسمت ما مبه یدکه مر شوندیم
 .میفتیراه ب دیبا میوقته توقف کرد یلی. خدیسوار اتوبوس بش دییخانم لطفا بفرما -

 .اندازدیم مانیروبه من و سپس مرد روبه ینگاه ه،یسم
 ولش کنم. نجایبچه رو ا نیا تونمیآخه من که نم -

 :دیگویم یشاک مرد
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 .هامیشد ی. گرفتارمیصبر کن نجایا نیاز ا شتریب میتونیما که نم ؟یچ یعنیخانم  -
 .میای. ما نمدیفتیاصالً شما راه ب -
 خانم. هایخودت خواست ؟یمطمئن -
 .میمونیآره آقا. شما بفرما. ما م -

 .شودیو دور م کندی. چند لحظه بعد اتوبوس حرکت مرودیسمت اتوبوس مو به اندازدیباال م یاشانه مرد،
و  میگویم شیبرا آمدهشیبانک و اتفاقات پ یاز ماجرا میو من با همان لرزش صدا دهدیرا ماساژ م میهاشانه هیسم
ها عقربه ییو گو اندازمی. مدام ساعتم را نگاه مدهمیرا تکان م می. از استرس پاهاشودیآرام م الشیخ یکم هیسم

 یابر ی. هوادهدیرا به ابر م شیو جا شودیرنگ مظهر است؛ اما آفتاب کم کیو قصد حرکت ندارند. نزد اندستادهیا
چقدر طول  یعنی. خوردیاما از کنارم تکان نم ه،یو در خود مچاله شوم. سم چمیبه خودم بپ شودیو سرد باعث م

 ستشت کنم. راخودم با او صحب توانستمیو م شدمیقدر مضطرب نمرا به دنبالم بفرستد؟ کاش آن یتا کس کشدیم
« به دنبالت نخواهد آمد. ینه، اشتباه شده است. کس» دیبگو یتلفنم زنگ بخورد و کس ترسمیام! مهنوز باور نکرده
ها از آن یکیامکان دارد  یعنی. کنمیدقت نگاه مرا به کندیکه از کنارمان عبور م ینیو هر ماش دوزمیبه جاده چشم م

. شومیم وانهیاز راه برسد که من د نیافکار! تا آن ماش نیامان از ا د؟یایب مسمتشود و به ادهیپ یاو راننده ستندیبا
 کندیآرامم م یکار کم نی. اخورمیتکان مو مدام از شدت اضطراب تکان کنمیحلقه م میرا به دور زانوها میهادست

 یهانیماش ریهم مثل سا ار نیماش نی. اافتندیو به حرکت م دهندیبه خود م یساعت تکان یهاو باالخره عقربه
 شود،یبه استراحتگاه که م کیاست. نزد یدود یشهیبا ش متیقگران رنگیمشک نیماش کی نگرم،یدرحال عبور م
 یشدنش گره کی! با نزدمیهست هیمن و سم یی. مقصدش گوشودیم ادهیو راننده پ ستدیای. مشودیسرعتش کم م

 ترکیکه هرلحظه نزد کنمیو مرد را نگاه م کنمیزانو بلند م یام را از روچانه کنم،یباز م میهادستم را از دور زانو
 :پرسدیو م شودیم رهیخ میهاو به چشم ستدیایو کنار ما م شودیم کی. مرد نزداندازمیبه لباسم م ی. چنگشودیم
 النازخانوم ؟ -

 :کنندیبه هم برخورد م میها. لبشومیم بلند
 ب... بله... -
 پدرتون اومدم. ،یزدانی یمن از طرف آقا -

 .شودیبلند م هیسم
 د؟ییشما فرستنیکه گفتن م یاپس راننده -
 بله، باهاتون از قبل هماهنگ شده. -

 :پرسدیو م کشدیم نیبه داخل ماش یسرک
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 ستن؟یخودشون ن -
 ن؟یبت نکردنداشتن. شما خودتون باهاشون صح یرانندگ طینه خانوم. شرا -
 چرا، چرا. -
 خب... -

 :دیگویو م کندیم نگاهم
 منتظر دخترشونن. د،ی. آقاسعمیفتیبهتره راه ب -

 :دیگویآرام م ییو با صدا کندی. او هم نگاهم ماندازمیم هیبه سم ینگاه
و پناهت باشه  . خدا پشتستیدست من ن گهید یول ؛یبفرستمت بر شدینم یدلم راض زدمیاگه با خودش حرف نم -

 .کنمیدعاتون م شهی. من همنیکنار هم باش یشاءاهلل که عمردخترم. ان
 .ردیگیبعد مرا در آغـ*ـوش م و
 ؟یایمگه تو نم ه،یسم -

 .کندیاز خود جدا م مرا
 خواهرم. شیبرم پ دینه فدات شم. من با -
 ...هی... سمیول -
 ریهم س دنیناراحتش کنم. شما که از د خوامیشهر بمونم. به خواهرم هم وعده دادم. نم نیتو ا تونمینم گهید -

 .دیبزن یبه من هم سر د،یشد
 :دهمیجدا شوم و ادامه م هیاز سم خواهمینم
 که تنها برم. خوامی... نمایتوهم ب -

 .دهدیتکان م یمنف یرا به نشانه سرش
و به خواست اونا  کنمیمردم کار م یهاساله تو خونه ستیکنم. ب یم زندگرو واسه خود یآخر عمر نیا خوامیم -

 طاقشت رو ندارم. گهی. دگذرونمیو م کنمیم یزندگ
. میرسانیم انیرا به پا ی. سپس خداحافظزدیریو اشک م کشدیو مجدد مرا در آغوشش م دیگویبا بغض م نهارایا

و از پشت  نمینشیعقب م ی. صندلکندیم ییراهنما نیسمت ماشو من را به گذاردیم نیراننده چمدانم را داخل ماش
را به  هیکه سم خواهدیسفر م نهیو با پرداخت هز کندیه میته ینیماش شیکه راننده برا کنمیرا تماشا م هیسم شهیش

 .شودیم شتریو ب شتریب هیمن و سم یفاصله گونهنیمقصد برساند و ا
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خوشحال باشم که  دیکه با دانمی. مگذاردیهم کنارم نم طیشرا نیدر ا یکه حت ستیاشک چه مزاحم نیا دانمینم
 یهایو سخت هایسال در کنارش طعم خوش کی. ستیهم چندان آسان ن هیاز سم یمحقق شده است؛ اما دور میآرزو

 :پرسدیو م گرددیرم. به عقب بشودیم نی. باالخره راننده سوار ماشامدهیچش یادیز
 د؟یالزم ندار یزیچ -

. هنوز افتدیو به راه م کندیرا روشن م نیو ماش بنددیو کمربند را م گرددی. برمدهمیتکان م یمنف یبه نشانه یسر
 شهیو از ش دهمیم هیتک نیماش یپدرم را مالقات خواهم کرد؟ سرم را به پشت گریتا چند ساعت د یعنیدر بهتم! 

 نباشد. ایرو کی نیراه در انتظارم باشد. کاش ا نیا انیپا یخوشبخت شودی. باورم نمکنمیرا تماشا م رونیب
 .میدیرس گه،یخب د -
 دنی. با دشودیداخل م نیو ماش شودیبزرگ باز م رنگیدرب مشک کی مانیرو. روبهمیآیصدا به خودم م نیا با

 یاو نوتر از آنجاست، خانه باتریتر، زبزرگ نم،یبیکه م ی! عمارتشودیتاج عوض مخانه و باغ تصورم از عمارت خانم
اند و مرتب در سمت چپ باغ قرار شده نیتزئ ییبایبه طرز ز نشکه درختا ییهاباشکوه. باغچه اریو بس دیسف یبا نما
باغچه ساکن  کینزد یاند. تاب بزرگکرده میبهشت تقد نیپر است و نشاط را به ا یرنگ یهاها از گلاند. باغچهگرفته

 زیچچیکند؛ اما هیباور نم ندیبیرا که م ییهازیچ میها. چشمکندیم ییکه در وسط باغ خودنما یامانده است و فواره
شدن در  ادهیو راننده پس از پ ستدیایم نیدر انتظارم است. ماش یترمهم زی! چکندیزده نممرا شگفت دیطور که باآن

. به دیگویآمد معمارت به من خوش نیا ییبایشکوه و ز یی. گوگذارمیم رونیب نیرا از ماش می. پاکندیباز م میرا برا
. کندیمدرن خانه توجهم را جلب م دمانی. چگذارمیقدم در خانه م شود،ی. در که باز مافتمیدنبال راننده به راه م

که توجهم  ستیزیچ نیاند، اولگذاشته شیباغ را در داخل خانه به نما یفضا نمایس کیکه مثل  یبزرگ یهاپنجره
 نیا یهاوخمچیو تمام پ رسدینظر م بهراننده  کیاز  شتری. بکندیم یی. راننده مرا راهنماکندیرا به خود جلب م

 رنگیمانند مشکو دو دست مبل ال دهدیم لیاول را تشک یسالن بزرگ تمام طبقه کی. داندیرا م انتهایب یخانه
چشم از آنها بردارم.  دهدیوبرقشان اجازه نمکه زرق خوردیم یبزرگ یهااند. چشمم به لوسترشده دهیا چهدر کناره

خانه  یو به زبان آورد. غرق در تماشا دینگاه بتوان تمام آن را د کیاز آن است که با  شیخانه ب نیا یهاوخمچیپ
 :دیآیم ییهستم که صدا

 اون سالن منتظرتونه. یانتها -
 .کندیمرا به آن انتها دعوت م شیهاو همان راننده با چشم گردمیصدا برم سمتبه
 دهیدر وسط چ یدست مبل راحت کیکه سمت راستش آشپزخانه قرار دارد.  ی. سالن کوچکرومیسالن م یانتها به

از قاب عکس  میروهروب واریاز هر قسمت خانه است. د ترکیو تار تابدیقسمت از سالن نم نیبه ا یشده است. نور
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 اشیرا طوالن دارید نیا قدرنیکه ا ستین دارمید تابیب یعنی. پس او کجاست؟ شومیم وارید کیپر است. نزد
 .آوردیمرا ناگهان به وجد م یاافکارم، کلمه انیام ندارد؟ ممگر خبر از قلب آشفته کند؟یم
 دخترم؟ -

! خودم را آرام و لرزش دستانم را پنهان شومیم قراریگونه خطاب نکرده است، اکنون چه ب نیمرا ا یکس هاستسال
. به نفس نمیبیم یچیمارپ یهاسالن، کنار پله یچهارشانه در ابتدا یو مرد گردانمیبرم ی. سرم را به آهستگکنمیم

 د،یپایاست و مرا م بیبه ج شیهاستممکن است؟ او که د نیپدر من است؟ ا ستاده،یکه آنجا ا ی. کسافتمیزدن م
است؛  سیخ شیهابه آغوشش بروم. چشم خواهدیو م کندیرا باز م شیهاو دست کندیخارج م بیناگهان دست از ج

ن یام، اهمه راه را آمده نی؟ گور پدر تمام قواعد! ا شودینم قدمشیدخترش پ دنیاما چرا خودش در به آغـ*ـوش کش
 یبلند ط ییهاکوتاه را با قدم ریمس نیا هوای. بکشدیمرد را م نیکه انتظار آغـ*ـوش ا یقلب کششیچند قدم هم پ

و مدام با  زنمیرا به دور کمرش حلقه م میهااش هستم که دست. چنان تشنهاندازمیو خودم را در آغوشش م کنمیم
 دیسف راهنیپ یدر چشم ندارند و بر رو طاقت ماندن میهااشکدر آغوشش فرو روم.  شتریکه ب خواهمیم میهاچنگ

 میهارا به دور شانه شیهاو او دست کنندیگوش خودم را هم کر م میهاهقبلند هق ی. صداشوندیم یرنگش جار
 میهادر گوش شی. صداکندیرا رفع م اشیاو دلتنگ گونهنیا دیفرو کرده و شا میموها انیانداخته و سرش را م

 :چدیپیم
 النازم؟ یواقعاً خودت ؟یتن من! خودت یپاره دخترم... -
چه  تیمالک «میم» نی. آخ ازمیریو اشک م کشمیتنش را نفس م یو من بو کندیتر غرق آغوشش ممرا محکم و

آغـ*ـوش دل بکنم؟ سرم  نیاز ا توانمیچه کرد؟ مگر من م پناهمیبا قلب ب یدانیم ؟یاسمم آورد یبود که انتها
 :زنمیم شیصدا میهاهقهق انیو م کنمیآغوشش پنهان م انیرا م

 بابا... -
 ی. دست الافتدیاز سرم م یکه روسر کندیرا در آغـ*ـوش خود نوازش م میو موها فشاردیمرا به خود م چنان
 یاتفاق ییجا ای ابانیاز احساس بدهد! اگر او را در خ یعار یموها نیتا جان تازه هم به ا بردیکوتاهم م یموها

 .آوردمینم ادیبه  ااش راز چهره زیچ چیامکان نداشت او را بشناسم. ه دم،یدیم
 ها؟یچرا ولم کرد ؟یچرا رفت ؟یکجا بود -

 .زندیم میو بـ..وسـ..ـه بر موها کشدیمرا در آغـ*ـوش م گرید بار
 . آروم باش.گمی. همه رو برات مدمیم حیمن رو ببخش، برات توض -
 :پرسمیبلندتر م یو سوالم را با احساس کمتر و صدا شومیآرام نم اما
 ؟یتو کجا بود ؟یکجا بود -
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 .کنمیحواله م شیهانهیبا مشت به بازو و سـ*ـ یهابندش ضربهو پشت شودیبلندتر م میصدا و
 ؟یدونیها؟ مچقدر دنبالت گشتم یدونیم ؟یچرا تنهام گذاشت ؟یکجا بود -

به زبان آورد باز  یحرف خواهدی. تا مکنمیم شانیکه او را پر کنمیبا زجه جمالت را پشت سرم هم قطار م چنانآن
 آرام کند. یرا کم میهایقراریب خواهدیو او فقط م شوندیم یجار میهاهم اشک

 ها؟ ؟یرو کرد کارنیپرورشگاه. چرا بامن ا ی. من رو گذاشتیتو من رو ولم کرد -
که  دانمیخوشحال باشم که در آغوشش هستم! تنها م ایباشم  یاز او عصب دیبا دانمی. نمزنمیم ادیفرسرش  بر

 یو تمام توانم را رو کوبمیها را به او متر مشت. محکمدیآیاکنون به زبان م یسخت نیسخت به دستش آوردم و ا
جز نوازش از  یکارچیکه ه کنمیم یتابیقدر بآن. رسدیکه به ذهنم م ستیزیتنها چ« چرا»و  گذرامیحرف زدن م

 تحمل وزن خود را ندارم. یی. گوخورمیسر م نییسمت پادر آغوشش به یحالیاز فرط ب تیدر نها دیآیاو برنم
 .یبرات... آروم باش بابا. ضعف کرد رمیمن فدات بشم دخترم! بم یاله -
و مدام  کندیم سیاش را خو اشک گونه دیبوی. مرا مفشاردیخود متر به و مرا محکم دیگویها را محرف ینگران با

. توان بلند شدن و صحبت کردن ندارم. گذاردیمبل م یو رو کندی. مرا بلند مکندیپنهان م میصورتش را داخل موها
 .دانمینم ت؟یاز شدت عصبان ایروز افتادم  نیبه ا جانیاز ه
بار  نی. ادهدیو آن را به خوردم م کندی. سرم را بلند مگرددیو سپس با آب قند باز م رودیاز کنارم م یالحظه چند

 تانیظاهر یهایدلواپس نی! استین میها. آب قند پاسخ سوالدهندیرا به خوردم م یآب قند لعنت نیدوم است که ا
 شودی. باورم نمافتمیو به سرفه م شکندیم میو آب در گلو زنمیرا پس م وانیو سپس ل نوشمیم ی. کمدیرا تمام کن
اما  شوند؛ی، تار ماز شدت اشک میها. چشمافتمیم هیو به گر رمیگیاست. آنها را م میهاکنار دست شیهاکه دست

احساس  یتر شده است و خودم هم کمراهروبه ی. اوضاعم کمنمیبیجا را مبه وضوح همه کنمیچشم باز م یوقت
کنار مبل نشسته و  نیزم ی. رونمیبیاو را در کنارم م دهم،یو سر که تکان م شومیمتعجب م .کنمیآرامش م

که سرُم داخلش فرو رفته است. هرچه  ی. دستزندیرا در دستش گرفته است و مدام بر آن بـ..وسـ..ـه م میهادست
 .آوردیمرا به خود م یی. صداکندیم سرم در دستم چه نیشد و ا یچه شد. چقدر زمان ط آورمینم ادیبه  کنمیفکر م

 حالت خوبه دخترم؟ -
 یی. با صدازندیحلقه م میهاپر اشکش، مجدد اشک در چشم یهااو و چشم دنی. با دنمیبیو نگرانش را م تابیب نگاه

 :دیگویو م فشاردیرا م میهاگرفته دست
 کنارتم. شتم،ینکن. آروم باش! من پ هیمن، گر زینکن عز هیگر -
و آنها را از صورتم کنار  کشدیم میرا داخل موها گرشیو دست د سپاردیم جانمیرا به دستان ب شیها..وسـ..ـهبـ
 .کندیآرامم م یکم شیهاو نوازش کشمیم یقی. نفس عمزندیم
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نکن. من طاقتش رو ندارم  یتابیب یطورنیکردم بابا. ا داتی. من تازه پمیبذار حالت خوب بشه تا با هم حرف بزن -
 .نمتیبب یطورنیا

که  یکرد میچرا رها ؟یکرد دای. مرا پزدمیبه حرفش م یداشتم پوزخند یاگر رمق دانمیحرف زدن ندارم؛ اما م ینا
 خبریاز ده سال از حالم ب شیکه ب یی! تویشو طاقتیحالم ب دنینه! شک دارم که تو از د ؟یفتیب میوجوبه جست

 :دهدیو ادامه م کندیرا نوازش م می. موهاداردیز من برنم. چشم ایبود
 واسه خودت. یخانوم شد ،یبزرگ شد -
. شوندیم یجار میهاها، اشکتمام سال یادآوریکه چقدر نبوده و نبودش را تحمل کردم. با  فهممیحرفش تازه م از

 .زندیصورتم را کنار م یرو یجار یهادیبا دستش مروار
 تو راه؟ ینشد تیبابا؟ اذ یدیراحت رس -

راه! مات  یخستگ ؟یرا چگونه طاقت آورد ییها تنهاسال نیا پرسدی. چرا نمدهمیتکان م یمنف یرا به نشانه سرم
دلم از بودن در  قهیچند دق نیندارد. در هم میهاچشم اتیجز دقت به جزئ یکارچیکه ه ییگو شود،ینگاه کردنم م

 :دیآیم رفبه ح رسدیم انیکه به پا شیهانگاه. شودیکنارش قرص م
بابا؟ بعدش با هم  یاستراحت کن کمهیاتاقت رو نشون بدم  یخوای. میاحتماً االن خسته ،یتو راه هیچند ساعت -

 ؟یدور بود قدرنیآخه چرا از من ا ؟یکردیم کاریچ یراه انزل ی. تو، تومیزنیمفصل حرف م
مرد است که بشکند؛ اما  کیتمام  نیا دی. شاشودیتر ملحظه به لحظه گرفته شیکه صدا دیگویم یرا درحال نهایا

و مرا هم  شودی. بلند مکندیتمام خارج م ی. سرم دستم را به آهستگماندینشود! منتظر پاسخش نم دهیشن ییصدا
سر و گردن  کی یو به قول گفتن رسدیم شیهاسر شانه تا. قدم تنها ردیگیم میهاشانه ریو دست به ز کندیبلند م

کنار سالن باال  یچیمارپ یهاخم شود. از پله یکردنم کم یهمراه یبرا شودیبلندتر از من است. پس مجبور م
اتاق نسبتا بزرگ  کیو  کندیو در را باز م رودیم شانیکیسمت . بهنمیبیسالن کوچک و دو در را م کیو  میرویم
به دلم  ارشیبس ی. اتاق با سادگدیسف یتور یهابا پرده یاتوالت، پنجره زیم درنگ،یتخت بزرگ سف کی نم،یبیم
 !کردمیم یزندگ هیبا سم یاتاق نیدر چن ترشیفقط مخصوص من؟ پ یعنیقرار است اتاقم باشد؟  نجای. اندینشیم
. نشیبچ یرجور که خواسترفت که نشد. تو بعداً ه شیپ عیسر یچهمه قدرنی. انمشیببخش فرصت نکردم برات بچ -
 مال توئه. نجایا

مالقات  بهیپدر غر کیمن امروز با  دهم،ی. به خودم حق مکشمیاز او خجالت م یو راستش کم زنمیم یلبخند
را از پا  میهادراز بکشم. سپس کفش خواهدیو م نشاندیآن م یو رو بردیتخت م یسمت گوشهکردم! مرا به

 .ندینشیتخت م یو کنارم رو گذاردیتخت م نییپا. آنها را شومیچقدر معذب م نیح نیدر ا داندیو خدا م آوردیدرم
 ؟یستیخوشحال ن -
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 شدم. جیگ کمهیچرا، فقط  -
 :پرسدیو م کندیم یکوچک یخنده

 زم؟یچرا عز -
 ...هی. من و تو و سممیخونه کوچولو داشت هی دونمی... میول ست؛ین ادمی یزیاز قبالً چ یلیخ -

 .زندیم یلبخند
 ؟یکرد داشیبود، نه؟ چطور پ شتی! امروز هم پهیسم -
دنبالت بگردم و ازت بپرسم  خواستمیبمونم. م ششینتونستم تو اون پروشگاه پ گهیکرد. د داشیمحبوبه واسم پ -
 چرا؟ ؟یاون پروشگاه و دوازده سال تنهام گذاشت یتو یچرا من رو گذاشت ؟یرو کرد کارنیچرا ا« چرا؟»

 .فشاردیو مرا به خود م گذاردیام مشانه یرا رو دستش
 .یاخسته یلی. االن خگمیآروم باش دخترم، آروم باش. برات م -

 .کندیاز خود جدا م مرا
 برات بخرم بابا؟ یالزم دار یزی. چمیشب با هم حرف بزن دمیقول م -

 .زنمیرا کنار م اشکم
 ؟یجوابم رو بد یخواینم -
سرت گفت که به  یدکتر اومد باال ،یکه بود هوشیتره. بمهم تیسالمت یول م،یکه با هم بزن میحرف دار یلیخ -

 . امروز رو فقط استراحت کن، باشه؟یامروز شوکه شد یکاف یاندازه
شدن از  داریاست. نکند بخوابم و با ب نیسنگ میبرا آمدهشی. هضم اتفاقات پدهمیمثبت تکان م یبه نشانه یسر

وآمد رفت نیو ا کندیم ینیسنگ میهابماند؟ پلک پاسخیب میهاباشم؟ نکند باز او را گم کنم و چرا یگرید یخواب جا
 .رومیآسوده شوم که به خواب م یبندم تا کمی. چشم مآوردیارمغان م میسردرد را برا هاهیو گر
انگشت  کیو به اندازه  بندمیکوتاهم را م یموها یانتها. کنمیبه تن م یدیو لباس سف پوشمیم یرنگیمشک شلوار

 یکنارش احساس راحت دیطور که با. او پدر من است؛ اما آندمیدچار ترد ی. در سر کردن روسرزندیم رونیاز کش ب
 کنمیرا م یکارهمان تیدرنها ،یدودل یپس از کم اشم؟ب بهیهمه سال با او غر نی. حق دارم که پس از اکنمینم

مجبور  طورنی. ازنمیبه آن م یاو از پشت گره اندازمیسرم م یرا رو یتر هستم، پس روسرکه از انجامش آسوده
و  اندازمینور مبه سالن کوچک و کم یو سرک کنمیکوتاهم فکر کنم! در اتاق را باز م یدائم به موها ستمیهم ن

سالن  نیآشپزخانه ا یاز سقف و نماها یمیو تنها نور مال خانه خاموش است یها. چراغرومیم نییها پااز پله پسس
سمت دود . بهکندیسالن توجهم را جلب م یاز انتها یگاریکه دود س گردمیدنج را روشن کرده است. به دنبالش م

 .کنمیاستشمام م شتریو هرلحظه آن را ب رومیم
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. تکاندیم نیزم یرا رو گاریس یهااست و ته مانده زانیمبل آو یکه از دسته نمیبیم یدست شوم،یکه م ترکینزد
 شیبا نام پدر صدا دیبا یعنی. هنوز متوجه حضورم نشده است. کندیها را تماشا منشسته است و قاب عکس واریرو به د

 :میگویو م کنمیم یزیر یاست. سرفه واردش یکم میبرا ند؟یبچرخاند و مرا بب یبزنم تا سر
 سالم. -
 .گرددیسمت صدا برمسرعت به به
 ؟یدیسالم دخترم. خوب خواب -

 .میگویم یکوتاه یو بله دهمیمثبت تکان م یبه نشانه یسر
 .نمتیبب نجایا ایب ا،یب -
. نشاندیم شیهازانو یو مرا رو کشدیمبل نشسته است ناگهان دست مرا م یطور که رو. همانرومیم سمتشبه
. کندیخاموش م یگاریو آن را در جاس دهدیم رونیرا ب گارشیبار آخر دود س ی. براشومیمحالت معذب  نیاز ا یکم

 .کشدیم میهاگونه یرو یدست
 .نمیکه بب تونستمیبابا. کاش بودم و بزرگ شدنت رو م یچه قدر خوشگل شد -
 :میگویو م اندازمیم نییاما سر پا کند؛یحرفش قلبم را نوازش م کهنیا با
 !ینیکه بب ینخواستخودت  -
 .ییبابا یشدینامهربون نم قدرنیا دمیتو کش یاز دور یچه زجر یرو نگو. اگر بدون نیا گهید -

 :دهدیو ادامه م گذاردیاش مشانه یرا رو سرم
 .دمیبرات. قول م کنمیجبران م یول -

. حتماً کشدیم شانمیپر یدر موها یو دست داردیرا برم ی. روسرشودیباز م امیروسر یو گره کشدیبه سرم م یدست
 :شنومی؛ اما م«هاحرف نیکوتاه و ا ی! دختر را چه به موهایچه دخترک مو کوتاه» دیگویحال با خود م

 .مییراحت باش النازم. فقط من و تو ؟یکنیخفه م یروسر ریقشنگت رو ز یموها نیا ستین فیح -
 .شودیو بلند م کندیاز خود جدا م مرا
 رستوران هم... یاگه دوست دار ارن؟یزنگ بزنم برات ب ییچه غذا ؟یستین گرسنه -
 بابا... -
 .شودیکلمه از دهانم خارج م نیچگونه ا دانمینم
 جان دل بابا؟ -
 باهات حرف بزنم. خوامی... مخوامیم -
 .کندیو نگاهم م ندینشیمبل م یدسته یرو
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 یو بعد تا هروقت تو بگ میخوریم یزیچ هی! یشیم فیضع شه؟یم ...شهیبدون شام که نم یدخترم بگه؛ ول یهرچ -
 . خوبه؟میمونیم داریب

. پشت دهدیسفارش م ییرفتن به رستوران را ندارم و او هم غذا ی. حوصلهمیگویم یاو باشه زنمیم یکوتاه لبخند
 .کنمیغذا نگاه م زیو به م نمینشیم زیم
 .یریبخور جون بگاز همه غذاها برات سفارش دادم.  -

 :دهدیم ادامه
 یتو بگ یمستخدم خونه امروز نبود واست غذا درست کنه. از فردا هرچ یول شد؛یم نیبهتر از ا یلیدوست داشتم خ -

 .پزهیواست م
 .کنمینگاهش م یچشم ریو من دائم ز میشویبه خوردن م مشغول

 شمال؟ یرفتیچرا م ،ینگفت -
 :دهمیمکث پاسخ م یکم با
 ن؟یحرف نزد هیبا سم -
 .هیرفتنتون چ لیچرا؛ اما نگفت دل -
و  گذارمی. قاشق و چنگال را کنار ممیبگو شینشسته است برا میهاحرف ی. بگذار تا پاکشمیغذا خوردن دست م از

 .کنمیمکث شروع م یو با کم کشمیدست از غذا خوردن م
. من رو یو مستقل بش رونیب یایتا از خوابگاه ب یخودت باشواسه  یسرپناه هیدنبال  دیت که بشه، باساله جدهیه -

 رونی! من هم از خوابگاه اومدم بشدیمن که پدر نم یاون برا یکه مراقبم باشه؛ ول یو خواست یبه محبوبه سپرده بود
فوت کرد  کردیکار م ششیپ هیکه سم یاخونهصاحب نکهیا تاکنم.  داتیپ یجورنیا دی. گفتم شاهیسم شیو رفتم پ

 خواهرش. شیبرم پ هیخواستم با سم نی. نخواستم برگردم به خوابگاه. واسه هممیواسه موندن نداشت ییجا گهیو د
 شوم. میهاشدن اشک یمانع جار توانمیو نم ردیگیرا م میگلو یاتفاقات پشت سر بغض یادآوری با
 .یلیسخت بود بابا، خ یلیخ -
 .دیآیسمتم مو به شودیبلند م زیپشت م از
 تنهام نذار... گهیتوروخدا د -

 .فشاردیام، مرا به خود منشسته یصندل یکه رو طورهمان
 یچ یاگه بدون دمینترس. قول م یچی. از هشتمیپ گهیاالن د یسخت گذشته؛ ول دونمیمن رو ببخش دخترم. م -

 اره. من مجبور شدم.از دخترش رو ند ییطاقت جدا یپدر چی. هیشیشد، آروم م نایباعث ا
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حسرت  شیکه تا چند روز پ ستیآغوش نیتا آرام شوم. ا کندیم هیو آغوشش را به من هد دهدیم یداردل مرا
اوست که در دستانم چنگ  راهنیگوشه پ نیهم ی. به خدا که زندگکنمیم یزندگ میبود و اکنون در آرزو میهاقهیدق
 .خوردیم

و او هم به صحبت لب  نمینشیم نهی. کنار شوممیگردیو سپس به سالن باز م دهمیرا به همراه بغض قورت م شام
 :کندیباز م

بود و  دیافتاده بودن دنبالم. تهد یانتقام شخص یبرا یپرونده چند نفر هیبودم؟ سر  یهست که من نظام ادتی -
. من هم کردنیم دیون تو تهداز دست دادن نداشتم و مدام من رو با ج یبرا یزی! من هم که به جز تو چدیتهد

 .یشکه در امان با ییمجبور شدم به خاطر جون خودت تو رو بزارم جا
 .دیسراغم؟ دوازده سال طول کش یومدیپس چرا بعدش ن -

 .کشدیم یقیعم نفس
 برم؛ اما اونجا... رانیمجبور شدم از ا هیقض نیکنم. سر هم سکیر تونستمیها دنبالم بودن و نمتا مدت -
 .کندیمکثش توجهم را جلب م با
 شدم. میماریاونجا گرفتار ب -
 .شومیم رهیخ شیهاچشم به
 ؟یماریچه ب ؟یماریب -
 کرده. شرفتیپ یلیسرم خ یگفتن تومور تو ست،ین یدیدکترا گفتن ام -

 :میگویلب م ریو ز گزمیم لب
 سرطان؟ -
بعد عملم چند بار به همون خانم... به محبوبه، زنگ زدم و  یبودم. حت میماریب ریکه اونجا بودم درگ یتمام مدت -

 .دمیحالت رو پرس
 ازت نداره. یخبر گفتیمحبوبه م یول -

 :دیگویو م دهدیتکان م یسر
 به تو گفته؟ طورنیا -
 .کندیمکث شروع م یکم با
 ..هم. دیبرات بهتره. شا یطورنیفکر کرده ا دیصالح دونسته. شا طورنیا دیخب، شا -

را از من  یمهم زیچ نی. او چنداندیصالح مرا بهتر م کردیفکر م شهی. محبوبه همفشارمیرا به هم م میهادندان
 پنهان کرده بود.
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 ؟یچ دیشا -
 ازت نداره. یمنتقل کردن و خبر یاگهیدنبالت گشتم. محبوبه گفت که تو رو به پروشگاه د یلیکه برگشتم، خ یوقت -

 نیکه ا ییهاتمام حرف یعنیرا به پدرم گفته بود؟  ییهاحرف نیبزند. محبوبه چن رونیاز حدقه ب خواهدیم میهاچشم
را از من پنهان  قتیو حق ندینبوده است؟ چطور محبوبه توانست حال و روزم را بب شیب یدروغ داد،یم لمیمدت تحو

احساس  یاز او بپرسم. وقت یسوال چیه رسدیبه ذهنم نم گرید که شومیم جیمحبوبه گ یهاقدر از رفتارکند؟ چرا؟ آن
 یباز کیهم  هیسم ی. حتماً فرستادنم به خانهافتدیداده است قلبم به زجه م یمدت او مرا به باز نیتمام ا کنمیم

را  میهاان. دندنمکردن پدرم نک دایپ یبرا یکه تالش کردیاصرار م لیدل نیبوده تا مرا از پدرم دور کند و حتما به هم
را در دست  میهاو دست شودیم کمینزد ندیبیمرا م یتابی. او که بزمیاشک نر کنمیم یو سع فشارمیبه هم م

 .ردیگیم
 .یبد یقول هیبهم  خوامیالناز، م -
 :میگویم دهیبردهیبر یصدا به
 ؟یچه قول -
 یچیاز ه گهی. دیپاک کن. تو حاال من رو دار تیگذشته هم از زندگ ی. آدمایبه گذشته فکر نکن گهیقول بده د -

 رو نخور. یچیه ینترس و غصه
به بعد را  یآمده، بگذار از هجده سالگ شیکه پ ی. اصالً گور پدر تمام اتفاقاتشوندیکلمات آرام م نیچقدر قلبم از ا و

و  ریو با شب بخ دوندیم میهاکم خواب به چشمو کم کشدیشب به درازا م مهیتا ن مانیهاکنم. حرف یزندگ
انتظار آمدن فردا را داشته باشم  قدرنیبرسد که ا یروز کردمینم کرف گاهچی. هگردمیپدر به اتاقم باز م یبـ..وسـ..ـه
اگر  یاست. وا رسامیام رسدیسر به بالش به ذهنم م دنیکه با رس یزیچ نیکند. اول خوابمیفردا ب دنیو شوق رس

 پدرم هستم! شیام و پشتهبداند من به تهران بازگ
 .فرستمیم یامیو پ دارمیاما طاقت صبر کردن هم ندارم. تلفنم را برم م؛یبه او بگو یخبر را تلفن نیا توانمینم
 ؟یداریب -

 امیارسال پ یکه صدا کنمیتک لحظات امروز فکر مو به تک گذارمیرا کنار م یگوش کشدیدادنش که طول م پاسخ
 باشد! داریکه ب کردمی. فکرش را مکندیم رونیمرا از فکر ب

 بده؟ امیپ یدینگفتم تا رس -
 :سمینویم طورنیکنم! ا یادیچند ساعت فراموش کردم از او  نیا گزم،یم لب
 خب حاال، دعوا نکن. -
 :سمینویصبر کنم و در ادامه م توانمینم و
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 االن باهات حرف بزنم! نیهم دیبا ریام یوا -
 شده؟ یزیچ -
 .زندیبفرستم زنگ م یامیپ خواهمیتا م و
 سالم. -
 شده؟ یچ ؟یسالم. خوب -

 .کنمیرا آرام م میصدا
 !یبد یاول مژدگون دی. باگمینم یطورنیهم -
 ؟یایاالن انزل ؟یدیشده. رس یچ نمیلوس نشو. بگو بب -

 :میگویو م کنمیم یزیر یخنده
 تهرانم. -
 نه؟ ،یذاریسرم مسربه ینصف شب -
 :میگویو م کنمیرا کنترل م امندهخ
 ...یزدیبا هم گپ م میداشت میبود داری! تا االن بیمرد هی یخونه ینه به خدا. االن تهرانم، تو -
 ؟یهست یکدوم گور دمیخفه شو! پرس -
 :دهمیخنده ادامه م با
 شب بغلش بخوابم! خواستیدلم م قدرنیخب؟ ا هیچ -
 گفتم خفه شو! -

 .خورمیکه جا م دیگویم یرا چنان جد حرفش
 ...ریام -
 ؟ییازت؟ گفتم کجا دمیمگه سوال نپرس ؟یشنوینم -

. دهدیم لیو تحو کندیم شیصدا یرا چاشن تیو عصبان کندیصحبت م یو جد عاطفهیب طورنیاول است که ا بار
 :دهمیاز شوق و خنده پاسخ م یته یی. با صدادهمیرساندن خبر خوشم از دست م یتمام ذوقم را برا

 ...گمیصبر کن دارم م -
 فقط. ییچرت و پرتا واسه تو خنده داره، مثل آدم بگو کجا نیا -
 .شومیو ناراحت م یحرفش عصب از
 واقعاً برات متاسفم. -
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 یزیچ نیشدنم اول داریاما صبح، پس از ب دهم؛ینم شیهابه تماس یتیاهم گریو د کنمیتلفن را قطع م تیعصبان از
مات  پاسخشیب یهاو تماس هاامیپ دنیو با د کنمیاست. تلفنم را چک م شبید یدعوا رسدیکه به ذهنم م

است که پاسخ تماسش را بدهم. از رفتارم  ردهکه در هرکدام خواهش ک کنمیرا باز م هاامیپ یکی یکی. شومیم
. چندبار زنمیاحمق! بدون مکث به او زنگ م یاست! ال ارمیشده باشد؟ قلبش ب ری. نکند از رفتارم دلگشومیم مانیپش

 .دهدیو دست آخر پاسخ م یمتوال
 ؟یخوب ریالو؟ ام -
 !یجواب داد -
 ؟یواقعاً. خوابم برد، از دستت هم ناراحت بودم. حاال خوب دیببخش -
 خوبم. -
 .کنمیو چه کار م میکجا پرسدینم گرید
 ... خب... خب ناراحت شدم.یگفت یجوراون ی... وقتیوقت یخبر خوب بهت بدم؛ ول هیخواستم  شبید -
 بود! یامسخره یلیخ یکنم؟ شوخ کاریاون حرفا رو بشنوم و چ یانتظار داشت -
 نبود! یشوخ -
 نه؟ ای یکنیبس م -
 ؟یبس کنم؟ اگه بگم اون مرد بابام بوده چ -
 بغلش؟ چطور شد؟ یافتاد هویعه بابات؟  -
 .گمی! به خدا دارم راستش رو مریام -

 .کندیمکث م یکم
 ؟یحالت خوبه ال ؟یگیم یدار یچ -
 از بانک شمارم رو بهش دادن. ریاندازه االن خوب نبود. ام وقتچیخوبم! اصالً ه یلیخ -

 .شنومیرا نم شیصدا
 شه؟یبازم باورت نم -
 ؟یکنینم یشوخ یمطمئن -
 گفتم به خدا! -
 ش؟یدید ؟یششیاالن پ یعنی. شهیباورم نم -

آمد. او هم سکوت  شی. تمام آنچه که پکنمیم فیتعر شیرا برا آمدهشیاتفاقات پ یلحظهبهو لحظه کنمیباز م لب
 :کندیلب باز م رسدیم انیکه به پا میها. حرفدیگوینم چیو ه کندیم
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 برات خوشحالم. یلیبگم. الناز خ یموندم که چ یواقعاً از خوشحال -
 کنم. فیرات تعربرودررو  گهیدور د هیرو  نایا یهمه دی. بانمتیبب یایب دینداره. با دهیفا یجورنیا -
 ؟یکنیم یمعرف یمن رو ک ن؟یبهتر از ا یچشم، چ -
 .ستمیباهاش راحت ن یکنیقدرها هم که فکر ماون -
 .هیعی. طبنیکرد دایتازه هم رو پ شه،یدرست م -

 .کشمیم یقیعم نفس
 بابات. شیقطع کن برو پ گهید -

 .زنمیم یلبخند
 .دمیم امیباشه، پس بهت پ -
 مواظب خودش باش. -

 رونیو از اتاقم ب کنمیرا عوض م میها. لباسرمیگیم یو دوش رومیو سپس به حمام اتاق م کنمیم یخداحافظ
 .شنومیم ییصدا گذارمیم نییآخر پا یرا که از پله می. پارمیبگ ادیخانه را  نیتمام گوشه کنار ا خواهمی. مرومیم
 حاضر کنم؟ نیخوریسالم خانوم. صبحونه م -

 ندیبیداخل آشپزخانه است. تعجبم را که م سالانیالغراندام و م ی. زنترسمیو م خورمیصدا جا م دنیباشن یکم
 .کندیم یخودش را معرف

 .نجایدرسته؟ من طوبام، خدمتکار ا ن،یدیشما دختر آقاسع -
 آها، سالم! -
 .کنمیبفرما، بفرما. االن براتون صبحونه آماده م -
بودم! شروع به خوردن  دهیکه مثالش را تا به حال ند کندیآماده م میبرا یمفصل ی. صبحانهرومیآشپزخانه م به
 میاما راستش رو رم؛یسراغ پدرم را بگ خواهمی. مشودیمشغول کارش م یاحرف اضافه چیهیهم ب یو طوب کنمیم

 :پرسمیورد پدر به زبانش افتاده! پس م ده،یهنوز نرس دیگویحتماً با خودش م« پدرم کجاست؟» میبگو شودینم
 ست؟یخونه ن یکس -
 .رونیبا راننده رفتن ب دمیهم هست. آقاسع میچرا خانوم، آقارح -

 .اندازمیباال م ابرو
 ره؟یبا راننده م شهیهم -
 .برتشونیم دین آقافرمعموالً. هرجا بر -
 که به سراغ من آمد. یاست. همان مرد دیکه اسم راننده فر برمیم یپ
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بزرگش باغ  یهاکه پنجره رومیسمت همان سالن سمت در م. بهرومیم رونیو از آشپزخانه ب خورمیرا م امصبحانه
 ییوسط باغ همچنان در حال خودنما یفواره. رومیسمت باغ مو به زنمیدر سالن م ی. چرخگذارندیم شیرا به نما

 دومیسمتش م. بهافتدیباغ م یسمت تاب گوشه. نگاهم بهبردیحالت ممکن به سر م نیترمیاست. هواهم که در مال
 ییهاتمام شد آن روز یعنی. چسبدیبه تن آدم م ییجا نیدر همچ ی. چقدر زندگرمیگیو نفس م نمینشیتاب م یو رو

ام را نکرده یکه زندگ ییهاتمام سال خواهدیگمانم خداهم م دم؟یکشیها حسرت مجفت کفش ماه کی یکه برا
 جبران کند. میابر
به داخل عمارت  نیبعد با وارد شدن ماش یاقهی. چند دقدهمیو به آن سرعت م آورمیتاب را به حرکت درم میپاها با

 ادهیپ نیو پدر من از ماش کندیو در عقب را باز م شودیم ادهیپ نیاز ماش «راننده»دی. فر کنمیحرکت تاب را آرام م
 ادیفر یرا در گوش کسان نیا توانستمیکردم و کاش م دایاو را پ نپدر من است! م نی. اکنمی. در دل ذوق مشودیم

شدن از  ادهیبا پ« کرده و تو را فراموش کرده است. دایپ یدیجد یاو رفته. به دنبالش نگرد، زندگ» گفتندیبزنم که م
و همزمان  کندیمو شروع به هل دادن  رودیپشت تاب م ندیبیو مرا در حال تاب خوردن که م دیآیسمتم مبه نیماش

 :پرسدیم
 بابا؟ ی. صبحونه خوردریصبح دخترم به خ -
 بله! ر،یسالم صبح به خ -

 .داردیرا از حرکت باز م تاب
 !یدر رسمچق -

 :کندیم نگاهم
 ها، پدرت!الناز منم -
 .دهدیم لمیتحو یلبخند و
 .رونیب میبرو حاضر شو که باهم بر یاگه صبحونه خورد -
 واقعا!؟ کجا؟ -
 .حیبا دختر نازم برم تفر خوامیجا. مهمه -

 .میگویم یاو باشه زنمیم یلبخند
 ها.منتظرم -
 یهاتا مناسب لباس گردمیم ی. هرچه دنبال لباسکنمیرا عوض م میهاو در اتاق لباس دومیعمارت م سمتبه

. کنمیو به تن م کنمیها را انتخاب ماز همان لباس یکی. باالجبار کنمینم دایپ یزیاو باشد، چ متیدار و گران قمارک
است.  ستادهیکه گفته بود، کنار تاب منتظرم اطور . همانرمیگیو تلفنم را به دست م اندازمیام مشانه یرا رو فمیک
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است.  رسامیو ام دیآیتلفن به صدا در م افتد،ی. تا به راه منمینشیخودش پشت فرمان و من سمت شاگرد م بارنیا
به خوشحال یپسر غر کیاز ارتباط دخترش با  یپدر چی. فکر نکنم هکنمیتلفن را قطع م عیسر نمیبینامش را که م

 .کندیبار توجه او را جلب م نیو ا دیآیکه مجدد تلفن به صدا درم گذردینم یزیچشود؛ اما 
 جواب بده بابا. -
 .ستینه، مهم ن -

 :میگویآن تماس نشان ندهم، م ریخودم را درگ نکهیا ی. برااندازمیم فیو داخل ک کنمیرا قطع م تلفن
 م؟یریکجا م -

 .کندیفکر م یکم
 ؟یبخر یخواینم یزیاتاقت چ یبرا -
 داره! یچهمه -
. یکنیبخر. الزم داره و ندارش رو بعداً روش فکر م یدوست داشت ی. امروز هرچادیبدش نم دیاز خر یدختر چیه -

 خوبه؟
 .زنمیم یو لبخند کنمیم ذوق

 ؟یجد -
 دارم؟ شتریدختر مگه ب هی -
جمالت از دهانم خارج  نیلحظه ا نیچرا اکه  دانمی. نمشومیبند نم جاکیو از شوق  کنمیو تشکر م خندمیم
 :میگویاما م شود؛یم
 خوب! یغذا هیحسرت  یوقتا حت ی. گاهمونهیها مرو دل بچه زایچ یلیتو پروشگاه و خوابگاه حسرت خ -

 حرف خاطرش را آزرده کردم. دست خودم نبود. نیکه با ا دانمی. مدهدیم رونیرا ب نفسش
 فرق کرده. یچاالن همه ،یکنقرار شد گذشته رو فراموش  -

خنک  ی. هوابرمیم رونیو دستم را ب دهمیم نییرا پا نیماش یشهی. ششودیجمع م میهادر چشم یشوق اشک
 .بخشدیبه من م یاو جان تازه کندیبه صورتم برخورد م یبهار

سمت پاساژ و به ردیگیرا در دستش م میهاو دست میشویم ادهی. پکندیرا پارک م نیو ماش شودیم ینگیپارک داخل
 میهاچشم یروز کردمیکه فکر نم دمید ییهازیدو روز چ نی. در امیافتیبه راه م دیگویکه م یبزرگ و مجلل

. مانتو، گذاردیم شیرا بپسندم، او پا پ یزیآنکه من چ زا شیو پ میشویها رد متک مغازهسمتشان بچرخد! از تکبه
. کشدیدوباره م ینفس امیزندگ یی. گوکندیفراهم م میرا که بخواهم برا زیو... هرچ فیکفش، ک ن،یشلوارج راهن،یپ

 کهرا داشتم  یاسپرت و بزرگ یهاحسرت کفش شهیدارم در پروشگاه هم ادی. به شوندیاز نو شروع م هازیچ یهمه
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. تنها شوندیم یقیکه حق ییاهایرو است یفیتوص رقابلی. حس غکردیشاد و ظاهر بزرگشان جلب توجه م یهارنگ
جور حس  کی ،یدار بدهمغازه لیکارت را تحو ،یشو ایرا جو متشیق آنکهیلباس دلخواهت و ب یرو یدست بگذار

سمت به میشویکه مجبور م شودیپر م دیاز خر مانیهاقدر دستآن یو گاه میگذاریپا م ریها را زغرور دارد! مغازه
. میدهیکار را تا ظهر انجام م نی. امیو مجدد کارمان را ادامه ده میرا در صندوق بگذار هادیو خر میبازگرد نیماش

. گذارمیم زیم یسرم را رو یو از خستگ نمینشیم یصندل ی. رومیرویم یها به رستورانوگذارخسته از تمام گشت
 مناسبش بگذارم. ینگاه کنم و هرکدام را در جا گرید بارکیرا  میهادیتک خرچقدر ذوق دارم زودتر به خانه برم تا تک

 ؟یخسته شد یزود نیتنبل خانوم! به هم نمیپاشو بب -
 .میریراه م میچهارساعته دار -
 !شهینم یطورنی. ایروادهیپ یاز فردا بر دیبا -

 .گذاردیم میرو شیو منو را پ زنمیم یلبخند
 تو انتخاب کن. -

 یو حت شناسمیها را نماز غذا یلیخ میکه بگو کنمینم دایرا پ نیا ی. راستش رواندازمیم یو نگاه دارمیرا برم منو
! صد هزار تومان پردیو هوش از سرم م اندازمیم شانیهامتیبه ق یبخوانم. نگاه توانمیرا نم شانیهایلیاسم خ

 سمتش برگردانم.آن را به شومیمجبور م تیو در نها شومیمنو م یوعده؟ مشغول تماشا کیشدن  ریس یبرا
 خودت انتخاب کن. -
 ؟یغذاهاش رو دوست ندار -
 بهتره. یچ دونمی! نمدمیرو نچش هاشیلیخب من... خ یچرا؛ ول -

 .کندیسرعت حالتش را عوض ماما به شود؛یبرداشته م شیهالب یاز رو لبخند
 ش بخور.. از همهدمیخب چند نوع سفارش م -
 چند نوع؟ -

 :کنمیم یکوتاه یخنده
 چه خبره؟ -
 !یونیقل یجون، مثل ننه؟ بچه ای یبه خودت برس دیبا کمهی -
منتظر  یصورتم. مدت یزده رونیب یهااستخوان یهست، حت زیچ. او حواسش به همهکندیم یابعد هم خنده و
. کنمیو شروع به خوردن م شودیچندبرابر م میرنگ ولعاب غذاها اشتها دنی. با دآورندیو سپس غذاها را م میمانیم

 انیوگذار پا. پس از غذا، گشتکندیکند و وادار به خوردنم میو مدام بشقابم را از غذا پر م شودیاو هم دست به کار م
. هرلحظه شومینم ریبا او س یگذرانببرد؛ اما از خوش خواهمیکه م ییلب تر کنم تا او مرا به هرجا ستی. کافابدیینم
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که  میگردیبه عمارت باز م یاست و هنگام کیبه طعم عسل! هوا تار یاست، لحظات نیریو ش دیاحساسات جد پر از
. میبریبه اتاق م گریدکیرا به کمک  هادیو خر میشویم ادهیپ نی. از ماشمیستیبا میتوانیپا نم یرو یاز شدت خستگ

 نیاز ا شیدانه چک کنم؛ اما پبهرا دانه میهادیو خر نمیم بنش. دوست دارکنمیتشکر م یادماندنیروز به نیاز او بابت ا
. رومیم میهادیسمت خرداشته باشم، به یزیبه خوردن چ لیم آنکهی. صبح برومیبه خواب م یکار از فرط خستگ

 نهیآ یجلو. کنمیها را به تن مداخل کمد جا شوند. لباس شانیهمگ کنمیکه دعا م امدهیقدر لباس و مانتو خرآن
. کنمیآنها را امتحان م یو راحت پوشمیرا م میهاو سپس لباس بعد... کفش کنمیو خودم را در آن تماشا م رومیم

تقه به در  ی. کسکنمیلباسم را امتحان م نیو آخر ستمیایم نهیاند. دست آخر، کنار آتمام اتاق را شلوغ کرده هادیخر
 است. خانمی. طوبشودیو وارد م کندیوارد م

 خانوم. صبحونه حاضره. ریصبح به خ -
 لباس قشنگه؟ نیا خانوم،یطوب -

 .کندیم نگاهم
 .یلیبله خانوم، خ -

 :میگویم کنم،ینگاه م نهیکه خودم را در آ طورهمان
 اسمم النازه.« خانوم» نیبه من نگ -

 .نگرمیم ستادهیبه او که پشت در ا سپس
 .امیم کنمیمباشه، االن لباسام رو جمع  -
 .کنمیمن جمع م ن،ینه خانوم، شما چرا؟ شما صبحونتون رو بخور -
 واقعاً؟ ممنون. -

 .رومیسمت در مبه سپس
 «.خانوم» یباز هم گفت ،یراست -
 .رومیمنتظر پاسخش بشوم، به آشپزخانه م آنکهیو ب زنمیم یلبخند و

ام گونه یرو یابـوسه دهم،یم یاست. سالم یچا دنیکه مشغول خواندن روزنامه و نوش نمیبیم زیرا پشت م پدرم
. کندیترک م شیبعد خانه را به قصد انجام کارها یاقهی. او هم چند دقشومیو مشغول خوردن صبحانه م کاردیم

به  یازین گریبکشم. د میبه حال و هوا یده دستیوقت آن رس گری. درمیگیم یدیجد میپس از صرف صبحانه تصم
آن  توانمیخانه شدم ندارم. م نیکه با آن وارد ا یبه چمدان یازینچیه گری! اصالً دستیته چمدان ن یمیقد یهالباس

 .کنمیاتاقم را شروع م نیکم تزئ. کمندازمیرا کامال! دور ب
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را از  هاسهی. رچسبانمیدر کمد م یروها را . پوسترزنمیم وارید یکردم را رو یداریکه از بازار خر ییهاعکس قاب
 لیقدر پر از وساکه آن یبرق داشته باشم. اتاقواتاق شلوغ و پر زرق کیدوست داشتم  شهی. همکنمیم زانیسقف آو

 یرا به همان یاتاق خال نینداشته باشد و اکنون ا یخال یجا شیوارهایکه د ینشستن در آن نباشد، اتاق یباشد که جا
در تمام طول عمرم  نیاز ا شی. راستش پنمیچیم زیم یرا رو یشیآرا لی. وساکنمیم لیرا داشتم تبد شیکه آرزو

 یداریخردارش را مارک یالهیکم ندارم و از هر وس زیچچیدر بساطم نداشتم؛ اما حاال ه شتریکرم پودر و رژ ب کی
و  دمیکش رونیکه چگونه خود را از آن خوابگاه ب دیدیم شیهابود و با چشم نجای! اگر اافتمیم میمر ادیام. به کرده
 یرو یکم ی. از خستگندینشیگوشه لبم م یزیآمطنتی! لبخند شکردیاز حسادت سکته م دیرساندم، شا نجایبه ا

هستم. نفس  امییایکه مشغول ساختن اتاق رو شودیم یکنم. چند ساعتینگاه م دمیو به اتاق جد کشمیتخت دراز م
و مشغول  کنمیبه تن م یدی. لباس جدرومیسمت کمد مبه شوم،یم ریو از نگاه کردن به اتاق که س کشمیم یقیعم
 قرمزرا حس نکرده بود و رژ  یزیاشک چ یسیکه جز خ کشمیم ییهمان مژها یرا رو ملی. رشومیصورتم م شیآرا

 میهاو تا چشم کشمینازم م یرا خط چشم میهابه خنده عادت کرده است. پشت چشم داًیکه جد کشمیم یلب یرا رو
 میهامژه تینبود و در نها بایحسرتش را داشتم چندان هم ز شهیمعصومه که هم یهاو بداند چشم ندیبب نهیخود را در آ

. کنمینگاه م نهی. به آبندمیکوتاه را چه کنم؟ باندانا را دور سرم م یموهااما  رند؛یتا سرشان را باال بگ کنمیرا فر م
 نمیبیم نهیکه در آ یدیو به آدم جد کنمیم یکوتاه یو خنده« بلندم رو پشت سرم جمع کردم یحاال مثالً موها»

به مچ  یل کنم! ساعتیام را تکملحظه نیا یدخترانه یخوش توانستمیبلد بودم تا م دنی. کاش رقصزنمیلبخند م
مردانه است را مرتب  راهنیلباسم که مثل پ یقهیدارد.  یهماهنگ راهنمیبا رنگ پ اشیکه رنگ نارنج بندمیدستم م

با  شناسد؟یبدانم پدرم مرا م خواهمی. مرومیم رونیو سپس از اتاق ب زنمیم ی. چرخبندمیاش را مو دکمه کنمیم
 روحیو ب ین اتاق خالاز آ ییبایچه اتاق ز ندیاتاقم را هم به او نشان دهم تا ب دیبا ،یتصورت؟ راس نیها و الباس نیا

 .میآیم نییآخر را پا یدرست کردم. پله
 ومد؟یبابا ن خانوم،یطوب -

 .چرخدیم میهاچهره و لباس یچشمش مدام به رو کند،یم نگاهم
 النازخانم. یماشاءاهلل ماشاءاهلل، چقدر قشنگ شد -

 .زنمیم لبخند
 چرا، تو سالن نشستن. -
 .زنمیم شیبلند صدا یو باصدا رومیسالن بزرگ م سمتبه
 ؟ییبابا؟ کجا -
 .شومیزده م. خجالتافتدیمن م ی. نگاه هردو روشومیم کشینزد نم،یبب دیاز آنکه او را مشغول صحبت با فر شیپ و
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 ...دونستمینم د،یببخش -
 اشکال نداره دخترم. -

به سر  یروسر شهیهم نیاز ا شی. پرودیم یرگیسمت داما من فکرم به شود؛یمحو نگاه کردنم م کند،یکه م نگاهم
 یهاو حاال با لباس کردیکارم افتخار م نیبه ا شهیبگذارم. محبوبه هم رونیرا ب میموها خواستمینم یداشتم و حت

تر قبل دی. شاشودیم یعاد میاما برا شوم؛یمعذب م یکم بتداهستم! ا دیچشمان فر یجلو امدهیچندان پوشو نه دیجد
بلنده! الک و  باًیلباستم تقر قهی. تازه ستین یزیچندتا تار مو که چ ،یشلوعش نکن ال»محتاط بودم.  یادیز یکم
 !رمیفاصله بگ نمیشیاز افکار پ یکم دیبا دی. شاشودیم تریحالتم عاد یگونه کم نیو ا «شهینم دهید یلیکه خ شمیآرا
 وروجک. نیچه خوشگل شده ا نیبه به! بب -
 ینکرده بود، آن هم جلو فیاز من تعر یکس یتا به حال جلو کسچیرا احساس کنم. ه میهاگونه یسرخ توانمیم
 هم ندارد. یادیکه سن ز بهیمرد غر کی
 زم؟یعز یداشت کاریچ -
 !اطیتو ح رمی. من میچیه... ه -
 نیچند عکس در ا دمیبد نباشد با ظاهر جد دیتا متوجه هول شدنم نشوند. شا شومیبه سرعت از کنارشان دور م و

از  شی. پشودیاز عمارت خارج م دیبعد، فر یاقهیکه چند دق شومیباغ داشته باشم. مشغول عکس گرفتن در باغ م
. با رفتنش به سرعت وارد عمارت ردیگیم به رفتن میو سپس تصم اندازدیبه من م یشود نگاه نیآنکه سوار بر ماش

 .شومیم
 نشونت بدم. زیچ هی خوامیم ای، بابا! ببابا -

 :دیگویتا خنک شود و سپس م کندیرا باز م راهنشیپ یهااز دکمه یادانه
 ؟یچ -

 .برمیسمت اتاق مو به رمیگیرا م دستش
 .رمیچشمات رو بگ رسهیقبلش چشمات رو ببند. خودم که قدم نم -
 باشه. -
 .گذاردیم شیهاچشم یدست رو و
 !هایتقلب نکن -
 .کنمیم تیو او را به داخل هدا کنمیدر اتاق را باز م و
 حاال دستات رو بردار. قشنگ شده؟ -
 ندارد. یشباهت شی. اصالً به اتاق چند روز پکندینگه م ناتشیاتاق و تزئ دیجد دمانیبه چ رتیح با
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 کرده. کاریچ نیبه به! بب -
 خوب شده؟ -
 ؟یعنی یاقهیسلخوش قدرنیشده. ا یعال -
 :میگویخنده م با
 !یپس چ -

 .کندیجا را نگاه مهمه خوب
 ؟یخسته نشد ،یدیزحمت کش همهنیا -
 .ادینه ز -
 !رهیمیم یکه بابا داره از گشنگ میبر اینداره، وقت ناهاره. ب ادینه ز -
 .خنددیبه حرفش م و
 .زنمیم شیبرود، صدا رونیاز آنکه از اتاق ب شیپ
 بابا؟ -
 :گرددیبرم سمتمبه
 جانم؟ -
 خوشحالم که دارمت. یلیخواستم بگم... بگم خ -

 .ندینشیلبش م یرو لبخند
 .طورنیمن هم هم -

 .میرویم نییها پاو همراه هم از پله اندازدیدستش را دور گردنم م سپس
*** 

 یا. دوهفتهکنندیدارند. مدام آدم را دل تنگ م یبیعج یحال هوا یبهار یها. بارانشودیم روزیتر از دهرروز گرم هوا
که  ستی. تازه چند روزکنمیم تیدر آن احساس مالک بیخانه گذاشتم و اکنون عج نیکه پا به ا یاز روز گذردیم

ظهر  کیبودم که پاک فراموشم شده بود! نزد ییهار پدر و دخترانهیمدت را تماماً درگ نیسرم خلوت شده است. ا یکم
که فرصت  اندازمیتلفنم م یهاغامیبه پ ی. نگاهدهدینشان م نهایاز ا شتریساعت راب یابر یاست؛ اما هوا

 ولاز آنم که مشغ ترحوصلهی! راستش برسامیفراوان از ام یهاو تماس هیاز سم یرا نداشتم. تماس شانییپاسخگو
را بخوانم با او  شیهاامیپ آنکهیو ب شومیم رسامیامشوم؛ اما دلتنگ  هیسم یمدت برا نیکردن اتفاقات ا فیتعر

 .دهدیاما پاسخ م دهد؛یپاسخ م ری. درمیگیتماس م
 الو؟ -
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 ؟ی. چطورریسالم ام -
 چه عجب! ؟یمن، تو خوب زیسالم عز -
 سرم شلوغ بود. -
 آها! -
 ؟یکنیم کاریاز تو چه خبر؟ چ -
 .یزندگ -

 .کنمیم سکوت
 ه؟یطورنیالناز، چرا ا -

 .شومیمنظورش نم متوجه
 ؟یچ -
 شه؟یرو که دوست دارم ازم دور م یچرا من هرک -
 ه؟یمنظورت ک -
 .گمیتو رو م -
 .شومیم جیگ
 من دور شدم؟ -
 قرارمون؟ نیآخر ؟یکه زد یزنگ نیبود؟ آخر یک امتیپ نیآخر -
 .دیخب گفتم که سرم شلوغ بود، ببخش -

 .کندیم سکوت
 .نمتیاالن بب نیهم خوامیم ؟یی. اصالً کجاگهیقهر نکن د ر؟یام -
 .تونمیکار دارم امروز نم -
 ؟یکنیم یتالف -
 مثل توأم مگه؟ -
 .گهید نمتیبب ایخب ب -
 واقعاً کار دارم. باشه واسه فردا. یبرات تنگ شده؛ ول یلیخودم هم دلم خ -

 .شومیم دلخور
 . خداحافظ!یهرجور راحت -
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درک کند من بعد  تواندی. چرا او نمکنمیاز عذابش راحت بمانم آن را خاموش م نکهیا یو برا کنمیا قطع متلفن ر و
 دیحق من است و او نبا نیدرکنارش باشم؟ گمانم ا یکم خواهمیام و حاال مکرده دایام را پهمه مدت گم شده نیا

 !بندیعجها چقدر آدم نیشود. ا ریکار از من دلگ نیبابت ا
 یرا عوض کنم. پس رو میهاکه رنگ الک رمیگیم میور شوم. تصمغوطه میتا کمتر در فکرها کنمیرا گرم م سرم

 رومیم نییها پاخون. از پله یبه سرخ یرنگ شوم،یم میدست و پاها یهاو شروع به رنگ زدن ناخن نمینشیتخت م
 .ستیدر خانه ن یکس خانمی. جز طوبکنمیو سالن را نظاره م

 میهااپن و دست ی. آرنجم را رونمینشیم یصندل یکردن و درست کردن غذاست. رو زی. مشغول تمرومیم سمتشبه
 .گذارمیچانه م ریرا ز
 .شودیحبس م نهینفسش در ســ دنمیو با د گرددیبرم خانمیطوب

 .دمیالناز خانوم! ترس یوا -
 :میگویم یانرژیب ییو با صدا دهمیم رونیب ینفس

 .خانومیحوصلم سررفته طوب -
 :دیگویم کشد،یو دستمال م کندیم زیکه اطراف را تم طورهمان

 ن؟یبزن یگشت هی نیرینم رونیسر ب هیبگم خانوم؟ خب چرا  یچ -
 ؟یبا ک -
هزارماشاءاهلل، . شما که ماشاءاهلل، رفتمیجا مهمه یی. من که جوون بودما، تنهاستیالزم ن یبابا خانوم، کس یا -

 .گشتمیجا رو مهمه رفتمیم ییداشتما، خودم تنها ی. اگه من هم پول اندازه کافرسهیدستت به دهنت م
 .رسدیبه ذهنم م یسوال

 ؟یشناسیوقته بابام رو م یلیشما خ خانوم،یطوب -
 .کندیمکث م یکم
 .شناسمشونینم یلی. خکنمیکار م نجایکه ا هیبگم! خب نه، راستش چند وقت یچ -
ماندن  نجای. ادیگویهم نم راهیاما ب دهم؛یاز دست م میهایبرطرف کردن کنجکاو یرا برا یانهیو گز کشمیم یآه

همراه باشد. بد  کی نیگزیجا تواندیم یرا برطرف کند. کارت بانک یحوصلگیب تواندینم واریو نگاه کردن به درود
 !میشهر بزن نیدر ا یگشت ییو دوتا رمیدست خودم را بگ ات شومیآماده م روم،یسمت اتاق م. بهگذردیهم نم

 .خواستمیم نیماش هیسالم  -
- ... 

 .18سوم، پالک  ی)...( کوچه ابانیآدرس، خ -
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- ... 
 !نینفرست نییمدل پا نیممنون، لطفاً ماش -
- ... 
 ممنون. -

 ستین فیو ح شومیدندان! آماده م ریدارد، مزه پول ز ی! عجب طعمشودیصورتم پهن م یو لبخند رو کنمیم قطع
را بچشد؟ پس از حاضر شدن از عمارت  ییبایاگر الناز هم طعم ز شودینکشم؟ چه م حالمیبه صورت ب یاگر دست
 است. ستادهیمنتظرم ا نیو ماش شومیخارج م

 یلیل ادی. ناگهان مرا به یعسل یهافر با چشم یموها افتد،یم ییبایو چشمم به عروسک ز زنمیدر پاساژ م یچرخ
 یهابچه هیها را به دل داشته باشد. او با بقعروسک نیحسرت ا دی. او نباکندیو مرا سخت دلتنگش م اندازدیم

که آن را کادو کند و سپس  خواهمیشوم، م ایرا جو کعروس متیق آنکهیو ب شومیپرورشگاه متفاوت است. داخل م
که در کنار محبوبه است  فیزده خواهد شد. حبرسد حتما! ذوق یلیعروسک به دست ل نی. اگر اشومیارج ماز مغازه خ

کودک  کیظلم بزرگ در حق  نیاز تو نفرت دارم. آخر ا کنمیتصور م ی. آخ محبوبه! گاهنمیاو را بب توانمیو نم
 ییما جدا نیات بودم و تو بمن دختر معشــوقه! آخر یکردیتو به من حسادت م کنمیتصور م یگاه یدانیم پناه؟یب

 .یانداخت
 رومیم یکیهمان نزد ی. به عکاسرسدیبه ذهنم م یگریو فکر د دانمینم یعروسک را کاف نی. ادهمیتکان م یسر

 دنیطول کش یجهیبدهم. نت یلیها را هم به لاز عکس یکیاگر  شودیرا چاپ کند و بدک نم یلیتا عکس من و ل
عاشق آبنبات  یلی! لیصبر کن ال یاما کم ست؛شدن هوا ا کیآن، تار عیسر افتیدر یدن عکس و اصرارم براظاهر ش

 لیتکم اشیارسال کنم. چرا خوشحال شیاش برارا بدون آبنبات موردعالقه ایهدا نیا دیآیبود. راستش دلم نم یچوب
شده  کیهوا تار گری. دشومیو از مغازه خارج م خرمیم یو چند آبنبات رنگ زنمیهم به مغازه م ینباشد؟ پس سر

مرا به همان آدرس اول برساند. خسته از  میگویو م شومیم نیبمانم. سوار ماش رونیب نیاز ا شیب توانمیماست و ن
 یخبرچیباشد؛ اما ه رسامیکه ام زنمیمانده است. حدس م پاسخی. چند تماس بآورمیم رونیب بیگردشم تلفنم را ج

و از  گزمیاست. لب م قهیدق 9:10. کنمیجمله، ساعت را نگاه م نیبا گفتن ا« بابا زنگ زده! ،یوا». ستیاز او ن
تا به عمارت  دومیسرعت باغ را مو به کنمیبه خانه در را باز م دنیکند. با رس شتریسرعتش را ب خواهمیراننده م

 :شنومیهربانش را مچندان مبلند و نه یبرسم و به محض وارد شدن، صدا
 تا االن؟ یکجا بود -
 .گردمیصدا برم سمتبه
 بابا... -
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 ؟یساعت از نه گذشته، تا االن کجا مونده بود -
 م سررفته بود.. حوصلهرونیمن فقط رفته بودم ب -
که من بدونم کجا دنبالت بگردم؟ چه کار  یریم یکجا دار یبگ خانومیبه طوب ،یکیبه  دینبا ؟یبه من بگ دینبا -

 ؟یکه خودت تنها رفت یداشت یمهم
 الزم است؟ تیهمه عصبان نیبدهم! ا یچه پاسخ دانمینم
 .خوامیمعذرت م -

 .کشدیم یو نفس عمق کشدیبه صورتش م یدست
 ؟یدیفهم ،یبر یدارحق ن جاچی. تنها هبرهیتو رو م دی! فریریتنها نم ،یبر یبه بعد هرجا خواست نیاز ا -
تخت  یو رو کنمیپرتاب م یارا گوشه میهادی. خررومیسمت اتاقم مو به دهمیتکان م ی. سررنجمیحرفش م از
 یشامل حالم شده بود و حال به خاطر کم اشیبرخورد را از او نداشتم، او که تنها مهربان نی. راستش انتظار انمیشیم
و وارد  دیآیکه در اتاق به صدا در م کشدینم ی. طولزدیاد میساعت بر سرم فر یهاطرف شدن عقربهو آن طرفنیا
. خزمیپتو م ریرا از پا درآورم، به ز میهاکفش یرا عوض کنم و حت میهالباسم کهآنیو ب رمیگیرا از او م می. روشودیم

 .کشدیم میبه موها یو دست دیآیسمتم مبه
! نگرانتم ترسمیاز تو رو ندارم بابا. من... من م یطاقت دور گهیمن د ره؟یمن دلم هزار راه م یگیمن، نم زیعز آخه -

 .یچون برام مهم کنم،یو دعوا م زنمیکه سرت داد م
 :دهدی. ادامه مستیدور از منطق هم ن شیهاو صحبت زنمینم یحرف

 بابا. دیببخش زدم،یسرت داد م دینبا -
 .کنمینگاهش م ی. کمچرخمیم گرید یهلو به پهلوپ نیا از
 کوچولو.قهر نکن خانم ؟یدیبخش -
 .شودی. از کنار تخت بلند ممیگوینم یزیو چ خندمی. مزندیو لبخند م فشاردیم یرا کم امینیب و
 .رونیب ای. تو هم برمیمن م -
 .شودیمنتظر پاسخ بماند، از اتاق خارج م آنکهیب و
مثل روز اول خواهند  میروزها یهمه کردمیبود که فکر م یدارتوقع خنده دی. شارسدیم انیگونه به پا نیامشب ا و

را  شیهاهی. فرصت نکردم هدشومیاتاقم م وارید یرو یلیل یهاو من مشغول چسباندن عکس شودیبود. صبح م
 ی. آهکنمیرا نگاه م یلیل یهاو عکس شومیدور م یخواهم فرستاد. چند قدم شیبرا یپست کنم؛ اما به زود شیبرا
 .زندیم میصدا ی. همزمان با بستن در اتاق کسرومیم رونیو از اتاق ب کشمیم
 ؟ییالناز؟ بابا کجا -
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 .رومیم نییرا پا هاپله
 بله بابا؟ -
 .رونیببرمت ب خوامیبرو آماده شو، م -
 کجا؟ -
 .شبید یبه تالف ه،یخوب یجا -

 :دهدیو ادامه م ندیبیرا م مکثم
 .گهیکه هنوز، بدو د یسادیوا -

ما در  یو هردو ندینشیپشت فرمان م دی. فرشومیو آماده م رومیها باال مسرعت از پلهو به دهمیتکان م یسر
به حرف در  میکنیم یرا که ط ریکه قرار است مرا به کجا ببرد؟ مس کنمیعقب و من تمام مدت فکر م یصندل

 .دیآیم
 .میدیرس گهیدخب  -

 .کنمیرا نظاره م رونیو ب کشمیم نییرا پا یدود یپنجره
 کجاست؟ نجایا -

 .زندیم یلبخند
 .یفهمیم ن،ییپا ایب -
 :دیگویم دیشدن رو به فر ادهیاز پ شیپ و
 .جانیهم ایساعت هفت ب -
که دورتا دورش  نمیبیم واریبزرگ پشت د نیزم کی. میافتیو به راه م ردیگیدستم را در دستش م بندد،یرا م در

 کنمیاحساس م ینامطبوع ی. بومیشویم ترکیبزرگ است. نزد یطبقه کیساختمان  کی گریبسته است و سمت د
 .ماندیپنهان نم دشیاز د نیو ا رمیگیرا م امینیو ب
 !ادیم یبد یچه بو -
 !گهیخب اصطبله د -
قرار  یکه داخل هرکدام اسب نمیبیاتاقک م فیوارد شدن به اصطبل چند رد. با کندیم یکوتاه یبعد هم خنده و

 :میگویپر ذوق م ،یادهیو با حالت کش کنمیفضا را فراموش م یگرفته است. بو
 چقدر اسب! ،یوا -
 اد؟یخوشت م -
 همش ماله خودته؟ نایمن عاشق اسبم. ا ،یلیخ -
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 همش؟ -
اسب  یدارد. دستش را رو یبرق خاص شیهاشب است و چشم یاهی. رنگش به سرودیاسب م کیو سمت  خنددیم
 .گذاردیم
 مال منه! نیا -

 .شومیبلندش م یهاالیو  اشییبایز محو
 قشنگه. یلیخ -
 ؟یلمسش کن یخوایم -
 دارم. دیلمس کردنش ترد در
 .ترسمیم -
 .شهیباهات دوست هم م ینداره اگه نترس تیترس نداره که، کار -

از او  یو حس خوب کنمیو او را نوازش م کنمیم کیآرام دستم را نزد. آرامکندیمرا مصمم به لمس اسب م حرفش
 .دیآیسمتمان مبا لباس مخصوص به یمرد نیح نی. در همشودیبه من منتقل م

 طرفا؟ نیسوارکار، از ا یبه سالم آقا -
 .گرددیبعد باز م یاقهیکه چند دق دارمیاز آنها برم و چشم شومی. من مشغول نوازش اسب مرودیسمتش مهم به او
 ؟یسوارش بش یخواینم -
 .دهمیسر م یبلند یو خنده کنمیتعجب نگاهش م با
 .ستمیمن؟ من اصالً بلد ن -
 ...میبر ای. بیببند یمنیا لیوسا دی. اول بادمیم ادتیخودم  -

و  کنندیرا از اصطبل خارج م رنگی. اسب مشکگذارمیسرم م یرو یو کاله بندمیم یمنیا لیوسا شوم،یم آماده
 ستی. کنترل کردنش کار سختشومیو باکمک پدر سوار اسب م میرویم ستیسمت پ. بهدیآیبه چشم م اشییبایز

که  ی. لذتآوردیو اسب را به گردش درم دیآیم یشخص نکهیتا ا دارمیکوتاه او را به خنده وا م یهاغیو مدام با ج
نشسته و  هیدر سا یاو اوهم گوشه دهمیپدر دست تکان م یدارد. مدام برا یتازگ میتجربه نکردم و برا گاهچیه

! در آن کردمیچه م نیاز ا شیکرده است! پ دایمفهوم پ میتازه برا یزندگ کنمی. احساس مشودیم میمشغول تماشا
 کشمیم یقینفس عم گذراندم؟یچگونه م هیاقک سمدر ات م؟یکردیاتاق خواب سر م کینفر در  نیکه چند اهخوابگ

 زد؛یریترسم م افتم،یکه راه م یشده است. کم بمیهم انصاف از سمت خدا نص ی. پس کمکنمیرا باز م میهاو دست
اسب  نیا کنمیو چقدر احساس م میآیم نییپا سب. به کمک همان مرد از ارسدیم انیبه پا نیتمر یاما فرصتم برا
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 کمیگوشه لبش نزد یگاریکه پدر با س شومی. مشغول نوازشش مکنمیم تیرا دوست دارم و بر آن احساس مالک
 .شودیم
 نه؟ ،یدوسش دار -
 نجا؟یا امیبازم ب شهی. میلیخ -
 .یها! چرا نشه؟ هروقت که بخواخوشت اومده -

 :میگویمملو از شوق م یبا صدا خوشحال
 ممنون بابا. یوا -

را ادامه  میهاو سرفه کنمیو به تظاهر سرفه م دهمیم رونیب ی. نفسزندیم گارشیبه س یو پوک زندیم یلبخند
 .آوردیم رونیرا ب گارشی. سندینشیبر لبش م یو لبخند اندازدیبه من م ینگاهمی. ندهمیم
 .کشمیپدرسوخته! باشه، نم یا -
 !کنمیم یرا همراه امیمشک یبایو سپس تا اصطبل ز زنمیم ی. لبخندکندیپرتاب م نیزم یرا رو گاریسپس س و

 میبرا نیماش یهاو تکان گذارمیپدر م یپاها یو سرم را رو کشمیدراز م ی. از شدت خستگمیشویم نیماش سوار
 :کندیدر گوشم زمزمه م ییصدا نکهیتا ا شوندیگرم م میها. چشمماندیمثل گهواره م

 پاشو. میدیالناز؟ النازجان؟ رس -
 بارکیدر آغوشش بمانم؟  شتریب یکم شودیچشم باز کنم. چه م خواهمیو نم گذاردینم رونیپا ب میهااز چشم خواب

 :زندیصدا م گرید
 الناز؟ -

زانو  ریو دستش را ز شودیکنم! ناچار م طنتیش یبودنم نشود. بگذار کم داریتا متوجه ب کنمیرا محکم م میهاچشم
 داریو متوجه ب ردیام بگکه مبادا خنده شودیم نی. تمام مدت حواسم پرت ابردیو مرا به عمارت م اندازمیو کمرم م

بسته است، نور داخل را  میهاچشم نکهیو با ا میشوی! وارد سالن میپنهان یهادارد آغـ*ـوش یبودنم بشود. چه لذت
 گرید دهد،یو قلقلک آزارم م خوردیم میهابه پهلو یکمو دستش که  گذاردیکاناپه م نیاول ی. مرا روکنمیاحساس م

 یخنده رو زند،دارد هنوز هم خودش را به خواب ب یکه سع یابسته یها. با چشمدهمیام را از دست مکنترل خنده
 .شودیو او متوجه م دیآیم میهالب
 ؟یداریتو ب -

 .شودیم لیکوتاهم به قهقهه تبد یخنده
 سرکار؟ یذاریم پدرسوخته! من رو -
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 یعنیتا بس کند،  میبگو یاکلمه توانمینم یو حت شومی! غرق در خنده مچارهیو به قلقلک داد من ب کندیشروع م و
که بس کند تا کار به  خواهمیبا التماس م تیو در نها خندمیو م چمیپی. به خود مدهدیصحبت نم یخنده اجازه

که از خنده به سراغم  یدردو دل کشمیم یقیکند نفس عمیاست! دستانش را که از من دور م دهینکش کیبار یجاها
پاسخ دادنش از عمارت خارج  یو او برا خوردیبزند؛ اما تلفنش زنگ م یحرف خواهدی. مردیگیآرام م یآمده است کم

 کی. کنمیم دایچک کردنش کمتر فرصت پ یها براروز نی. اافتمیتلفنم م ادیو به  رومی. آرام به اتاقم مشودیم
 دارم. رسامیاز ام پاسخیتماس ب کیو  غامیپ

 دنبالت. آدرس رو بفرست. امیم 5فردا ساعت -
 یتا دوش رومیو به حمام م کنمی. تلفنم را به شارژر متصل مکنمیو ارسال م پیو آدرس خانه را تا شومیم خوشحال

پر از قاب عکس  واریسمت د. بهدیآینم میهااز تنم خارج شود. پس از خوردن شام، خواب به چشم یو خستگ رمیبگ
از  یها عکسقاب عکس نیا انیاست! در م بی. عجشناسمیمرا ن کدامچیکه ه کنمیرا تماشا م ییهاو عکس رومیم

 :میگویل نشسته است ممب یها هستم به پدرم که کنارم روبه عکس رهیطور که خهمان ست؟یمادرم ن
 بابا؟ -

 :دهدیم رونیرا ب گارشیس دود
 جانم؟ -

و داخل  رمیگیرا از دستش م گاریو س نمینشیبردارد؟ کنارش م ظیدود غل نیدست از ا خواهدی. نمکشمیم یپوف
 :پرسمیو م نمینشیمبل چهارزانو م ی. روگذارمیم یگاریجاس

 ؟یگیاز مامان برام م کمهی -
 .شودیم مانیآورد که با نگاهم پش رونیاز پاکت ب یگاریس خواهدی. مشودیسرگردان م یکم نگاهش

 بگم؟ یچ -
 . موقع تولد من فوت کرد، نه؟دمشیند وقتچیمن ه ست؟یازش ن یعکس چیه -

 .کشدیم یقیعم نفس
 .ادمهیش آره. هنوزم چهره -
 ؟یازش ندار یعکس -
 .وارید یرو یاون عکس وسط -
درشت را  ییهاو چشم دهیکش یپرپشت و مشک یبا ابروها ی. زنرومیسمتش مو به کنمیقاب عکس نگاه م به
. پس از کشمیبه قاب عکس م یهم قابل مشاهده است. دست تشیفیکیبا عکس ب یاش حتچهره ییبای. زنمیبیم

کرد.  رحمیب یایدن نیو سپس وارد ا اندکه مرا در خود پرور ی. کسنمیبیاست که مادرم را م بارنیسال اول نیچند
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پدر سالن  م،یآی! به خودم که مباستیز یلی. او خنمیبیبا او در خودم نم یو راستش شباهت شومیم شیمشغول تماشا
ساعت  تاککیو به ت کشمیم یچندان جذاب نباشد. پوف شیگذشته برا یادآوری کنمیرا ترک کرده است. احساس م

 کنم. هیهد میهاباشد به اتاقم بروم و خواب را به چشم بهتر دی. شاکنمیدقت م
 میبا رنگ شال و الک ناخنم برا اشی. هماهنگکشمیم میهالب یرا رو رنگیو رژلب صورت ستمیایم نهیآ کنار
 .رومیم نییو به پا دارمیبرم زیم یزنگ تلفنم، آن را از رودارد. با تک یخاص تیجذاب

 .گردمیبرم عی. سررونیب رمیمن م خانوم،یطوب -
 بگم؟ یچ دیکجا خانوم؟ من به آقاسع -

 :میگویم روم،یم رونیطور که بو همان پوشمیرا م میهاکفش
 .دمیم امیخودم بهش پ -
 نیدر ماش یرو. درست در روبهزندیم یدارم و نبضم به تند جانیه رسامیام دنید ی. برادومیتمام باغ را م سرعتبه

 .کوبمیم شهیو به ش دومیسمتش متوقف کرده است. به رنگشیمشک
 !ریام -
 .دیآیسمتم مو به شودیم ادهیپ نیماش از
 .زمیسالم عز -

 .گذاردیام مشانه یدستش را رو هوایدر آغوشش بپرم و نشان دهم که چه اندازه دلتنگش شده بودم. ب شدیم کاش
 دلم برات تنگ شده بود. -
 !ادیز یلیخ یلیخ اد،یز یلیمن هم. خ -
 .کندیقفل م نهیو در سـ*ـ داردی. دستش را برمخنددیم
 !یعوض شد -

 .زنمیمقابلش م یچرخ
 خوشگل شدم؟ -
 شاهکار خودته؟ الناز چهارساله از تهران؟ -
 .گذردیم دارمانید نیماه از آخر کیتنگ شده بود.  شیهایشوخ نیا یو چقدر دلم برا خندمیم
 .ادیچقدر بهت م دیسف رهنیپ ،یشد پیتوهم خوشت -
 .ادیم یچبه من همه -

 .کنمیبه حرفش م یاغرهچشم
 سوار شو. -
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باشم! بعد هم از گردش  رسامیباشد و در کنار ام یابر ی. هواشودیآفتاب پشت ابر پنهان م ن،ینشستنمان در ماش با
 .امستادهیاست که اکنون در آن ا ییجا یباز گردم و کنار پدرم بروم؟ خوشبخت

 بابا تا االن آفتاب بودا! یا -
 م؟ی. کجا برستیمهم ن -
 خوبه؟ م،یخلوت قدم بزن یجا هی -
را  نیماش یشهیش یکن، قطرات باران روپاکو برف کندیرا روشن م نی. ماشدهمیمثبت سرم را تکان م ینشانه به

 .کنندیمحو م
 !خوامایم یاخامه ینیریالنازخانوم، ش -
 ها؟ -
من  یکچل کرد ؟یبد ینیریش یخوای. قبلش نمیشب هم شام دعوتم کن هی دیبا ،یکرد دایباالخره بابات رو پ -

 !خوامیبابام رو م خوام،یرو! بابام رو م
 .اندازمیرا باال م میابرو یتا کی
 !ایاریمن رو در نم یدا! بعدشم ایااون هم خامه ست،یواست خوب ن ینیریدکترت گفته ش -
 .یکرد دایکه پ یپولدار ی. مخصوصاً با اون بابایباش سیخس قدرنیا ادیبهت نم -
 به حساب من. یگیکه تو م میبر یهر رستوران یخواینگران توأم! اصالً م ستم،ین سیخس -

 .کندینازک م یچشم پشت
 .نجاهای. مرد نشسته ایباد نبره پوالت رو خانم قز بتیبذار تو ج -
 .کندیام اعتراض مبه خنده یدر قاب شوخ یجد یو او با حالت ردیگیام محرفش خنده از
 !نمینخند بب -
 چشم، چشم. -
و به او هم  شودیم یمسر میهاخودم را کنترل کنم. خنده توانمیاما نم کنم؛یام را جمع مشدهزحمت لبخند پهن به

تا دور از چشم  شومیم ادهیرا پارک کند پ نیاز آنکه ماش شیو پ ستدیایپارک بزرگ م کی کی. نزدکندیم تیسرا
چشمک  خچالیکه از پشت  یاپرچرب و خامه یها. رولترمیبگ یاخامه ینیریکوچک ش یجعبه یفروشینیریاو، از ش

که  کندیو باور نم خنددیم ینیریمن و جعبه ش دنیبا د رسامی. امزنمیم رونیو از مغازه ب کنمیرا انتخاب م زنندیم
و من از  میکنیمعده م یرا در حال حرف زدن روانه هاینیریش یدانهو دانه میافتیگرفته باشم. راه م یحرفش را جد

عمارت و باغ و  یکردن و بزرگ دیتا خر یاز سوارکار م،یگویم شیوتاب فراوان براآن هم با آب آمدهشیاتفاقات پ
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 ینیریاز ش ی. گازکنمیم فیتعر شیمو برارا موبه زیچو از مادرم. همه مانیهاز پدر، دخترانهقدوقواره صاحب عمارت. ا
 .دهمیو ادامه م زنمیم
 داده؟ لمیدروغ جمع کرده تحو یمحبوبه کل یدونستینبود. م نایتازه فقط ا -
 محبوبه؟ -

 .دهمیو با دهان پر، ادامه م زنمیم ینیریبه ش یگرید گاز
 اوهوم. -
 .دهمیرا قورت م ینیریش
 یچندبار باهاش تماس گرفته بعد از برگشتنش؛ ول گفتیدلسوز من نبوده. بابا م میکردیقدرا هم که فکر ماون -

 کجام. دونهیمحبوبه به دروغ گفته نم
 یموتور کی روادهیدر پ ماننیب یبزند که ناگهان از فاصله یحرف خواهدیو م رودیبه فکر فرو م میهاحرف با
 نیاز ا رسامی. امشودیم نیزم یو باعث افتادنم رو کندیو هنگام عبورش به من برخورد م کندیسرعت عبور مبه

 :کشدیم ادیو فر شودیم یعصب هیقض
 شه؟یآدم رد م ینیبینم ؟یکور وون؟یح کهیچه خبرته مرت یهو -
 .رمیگیرا م شیو جلو شومیاما بلند م فتد؛یدنبالش ب خواهدیم
 نشد. میزیچ ر،یولش کن ام -

 است. فتادهین یاتفاق چیه ییگو کشد،یراهش را م یحرف چیهیسوار ب موتور
 !وونیح -
 .گرددیبرم سمتمبه
 شد؟ یچ نمتیبب -
 نشد. یزیچ ،یچیه -

ام را نگاه و کف دست زخم شده آوردیو باال م ردیگیلباس مچ دستم را م ی. از روافتدیم میهابه دست نگاهش
 .کندیم
 رد شدنه؟ یجا نجای. اکنهی. جلو راهش رو نگاه نمیکور عوض کهیمرت -

 :میگویکم کنم و م تشیاز عصبان یکم خواهمی. مکندیها را پشت هم قطار محرف یعصب
 نخورد! اینیریخوب شد به من خورد، به ش -

 .شومیو ساکت م کندیم ینگاه چپچپ
 .نمیبب ایب -
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 .بردیم ریش ریو دستم را به ز کندی. آب را باز مبردیم هایکیهمان نزد یآب ریسمت شو مرا به کشدیدستم را م مچ
 .کشمیم رونیو دستم را ب کنمیاحساس م یسوزش بد خوردیکه به زخمم م آب
 !سوزهیم یلیخ ،یوا -
 .نمیبب ای. بفهیشده و کث یآب. دستت خاک ریز ریبگ ایب ؟یدیدستت رو چرا کش -

دست  بارنی. استیاز دست خودم ساخته ن یکارچیچند ساله هستم و ه یادختر بچه ییکه گو زندیحرف م چنان
. محو کنمیاست که دستانش را لمس م بارنیاول نی. اکندیو دور زخمم را پاک م آوردیآب م ریخودش را هم ز یها

قفل  نیباتریز نی. اشودیدرهم قفل م شیهاابرو دهد،یانجام م یکار مهم نیتر. هرگاه کوچکشومیم شیتماشا
 .شودیآلود مدستم خون ی. خراش کوچک روبنددیآب را م ریمن است. ش یایدن
 . نترس.ادی. االن خونش بند مکهیخراش کوچ هی -
 !یدیاز من ترس شتریتو که ب -
آب را  ریش خواهمیو مجدد م کنمیم ی. احساس تشنگزنمیم یو من لبخند کوچک آوردیمبارک خودش نم یرو به

 باز کنم.
 آب تا خونش قطع بشه. ریدستت رو نبر ز ؟یکنیم کاریچ -
 بخورم. خوامیخب تشنمه. آب م -
 ؟یخون یدستا نیبا ا -

که آب در دستانش  یطوربه رد،یگیآب م ریبزنم، هردو دستش را لبه ش یحرف خواهمیو تا م کنمیرا کج م میهالب
ها حالت ساعت نیدوست دارم تو را در ا ر،یام شود؟یمگر م یمهربان قدرنی. اشومیم شی. محو تماشاشودیجمع م

اشاره  شیهاتا از آن آب بنوشم. با نگاه به دست یقرار داد رهمرا کنا تیهاو دست یاو نگاه کنم، که خم شده نمیبنش
 :کندیم
 تشنته؟ یمگه نگفت -

 یهادست یکه رو یو سپس آب شومیخم م یو کم ستمیایاما باالخره کنارش م کشم؛یخجالت م یکم راستش
اما  ستد؛یلحظه با نیزمان در ا شدی. کاش مکشمیام مغنچه شده یهاسمت لبرا به شودیم یاش جارمردانه
 ییبه من شده است و گو رهیکه خ نمیبیم کشم،یسرم را عقب م ی! وقتدوندیها ملحظه نیها از لج در اعقرب

 را بردارد. اشرهینگاه خ خواهدیو او نم کنمی. متعجب نگاهش مستیگرید یفکرش جا
 ر؟یام -

 :دیآیبه حرف م ناگهان
 ؟یال -
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 شده؟ یچ -
 نبوده، نه؟ رانیبابات چند وقت ا یگفت -
 گفت. چرا؟ طورنیخب... آره. ا -

 .کندیفکر م یکم
 پس... -
 شده؟ یچ -
 کرده؟یم زیبه حساب محبوبه پول وار ینبود، پس اون مدت ک نجایاگه ا -
 .کنمیمن مگفتن ندارم و من یبرا یزی. چدیگوی. درست مخورمیحرفش جا م از
 ...دیخب... خب... شا -
 :پردیحرفم م انیم
 ...ستیرو برات نگفته! حرفش جور ن ییزایچ هیانگار  -

 :میگویاما در پاسخ م د؛یگویدرست م نکهی. با اخورمیو جا م اندازمیم نییرا پا سرم
 !ستیمهم ن گهیبه قول خودش گذشته. د -
 روم،یبه فکر که فرو م خبرم؟یهست و من ب انیم نیا یزی. نکند چردیگیو راستش دلم م رومیبه فکر فرو م اما

اسمش را صدا  ی. شاکرومیو من عقب م میآیم رونی. از فکر بپاشدیناگهان آب سرد را با دستانش به صورتم م
 :دیگویم گونهنیو او در پاسخ ا زنمیم
 فکر نکن بهش. گهیخوب کردم! بسه د -

 .ردیگیسمتم مبه یایدستمال کاغذ سپس
 .ایکنیرو صورتت هم پاک م یایاون نقاش ،یصورتت رو خشک کرد -

 :میگویو م گذارمیصورتم م یرا رو دستمال
 چشه مگه؟ -
 مگه؟ هیپاک کن بابا. دفتر نقاش -

 !دهمیم لشیو من هم او را تحو خواهدیو ساده را م روحی. او همان الناز با صورت بشوندیم زانیآو میهالب
مشغول خوردن  یهم پنهان رسامی. امآورمیم رونیب فمیاز ک یو چسب زخم رومیم یکیهمان نزد یصندل سمتبه
 :میگویم گذارمیزخم م یطور که چسب را رو. همانکنمینثارش م ییلب شکمو ری. زشودیم ینیریش
 ها!قبل عملت باشه ینیریش نیآخر دیبا نیا -
 چشم، چشم. -
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نم باران . نمافتدیو او به خنده م کشمیم رونیدستش ب ریجعبه را از ز یو من عصب داردیرا برم یگرید ینیریش و
آمدنم را ندادم و ممکن است  رونیکه خبر ب افتدیم ادمی. به رسدیبه مشامم م خوردهسیخاک خ یو بو شودیکمتر م

 .آورمیم رونیرا ب یمثل قبل، پدر نگرانم شود. گوش
 .گردمیبابا من با دوستم اومدم پارک نگران نشو، زود برم -
 .آورمیم رونیب یسر از گوش ریام یصدا با
 شالت رو پشت سرت گره بزن. -

 .شومیحرفش نم متوجه
 ؟یچ -
 شالت رو از پشت سر گره بزن. قهیدق هیگفتم  -

 برمیشالم را به عقب م ی. دو دستهدهمیرا انجام م کارنیا نم،یبیو نگاه منتظرش را که م کنمینگاهش م متعجب
و  شودیم کمینزد. آوردیم رونیاز آن ب یو شئ کوچک بردیم راهنشیپ بیدستش را داخل ج رسامی. امزنمیو گره م

. چه کار خوردیبه گردنش م میهاو نفس کندیبر خورد م اشام به شانه. چانهدهمیدو دستش را دور گردنم قرار م
از گردنم  یشدن گردنبند زانی. متوجه آوکشدیآهسته عقب مبه سوالم بدهم، آهسته یپاسخ خواهمیتا م کند؟یم
است. با  زانیآو رشیکوچک از زنج فیقلب گرد و و ظر کی. کنمیم شیاو تماش رمیگی. آن را در دست مشومیم

 :زنمیآهسته؛ اما پر شوق نامش را صدا م یصدا
 !ریام -
 .خرمیطالشم بعداً م یست؛ ولنقره -
 .زنمیمهربانش زل م یهاچشم به
 ؟یدیقشنگه! چرا زحمت کش یلیخ -
 .دهدیلبخند پاسخم را م با
 ...یول رسه؛ینم دهیکه بابات برات خر ییزایچ یپا قابل نداره. البته به -
 :پرمیحرفش م انیم
 من دوستش دارم. یبخر ی. تو هرچریچرت نگو ام -
 !یادگاری -
 شومیبند مگردن یاما... . محو تماشا دادم؛یم هیداشتم تا به او هد یزی. کاش من هم چزنمیزل م شیهاچشم به

. کوبندیم نیبه زم ترعیو سر شوندیتر مباران درشت یها. قطرهآورمیرا جلو م و آن کنمیشالم را باز م یو سپس گره
 یآرام کی. موزمیبرو نیسمت ماشکه به دهیوقت آن رس دهندیم او ند کنندیرا نوازش م مانیقطرات صورت هردو
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اما  آورد؛یرا به ارمغان م یآرامش ن،یماش یشهیبا برخورد قطرات به ش اشیو هماهنگ شودیپخش م نیداخل ماش
 ادمیتا  میگویو با خود م افتمیطناز م ادیبه  یو اتفاق رومیسکوت در فکر فرو م انی. مستیآرامش ماندگار ن نیا

 .رمیاز طناز بگ یهست بگذار خبر
 شد؟ لیشد؟ دادگاه تشک ی... طناز چریام یراست -
 معلوم بود. یچهمه باًیآره. چون خودش هم اعتراف کرده بود، تقر -
 .شودیحبس م امنهیسوالم را بپرسم، نفس در سـ*ـ کهنیا یبرا
 قصاص؟ -

 :دهدیم رونیب ینفس
 براش گذاشت؟ بیشرط عج هیخب، طناز  -
 ؟یچه شرط -
کنه هرروز و هر  یکار خواستیعذاب بده بهش. م شتریب خواستی. مدونستینم یطناز قصاص رو واسش کاف -

 بشه. یادآوریروز اشتباه کوروش بهش 
 :میگویو کالفه م دهمیتکان م ی. سرشومیم جیگ
 بود؟ یبگو شرطش چ چون،یتو رو خدا نپ ریام -
 بود که کوروش باهاش ازدواج کنه. نیشرطش ا -

 .کنمیو مبهوت نگاهش م شومینم متوجه
 ؟یچ -
 قصاص بشه. دیصورت با نیا ریو در غ دهیم تیگفت اگه باهاش ازدواج کنه رضا -
 :پرسمیتا ماجرا را هضم کنم و سپس م کشدیطول م ی. کمشومیطناز سخت متعجب م میتصم از
 قبول کرد؟ ؟یخب، کوروش چ -
 قبول کرد! -

اما  د؛یاش رسبه خواسته تی. پس کوروش در نهاشامدیپ نیرا داشتم جز ا یراستش انتظار هراتفاق مانم،یم مات
سقف به اسم خانواده درآمده  کی ریشده و ز ختهیکه با نفرت آم یکه سرشار از اشتباهات اوست. عشق یاخواسته

مرد  کی یبرا یو هرشب مجازات سخت هرروزبا آن وضع،  یکه عاشقش هست یدختر یچهره دنید یاست. به راست
و تمام راه را  کنمیهنوز هم عاشق اوست؟ سکوت م دید دیطناز بود و حال... . با یوانهیاست. آن هم کوروش که د
. میآیم رونیدو ببه عمارت به اجبار از فکر آن دنی. با رسکنمیفکر م شانیرو شیپ یبه کوروش و طناز و زندگ

 .گرددیبرم رسامیسمت امبه اام از آنهدغدغه
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 ؟یبد امیبهم پ مونهیم ادتیقبل عملت  ر،یام -
 ست؟هفته نیمونده آخر ا ادتی -
 ؟یپس چ -

شلوار  بی. جشودینم یاما خبر گردد؛یو به دنبال تلفن همراهش م کندیم بشیو دستش را داخل ج زندیم یلبخند
 .کوبدیم اشیشانیو ناگهان با دست به پ کندیوجو مهم جست راهنشیو پ
 شد؟ یچ یدی! دیوا -

 :میگویم متعجب
 ست؟ین تیگوش -
 !هیموتور -
 ها؟-

 :میگویم یادهی. با حالت کششومیتا متوجه موضوع م کنمیبه حرفش فکر م یکم
 ازت زدنش! ،یوا -

 .دهدیتکان م یسر
 !دادیداد ب یحواسم کجا بود اون لحظه. ا دونمینم -
 بگو خب. سیبه پل شه؟یم یحاال چ -
 رفت. گهید -

 :کوبمیم شیو به بازو شومیم یعصب یکم
 ؟یبد امیپ یخوایقبل عمل م ی! پس چه جورریام -

 .اندازدیباال م شانه
 من نبود که. ریخب تقص -
 .دهمیم رونیب یحرص نفس از
 ؟یچه ساعت ؟یکنیکه دکترت هست عمل م مارستانیب نیتو هم -
 . گمت نکنم؟ستمایآره، نُه صبح. شمارت رو حفظ ن -

و باز شدنش را  افتدیسمت در عمارت منگاهم بهکنم  ادداشتیشماره را  خواهمیاما تا م کشم؛یدر هم م یاخم
 .افتدی. ترس به دلم منمیبیم
 . فعالً.مارستانیب امیبرم. خودم م دیبا ریام -
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با بوق  ندیبیرا ترک کند و او هم که ترس مرا م نجایکه به سرعت ا خواهمیو م شومیم ادهیپ نیبه سرعت از ماش و
 رمیگیدور و دورتر. چشم از او که م شود،ی. دور مکنمیرا نگاه م نشی. ماشافتدیو به راه م کندیم یخداحافظ یکوتاه
. افتدیشدم! ترس به جانم م ادهیپ نیکه از آن ماش داندیاست و حتماً م هشد رهیکه به من خ نمیبیپدر را م میروروبه
 .شومیم کشیو آهسته نزد گزمیلب م

 بابا؟ یکنیم کاریچ نجایسالم، ا -
داشته و  یکه قرار شومیو متوجه م دهدیرا نشان م نیماش شیهاو او با چشم رسدیاز راه م نیبا ماش دیفر همزمان
 شانس! نیبخشکد ا

 باهات کار دارم. گردمیشب زود نخواب. برم -
 شومیارد باغ مو و کوبمیم نیرا به زم می. پادیآی. از استرس نفسم بند مشودیم نیو سوار ماش ردیگینگاهش را م و

 .بندمیو در را م
است؟ از طرز نگاهش متوجه شدم که چندان  دهیرا د ریام یعنی. کنمیم یو با اضطراب شبم را ط مانمیم منتظرش

 شومیبه ساعت م رهیبه او بدهم؟ با نگاه پرسان خ دیبا یواهمه دارم. چه جواب یو راستش از آمدنش کم ستین یراض
سالم  یو با صدا دیآیحضورم نشده است. جلوتر م متوجه. هنوز نمیبیو او را م گردمیدر برم یصدا دنیکه با شن

لباسش را باز  یهانیآست یو دکمه کندیمبل پرتاب م یو رو آوردیم رونی. کتش را از تن بکندیگفتنم، نگاهم م
 .کندیم
 ؟یشام خورد -
 آره. -
 میرومبل روبه یو رو گرددی. سپس آرام به سالن بازمکندیپر م خچالیسردکن و آن را از آب داردیآب برم یوانیل
 .ندینشیم
 .نیبش -
است و  یعصب ی. کمگذاردیلبش م یو گوشه کندیروشن م یگاری. سشومیم رهیخ شیهاو به چشم نمینشیم

 .زندیم گاریبه س یرا ندارم! پک« نکش گاریلطفاً س» یجرأت گفتن جمله
 ؟یبگ یزیچ یخوایخب؟ نم -
 :میگویپرسان م یحالت با
 بگم؟ یچ -
 .گذاردیم زیم یرا رو وانیل

 الناز، خودت رو به اون راه نزن. -
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 .شودیو او مجبور به ادامه دادن صحبتش م شودیپاسخ دادن باز نم یبرا میهالب کنم،یم هرچه
 ؟یعصر کجا رفت -
 خب، پارک. -
 ؟یبا ک -
درست فکر کنم. پس از  توانمینم طیشرا نیاما در ا د؛یایبه ذهنم ب یتا حرف مناسب کنمیپاسخ دادن صبر م یبرا

 :میگویمکثم م
 با دوستم. -
 بله؟ ،یشد ادهیپ نشیهمون که از ماش -
سکوت  یو او هم کم اندازمیم نییندارد. سرم را پا یادهیفا چیه یکاراست و پنهان دهیرا د رسامیکه ام دانمیم گرید
 .دهدیاما مجدد ادامه م کند؛یم
 دونه؟یراجع بهت م یچ ش؟یشناسیم یاز ک -

 :میگویاما م کنم؛یرا بلند نم سرم
 !یچهمه باًیسال. تقر هی -
 ...ه؟خانوادشیچ شیلیش کجاست؟ اسم و فامخونه ؟یکنیوآمد مکه باهاش رفت شیشناسیبچه، تو اصالً درست م -
 :پرمیحرفش م انیم
 فوت شدن. -
 وقت...اون ستیباال سرش ن یشکی! طرف هنیهم از ا نیبفرما، ا -
 یهیدرسا شتریشده است؛ اما من... . من که چندسال ب خانوادهیکه ب ستی. او چندسالشومیحرفش ناراحت م از

 او بهتر از من باشد. طیاوضاع شرا نیخانواده نبودم چه؟ به گمانم با ا
 واقعاً؟ نهیتو ا اقتیل نه؟یز، االنا -

 .کنمیرا جمع م جرأتم
 .هیواقعاً آدم خوب ریبابا. ام ستین یگیطور که ماون -

 .شودیم کالفه
 چند سالشه؟ ر،ها؟یام -

 :میگویدر پاسخم شک دارم؛ اما م یکم
 ودو. ستیب -

 .شودیم متعجب
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 شه؟یحال یاز زندگ یچ فهمه؟یم یودو ساله چ ستیپسر بچه ب هیو دو؟ آخه  ستیب -
 بابا... -
 .پردیحرفم م انیبزنم و م یحرف گذاردینم
 ؟یدی. فهمیباهاش داشته باش یارتباط چیه گهید خوامیالناز! نم -

 :دیگویکه م دهمینم ی. پاسخخواهدیرا از من م رممکنیغ زیچ کی. او رمیگینم یرا اصالً جد حرفش
 تمام! .یچینه ه امینه زنگ نه پ ؟یدیفهم -

است. « چشم» یو آن هم کلمه خواهدیاز من م زیچ کیو تنها  کندیاز او دفاع کنم حرفم را قطع م خواهمیم هربار
 ی. پا رورودیسمت باغ مو به شودیخارج م شیهاکه در سالن بماند و پس از گفتن حرف دهدیاجازه نم تیعصبان

 رومیسمت اتاقم م. بهشدینم گونهنیدر را باز کرده بود ا رترید هیثان . اگر چندمیگویم یلب لعنت ریو ز کوبمیم نیزم
 افتدیم ادمیو هربار خاموش است! تازه  رمیگی. چند مرتبه خطش را ممیبگو شیرا برا آمدهشیپ یماجرا خواهمیو م

و  رومیم نهیمت آس. بهکنمیتخت پرتاب م یرا رو یو گوش شومیآمد. کالفه م شیتلفنش پ یبرا یکه چه اتفاق
 .شومیآرام م یو کم کشمیبه آن م ی. دستدرخشدینور چراغ م ریگردنبد ز

 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
. تنها آورمیم ادیشدن به  داریکه پس از ب ستیزیچ نیاول شبی. بحث دستیدر خانه ن یکس شومیم داریکه ب صبح
و  نمینشیم زیو پخت غذاست. پشت م یزکاریروزها مشغول تم ریکه مثل سا ستیکه در خانه هست، طوب یکس

دائم کنارش باشم،  نکهیا یمانده است و من به جا ریبه عمل ام ی. چند روزکنمیشروع به خوردن صبحانه م لیمیب
 یهاحرف ،یشدن گوش دهیدزد فتم،یاند تا از او جدا بدست به دست هم داده زیچهمه ییو گو خبرمیکامالً از احوال او ب

نبود، پس چطور  رانیمدت ا نی. اگر او در اافتمیم شیهاحرف ادیو به  گذارمیدر دهان م یا! لقمهزیچپدرم، همه
 گذارمیدر دهان م یا. لقمهیکنیم اموانهیآخر سر د تیهایشکاک نیبا ا رسامیآخ ام شده؟یم زیوار میها براپول نیا

خودم را مشغول  توانمی. باالخره مستیخانه کم ن نیا یهای. سرگرمدهمیام ادامه مبه خوردن صبحانه لیمیو ب
. شومیو با تلفنم سرگرم م گردمیبه اتاقم باز م ؟یشوم، اما تا ک صخال هودهیسوال و افکار ب نیکنم تا از فکر ا یزیچ

ندارم!  یازیبه او هم ن گریمشغول است. گرچه د ینداشتم. حتماً حساب هیاز سم یتماس چیمدت ه نیاست در ا بیعج
کوروش  یراهسربه یلهیتاج مرا وسبه اجبار خانم خواستیکه او م ستمین یپرورشگاه پولیآن دختر ب گریحاال د

. منکر شومیم یکردن پدرم بکشم، عصب دایدست از پ گفتیکه چقدر م آورمیم ادیرا به  شیهاحرف یقرار دهد! وقت
 یبا گوش یبا تمامشان قطع رابـ ـطه کنم. از باز دیگویحق با پدر باشد که م دیاما شا شوم؛یخودم نم یزحمات او برا
 ها،لیتمام وسا یال. البهآورمیم رونیآن را ب ینخوردهدست لیروم و وسایسمت چمدانم مبه شوم،یکه خسته م
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. ندینشیم میهالب یرو یدراز خود نوشته بودم! لبخندبابالنگ یبرا یکه در کودک ی. همان دفترکنمیم دایدفترم را پ
. میکنار هم بخور ییبرسد و غذا اوتا  کنمیباالخره خودم را سرگرم م ،یدفتر را نشانش دهم. به هرتالش نیا دیحتماً با

. من هم به سرعت دست از اندازدیم زیم یرا رو شیو پاها دهدیآن لم م ی. رورودیسمت کاناپه مپس از غذا، او به
. دهمیو دفترم را نشانش م نمینشی. کنارش چهارزانو مرومیو به طرفش م دارمیو دفتر را برم کشمیخوردن غذا م

 .چسباندیو مرا به خود م اندازدیدست دور گردنم م
 ه؟یچ گهید نیا -
رو بهت نشون  نیو ا کنمیم داتیروز پ هی دونستمیم شهیرو واسه تو درست کردم. هم نیبودم ا کیکوچ یوقت -
 .نوشتمیتو خاطره م نیت اواسه شدی. هروقت دلم تنگ مدمیم
 فقط به خاطر خودته. گم،یکه م یکردم و هرچ یالناز؟ به خدا من هرکار یهنوز از دستم ناراحت -
 .زنمیاز دفتر را ورق م یرا تلخ کنم. برگ مانیاوقات هردو خواهمینم
 بخونش. -

بودم  شیکه در آرزو یی. تمام آن روزهاکندی. او شروع به خواندن مگذارمیاش مشانه یو سرم را رو زنمیم یلبخند
همانند بود، غذا خوردن درکنارش  ایرو کی میدونفره با پدرم برا یهاکه قدم زدن یی. روزهاکندیرا در گوشم زمزمه م

 شتریب خوردیکه ورق م یااتفاق ممکن. هرصفحه نیترحالخواب و لم دادن و خواندن خاطرات در آغوشش م کی
 میهاگرم او، پلک یدفتر و صدا یها. ورق زدنکنمیم یزندگ امینوجوان یکه چقدر اکنون در آرزوها برمیبه آن م یپ

 ،یامآر یگرم و امن! صدا ییکه به دور کمرم انداخته پتو یو دست شودیبالش م میاش برا. شانهکندیم نیرا سنگ
 .کندیرا از هم باز م میهاپلک

 شد فقط به دکترصدر زنگ بزن. فقط به اون! مینه، اگر وخ -
از سالن  یا. او گوشهکنمیو اطراف را نگاه م زنمیشده را کنار م دهیکش میکه رو یی. پتومالمیرا به هم م میهاچشم

 :پرسمیم کند،یتماسش را قطع م کهنی. همکندیاست و با تلفن صحبت م ستادهیا
 شده؟ یچ -
 .گرددیبه طرفم باز م سرعتبه
 ؟یداریتو ب -
 حالش بده؟ یشدم. ک داریاالن ب -

 .کندیمن ممن یکم
 .ستین یزیچ -

 :دیگویو م ندینشی. کنارم مکندیم ییو صورت نگرانم او را مجاب به پاسخگو کندیکنجکاوم م شتریب اشیکارپنهان
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 ؟یمشک ادته؟یرو  یکه اون روز سوارش شد یخب، راستش اسب -
 :پرسمیم ینگران با
 شده؟ حالش بده؟ شیطور -
 چه خبر شده. نمیبب رمینگران نباش. من االن م -
 .امیمن هم م -
 نه! -
 :دهدیتر ادامه م. مهرباننمینشیتحکم حرفش م با
 .یو ممکنه سرما بخور هینرو، باشه؟ هوا ابر یی. فقط جاگردمیو زود برم رمی. من مستیتو ن یجا جااون -

بوده و  ریدلگ شهیهم اشیابر ی. بهار و هواکشمیجا دراز مو من همان رودی. او مماندینم یگفتن باق یبرا یحرف
از آنکه  شیشرشر باران و رعدوبرق خانه را پر کرده است پ یاز تو! صدا خبریو من ب یالتو در چه ح رسام،یهست. ام

 .دومیسمتش مدر به یداص دنی. با شنگرددیبرسد، او باز م ازدهیساعت به 
 شد بابا؟ یچ -

 .آوردیم رونیدار از باران شده از تنش بو نم سیخ یرا که کم کتش
 .ستین یزیخوبه حالش، چ -

و در دست  دارمی. کتش را برمرسدیآشفته به نظر م ی. کماندازدیکه در دسترس است م یزیچ نیاول یرا رو آن
 .رمیگیم
 ها.بابا شام حاضره -
کتش را از  زان،یآو یا. باچهرهرودیسمت اتاقش مخسته است و به یکه کم دهدیسرش را برگرداند پاسخ م آنکهیب

که آن را  ستین ی. هرچقدر هم که کنجکاو باشم، کار درستنمیبیم بشی. تلفنش را در جکنمیم زانیآو یچوب لباس
نشان  امیکادر پ یباال فی. نوتشودیآن روشن م یفحهو ص شنومیرا م یغامیپ دنیرس یلحظه صدا نیچک کنم. هم

 .شودیداده م
 .ارهیوم نمدو ادی. زیتا وقت هست بهتره دست به کار ش یاوضاعش بهتره بهزاد؛ ول -

 .آورمیسر درنم یزیاما چ خوانم؛یم گرید بارکیرا  امیپ متعجب
 ؟یکنیم کاریچ -
 .کنمیرها م بشیرا در ج ی! گوشترسمی. مکندیاست و مرا نگاه م ستادهیا یهاپله یباال او
 کنم تا خشک بشه. زونشیشده. خواستم آو سیعه! کتت خ -

 :دیگویوم یزندیم یلبخند
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 اتاق. یتو ذارمیم ارش،یدستت درد نکنه باباجان! ب -
 یهامهیو تا ن مانمیو متعجب م رانی. حگرددیو او دوباره به اتاق باز م دهدمیم لشیو کت را تحو رومیها باال مپله از

. کندیم یرا تا صبح همراه امیداریشرشرباران هم ب ی. صدارومیو به فکر فرو م نمینشیمبل م یشب در سالن رو
پر از قاب عکس نشسته  واریآن د یرو. او مثل اکثر روزها روبهکنمیم زچشم با رسد،یبه که مشامم م یگاریس یبا بو
دسته مبل قرار  یو دستانش که رو شودیم دهید ییتنها موها نم،یاو را بب قیدق توانمی. نمکندیرا دود م گارشیو س

ها از قاب عکس یکیبه  یو دست شودیبلند م شی. از جاشودیآن بلند مکه از  یدر دستش و دود گاریگرفته و س
. از کنارم رد زنمیو خودم را به خواب م بندمیرا م میها. عکس زنش، عکس مادرم! با برگشتنش، چشمکشدیم
 .شودیم
 ؟یمن رو کجا گذاشت یقرصا ،یطوب -
 آقا. دست نزدم بهشون. فقط مرتب کردم. جانیهم -
 ؟یدیمن دست نزن. فهم لیبه وسا یزکاریبه بهونه تم قدرنیا -
 درمان شده است. اشیماریاو گفته بود که ب ؟ی. قرص؟ چه قرصشودیدور و دورتر م شیپا یصدا و
را بپرسم.  مینمانده تا از او چراها میجز تو برا ی. کسشودیدارم باورت نم ازیچقدر به وجودت ن یاگر بدان رسامیام
 رسانمی! شب را به صبح میتو هست ست،یکیو حرف و عملش  دیگویکه راست م یتنها کس کنمیاحساس م یدانیم

است  نیا دیآیخودم برم یکه از دستم برا ی. تنها کارستمبفر شیرا برا یلیل یایهدا رمیگیم میخاطر تصمو آشفته
را  ایو تمام هدا شومیکنم. آماده م یا ببندم و زندگر میهاچشم دیاصالً با دیکه کمتر به اتفاقات اطرافم فکر کنم. شا

اش . پس شمارهمیابتدا به پدر بگو دیآیزنگ بزنم،؛ اما به نظرم م یبه آژانس خواهمیو م گذارمیم یدستداخل ساک
 .دهدیو پس از چند بوق پاسخ م رمیگیرا م

 الو؟ جانم؟ -
 ؟یسالم بابا. خوب -
 خوبم دخترم. -
 ام سر رفته.هوا بخورم. تو خونه حوصله رونیبرم ب کمهی خواستمیمبابا من  -

 بفهمد و مانع از رفتنم شود. ترسمی. مآورمینم انیاز پروشگاه به م یحرف
 با اون برو. یبر ی. هرجا خواستادیب فرستمیرو م دی! من فرهایریتنها نم جاچیه ؟یبر یخوایکجا م -
 .یمرس. خواستمیرو م نیمن هم هم -
 مواظب خودت باش دخترم. کنم،یخواهش م -
 چشم.. -
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عقب  ی. صندلرسدیصبر کردن م یو پس از کم شومیم دیعمارت، منتظر آمدن فر اطی. در حکنمیرا قطع م یگوش و
 .افتدیو او به راه م نمینشیم
 برم؟ ریاز کدوم مس -

 .میگویرا نم امیاصل مقصد
 )...(ابونیبرم خ خوامیم -

 قیو من باز هم دق پرسدیجلوتر مجدد آدرس را م ی. کمچرخاندیسمت مقصد مو فرمان را به دهدیتکان م یسر
 :میگویمقصد را نم

 .دیچیبپ ابونیخ نیاز ا -
 :پرسدیم رسد،یکالفه به نظر م یکه کم او
 .کنمیم دایراحت راه رو پ یلیو خ زنمیتو نقشه م ن؟منیبر نیخوایبپرسم کجا م شهیها، مجسارت نباشه -

 .اندازمیباال م شانه
 ...ایکینزد نیا یخب، پروشگاه خصوص -
 .کندینگاهم م نهیآ از
 .کنمیم دایراه رو پ هیآها، چشم خودم بق -

پروشگاه که  یاصل یبه کوچه کی. نزدکنمیرا تماشا م رونیو از پنجره ب دهمیم هیتک نیماش یرا به پشت سرم
 !کندیم یرا ط یگرید ریمس نیماش م،یشویم

 .شومیم متعجب
 !نیرفتیم نیاز ا دیبا -
 .دونمیبله، م -

 :پرسمیو مجدد م ترسمیم یکم
 ن؟یری. کجا منیرفتیکوچه م نیاز ا دیگفتم با -
 ...ششیگفتن شما رو پ دیآقاسع -
 ؟یبریمن رو م ینگفت؟ کجا دار یزیپس چرا به خودم چ -

 :دیگویملموس است که م میترس و اضطراب در صدا قدرآن
 راحت بشه. التونیکه خ رمیگیالنازخانم، االن باهاشون تماس م نینترس -
 .شودیبعد هم تلفن به دست مشغول تماس م و
 .دینگرانن. باهاشون صحبت کن یکمهی شتونیپ ارمیالنازخانم رو ب نیگفته بود د،یالو آقاسع -
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- ... 
 بله.بله،  -
 .رمیگیو آن را از دستش م ردیگیسمتم مگفت. تلفن را به« بله» یبفهمم در جواب چه سوال توانمینم
 الو؟ بابا؟ -
 ؟یهست یشده؟ نگران چ یمن. چ شیپ نجایا ارنتیسالم دخترم. من گفتم ب -
 . کار داشتم، گفتم که.رونیبرم ب خواستمیم -
 که من هستم. ییجا ارتتیرو فرستادم ب دی. فریبر یرو ندار ییفته و جات سر رحوصله کردمیخب من فکر م -
 آها! -
 .یکارت رو انجام بد یبر یفردا هرجا که خواست یتونیدخترم. م دیببخش -

. دهمیم لیتحو دیو به فر کنمیگفتن ندارم و تلفن را قطع م« باشه»جز یااما چاره شوم؛یباورم نم شیهاحرف
و آنها  کشمیم میدر موها یجا کند؟ دستمرا جابه دیفر دیکه تا سر کوچه هم با یبروم در حال خواهمیچگونه هرجا م

. احساس غرق شدن در کنمیرا تماشا م رونیو ب دهمیم هیتک نیماش یصندل یو به پشت فرستمیم یروسر ریرا ز
 شودیم ایصفر است! خدا ریز ایدن نیمش در اسهم من از آرا یی. گوکنمیم دانم،یکه پاسخش را نم یاتفاقات و سواالت

او  گریندارد. فقط بار د یتیاهم میبرا زیچچیه گریکردم و د دایمن پدرم را پ ؟یخالص کن هودهیافکار ب نیمرا از شر ا
مرا از  ترسدیاست! او هم م ینگران یاگر مرا در خانه حبس کند از رو یو حت دیهم بگو ی. او هر دروغریرا ازمن نگ

 است، مگر نه؟ طورنیدست بدهد. هم
 اشیاسب مشک شیو گمانم پدر، پ بردیحدس بزنم مرا به باشگاه م توانمیو م دهمیم صیرا با چشمانم تشخ راه

 شومیم ادهیپ نینداشت! از ماش یاسم چیاز من ه شیپ ام،دهینام یکه من او را مشک یشود. اسب ایآمده تا از حالش جو
 .کشدیو مرا در آغـ*ـوش م دیآیم شوازمیو پدر به پ

 به به، دخترم. -
 .شوندینم دهیکش رونیاز هم ب میهااخم

 نه؟! گه،ید یچیهم که ه نایسالم و ا ،یچه خانم بداخالق -
 .دهمیم لشیتحو یساختگ یلبخند

 سالم. -
 .شومیم نهیبه سـ*ـ دست

 کجاست؟ یمشک -
 .امیاصطبله. برو تا من هم ب یتو -
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شده  یو گل سیجا خهمه روزی. از باران درومیسمت اصطبل مخارج شوم، به امنهیاز حالت دست به سـ*ـ آنکهیب
سمتش و به نمیبیرا از دور م یو مشک رومی. به اصطبل مشوندیم فیکث یحساب دمینو و سف یهااست و کفش

 .رومیم
 ؟یسالم! چطور -

 یمشک یها. چشمکنمیو آرامش م دیآیخوشش م کارمنیاز ا ییو گو کنمیو نوازشش م کشمیصورتش م به یدست
 .شنومیاز پشت سرم م ییو صدا دهمی. نوازشم را ادامه مکندیرا به خود جذب م یاسب هرکس نیو معصوم ا

 که حالش بهتره. دهیانگار تو رو د -
 .گردمیسمت پدر برم به
 .ضهیمر یتو که گفت -
 .میسرش موند یباال یکل شبیبمونه؟ د یطورکه بذارم همون یخب، انتظار نداشت -

اما خوشحالم که حالش خوب است.  آورم؛یاو سر درنم یهاو حرف هایماریب نیاز ا یزی. من که چاندازمیباال م شانه
 .گذاردیام مشانه یو دستش را رو شودیم کمینزد
 م؟یقدم بزن کمهی میبر یخوایداره. م یقشنگ یلیخ یپشت باشگاه فضا -

. شومیدرخواستش را رد کنم و همراهش م توانمی. نمنمیباشگاه را بب نیا یدنید یجاها بایعصر ز نیدر ا دیآینم بدم
درحال حرکت  یهاو ابر یآسمان ابر ی. تماشاگذارمیلباسم م بیرا در ج میهاو دست کندیم تمیسرد اذ یهوا یکم

و  میرویتپه م ی. به باالکندیو آرامم م کاهدیاز اضطرابم م یدارد. کم یبیعج یسرسبز حال و هوا یهاتپه یاز رو
. من که شودیم رهیمن خ ینگاهش رو گذرد،یکه م ی. کممیکنینگاه م نییپا یو به دره مینینشیکنار هم م

 :دیگویو م زندیرا از صورتم کنار م میاز موها یادسته گردم،یسمتش برمبه
 قدر قشنگ.! همونیمادرت هیشب یلیتو خ -

 :میگویو م زنمیم یلبخند
 باشم. شهیشب یلیخ کنمیفکر نم یواضح نبود؛ ول دمیکه ازش د یاون عکس -
 اونه. هیفقط شب تیمشک ی. چشم و ابرو و موهایزنی. تو باهاش مو نمهیمیاون عکس قد -
 ...هیاسم مادرم چ دونستیمحبوبه هم نم یحت -
 :دهدیسرعت پاسخ م به
 !دیمهش -
 .دیمهش -

 :میگویو م کنمیم یخنده
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 .دمیاسم مامانم رو فهم یتو سن نوزده سالگ باًیتقر -
 یرومرد هرروز روبه نیبوده و بس! ا طرفهکی یکه عشق محبوبه عشق کنمیفکر م نیو به ا کشمیم یقیعم نفس

داشته باشد. در  دیجز مهش یگرید یمعشـ*ـوقه تواندیمرد نم نی. اکندینوازشش م یو گاه ندینشیعکس زنش م
 :پرسدیو م کندیزدن حالتش را عوض مچشم به هم کی
 ؟یرفتیکجا م ،یراست -
 :میگویمکث م یو با کم شومیمتعجب م اشیسوال ناگهان از
 بهتون نگفته؟ دیفر یعنی -

حالت  قدرنیخارج شود و ا تواندیاز آن حالت م یناگهان قدرنی. چطور اشودیم انیدر صورتش نما یرنگکم اخم
 رد؟یبه خود بگ یایجد
 ! چند بار بگم اون محبوبه...یاونجا بر گهید دیکه نبا یدونیم کردمیفکر م -
 :دومیحرفش م انیم
 رفته بودم، نه محبوبه. یلیبه خاطر ل -
 ه؟یک یلیل -
گفتتش ندارم.  یبرا یذوق گریاما حاال د دادم؛یم حیتوض تیصورتش برا اتیاو را با تمام جزئ یدیپرسیاگر م ترشیپ

که  یکه خارج از توانش است. در حال کندیرا تمنا م یزیبندبند وجودم چ کنمیقدر دلتنگش هستم که احساس مآن
 .کینزد یلیدور و خ یلیخ م،یآسمان کی ریشهر و ز کیهردو در 

 دوستمه! -
به  یترسناک باشد، وقت یحت تواندی! مستین بای. چندان هم زاندازمیدره م یو نگاهم را به انتها میگویکوتاه م یلیخ

 .کنمیعمق دره و سقوط از آن فکر م
. افتمیم رسامیام ادی. به رومیاستراحت به اتاقم م یبرا میمستق یو من از شدت خستگ میگردیبه خانه باز م عصر

بسته به آن است  اشیزندگ یکه باق یاز عمل شیهم باشد پ یکجاست. حالش خوب است؟ هرکس دانستمیکاش م
 نیدر ا دیحال چرا با داد،یبه من آرامش م امیسخت و ترسناک زندگ یهادر لحظه شهی. او همکندیاحساس ترس م

 ،یام را به بدهم تا هر از گاهشماره کردمی. کاش فرصت مسوزدیم اشییتنها نیروزها تنها باشد؟ دلم به حال ا
 نیحساب، ا یزیوار یهاپول د،یبهزاد، سع د،ی. مهشزنمیدر تخت م یهرطور که توانست با من در تماس باشد. غلت

 یالیخیبحث دارد؛ اما من خودم را به ب یجا هانیا یمن، همه یپدرم رو یآمدهشیپ یهاتید هم حساسیثروت و شا
به ذهنم  یکم دی. بابندمیرا م میهارا خراب کند! چشم زهایچ یلیخ دیاز حد شا شیب یکه کنجکاو دانمی. مزنمیم

 استراحت بدهم.
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*** 
و  حیتفر چیه گری. دکنمیم دایخانه پ نیلحظه نسبت به ا نیاست که هم یزندان به هم خورد! حس نیاز ا حالم

قدم زدن  گریبروم و برگردم. د یشخص یبا راننده دی. هرجا قصد رفتن داشته باشم، باکندیحالم را خوب نم یدیخر
و به همان قاب  اندازمیم زیم یرا رو می. و پاکشمیم یدرندشت آه بلند یخانه نیدر ا امییندارد! از تنها ییمعنا

 خانه را مجنون کرده است! نیکه مرد ا شومیم رهیخ یعکس
 رو دستمال بکشم. زیم نیا خوامیالنازخانم م -
 .دارمیبرم زیم یرا از رو میسرعت پا به
 !خواهمیآخ، معذرت م -
 خانم. کنمیخواهش م -

 :میگویو م کشمیم ی. پوفگذارمیچانه م ریز دست
 خوب نشده، نه؟ شیضی. بابا مرخانمیطوب -

 .کندیو نگاهم م داردیبرم دنیاز دستمال کش دست
 رو گفته؟ یماریب هیبه شما قض -

 .اندازمیشانه باال م متعجب
 آره خب. چرا مگه؟ -
 .پاشدیم زیم یرو یعیپاش در دستش ماآب با
 گفته باشن آخه. کردمیفکر نم ،یچیه -

 .کندیو شروع م شودیم دنیهم مشغول دستمال کش بعد
ها تره. اون موقعآروم یلیو خداروشکر اعصابش خ خورهیقرصا رو م نیبدتر بود. االن ا یلیها خراستش اون سال -
 کنه. یبدخلق یکمهی دیاالن شا یول شکست؛یرو م یچهمه زدیم

. با خود دارمیچانه برم ریگرفته شوند. دست از ز یجد دیکه با یدیجد یها! هشدار حرفدهدیهشدار خطر م عقلم
 :میگویم
 .ی. وا نده لعنتیکن آروم باش یسع ،یال -

 .دهمیرا متعجب و سرگردان نشان نم خود
 مگه؟ خورهیم ییچه قرصا -
 آدم آروم شه. دنیدکترا م نی. از همونا که روانشناس و چه بدونم اگهید ناستیچه بدونم! قرص اعصاب و ا -
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که  داندیم ییهازیچ ی. طوبشومیم یعصب یها فاصله دارد! کماز سرطان فرسنگ نکهیو مثل ا کشمیرا بو م هیقض
 .کنمیرا نازک م میها. چشمفشارمیرا به هم م میهاهاست. دندانکردن آن یدر حال مخف

 ها؟اون سال -
 .کندیترس به جانش افتاده باشد، نگاهم م یکم ییو گو کشدیدست از کارش م ناگهان

 ؟یچ -
 .نیو مشغول کار شد نیاومد نجایتازه ا نیها! قبالً گفته بوداون سال نیگفت -
 «ها؟اون سال»گفتم  ی... کیعنیگفته بودم؟  یچ ؟یمن؟ من... ک -

 .دهدیم لمیتحو یساختگ یخنده
 النازخانم. نیدیحتماً اشتباه شن -
. با شودیم شتریب میهادندان ی. فشار روزنمیام را از صورتم کنار مآشفته یو موها زمیخیاز جا برم تیفرط عصبان از

 :میگویخود م
 رو از من پنهان کنن؟ یزیچ هی خوانیچرا همه م -
 ؟یگیو به من نم یدونیم یزیشما چ خانم،یطوب -

 .کندیو دستمال در دستش را مچاله م شودیم بلند
 بدونم؟ ینه خانم. آخه چ -

 کینزد قتیکه چندان به حق ی. حرفکنمیحرف جمع م نیگفتن ا یو تمام جرأتم را برا دهمیدهانم را قورت م آب
 .ستین

 .پرسمیاز خودش م ن؟یکنیبابا هم انکار م یرو جلو نایباشه، هم -
 .زندیسمت اتاق بروم که صدا مبه خواهمیو م گردانمیبرم رو
 نه، نه. النازخانم! -

نگه داشتن خودم از حرکت جمع  یتوانم را برا. رسدیبه گوشم م نیزم یرو امیالانگشت ییشدن دمپا دهیکش یصدا
 قتیبه حق میهاحدس دهدیترسش نشان م نینزند و ا یاو حرف روم،یسمت اتاق مبه یبودم وقت دواری. امکنمیم

 .دهدیکردن دستمال دستش نشان م لهو او تمام اضطرابش را با مچا گردمیسمتش برماست! به کینزد
 :کندیکه لکنت گرفته باشد شروع به صحبت م ییگو هم یو طوب نمینشیم زیم پشت

. نخواستن شما... شما ناراحت میبگ یجورنیگفتن ا دیخانم... ب... به خدا من... نخواستم دروغ بگم... آقا... آقاسع -
 ...وقتهی نیبش

 :میگویسخن گفتنش م دهیبردهیاز بر کالفه
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 ؟یاستخدام شد نجایکه تازه ا یگفتیچرا به من دروغ م ه؟یچ شیماریب هیفقط بگو قض خانم،یطوب -
ازم خواستن  دی! خب آقاسعنی. همکننیمصرف م نایاعصاب و ا یهاقرص دونمیهمونه. من فقط م شیواال قض -
 .رمیتقصیبگم. به خدا من ب طورنیا

 راهیچندان ب دیشا شیهاو حرف رسامیام یکه نگران کنمیفکر م نیآرام شوم. تازه به ا یتا کم کشمیم یقیعم نفس
 هم نبوده است.

 ندارم. ییجاچی. من هرونیب ندازهیبه خدا من رو م ن؟یگینم یزیالنازخانم، به آقا چ -
 :میگویسمت اتاقم بروم مکه به شومیطور که بلند مرا ندارم. همان شیهاحرف دنیشن یحوصله

 ؟یه من گفترو ب زیچهمه ی! فقط مطمئنگمینم یزیچ -
 .رومیسمت اتاقم مو به زمیخیبرم زی. از پشت مدیگویم یا«بله»و  کندیم مکث

که از من پنهان مانده است و  ستییرازها دانمیحال. هرچه هست م ایها مربوط به گذشته است ماجرا نیا دانمینم
! زمیخیقصد افشا کردنشان از جا برم . خودم بهستین یمشکل چیشان را ندارد. باشد! ههم قصد فاش کردن یکسچیه

 یسر درآوردن از کارها باشد. سرک یبرا یفرصت خوب دیو شا ستی. پدر خانه نشومیکالفه و درهم، درسواالتم گم م
سمت اتاق پدرم نشود به دهیشن میپا یکه صدا ی. آهسته طورستیدرخانه ن ی. به ظاهر کسکشمیم رونیاز اتاقم به ب

 یخانه زندگ نیهست که در ا ی. مدتشومیو داخل م کنمیو در را باز م گذارمیدر م یرهیدستگ ی. دست رورومیم
 یهاواری. دگذارمیاتاق م نیمرتبه است که پا در ا نیاول نیماه از فصل بهار؛ اما ا کیاز عمر  شتریب دیشا کنم،یم

ندارد و غرق  یااتاق قرار دارد. اتاق پنجره بزرگ سمت چپ زیم کیبه حالت چوب دارند.  یرنگرهیت یهااتاق کاغذ
 یبا روتخت یاتاق تخت چوب ی. باالکنمیو سپس چراغ را روشن م گردمیچراغ م دیاست. به دنبال کل یکیدر تار
تا  شومیتخت مشغول نگاه کردن م یشده رو ختهیر یها. نامنظم و شلوغ است. از کراواتنمیبیرنگ م یمشک

در  یشتریب زیو چ نمیبیوسط اتاق م یصندل کی. یگاریو در جاس نیزم یرو یشده ختهیر گاریس یها*ـرـلتـیف
 رومیسمت کمد ممانده است. به بازمهیآن تا ن ییهست که در کشو یواری. سمت چپ هم کمد دشودیده نمیاتاق د

 یشتریب یزهایچ دیشا زیم یرو و از نظرم گردانمی. سر برمنمیبیمختلف در آن م یهاها را در رنگها و کتو لباس
و  ندیآیبه صدا درم میپا ریروم و چند برگه در زیم زیم یشده رو ختهیر یهاسرگرم شدن باشد! به سمت برگه یبرا

را صرف خواندن  یادیو وقت ز شومی. مشغول خواندن آنها مکنندیم نیزم یرو یشده ختهیر یهامرا متوجه برگه
 رومیسمت تخت مبه دی. ناامستین نشانیدر ب زیچچیه یول کنم؛یها مآن ورق یالچندان به درد بخور البهمطالب نه

رو  انی. مدهندیم گاریس یبو بیعج شیقسمت را پر کرده است و بالش و پتو نیا گاریس ی. بونمینشیآن م یوو ر
. دارمیدر قاب عکس است. قاب عکس را برم یو آن عکس زن کندیتوجهم را جلب م یزیچ اشدهیچروک یتخت

اش داخل قاب داشته از معشـ*ـوقه یعکس بهتر دیاست؟ او نبا یمیعکس هم قد نیاست، مادرم؛ اما چرا ا دیمهش
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عکس به  کیاز  شتریب یحس توانمینم کهنیاز ا فیبوده است و ح دیعاشق مهش یواروانهیمرد به طرز د نیباشد؟ ا
مهربان بوده  یلیخ دیام. به گمانم باوجود او را احساس نکرده گاهچیزن داشته باشم. او مادر من است؛ اما من ه نیا

 یفتهیبا وجود مرگش عاشق و ش یهمه سال حت نیافسونگر بوده که توانسته پدرم را پس از ا یزن مادرمباشد. از نظرم 
. او راست شومیاش مچهره اتی. جذب جزئستیدر وجود من ن یاذره یحت کنمیکه احساس م یزیخود نگاه دارد. چ

زشت هستم! جوجه  یبه مادرم است؛اما من درکنارش تنها جوجه اردک هیشب بیعج میها و ابروهاو چشم دیگویم
است، نه؟ وجود من، حق  هگوننیرا تباه کرده است. ا شانیو زندگ دهیدو پر نیا یعشق و عاشق نیزشت که ب یاردک

که به قاب  ی. با تکانگذارمیتخت م یکردن را از پدرم گرفت. قاب عکس را رو یزنده ماندن را از مادرم و حق زندگ
آن را تکان  یو چند بار رمیگیو مجدد قاب را در دست م کشانمی. اخم در هم مشنومیم ییصدا شود،یوارد م

 .کنمیرا داخل قاب عکس احساس م یاو وجود شئ دهمیم
 دایپ نانیتا اطم شومیاز اتاق خارج م یااز آنکه بخواهم پشت قاب عکس را باز کنم، لحظه شیاما پ شوم؛یم کنجکاو
. به گمانم پدرم به خانه بازگشته است و رسدیبه گوشم م نییاز سالن پا ییاما صدا ست؛یاطراف ن نیا یکنم کس

بزدل نباش »بازگردانم.  شیتا آن را به جا گردمیباز م اتاقسرعت به . بهکنمینم دایکس را پفرصت باز کردن قاب ع
 میگویو مجدد در دل م دهمیسر تکان م« پشت اون قاب عکس هست که جاساز شده. یمهم یلیخ زی. حتماً چیال

 .دهمیو خودم به خودم پاسخ م ندیب نجایمرا در ا دیکه او نبا
 .ی. بجنب الرونیبرش دار و برو ب یکنه. زود یکار ستیاتاقش ممکن ن یتو یاومد نهیاگر بب یحتاون باباته،  -
را از  ییپا یکه صدا شومیسرعت مشغول باز کردن قاب عکس مو به گرددیفکر شجاعت به دستانم باز م نیا با

به داخل کمد  ندیاز آنکه مرا بب شی. پشودیو او داخل م افتدیبار دستانم به لرزش م گری. دکنمیپشت در احساس م
 .چسبانمیم امنهیو قاب را به سـ*ـ رومیم یوارید

را از شدت ترس  میهاچشم تیو درنها کنمیحبس م نهینفسم را در سـ*ـ دارد،یسمت کمد برمکه به یهرقدم
مطمئن  گریو حال د شومیم میقا یکمد به چشمش برسد. پشت لباس یکیدر تار میهاچشم یدیکه مبادا سف بندمیم

ها از لباس یکی یالاز البه یکه جسم سرد شودیآسوده م المی. تازه خدیها نخواهد دلباس نیهستم که او مرا پشت ا
که به دستم برخورد کرده  یارد شئ کنمی. چشم باز مدیآینفسم بند م یا. از ترس لحظهکندیبه دستم برخورد م

 یاتفاقات و حت گریزده است. د رونیکتش ب بیکه از لبه ج رسمیم یرنگ یمشک کیبار یو به لوله رمیگیاست را م
که به  ندیبیرا م یاو چشمانم اسلحه کشمیم رونیب بشی! آن جسم را از جکنمیاز کمد را فراموش م ارجخ یایدن

 هیاز شدت ترس گر خواهدیو دلم م گزمیاست و جنسش فلز کامل و سخت! لب م نی. سنگرسدینم یبازنظر اسباب
 توانمیرا م امیشانیپ یهاو عرق شودیقم میداخل کمد باعث تعر ی. گرمارمیگیخودم را م یجلو یکنم؛ اما به سخت

. سکوت خارج از کمد دهمیو مجدد حواسم را به خارج از کمد م گردانمیباز م شیاحساس کنم. اسلحه را به جا
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در آن کمد  ژنیو کمبود اکس کشمیم قیعم یآمدنم نفس رونییفاصله پس از از آن خارج شوم. بال کندیمجابم م
و  آورمیم رونی. پشت قاب را بشومیبه خارج کردن جسم داخل قاب م میتر از قبل تصم! مصممدیآیتازه به چشم م

و  زنمیرا باال م راهنمیپ نیی. پاکنمیداخل قاب را داشته باشم، آنها را خارج م یهازدن برگه دید یحوصله آنکهیب
و به سرعت  کنمیسمت تخت پرتاب مرا به آنو  کنمی. مجدد قاب را مرتب مگذارمیها را داخل کمر شلوارم مبرگه

 نمیبیها مپله نییرا پا یدر اتاق را باز کنم کس نکهیاز ا شیاما پ روم؛یسمت اتاقم مبه نی. پاورچشومیاز اتاق خارج م
 .زندیم میکه صدا

 ؟یالنازجان، دخترم کجا بود -
 .دیآیاز شدت اضطراب نفسم بند م یالحظه

 س...الم... سالم! -
 ؟یخوب -

 :میگویمشکوک نشود م امیشانیکه به پر یپرانرژ یو با حالت زنمیم یساختگ لبخند
 من خوبم. -
 من. شیپ نییپا ایخب، پس ب -
 .امیچشم االن م -
 منتظرتم. -
. کنمیتماشا م نهیام را داخل آاز خروجم چهره شی. پکنمیتختم پنهان م ریها را زو برگه رومیسرعت به اتاقم م به

 یاام، رژگونهچهره دنیبه نظر رس یعاد یرا ندارم؛ اما برا یکارچیام نمانده است. دل و دماغ هاز ترس رنگ به چهره
 یقی. نفس عمکنمیجمع م یها را با کش رنگو آن کنمیمرتب م ار می. موهاآورمیصورتم م یدهیرنگ پر یرو
 .شومیو از اتاق خارج م کشمیم

به دور  یو سپس دست نمیکه کنارش بنش کندیو اشاره م زندیم یلبخند دنمیمبل منتظرم نشسته است. با د یرو
 .اندازدیگردنم م

 بابا؟ یکنیم کارایچ -
 مشغول اونام. فقط ،یتازگ دمیچندتا کتاب خر -

 را به موقع خورده است! شیهاحتماً قرص رسد،یتر به نظر ممهربان شهیاز هم حالتش
 سفر؟ میآخر هفته بر یخوایباشم، م شتیبودم وقت نکردم پ ریدرگ یلیچند روزه خ نیا -
 .نمیاو را بب یاز جراح شیحتماً پ دیاست. با ریام یعمل جراح رسد،یهفته به ذهنم م نیکه با گفتن آخر یزیچ نیاول
 گه؟یوقت د هی میبذار شهینه، نم -
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 چرا؟ -
 :میگویو سپس م گردمیم یادنبال بهانه به
 سفر. یو بهتره واسه شهی. از هفته بعد هوا صاف مهیهفته هوا ابر نیا -

 :دهدیتکان م یسر
 دخترم بگه. یهرچ -

 ییو تنها صدا نمیبیکه نم یزی. تنها چشومیم ونیتلوز یو همراهش در آغـ*ـوش او مشغول تماشا زنمیم یلبخند
تر درحال جوالن دادن هستند. واضح یریبلندتر و تصاو یدر حال پخش است. درونم صداها لمیف یصدا شنوم،یکه نم

 است؟ ادیقدر زها نوشته شده که تعدادشان آنچه در آن کاغذ یعنی
رفتن  دهم،یکه پس از خوردن شام انجام م یکار نیو اول کنمینم دایها را پفرصت تنها ماندن و خواندن نامهشب  تا

ها را از راحت و مناسب خواب عوض کنم، نامه یهارا با لباس میهالباس آنکهیو ب کنمیبه اتاق است. در را قفل م
بودنم نشود. سپس  داریمتوجه ب یها را خاموش تا کسچراغکنم و ی. چراغ خواب را روشن مآورمیم رونیتخت ب ریز

ها به نامه ینگاه ستی. تنها کافکنمیها رفتار مبا آن اطیهستند و با احت یمیها هم قد. برگهکنمیها را باز منامه
فراوان  یانجیمادرم نوشته است. با ذوق و ه د،یکه مهش یها دست خط مادرم است. خاطراتتا متوجه شوم آن ندازمیب

 .کنمیشروع به خواندنشان م
. احتماالً ازش جنس نمشیبیکنار بابا م نیرزمیز یتو گردمیکه اون پسر رو هربار که از مدرسه برم هیوقت چند»
 ادیو م نییپا ندازهیسرش رو م خوادیکه م یابهیهرغر یرو خراب کنم. وقت نیرزمیاون ز تونستمیو کاش م خرهیم

بپردازم؛ اما من حالم از  تونمیهرگز نم گهیرو د لمیتحص خارجرو بکنم احتماالً خرج و م کارنیتوش، که البته اگه ا
 رمیدارم واسه خودم. دانشگاهم م یی. به قول مامان من برو و روبارنیجز ابه خوردهیخمـار بهم م شهیهم یآدما نیا

عاشق  دخترشمن نشه! اگر بدونه  ریگبابا دامن یم. البته اگر کاراداشته باش یدرست و حساب یندهیآ تونمیو م
 «!شهیم وونهیپدرش شده، حتماً د یمشتر
 .شومیو مشغول خواندن م کنمیرا پشت و رو م برگه

مواد تمام خونه رو برداشته بود و بابا اصالً مراعات  ی. بودادمیمامان رو گوش م یهاکه شد مدام داشتم غرغر عصر»
. چند بار لرزهیگزارش کار بابا رو به مأمورا داده بودن، هنوز تن و بدنم م هاهیقبل که همسا ی. از دفعهکردیما رو نم

کارا عادت  نیبه ا گهیکم بشه. د اطیح یاز بوش تو فضا یتا کم میرو بست نیرزمیو در ز میبا مامان اسپند دود کرد
 رفتیسفره م کیو سرش تا نزد زدی! شب سر سفره بابا دائم چرت مشمیدارم واسه خودم اوسا م واشیواشیکردم و 

مامان وادارم  یشده ختهیر یهااما اخم خندوند؛یکنه، م یمن رو عصب نکهیاز ا شتریحرکتش ب نیو ا گشتیو برم
ودتر کتلتم رو کوفت کنم و زودتر بخوابم تا صبح خواب نمونم. من رو جمع کنم و به قول خودش ز شمیکه ن کردیم
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چراغ رو خاموش کنه  خوادیو شروع کردم به نوشتن، االنم مامان م دمیرخت خوابم پر یهم بعد از شستن ظرفا تو
 «و...

 .خوانمیو ادامه را م کشمیتخت دراز م یو رو شومیخاطراتش م جذب
. آره، خودش بود! همون پسر! رفتیم رونیبرخورد کردم که داشت از خونه ب یکیتا در خونه رو باز کردم با  امروز»

اون هم چندان نسبت به من  نکهیمثل ا یهربار توهمه؛ ول کردمی. فکر ممیمثل دفعات قبل چشم تو چشم شد
شمم گرفت پشت سرش رو نگاه کرد که مبادا از چ مچش نکهی! بعد از ارمیمیدارم از ذوق م اینبوده. خدا تفاوتیب

که پشت  یگوشم گفت که فردا بعد از مدرسه برم پارک آالله، همون یآروم تو یلیپشت سرش باشه و بعدش خ یکس
دووم نداشت  یلیسر ظهرم خ یالبته خوش خوام؟یکه م هیهمون یعنیپسر  نیا ایمدرسه است و بعدش هم رفت. خدا

مونده بود  روزیکه از د یهم از غذا نبود و شکمم رو با تخم مرغ و نون سنگگ یخراب شد. خبر بابامامان  یو با دعوا
و  برهی. االنم از ذوق خوابم نمکردمیکه به فردا فکر م یکردم؛ اما دلم خوش بود وقت ریشده بود س کیالست هیو شب

. قد دونمیاسمشم نم یکه حت ی. پسرنوشتمیو از اون م موندمیم داریواسه خودم داشتم تا صبح ب ییاگه اتاق جدا
 یپورهداغون و پاره یهابا لباس دیمرتبه و من فردا با شهیو لباساش هم هیداره؛ اما چشاش رنگ یمتوسط باًیتقر

رنگ و رو  یبپوشونم تا اون لباسا یفردا هوا سرد بشه تا مجبور شم خودم رو حساب دوارمی. امششیام برم پمدرسه
 «.دهیشه. گرچه هردفعه من رو با همون لباسا دن ومرفته معل

تا  سمیبنو دیذوق دارم که با قدرنی. ااردمیمدرسه رو هم از تنم درن یهالباس یحت سمینویرو م نایکه دارم ا االن»
هزار جور ناز  یسمت پارک کج کردم. راستش دل تو دلم نبودا؛ ولکه زنگ مدرسه خورد، راهم رو به نیآروم بشم. هم

 میشاخه گل پشتش قا هیشدم.  نهیبالفاصله دست به سـ*ـ منشد و  کمینزد دیکه من رو د یو غمزه اومدم. وقت
بهش گفتم  یشاک یلیو خ ختمیخوش بهش نشون ندادم و اخمام رو تو هم ر یکرده بود و اون رو گرفت جلوم. رو

که  یاز حرف عیسر نیتو ذوقش خورد واسه هم یلیخ که دمید« بشه؟ یکه چ نجایا یمن رو کشوند ؟یخب که چ»
کردم و با فاصله  تی. رعانمیبش ششینشست و ازم خواهش کرد من هم پ مکتین ی. بعدش رومشد مونیزدم پش

من رو  یدوست داره و از وقت یلیرو گفت که تو دل من هم بود! گفت که من رو خ یزی! اون چیکنارش نشستم. وا
برم  ششیناز چسبوندم به قهر و پا شدم که از پ یکمهیخوش بهش نشون ندادم.  یمن باز رو یعاشقم شده؛ ول دهید

. خوادینم یگذرونو من رو واسه خوش ستیبد ن تشی. بهم گفت که نسادمیکه قسمم داد و من هم از خدا خواسته وا
 ادیبهش بگم تا ب هیفخوش نشون بدم. گفت اگه من هم دوستش داشته باشم فقط کا یازم خواست که بهش رو

 کشهی. بابا من رو مشهیم اهیدوستم، روزگارم س یبفهمه من با پسر یس! اگر کترسمیم یلیخ ایخدا ی. وایخواستگار
بهش بگم دوستش دارم  خوامیم شه؟ی! مگه آدم چندبار عاشق مبارهی نیفقط هم یول کنه؛یو مامان من رو خاک م

هم! تازه  با یول م،یکن یزندگ میخوایما فقط م ستینشم که چرا نگفتم. ما که قصد هردومون بد ن مونیتا بعداً پش
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 خواستمیکردم چون م دشیمن فکرام رو بکنم و بهش جواب بدم. من ناام یدر مدرسه تا وقت ادیبهم گفت هرروز م
و  شمیاون موقع ازش مطمئن م گهید ادیدر مدرسه و طرفش نرم و بازم ب ادیاز احساسش مطمئن بشم. اگر فردا ب

غرغر  ی. حاال هم واقعاً گشنمه و صداترسمیهم نم یچیهو از  ادیکه ازش خوشم م گمی. مگمیرو بهش م یچهمه
داره « به دفترت؟ یدیچسب یحاال اومد م،یبخور یکه باهم غذا میتا االن منتظر تو بود» گهیمامان که م یکردنا

 «!رمیو قربونشم م کنمیرو خودم براش حاضر م یچنداره االن همه یبیع چیه کنه،یم تمیاذ
 .دهمیاست به خواندن خاطرات ادامه م دهیرا دزد میهاچشم شیخواب آسا کهنیو با وجود ا گذارمیرا کنار م برگه

گفت  یم دعوا؛ ولبلند چندبار با بابا صحبت کرد! دوست ندارم بگ یبدتره! مامان امروز با صدا شهیخونه از هم اوضاع»
رو گفته؛  نیا ادی. مامان ززنهیکه کنارش بوده رو م یآورده و مرد ایکه دن یابچه دیادامه بده ق یطورنیکه اگه هم

که فالن پسر  نمیبه فکر ا طیشرا نیا یکه تو هیواقعاً کار درست یعنی. ارهکه بتونه ما رو تنها بذ شهیمن باورم نم یول
. اون واقعاً عاشقمه، امروز هم دم مدرسه شهیم دایاش پبدموقع سروکله شهینه؟ واقعاً که عشق هم ایمن رو دوست داره 

سمت خونه کج رو به راهمنشون ندادم و  یاز خوشحال ینشون نیترکیاما کوچ شد؛ی. قلبم از جا داشت کنده مدمشید
 «کردم.

از  یوقت یکردم رفته نون تازه بخره؛ ول الینبود. خشدم تا برم مدرسه، مامان خونه  داریصبح که از خواب ب امروز»
از دست  ینداره بره. حق هم داره. طفل ییکه جا یزرخاله یمدرسه برگشتم بازم نبود. گمونم به قهر رفته. جز خونه

ترک کنه؛  خوادیرو م یکوفت نی. خودش دلش اسوزهیهم م اباب یدلم واسه یمن حت یچقدر بکشه؟ ول گهیبابا د
. فقط ششیپ مونمیو م کنمیشده مدرسه رو ول م ی! حتخرمیدرداش رو به جون م ینداره. من همه یحام یول

و مامان  کنهیبابا ترک م دیراحت مهش التی. خشهیدرست م زیچهمه گمیترک کنه! هرروز و هرشب به خودم م
. به احساسش شک دمشیمدرسه د یامروز هم جلو یحت یهم که دلم به اون پسر خوشه. راست خودم. گردهیبرم

 «.تونمیرو درست کنم. من م زیچکمکم کن تا همه ایندارم. اون من رو دوست داره. خدا
انجام  تیجز گله و شکا یو کار کردمیم یشانه خال هایدر هنگام سخت شهیام. من همبابت اصالً به او نرفته نیا از
ام را نکردم درخوابگاه رابـ ـطه یسع گاهچی. هشدمیکردن پدرم م دایپ الیخیب ینبود حت رسامیاگر ام دی. شادادمینم

 یلـ*ـذت ببرم و کار یلینکردم از بودن درکنار ل یسع گاهچینشود. ه لیبدبه جهنم ت میبهتر کنم تا آنجا برا میبا مر
ام. انجام نداده ستنمیز شاد یبرا یکارچیبدهکارم! ه امی. من به زندگاموزدیرا ب یزندگ یبرا دنیکنم او هم جنگ

مادرم کمتر بوده  زا امیرا انتخاب کردم. الاقل مشکالت زندگ هیتالش، گر یکه به جا ییاز روزها مانمیسخت پش
. از دو اندازمیرا داشتم، اما... . به ساعت نگاه م لیکامل تحص طیو شرا شیخوردن و اندک آسا یبرا یاست. نان

 اندازمیو دور م کنمیمادرم بخوانم. پس خواب را در ذهنم مچاله م یاز زندگ شتریبگذشته است. دوست دارم بدانم و 
 .رمیگیبعد را در دست م یو برگه
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به بابا التماس و اصرار کردم، گفتم درد و بالش رو به جون  یخونه شدم. صبح کل یمشغول درس خوندن تو خودم»
راستش اشکام مجابش کرد. االن چندساعته که مصرف نکرده و من . رهیبه ترک بگ یجد میار تصم نیاما ا خرم؛یم
 میشکرت. تنها دل نگرون ایبرق بندازم. خدا یبموردعالقش رو بپزم. خونه رو حسا یغذا خوامیخوشحالم. م یلیخ

عشقش  دنیروز ند هیکه دوسش دارم؛ اما اون هم اگر واقعا من رو بخواد با  هیکس دنیبابت مدرسه نرفتن، ند
به دوست داشتنش  ومدی. اگر نیباش ایاگر اون سر دن یحت اد،یتو م یکه دوست داشته باشه پ ی. کسشهیموشش نمفرا

 «شک کن.
و ادامه  کشمیم یقی. نفس عمامدهیهم شن رسامیاز زبان ام نیاز ا شیحرف را پ نی. ازنمیبه حرفش م یلبخند

 یهااز روز شیهایپدر و مادرش، از فداکار یحفظ زندگ یو از تالشش برا خوانمیم شیهای. از روزمرگدهمیم
 .اوردیخم به ابرو ب آنکهیکه گشت سر گذرانده ب یسخت
*** 

. اصالً متوجه نشدم چه زمان به خواب رفتم و آفتاب چه موقع به پرمیو هراسان از خواب م خوردیبه در م یاتقه
. پدر پشت در کنمیو قفل در را باز م کنمیخت را جمع مت یپخش شده رو یها. به سرعت برگهدهیوسط آسمان تاب

 :دیگوینگران م یام کمچهره دنیو با د ستادهیا
 چشمات چقدر قرمزه؟ ؟یخوب ؟یتا االن خواب بود -
 .دمیخوب نخواب یلیخ شبیآره... آخه... د -

 .اندازدیم میهابه لباس ینگاه
 ؟یدیلباسا خواب نیبا هم -
 عوض نکردم.خسته بودم و  -
 خود فکر کردم: با
 ؟یال یگیم یچ یفهمیم ؟یخسته بود ای یدیباالخره خوب نخواب -
 کار دارم. رونیبرم ب دیبخواب باباجان. من هم با یخوایاگر م -

! او عاشق ستیاو روشن ن یهاعاشقش بوده؟ اما چشم دیاست که مهش ی. او کسدهمیتکان م یو سر زنمیم لبخند
تاب  یو رو رومیم رونیاز اتاق ب یراحت الیو من پس از خوردن صبحانه با خ رودیشده بود. او م یرنگچشم یپسر

 .شومیو مشغول م نمینشیم اطیداخل ح
که به  نداختمینگاه م یگهگاه اطیکنار ح کینکیپ یرو یهابودم و به کتلت اطیمشغول کتاب خوندن در ح صبح»

اون  دنیبا د یمامانه؛ ول کردمیم الی. بدو بدو رفتم در رو باز کنم. خدمیزنگ در رو شن ینچسبه. صدا تابهیکف ماه
 بود: نیا رهیسراغ بابا رو بگ ایسالم بده و  کهنیکه گفت، بدون ا یزیچ نی. اولدیپسر برق از چشمام پر
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 ؟یریست مدرسه نمهفته هیچرا تو  -
که  یو طور ننیمن رو باهاش نب هیوقت در و همسا هیکه  کردمیرو نگاه م رونیجا خورده بودم و مدام ب یلیخ اولش
 کوچه بشنون بهش گفتم: یتو یعابرا

 .ادیتو االن م نییبفرما ن؟یبا پدرم کار دار -
. شرم ستین ینه و من هم گفتم که کس ایخونه هست  یکه کس دیاومد تو و پرس یکه چه خبره و فور دیفهم خودش

 پسر رو راه دادم تو خونمون. هی نکهیداشتم از ا
 :دیرو ازش برگردوندم و کتابم رو چسبوندم به خودم. پرس روم

 به من؟ یدینم یهفته گذشته، جواب هی -
ناز  شتری. خواستم بزدمیداشتم جا م یمن رو گرفت بهش بگم دوسش دارم؛ ول یخودم قول داده بودم که اگه پ به

 هم با دل وجرأت روم رو برگردوندم و گفتم: نیمتنفرم واسه هم یدم. از بزدلبو یاومده عاص شیاز وضع پ یکنم؛ ول
م باشم. به فکر خانواده دیمن فرق داره. با طیشرا یدوست داشتم؛ ول دمتیکه د یمن هم دوست دارم. از همون وقت -

 آقاپسر؟ یدیفهم
که خوشش  یبعدش انگار یشده بود. اولش شوکه شد؛ ول یجرأت و ترسم با هم قاط زدمیحرفا رو بهش م نیا یوقت

 اومد و گفت:
 .ستی! اسمم مصطفیمصطف -
 هل شده گفتم: ییابروم رو باال انداختم تا فکر نکنه کم آوردم و بعدم با صدا یتا هی
 ؟یآقامصطف یدیفهم -
 امیبذارم و ب شیپا پ یودز دمی. به خدا قول میرک و پر دل وجرأت قدرنی. ادیشدم مهش نتیمن عاشق هم -

 دوستت دارم! یلی. من ختیخواستگار
تابه رو  یتو یکتلکتا یسوختگ یخوشحال بودم که بو قدرنیمن قند تو دلم آب شده بود. ا گفتیرو م نایا یوقت

 «.کردمیاصالً حس نم
 یگریمادرم قبل او عاشق پسر د داندیم یعنیها را خوانده. نامه نی. پدرم حتماً ادارمیها برمچشم از برگه یالحظه

 یداستان عاشق یعنیاست. پس چه شد که با پدرم ازدواج کرد؟  یدوست داشتن میدو برا نیشده است؟ چقدر عشق ا
 .شومیو محو داستان م کنمیرا پشت سر هم رد م لماتک ر،یدرگ یاست؟ با ذهن دنیو نرس یدور دیو مهش یمصطف

 ی. بابا اومد تو و وقتختیر هویقلبم  شه،یچشمم خورد به در که داره باز م یوقت .دیاحساس اصالً طول نکش نیا یول»
 شد. یشیآت هوی دیرو د یمن رو و مصطف

 ها؟ نجا؟یا نیکنیم یشما دوتا چه غلط -
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جلوش  یتر کتابم رو چسبوندم به خودم. مصطفرو فرستادم تو و محکم میمشک یاز فرق باز شده یموها یزود من
 سد شد و گفت:

 آقافرج منتظر شما بودم من! -
تو  ستیمرد ن یوقت ست؟لهیخراب شده. مگه طو نیتو ا یپات رو گذاشت ستمیمن ن یوقت یشکر خورد یلیتو خ -

 با دختر من؟ یو هم کلوم ش یایب دیخونه، تو چرا با
 نگام کرد و گفت: بعدشم

 حسابت برسم.خونه تا به  یتو گورت رو گم کن و برو تو -
پرت کردم و از پشت در نگاشون  یطرف هیدرآوردن از پام  یرو از ترس به جا ییدمپا یهابدو رفتم تو خونه و لنگه بدو

نم  یبودم؛ ول دهیترس یلیانداخت و اومد سراغ من. خ رونیشدن و آخرشم بابا اون رو از خونه ب قهیکردم. دست به 
 «کمربند خوب دست و پام رو کبود کرد. ینکرده بودم؛ ول ی. من کار بددادمیپس نم

ها را حرف نیا ینکرده بود؛ اما عاشق ی. او کار بدکنمیاحساس م میهالب یاشک را رو یمتوجه شوم، شور آنکهیب
 .آوردیم شکشیهم پ

مواد بوده. اون من هم تو کار  یکه مصطف ستی. من برام مهم نکنهیازبس که دستم درد م سمینویزور دارم م به»
جدا کنه. البته اگه بفهمه ما  خوامشیکه م یمن رو از کس تونهی. بابا نممیخواستگار ادیب خوادیرو دوست داره و م
من  یول ؛یبه حال حرف خواستگار یهم کالم شدن، دخترش رو به باد کتک گرفت. وا هی! سر میهم رو دوست دار
 یروزا دیکه مهش گمیهفته رو قولش موند و مصرف نکرد. به خودم دائم م هی نی. بابا هم تو اکشمیدست از کارم نم

 .کنمیبدنمم تحمل م یرو یایکبود نیبا همه و ا نیریتلخ و ش
هم درد نداره. بابا از اون روز نذاشت من برم  یلیبهتر شده. تک وتوک جاش مونده که خ یلیبدنم خ یرو یایکبود

 نی. همشمینم الشیخیو ب خونمیمن درسم رو تو خونه م یرو واسم حروم کرده؛ ولرفتن از خونه  رونیمدرسه. کالً ب
درست  یچو برگرده و بعدش همه ادینم رونینمور ب نیرزمیاون ز یاز تو ییبو چیه گهیروزاست که مامانم بفهمه د

 مانیکه دوستم داره! من به دل خودم ا زدیاون چشماش داشت داد م دونمیمن م ینشده؛ ول یاز مصطف ی. خبرشهیم
 ریز یلیدو روزه که خ-یکیکردم. بابا  زشیو تم دمیبه خونه رس ی! امروز از صبح کلشهیدارم، عاشق آدم اشتباه نم

 یبهم بگه. من توجه شهیکه باهام کرده ناراحته و روش نم یاز کار دمیتو سرشه. شا یاالتیداره. گمونم خ منظر
زنگ بزنم تا با مامان  یزرو به خونه خاله هیبرم خونه همسا یمکیمجبور شدم قا یاز دلتنگ گهیوز د. تازه امرکنمینم

مصرف نکرده و با اصرار و التماس ازش خواستم برگرده  یچیکه اون رفته ه یحرف بزنم. بهش گفتم که بابا از وقت
 دلم تنگشه. یلی. خادیخونه. همش منتظر اومدن مامانم. کاش ب
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چوب  یمامان چادر رو درآورد و رو دمیدر اومد. تا برم سمت در د یگاز گذاشتم که صدا یرو آبکش کردم و رو برنج
ماه بود  کی کینشده بود. نزد یطوالن قدرنیرفتناش ا وقتچیکنار در انداخت. بدو بدو رفتم و بغلش کردم. ه یرخت
کم فرق داره. خود بابا رفته سراغش. کم هیقض دمیمفه بخ یواسه من اومده؛ ول کردمیبودمش. اولش فکر م دهیند
بود! تا اسم خواستگار رو از زبون  دیشده، وگرنه از بابا بع کارنیشدم که واسم خواستگار اومده و بابا مجبور به ا رفهمیش

ونه خ نی. خواستگار تو اترسمیبس که م رهیاونه؟ خواب به چشمام نم یعنی! یفکرم رفت سمت مصطف دمیمامان شن
نوشتن رو بس کنم و  دیبا گهیبشه. د یروزاست که کوچه چراغون نیهم ؟یباشه چ یمصطف نیاگه ا یاومده؛ ول

 «من بشناسمش. کنمیدعا دعا م یول شناسن؛یخواستگار رو نم کدومچیبخوابم. مامان و بابا ه
 :پرسمیو در دل از خود م شومیخواندن م مشتاق

 پدر من؟ ای ستیمصطف یعنی -
 خوادیو دلم نم دمیلباس نو خر هیرو پام کردم و دامن رو تکوندم که پرز از روش بره. بعد از چندسال  میمشک جوراب»

 «زود خراب بشه.
از پشت پنجره نگاه  یمکیسرم و بالفاصله زنگ رو زدن. قا یآشپزخونه بودم که مامان چادر رو آورد و انداخت رو تو

 اط؛یپام کردم و رفتم تو ح ییو دمپا رونی. از خونه اومدم بشدیدرآوردم. باورم نمبال  دمیرو د یمصطف یکردم و وقت
چنان شکار شد که چشماش شده بود کاسه خون.  یمصطف دنید ا. بکردمینبود که فکر م یجورواکنش بابا اون یول
بابا  یشده. اونجا بود که صدا یعصب قدرنیاز چه قراره که بابا ا هیقض دونستیو مامانم نم دمیترسیداشتم م گهید

 بلند شد.
 ؟یکنیم یچه غلط نجایتو ا -
 ندارم. فقط... یبد تیآقافرج به خدا من ن -
 ی. واسه من کلیکنیمصرف م ،یفروشیم ،یخری. تو مواد مرونی... گمشو از خونه من بیدهنت رو ببند پسره -

خونه باز کردم. حاال که  نیمنه که پات رو تو ا ریتقص ز؟یه یدخترم پسره یخواستگار یحاال اومد ،یآوردیجنس م
 از ندارم. برو گورت رو گم کن.یکثافت ن یبه تو گهیماهه که د هیمن پاکم. االن  ینیبیم

 حرفش و گرفت: یبابا که تموم شد پ یحرفا یگفت؛ ول ینم یزیبه خودش گرفته بود و چ یمظلوم یچهره یمصطف
 آقافرج... کنمیبه قرآن ترک م -
 ...رونیو گمشو ب ریدهنت رو گل بگ -

 یدهنم گذاشته بودم و از شدت ناراحت یاز دستش افتاد. دستم رو رو ینیری... گل و شرونیب دادیرو هل م یمصطف بابا
 شده. یرنگ عوض کرد. معلوم بود عصبان یمصطف هویکه  ستادیمیقلبم داشت وا

 گفت: یبلد و عصبان یبابا خارج کرد و باصدا یرو با ضرب از دست ها بازوش
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. فکر کنمیهم باشم بهتر از تو ازش مواظبت م ی. من هرچیکرد شی! تو اون دختر رو تو اون خونه زندونرمینم -
 مشت و لگدته؟ ریخبر ندارم دائم ز یکرد
و داد  نیبه زم دیسفت چسب یفکه مصط رونیرو بندازه ب یشده بود. در رو باز کرد که مصطف یعصبان یلیخ گهید بابا
 زد:
 باشه. بزار خودش بگه. یخودش راض دیمن دوستش دارم! از خودش بپرس اصالً شا -

اون رو ساکت  خواستیکارش بهم دل رو جرأت داد. بابا فقط م نیبلند جار زد و با ا یرو با صدا« دوستت دارم» اون
 وسط ماجرا. دمیو پر ردماوینشه که من طاقت ن یزیآبرور نیاز ا شتریکنه تا ب

 بود که توجه همشون رو به طرفم جلب کرد. یمن مثل ناقوس یصدا
 !خوامشیمن هم دوستش دارم. من م -

 !دمیمرگ رو واسه خودم خر دمیبابا رو د افهیق یوقت
آره؟ دهنت  ،یپری. هرز مرسمیاتاق.به حساب تو هم م یسر. خفه شو، گم شو تو رهیخ یدختره یکنیتو غلط م -

 آره؟ ،یکنیباز م موقعیرو ب
من  ادیو فر غیکه ج دینکش یطول یول دم؛یشنیخونه م رونیرو ب یمصطف یادایکرد. داد و فر رونیرو ب یمصطف بابا،

که دلش خواست  یو با کمربند و هرچ نیانداختم زم اطیهم بهش اضافه شد. هرجور که تونست به جونم افتاد. وسط ح
جلو  خواستیبلند التماس کنه. دلم نم یبا صدا نمهیا جز کردینم یکارچیتن و بدنم رو له و داغون کرد. مامان ه

 نیزم ریز ی. چندساعت تورهیاز زخم دستم داره خون م سمینویاالن که دارم م یو اون هم کتک بخوره. حت ادیب
 دوتا بودم! نیا ی. من رو باش به فکر زندگدمیکم هم از اون حرف نشن یبودم. آخرش مامان نجاتم داد؛ ول یزندون

خونه و  ی. افتاده بودم گوشهسمیبنو تونستمیهم نم خواستمیحال و حوصله نوشتن نداشتم. گرچه، م یروز چند»
رف رو شروع قولش نموند و دوباره مص یبود که بابا رو نی. بدتر از اتفاق کتک خوردن من اومدیازم بر نم یکارچیه

که  ی. کاش زمانکنهیم یبه مواد هرکار دنیواسه رس هک شهیخمـار م قدرنیا ییوقتا هیبدتر از قبل.  یکرد. حت
رو رد نکنه. االن فقط مامان و بابا  یهم که شده مصطف یتا از زور خمار ومدیم یبود، مصطف دهیدستش به مواد نرس

حق  شتریکنار در هم ب یی. فقط حق غذا خوردن دارم و تا دستشوشونمیشدن مثل دوتا نگهبان و من هم تنها زندان
ترکمون کنه و  شهیهم یبهتر بشه تا واسه کمهیاز جلو چشم دور بشم. مامان فقط منتظره اوضاع داغون من  رمندا

 یالیخش. عجب خوگردهیبرم شیو به قول خودش نفس به زندگ رهیگیطالق م گهید بارنیچمدونشم از االن بسته. ا
 یچهمه ،ینیبیرو درست شده م یچوقت که همه ون! اتفاقاً همشهیداره درست م یچهمه کردمیبودم من که فکر م

 «.هیرو به نابود
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ها داستان نیا سندهینو نکهیباشد چه رسد به ا یواقع خوانم،یکه م یخاطرات شودی. باورم نمدهمیبه تاب م یهل
 یپس پدرم کجا ست؟یقصه ن نیدر ا یینام آشنا چیمادر با من دارد؛ اما چرا جز مادرم ه کیبه قدر  یکینسبت نزد

 ماجراست؟ نیا
مصرف  قدرنیرفت. بابا جلوش رو نگرفت، چون ا نجایرو جمع کرد و از ا لشیامروز، مامان همه وسا مینه و ن ساعت»

 هی یزراون خودش هم خونه خاله یم؛ ول. دوست داشتم با مامان برشناختیخودش رو هم نم یکرده بود که حت
غذاش رو به موقع بدم و خودم  کنمیم ی! فقط سعترسمیوقت من کجا برم؟ از بابا مام. اونسرباره واسه شوهرخاله

 نیا یتنگ شده. کاش تو یلیخ یمصطف یدلم برا اد؟یبه سر من م یگوشه گم وگور کنم بعد از مامان چ هیرو 
 «رو داشتم. یمالقات هی دنیزندون حداقل حق د

و  کنمی. برگه را پشت و رو می. چه صبر و طاقتکنمیاو تصور م یو خودم را جا شومیم یخواندن ماجراها عصب از
 .رودیسمت خط اولش مچشمم به

افتاد که  یجا رو آب وجارو کردم. عصر که شد اتفاقخونه رو انجام دادم و غذا رو پختم و همه یکارا یهمه امروز»
 ایداغون. ازم خواست برم و براش جنس بخرم! خدا یاافهیآشفته و ق ی. بابا اومد با سر و وضعکنمیهنوزم باورش نم

ها برم محله نیمجبورم کرد تا به بدتر نتش،یبب ابونیوضع تو خ ونبا ا یکس نکهیبگم؟ بابام از ترس ا یدردم رو به ک
طاقتش  گهیجون بدم و من هم که د یراستیتا راست زنهیقدر من رو مجور کردن جنسش. گفت اگه نرم اون یواسه

رو ندارم. حاال مامان هم  یاضربه چیشدم که مطمئنم طاقت ه جونیو ب فیضع قدرنیرو نداشتم، قبول کردم. ا
کردم تا کمتر تو چشم باشم و از خونه حاضر شدم. چادر سر  یسوپ به خوردم بده! پس مجبور هیکه الاقل  ستین

 ابونیخونه رو که رد کردم هنوز به سرخ کینزد کیبار یهادستام مچاله کردم. کوچه یو آدرس رو تو رونیزدم ب
 صدام زد. یبودم که کس دهینرس

 !دیمهش -
 نه؛ییمن رو ب یکس رم،یشهر بود م یآوازه هاشیبه اون محله که خراب کار ی. دوست نداشتم وقتدمیترس کمی اولش

تصادف قشنگ  نیحالم عوض شد. زل زده بودم بهش و تو دلم خدا رو بابت ا یمصطف دنیرو که برگردوندم، با د یول
 که جلو اومد و نگام کرد. کردمیشکر م

 چشات چرا گود افتاده؟ یشده، پا یصورتت چ ؟یشد یشکل نیچرا ا د؟یمهش -
گونه و  یرو براش گفتم. کبود هیو آخرم جلوش ضعف نشون دادم و قض رمیکردم، نتونستم جلو اشکام رو بگ هرکار

 اندازه ضخامت کمربند بابا بود. قاًیدق میشونیپ
شد. اونوقت  تریکجا پا بذارم، از هرلحظه عصب خوامیم دیهم که فهم یگذاشته بود و وقت ریبدجور روش تأث اشکام

 «جسورانش رو داد! شنهادیبود که پ
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 .شهیحل م یچو باجنم؟ همه ینکن. پس کو اون دختر قو هیو خدا گرتو ر دیمهش -
 گفتم: ی. با ناراحتدمیپر بهش

 به تو نده. یبابا حاضره من رو بکشه؛ ول ؟یمصطف شهیحل م یچ -
 سکوت کرد و بعدش تو چشمام زل زد. یکم هیناراحت شد.  یلیرو که بهش گفتم خ نیا

و  یجنس واسش جور کن یحت ،یغذا بپز ،یرخت بشور ؟یکن یحمال رمردیواسه اون پ یخوایم یتا ک دیمهش -
 آخرش هم مزدت کتک باشه؟

 انداختم. نییرو پا سرم
 .ستیباال سرم ن گهی. به خصوص حاال که مامانم هم ددمیبر گهیخودم هم د -

 بهم گفت: یلحن اروم و منطق هیبود که با اونجا
آدم بودنم هم  ی. ادعاامیتو چه کار یدونی. تو خودت هم مستمین یخوب یلی! من... راستش من آدم خدیمهش -
صورت قشنگت بلند  نیا یرو واست فراهم کنم. بشکنه دستم اگه رو شتیمرد هستم که آسا قدرنیا یول شه؛ینم

 مانی! اگه به دوست داشتنم امیباهم بر ایب د،ی. مهشیکن یتا احساس خوشبخت دمینوکرت. سرم رو م شمیبشه. خودم م
واسه خودمون. آخه تا  میکنیجور م یزندگ هی ،یکنج هی میری. مدمینجاتت م ی. از اون خونه جهنمایباهام ب یدار
 م؟یبش دیو اون با نیما پاسوز ا یک

 صدام بود بهش گفتم: یچشمام و هم تو یکه هم تو یباترس
 م؟یفرار کن یعنی -
 من. شیپ ایتو فرار کن! ب -

 حرفش رو کش داد. یگرفتم. مصطف نییرو پا سرم
 ایقانونه! ب یتف به هرچ ی. امیریو کنار هم بم میکنار هم باش نکهی. به جز ادیمهش میخواینم یاز زندگ یچیما ه -

 .میبساز یزندگ هیو واسه خودمون  میما دورشون بزن
 دیصدبار با یکه روز میکنیم یچندبار زندگ م؟یخوایم یزندگ نیاز ا یقشنگ بود. واقعاً مگه ما چ یلیخ هاشحرف

 ستین دی. بعشهیپناه نم گهی. اون بابا هم دشهیواسه من خونه نم گهیخونه د نیا دونمیمن م م؟یو زنده ش میریبم
همونا  یالفردا من هم البهپس فروشه،یکردن جنس م ورپاش رو واسه ج ریخونه و فرش ز لیذره وساحاال که ذره

 .دمیرو جلوتر کش میراج بزاره! چادر مشکبه فروش و ح
 برم. دیمن با -

 بسته گذاشت کف دستم. هیچادر گرفت و  یرو از رو دستم
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واسه  یکه تا ناکجااباد بر نهی. برو بسته رو پرت کن جلوش. من بهت بدم بهتر از اریبسته رو بده به اون کفتار پ نیا -
 جور کردن جنس.

 گفت: که نذاشت! جلوم رو گرفت و فتمیدستم بمونه. خواستم راه ب یرو مشت کردم تا بسته تو دستم
از خدا  یچیه گهید یایاگه ب دی. به خدا مهشمونمیمن دم در منتظرت م رونیآفتاب بزنه ب نکهیفردا صبح قبل از ا -
 .رونیب ارمتیاز اون جهنم ب خوامی. مخوامینم
حرفش فکر  یرو دیپا جمعش کردم. بعدش راه افتادم. با ریز و از دمینگاه بهش انداختم و چادرم رو جلو کش هی
اونجا باشم؟ چرا نرم  دی. چرا باخوردیحالم بهم م گهیاش د. خودم هم از اون خونه و اتفاقات گند هرروزهکردمیم

 دمیو زرد د اهیس یلبخند زشتش رو با اون دندونا ی. وقتادمبسته رو به بابا د دمیخودم؟ به خونه که رس یدنبال زندگ
 یرو گرفتم. عشق مصطف میشدم. شب شده و من تصم زاریازش ب یراست یراست دیکه بسته به دستش رس یموقع

رو توش  میشخص لهیلباس و وس کهیرو همون لحظه بهش نگفتم؟ االن ساکم رو بستم و چندتا ت نی. چرا اهیبرام کاف
 .گردمیهرگز برنم گهیو د رمیخونه م نیجا روشن بشه من از اهمه نکهیقبل از ا فردا،گذاشتم. 

صبح ساعت پنج از خونه زدم  قاً،یکاغذ و خودکاره و بس. دق نیهم برمیخونه م نیکه با خودم از ا یزبونهم تنها
من رو بشناسه و بعدشم  یسر کردم که مبادا کس یانداختم و چادر مشک کیکوچ یبا صفا؛ ول اطینگاه به ح هی. رونیب

من  یرو نداشت و وقت دنمیبود. انگار که انتظار د سادهیوا خونهدر  یجلو قاًیدق یگذاشتم. مصطف رونیپام رو از خونه ب
. چمدونم رو برداشت. میبه هم زد یلبخند یحرف چیهیب ییو خوشحال شد. اومد سمتم و دوتا زدهجانیه دیرو د

داشتم. حس  یخوب یلی. اون لحظه احساس خمیدور شد یلعنت یبدو بدو از اون محلهآروم و بعدشم  یاولش با قدما
 نیپول ا یحس دنبالمه. مصطف نیپرواز کنم. هنوزم ا تونمیرهام و هرجا که دلم بخواد م یپرنده هیمثل  کردمیم

 یبا دوتا بستن تشیو نها میپامون گذاشت ریعوضش تا ظهر کل تهران رو ز یرو نداشت که من رو به رستوران ببره؛ ول
که نه خونه داشت و نه  یمن بود. من عروس بودم! عروس یندگروز ز نی. امروز بهترمیکرد ییرایاز خودمون پذ یسنت

بخت!  یدستم رفتم خونه یبودم که با شناسنامه و چمدونم تو ی. من عروسیجشن یو نه حت نیلباس و نه ماش
 کنهیم یما از عشقمون ثابت شد. چه فرق تیپدر هم نداشتم. محرم یهثبت هم نشد، چون اجاز یکه حت یازدواج

 رییرو تغ نیا یچیو ه امیخود دو طرف؟ من االن همسر مصطف ایعاقد بخونه  هیعالمه مهمون  هیرو با  دعق یغهیص
بمونم تا  یکه قرار بود بعد مدت یی. جااشیمن رو برد محل زندگ یمصطف های. شب، بعد از تموم خوش گذروندهینم

. کنهیم یگروه زندگ هیو با  یپیاک دونستمینم یولخونه نداره؛  یمصطف دونستمیاجاره کنه. م یاتاق هیبتونه  یمصطف
. کردیرو م شیگوشه واسه خودش زندگ هی یکه حاال شده بود سرپناه و هرک یمیکارخونه داغون قد هیاون هم تو 

که ترک کنه و من  یمن قبولش کردم، به شرط نی. با وجود ارهیهم نم نیاز ا شتریه و انتظار بتو کار مواد یمصطف
 به هم وصل کرده و بس! تیوضع نیعشقه که ما رو تو ا م،یندار یزندگ یبرا یطیشرا چیکنم. ما ه شهم کمک
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که  ییو دوستشون دارم. آدما شناسمشونیساله م یلیآشنا شدم، حس کردم که خ یوارد شدم و با گروه مصطف یوقت
از  ریبابام بود. به غ یاز خونه شتریب یلیخ شونتیمیصم یرو آورده بودن به پخش و فروش مواد؛ ول یاز زور بدبخت

بود. با شهره دوست شدم.  یمصطف یاز دوستا گهید یکیکه اونجا بود شهره بود که اون هم زن  یمن تنها دختر
! یبه مناسبت ازدواج من ومصطف م،یو مشغول بگو بخند و جشن شد میجمع شد شیمون دور آتکه همه یهمون وقت

تر خراب تشیاتاقمون رو بهم نشون داد. وضع یمصطف تیو نها میکردیو بگو بخند م میشب دور هم بود یهامهیتا ن
 ی. هرکذارمیکه با آرامش کامل سر رو بالش م هیشب نیاول نینداره! ا یتیاهم یول کردم،یرو م کرشکه ف هیزیاز چ

 «من فقط عاشقم. یول اموونهیمن د کنهیباشه فکر م
 از او مادرم... شیپ یعنیاست!  دی! پدر من نامش سعشومیم جیگ

آن  یو مدت شوندیاز خواندن خسته م میهاکه به داخل عمارت بروم. چشم کندی. مجبورم مدیآیسرم م یباال آفتاب
به  یببرم. فکر شیها را براکه آن امدین شی. فرصتش پافتدیم یلیل یهاهی. در اتاق چشمم به هدگذارمینار مرا ک

به  هایزود نیکه به ا ادین شیفرصتش پ دیارسال کنم. شا شیها را براآن رمیگیم میو در لحظه تصم رسدیذهنم م
را به  ایهدا نیو ا دیایآدرس ب نیتا به ا رمیگیتماس م یکیبداند به فکرش هستم. با پ خواهمیبروم؛ اما م دنشید

دادن  خپاس یچون حوصله ردینظر نگ ریمرا ز یمزاحم چیتا در باغ بروم و چشم ه ستیبرساند. تنها کاف یلیدست ل
 ستمیایزنگ خانه را بزند. پشت در م کیسمت در باغ بروم. تا مبادا پتا به کنمیبه تن م یرا ندارم. لباس کسچیبه ه

. پاکت و کنمیسرعت در را باز ماز پشت در به یموتور یصدا دنیزودتر برسد و با شن کیکه پ کنمیو دعا دعا م
مرا  یکه کس کنمی. خدا را شکر م گردمیبه باغ باز م یکنم و به تندیرا حساب م نهی. هزدهمیآدرس را به او م

 داشته باشم؟ یاحساس نیخانه خودم چن در دی. چرا بادیند
. کنمیخارج م صدایو آن را از حالت ب کنمی.تلفنم را چک م رومیو مجدد به اتاقم م گردمیبه عمارت باز م دواندوان

. دوست دارم بداند که با تمام سنگ ردیبسته کنجکاو شود و با من تماس بگ نیا دنیممکن است محبوبه با د
تماسش را پاسخ دهم. به  یو من هم اتفاق ردیتماس بگ نکردم و دوست دارم با م دایمن پدرم را پ ش،یهاانداختن

تماسش  یرا برا یزنگ متفاوت خواهمیهمراهش. م اش، پروشگاه و تلفنخانه یشماره روم،یاش مسراغ شماره
اند و او چند شده اهیس ستیوارد ل محبوبه، یها! تمام شمارهشومیم یزیبگذارم تا تماسش را بشناسم که متوجه چ

 است! دهیمن تماس گرفته است و تماسش به دستم نرس با یبار
 داغون! یگوش نیشده؟ اه، لعنت به ا یطورنیچرا ا نیا -

 .شودی. باز هم نوبت به خواندن خاطرات مکنمیتخت پرتاب م یو تلفن را رو آورمیم رونیب ستیرا از ل اششماره
کنم. فرش کهنه  رشیغافل گ یمن موندم تا قبل از برگشتنش حساب رونیاز کارخونه زده بود ب یکه مصطف امروز»

رو رنگ  هاواریو د دمیرنگ خر کمهیداشتم،  بمیکه تو ج یو تکوندم و با اندک پول رونیوسط اتاق رو بردم ب یو خاک
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موقت  یجا هیقشنگ شده. حداقل به عنوان  یلی. خدماتاق قابل سکونت عوض کر هیرو با  کیزدم و اون اتاق کوچ
در اتاق رو زد. انتظار  یکیافتاد.  یاتفاق بردمیم رونیداشتم فرش رو ب یوقت یخوشحال نگهمون داره، ول تونهیم

بودم  دهیچیرو دور موهام پ می. من هم که روسردمیرو د یدر رو باز کردم دوست مصطف یوقت یداشتم شهره باشه؛ ول
دستمال دور دهنم رو  دمشینداشتم. تا د یباال بود، وضع درست وحساب نامیبود و آست دهیچیر دهنم پدو یتمالو دس

داره و اسمش هم بهزاده. ازم  یمشک ی. قد بلند و چشم وابروادی. ازش خوشم نمهیبیجور عج هیباز کردم. نگاهاش 
 یبرام بکنه؛ ول یکار نیترکیبدم. نذاشتم کوچ ممصمم بودم خودم کارم رو انجا یخواست اجازه بدم کمکم کنه؛ ول

 دنیاومد خونه با د یکه مصطف ی. شب وقتزدیکارش داشت حالم رو بهم م نیو ا زدیم دیاون دائم من رو موقع کار د
بعدش  یجونم؛ ول یذوق زده شده بود و محبتش رو با بغـ*ـل کردنم انداخت تو یکه درستش کرده بودم، حساب یاتاق
. من هم که از بودن میصبر کن ترشیب دیرو اجاره کنه. با ییجا تونهیکه داره نم یشد. گفت که با پول هتگرف یکم

 ست؛یو جاش مهم ن هیکنارشم کاف کهنی. دستام رو دور صورتش گذاشتم و گفتم همبرمیرو م یکنارش لـ*ـذت کاف
 .ناستیشتر از ایب اقتمیکه ل گهیببره! م نجایاون اصرار داره که من رو از ا یول

 کیو هوا تار دیآیکه ماه وسط آسمان م دوزمیها مرا به برگه میهاقدر چشمو آن خوانمیمادرم را م یهایروزمرگ
 بروم. نییصرف شام به پا یو مجبورم برا شودیم

 :دیگویم دنمیمنتظرم نشسته است و با د زیپشت م پدر
 تو اون اتاق؟ یکنیم کاریاز صبح تاشب چ ؟ییدختربابا، کجا -

 :میگویو م نمینشیم زی. پشت مزنمیم یلبخند
 .شهیم یزودتر بفهمم چ خوادیاش قشنگه. دلم م. قصهخونمیرمان م -

 .زندیم یلبخند
 هست؟ یدر مورد چ -

 .کنمیاز گفتن، خوب و با دقت حرکاتش را نگاه م شیو پ کنمیفکر م یکم
 .کننیرو شروع م شونیاتاق زندگ هی یو تو کننیدختر و پسر که با هم فرار م هی -

 .گرددیبه حالت قبل خود باز م عیاما سر شود؛یحرکاتش کند م یکم
 عجب! -

. آن دانمیبه پدرم دارد که نم ی. بهزاد داستان ارتباطکنمیدقت م اتشیاما من به تمام جزئ زند؛ینم یگرید حرف
شماست؟ شام  یزندگ انیچرا م یمصطف ؟ییآیقصه م نیا یبه تلفنش فرستاده شد. پدر؟ تو کجا شبمهیکه ن امیپ

ها را بخوانم. تا صبح ماجرا توانمی. حال مگردمیباز م اق. سپس به اتنمینشیکنار پدر م یا قهیو چند دق خورمیرا م
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هم مصرف  ی. مصطفرودیخوب جلو م یدگاست و زن نیریش زیچهمه گذردیم دیکه از ازدواج مهش یچند ماه
 است. دیمهش یخانه برا دنیرا کامالً کنار گذاشته است و به فکر خر اشیحیتفر
اتاق بمونم. دائم حالت تهوع بهم  یو نتونستم تو ختیحالم به هم ر هویکه  پختمیغذا م یواسه مصطف داشتم»

. از قضا شهره هم همون طرفا بود که ادیبمونم تا حالم سرجاش ب اطیح یتو یاقهی. مجبور شدم چند دقدادیدست م
 و اومد دنبالم. دیمن رو د

 .سیرنگ به صورتت ن ؟یچته مه -
 .پختمیحالم بد شد. داشتم غذا م هوی... دونمینم -
 غذا حالت رو بد کرد؟ -
 بود! یطور هی شیکردن سرخ یبو -

 :دیپرس متعجب
 ؟یشد یطورنیباز ا نم،یبب ؟یغذا حساس شد یبه بو -
 .شمیدو روز پ -یکیآره  -
 .االی. میخاک تو سرت کنم! بپوش بر -

 شدم. بلند
 ؟یگیم یچته؟ چ -

 دمیبه سرو صورتم زدم و د ی. آبدمیدو ییدوباره حالت تهوع بهم دست داد و تا دستشو هویبزنه که  یحرف خواست
 .کنهیو با افسوس نگام م سادهیوا نهیشهره دست به سـ*ـ

 چته شهره؟ -
 احمق! یاحامله -
 زده گفتم: رونیب ییهاچشم با
 ها؟ -
 .یدیبزرگ نشده باشه. فکر کنم زود فهم یاریشانس ب میحاضر شو بر االننی! همیسقطش کن دیبا -
 شهره. شهیحامله؟ باورم نم ؟یگیم یدار یتو چ -

 شکمم گذاشتم. یلبام نشست و دست رو یرو لبخند
 .یدیرس یرو جمع کنه بچه! تو خودت هم تازه به سن قانون شتین -
 واقعا امکانش هست؟ یعنیشهره؟  یگیراست م -

 .زنمیو فقط حرف خودم رو م دمیفهمیحرفاش رو نم اصال
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 ! آره ممکنه. من خودم تا حاال دودفعه سقط کردم.گمیم یمن چ نیگوشات رو وا کن بب -
 !گمیرو م ی! حاملگوونهید گمینمسقط رو  -

 شد و گفت: کمینزد
 یندارم، قانون یسقف باال سرته؟ به شرعش کار ای یکنیبچه! تو اسم شوهر تو شناسنامته که با اسم بچه ذوق م -

 .نیستیزن و شوهر ن یتو و مصطف
 .کنهیجعل م فوت یگفته گواه ی. مصطفمیریگیبچه داره؟ شناسنامه هم م نیبه ا یخب، خب چه ربط -
 جور کنه؟ خوادی! از سر قبرش مخوادیجعل پول م -

 گفتم: دلخور
 درست حرف بزن. -
 خوبه. یلیکه کارش خ شناسمیرو م یکیمن  م،یبپوش بر -

 .دمیکش رونیدستم رو از تو دستش ب یو من عصبان دیدستم رو کش بعدش
 !کنمینم یاکار احمقانه نی. من همچنمیولم کن ببب -
 احمقانه نگه داشتنشه. -

اتاق. االن که  یبزنم و بعدش بدوبدو رفتم تو یراجع بهش حرف خوامینم گهیرو ازش برگردوندم و گفتم که د روم
 یدوسش دارم؛ ول یلیکوچولو رو خ نیا کنمیحاال حس م نی. از هملرزهیاز شوق دستام م سمینویرو م نایدارم ا

حس مادر شدن رو زهرمارم کنه؟  خوادیشهره م ثلم ای شهیاون هم خوشحال م یعنینگفتم.  یزیچ یهنوز به مصطف
 «.ترسمیبابت م نیاز ا

داستان  یکجا چیدر ه دیاز سع یرد ونشان چی. آن کودک من هستم؟ پس چرا هزندیحلقه م میهاچشم انیم اشک
. ستمیپدر من است؟ نه! کودک در شکم او من ن یاست من هستم، پس مصطف دیکه در شکم مهش ی. اگر کودکستین

 یها. از گفتهدانمیدارم م ادیب یاز کودک که یرا از اندک تصورات نیندارد. ا یرنگ یهانام دارد. چشم دیپدر من سع
هم دارم؟ ذهنم مشوش  یگریخواهر د ایمن برادر  یعنی. دانمیکه کنارش هستم م ی. اصالً، از شخصدانمیمحبوبه م

 .شومیمجبور به خواندن ادامه خاطرات م شانیذهن پر نیتسک یو برا شودیم
مطمئن بشم که بهزاد  هیدکتر برم و از قض شیتا پ کردمیزده! داشتم خودم رو آماده م یشهره به بهزاد حرف گمونم»

ر و برم باشه؛ و دوست ندارم دو ادیرک بهش گفته بودم که ازش بدم م یلیراهم رو گرفت. قبالً خ ی. جلودمیرو د
 . صدام زد و من برگشتم.ستیکه ن ستیگوشش بدهکار ن یول
 د؟یمهش -

 که شد گفتم: کمینزد
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 !دخانمیمهش -
 نگرفت. یبود و حرفم رو جد یعصب یکم
 ؟یادامه بد یبا مصطف یخوایم یتا ک -
 بله؟ -
 ...شیاون بچه رو بنداز دیرو گفت! با یچشهره بهم همه -
 داره؟ یکرد که گفت. به شما چه ربط شهره اشتباه -
 ...دیمهش -
 با تحکم گفتم: یبلند یصدا با
 !دخانومیمهش -
. من یشیم فی. به خدا که حیشیم فیح یمصطف ی... من... من دوستت دارم! تو به پادجانیمهش دخانوم،یمهش -

 یچیه ی. مصطفخرمیم نیماش خرمیخونه م رونیب رمیدخمه م نینونم تو روغنه. از ا کنمیم دیکار جد هیدارم 
 نداره...
 شده بودم. یعصب یلیمحکم خوابوندم تو گوشش. خ یلیس هیحرفش رو ادامه بده و  نذاشتم

 میما زن وشوهر یفهمی. تو مکنمیتو عوض نم یرو با صدتا یمصطف یتار مو هیمن  ،یحرف دهنت رو بفهم عوض -
 ؟یدیم لمیمزخرفا رو تحو نیکه ا

 برم که گفت: دمیکشیبزنه. داشتم راهم رو م ینذاشتم حرف گهید
و تو هم به  یاوخورده ستی! اون بیاست، تو خودت هم بچهبچه یها؟ مصطفکدوم زن وشوهر؟ کجا ثبت شده؟  -

 سالته. جدهیزور ه
 باهاش دوستن. گمشو! ییچه گرگا گمیم ینداره. برو وگرنه به مصطف یبه تو ربط نایا -

التماس کردم تا حاضر شدن چندساعت  یدادم و کل شی. رفتم آزماادیتا نتونه دنبالم ب رونیاز در کارخونه رفتم ب بدوبدو
که دکتر  یدنبال جواب و برگردم. وقت امیب نیپول نداشتم که فردا هم با ماش یقدربدن. اون لمیرو تحو شیبعد آزما

بفهمم بچه دختره  تونستمینده بود که از هوش برم. کاش مکم مو یبهم گفت جواب مثبته و من باردارم از خوشحال
 امینکردم. کنار مصطف یاندازه احساس خوشبخت نیتو عمرم تا ا وقتچیصبر کنم. من ه یدوماه یکی دیبا یپسر؛ ول ای

رو  شیما. جواب آزهیبرام کاف نایسقف واسه گذروندن. هم هیو  مینون واسه خوردن دار هیشکممه.  یاش توو بچه
 یکه برگشتم مصطف یمشغول بودم. وقت یکه گرفتم و برگشتم عصر شده بود. از صبح مجبور شدم برم و چند ساعت

کرد.  یدکتر بودم جلو اومد و عذرخواه دیبعدش که فهم یبار باهام دعوا کرد؛ ول نینگرانم شده بود و واسه اول یحساب
نشسته  نیزم یبخش! روعشق بود و واسه من لـ*ـذت یور از دادشیوجود نداشت. داد و ب دنشیواسه نبخش یزیچ



 

 

359 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

 یزیچ نیگذاشتم و اونا رو جلوش گذاشتم. اون هم به اول ینیس یتو شیآزما یو با برگه ختمیر ییبود که واسش چا
صورتم گرفته  یکه توجه کرد برگه بود. برش داشت و خوندش. کف دستام رو بهم چسبونده بودم و دستم رو جلو

 شد. رهیبا ذوق بهم خ دمیکنشش اضطراب داشتم که دوا زبود. ا
 نوشته... نی... انیا د؟یمهش -

 زدم و گفتم: لبخند
 !یمصطف میمامان بابا شد -

از من ذوق  شتریب یشکمم گذاشت. حت یمن رو بغـ*ـل کرد و دست رو تشیشد و نها ترقیو عم قیعم لبخندش
خونه جور کنه تا از  هی ادیب ایمون به دنکه بچه یجور که تو بغلش بودم بهم قول داد تا وقتزده شد. بعد هم همون

رو درست کنه. من به حرفاش  یچ. قول داد همهبشههامون هم درست تا شناسنامه کنهی. گفت پول جور ممیبر نجایا
 «.گهیکه راست م دونمیدارم و م مانیا

اومد دنبالم جا خوردم. گفت  نیکه با ماش ی. وقترونیپس من رو برد ب م،یگرفت امروز رو با هم باش میتصم یمصطف»
رو دارم با  یخوشبخت گهی. دمیو دنبال خونه هم بگرد میبا هم باش کمهیمال دوستشه و قرض کرده تا  نیکه ماش

کار کردن، به فکر  یبه جا شمیم نیکه سنگ یهم اصرار داره تو زمان ی. مصطفکنمیبدنم حس م یهاتک سلولتک
و  میواسه خونه رفت ییدرسم باشم. دوست داره من رو بفرسته دانشگاه و به قول خودش خانم دکترم کنه! چند جا

 یا دوستو ب سادیوا یکنار باجه تلفن ی. مصطفدیرسیخونشون هم نم نیرزمیز هیبه کرا یما حت یبودجه یول م؛یگشت
مثل دوتا برادرن. اون هم قبول کرد  شتریو ب قنیکه چند ساله با هم رف گفتیگرفته بود حرف زد. م نیشکه ازش ما

بود. قد  شتریب ی. سنس از مصطفششیپ میو رفت میشد که قرار گذاشت طورنیمقدار پول بهمون قرض بده و ا هیکه 
 «بود. دیبود و اسمش هم سع یابلند و چهارشونه

کم ماه از پشت ابر . کمشودیو نامه از دستم خارج م شودیسست م میها! دستلرزدیقلبم م رسمینام که م نیا به
 شومیرو مروبه یقیآمدن پدرم با حقا دیرا در پرورشگاه گذراندم به ام یکه عمر یو من، الناز؛ دخترک دیآیم رونیب

 یلحظه نیکه در بدتر کنمی. احساس مافتمیم هیبه گر واسته. ناخستیو هضمشان آسان ن نیسنگ میکه فهمشان برا
 یجار میهاآمد؟ اشک یچه به سر مصطف ست؟یکه اکنون درکنارش هستم پدر من ن یکس یعنی. برمیعمرم به سر م

 رساممی. امشدیمرهم م میبرا یطاقت فرسا کم یهالحظه نیبود و در ا ی. کاش کسستندیکن ماجرا نو ول شوندیم
دوازده سال منتظر  بیکه قر یکس گفتمیم تیتا برا ی. کاش بودخبرمیدارم و از حالت ب ازیبه وجودت ن ؟ییکجا وت

و من به وجود خودم شک  بردندیم شیپ یوانگیها مرا تا مرز دنامه نیا رسامی! امستیآمدنش نشسته بودم پدرم ن
 رونیتعلق دارم. از اتاق ب یبه چه کس قاًیدق دانمیو نم بودمانده  ایدست دن یرو کنمیکه احساس م یام. به راستکرده
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 یاما پاسخ درست شود؛یام نگرانم مقرمز شده یهامن و چشم دنیبا د د،یسع یعنی. پدرم نوشمیآب م یو کم رومیم
 .نمیام او را ببرا کامل متوجه نشده هیتا قض خواهمی. نمدهمیبه او نم

 انیب رقابلیحس غ نیبا من ندارد و ا یمهربان ساخته بودم نسبت یرا با او سر کردم و از او پدر امیکه کودک یمرد
 نی. ادادیم یو به من سوار گذاشتیکمرش م یو مرا رو گشتیبود که خسته از کارها به خانه باز م یاست. او مرد

 کنمیم یو سع زنمیرا کنار م میها. اشکجانم شده است یاللحظات هم خوب ب نیدارم و در ا ادیخاطره را خوب به 
 ماجرا را دنبال کنم: یآرام باشم و ادامه

 جلو رفت و گفت: یمصطف»
 ت گفتم.که واسه هیهم همون دختر شونیا د،یهمه کسم! سع قم،یدوستم، رف ده،یآقاسع شونیا دجانیمهش -
 من نگه. شیکه از شما پ ستین ی. روزکنهیم فیاز شما تعر یلیخ ی. مصطفدخانمیخوشبختم مهش -
 نگفته به من. یزیکرده که تا االن از شما چ ینامرد یلیخ یممنونم. مصطف یلیخ -

 داداش. یچقدر نامرد نی: ببدیسع
 نداره که... یبا کس یی. وقت آشنادجانمیمهش سهیدوست ما پل نی: ایمصطف
 .شوندیگرد م میهاچشم

 س؟یپل -
 انداخت و گفت: دیدست دور گردن سع یمصطف

 تا حاال؟ یدیند یسیدزد وپل یدوست -
 نگاش کرد و گفت: نیغمگ یول د؛یخند دیکه سع دمید
 ه؟یدزد چ یمصطف -

 انداخت و گفت: دیدستش رو از دور گردن سع ینگاه کردم. مصطف بهشون
 .کنمیم یشوخ -
تو راهت به  ی. تو رو به جون بچهکنمیت خونه دست و پا مو واسه فروشمیرو م نیماش نیالزم باشه ا یمصطف -

 فکر کار باش.
. فقط گنیم یدوتا دارن چ نیبحث رو ادامه بده و من مات مونده بودم که ا خوادینم گهیکالفه گفت که د یمصطف

رو ازمون پس  نی. ماشتربرادر بزرگ هیهواش رو داره، مثل  یلیمرده و خ یلیخ گهیم یکه مصطف یدیکه سع دمیفهم
که از کارخونه  میرو سر هم کن ییجا هیبه وقتش  و میانداز کنمقدار هم پول بهمون قرض داد تا پس هینگرفت و 

ازهم خوششون  یلیخ ینشسته بود. بهزاد و مصطف شیآت یبهزاد پا میگشتیکه به کارخونه برم ی. شب وقتمیایب رونیب
دست  میشدیهاش که رد مچشم یبفهمه بهزاد به من نظر داره! از جلو یکه مصطف یبه حال اون روز یو وا ومدینم
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که  میتا بخواب کردیجاها رو پهن م ینشسته بودم و مصطف نیزم ی. روادیگرفتم تا حساب کار دستش ب ور یمصطف
 .دمیپرس دیسع یازش از حرفا

 دونه؟یم یزیاز کارت چ سه؟یواقعاً پل دیآقاسع ،یمصطف -
 تخت کرد و گفت: نیزم یو رور پتو
 میدیهم رو د ی. وقتامیبدبخت یو من هم پ ی. اون دانشکده افسرمی! ما چندسال از هم دور بوددونهیمعلومه که نم -

 هم دروغ گفتم! ییزایچ هی یواسش نگفتم. حت میاز زندگ یچیه سه،یپل دمیو فهم
 بامعرفته. یلیخ -
 و گفت: دیرو که گفتم، خند نیا

 یلیرو ازش گرفته. اگه همکاراش من رو بشناسن و بفهمن با من در ارتباطه، خ یمعرفتش زندگ شهیهم یآره، ول -
 .دیمهش شهیواسش بد م

 ؟یگیرو بهش نم یچ. چرا همهکنهیخب اونکه داره کمکت م -
 مکث کرد و گفت: یکمهی
. اون شهیم وونهیو نشه، د خوادیکه م یزینداره. اگه چ. اون ثبات رفتار نیاز بهزاد بترس دی! بادمیافتادم مهش ریگ -
. ما هم شهیرو مبه اون رونیمحموله وارد کنه که اگه بشه نونش تو روغنه! وضعش از ا هی گهیچند وقت د خوادیم

کار  نیکه از ا یبا پول دیپا پس بکشم. مهش تونمی. االن نممیبر اهاشتا ته ب میهمه قبول کرد م،یینجایا ینیبیکه م
و قبل  میاریمحموله خبر نداره. اگه شانس ب نیاز وارد شدن ا یشکی. همیبساز یزندگ هی میتونیم رسه،یبهمون م

هم از شر بهزاد  اکنار. ت زارمیکار رو م نیا شهیواسه هم رمیمحموله وارد بشه و دنگم رو بگ رنیبهزاد رو بگ نکهیا
 شهیمثل هم یدلم آشوب بود؛ ول گفت،یحرفا رو م نیا یمصطف ی. وقتمیدردسر نش دیو هم واسه سع میراحت بش

جلوتر و دارم  ادی. روز به روز شکمم داره مگهیم یبشه که مصطف یطورنیگفتم که بهش اعتماد دارم. خداکنه هم
 «الناز. میاسمش رو بذار میدوست دار ی. من و مصطفادیا میهم دخترم به دن گهی. چندماه دشمیم ترنیسنگ

 !یشدیم مانیآوردنش پش ایدخترک خواهد آمد از به دن نیچه بر سر ا یاگر بدان د،ی. مهشخوانمیو م زمیریم اشک
بخورم.  یمقو یراه برم و غذاها شتریب دیبه خودم برسم. بهم گفته با شتریب دیبا فم،یضع یلیدکترم بهم گفته خ چون»

پس اندازش رو  یهاپول ی. اون حتارمیفشار ب نیاز ا شتریب یبه مصطف ادیدلم نم یکنم؛ ول شیکار هی تونمیراه رو م
من و بچه  یخونه بخره. االن فقط سالمت تونهیم ادیکه به دستش ب یبا پول گهیو م کنهیخرج خورد و خوراک من م

طاقت بهزاد  گهی. درونیب میکارخونه بر نیانجام بشه تا از ا کارنی. خداکنه زودتر اگمیبهش نم یزیمهمه. من هم چ
به شکمم  اجازهیو اومد سراغم. ب دیبازم من رو د زدمیقدم م اطیح یمنه. امروزم که تو یرو ندارم. دائم چشماش رو

 شدم. یعصب یلیدست زد و من خ
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 به من دست نزن. ،یعوض یهو -
 رو روم انداخت. نگاهش

 بچه که پدرش... نیا فی. حنداختیبچه رو م نیتو بود ا یجا یجرأتت شدم. هرک نیمن عاشق هم دیمهش -
 به خدا... یادامه بد -
 ؟یرسیبه خودت م ؟ینشو. مواظب خودت هست یباشه، باشه. عصب -

 و گفت: دیخودش کوب یشونیبه پ یکنار بزنمش که نذاشت. مشت خواستم
 من، دوستت دارم نفهم! ی. د لعنترینگ دهیمن رو ناد قدرنیا -

 یناک بود که ازش فاصله گرفتم. به سرعت حالتش رو عوض کرد و دوباره به طرز چندشو ترس یلحنش عصب قدراون
 مهربون شد و گفت:

 !زمیعز دیببخش -
تا  یبودم؛ ول نیتند تند راه برم. سنگ تونستمی. با دستم کنارش زدم. نمدادیلحنش حالت تهوع داشت بهم دست م از
 تمیاذ یلیشکمم امروز خ یتو یکوچولو نیاتاق و در رو بستم. ا یوازش رد شدم و رفتم ت عیکه توانم بود سر ییجا

 «؟یقراریالناز من، چرا ب»بپرسم  تونستمیکرد. کاش م
 یطور که مصطفاون یول ترسم؛یم یلی. راستش خرهیدردم بگ هفتهنیهم ای روزانیهم دیآخرمه... شا یهاماه گهید
از  ،ی. از کار مصطفترسمیم یلی. خترسمیتموم بشه. م یچرو انجام بدن و همه اتیکه عمل روزاستنیهم گهیم

 یفقط بودن کنار مصطف روزانی. استمین یباشم، قو دیباقدرا که اون گهید کنمی. احساس ممانیحرکات بهزاد، از زا
کاش  ،یمامان دنتمیبگم که چقدر مشتاق د شدیمنن. کاش م یزندگ نایشکممه. ا یکه تو یو دختر کنهیآرومم م

 «.ییروزهام تو نیا دیقشنگم. تنها ام یدیشنیصدام رو م
که  یرفته است که کس نی. ماجرا کامالً واضح است! حال تنها شکم به ارمیکلمات را بخوانم و آرام بگ نیا توانمینم

 د؟یسع ایکنارش هستم، بهزاد است 
و شروع به  کنمیرا بغـل م میهاو زانو شومیبهزاد ارسال شده بود. کالفه م یبرا غامیآن روز مشکوکم. آن پ غامیپ به
اما تو را اکنون با بندبند  د؛یمهش دمیتو را ند گاهچی. هزدیریام به هم م. تمام باورم نسبت به گذشتهکنمیکردن م هیگر

 یو تمام بار زندگ ینداشت شتریکه هجده سال ب ی! آن هم زمانیبود یداشتن. چقدر تو دوست کنمیوجودم احساس م
من، کجا هستم.  یگفتیو م ی. کاش بودیآموختیطاقت را هم به من م نیو ا ی. کاش بودیدیکشیرا به دوش م

 یلیرا خ وت یکردیکه مرا با خودت حمل م یآخر یخواندن وجود ندارد. روزها یبرا یاو خاطره ستین یابرگه گرید
 یطی. آن هم در شرادهدیامانم نم هیچه بر سرت آمد؟ گر ؟ینوشتیه؟ اگر اوضاعت مناسب بود باز مرنجاندم. مگر ن
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و  دیایب امیزندگ یکاش مصطف رسام،یخانه نرسد! ام نیا یاز اهال یبه گوش ییرا خفه کنم تا صدا میکه مجبورم صدا
 ببرد. بهیپر از غر یخانه نیمرا از ا

شده است. حالم  کیهوا تار کنمی. چشم که باز مرومیو به خواب م شومیتخت مچاله م یو رو کندیام مخسته هیگر
 رونیب دیاز فکر مهش یاحالم را بهتر کند. لحظه یدوش گرفتن کم دیتا شا رومی. به حمام مستیچندان مساعد ن

برسانم.  انیرا به پا کارنیا ردیگینم امحوصله یو حت شومیبا حوله م می. مشغول خشک کردن موهامیآینم
. ستیدر خانه ن یکس دیو فر ی. جز طوبرومیم نییو به پا گذارمیسر م یو کالهش را رو کنمیبه تن م یشرتیسوئ
 اورم؟یمانده است. چگونه طاقت ب رسامیام ی. دو روز به جراحزنمیخاموش زل م ونیزیو به تلو نمینشیکاناپه م یرو
. دوست دارم فارق از تمام شومیمتوجه م یستیکه ن ییهارا زمان نیام. اوابسته شدهمدت به تو  نیر، چقدر در ایام
 گریمن که د ؟یاز زندگ میخواهیبکشم. به قول مادرم مگر ما چه م یو نفس راحت نمیکنارت بنش میایافکار، ب نیا

 دنمیبهزاد؟ با د د؟یچه بنامم؟ پدر؟ سع . او راشودیوارد خانه م وا گذرد،یکه م یاقهیجز تو را. چند دق خواهم،ینم چیه
 :دیگویو م دیآیسمتم مبه
 بابا؟ یالناز؟ خوب -

از تو. به  زاریقدر بو همان دمیمن هم دختر مهش ،ی. تو اگر بهزاد قصه باشخوردیگفتن به هم م« بابا» نیاز ا حالم
 .دهمیتکان م یاجبار سر

 خوبم. -
 .گذاردیم امیشانیپ یو دستش را رو ندینشیم کنارم

 !یتب دار -
را  دیداستان مهش یادامه توانستمی. دوست دارم که تنها باشم. کاش مدهمینم یو پاسخ کنمیرا از او دور م خودم

هم کرده باشد،  یریگاگر از شغلش کناره دیداخل کمد! سع یاز اسلحه قت،یحق دنیاز او بپرسم؛ اما واهمه دارم! از شن
 شومی. از کنارش بلند مدیترس دیلباس بهزاد هم اگر باشد با بیج درلباسش اسلحه باشد! اسلحه  بیج در دیاکنون نبا

 :شنومیم ییتا به اتاقم بروم که صدا
 تو چه مرگته؟ -
کند.  وانهیحد د نیاو را تا هم توانستیم یمحلیهم با ب دیاو بهزاد است! مهش ،ی. آرزندیم ادیبلند فر یصدا با
 .کندی. حالتش را عوض مگردمیسمتش برمبه
 .یطورنیتو اتاق. االن هم ا یفدات شم. خب... نگرانتم دخترم. چند روزه رفت دیببخش -
 ام.من خوبم. فقط خسته -
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 دانمیاست. نم ختنی. از شدت ترس، قلبم درحال فرو ررومیو به اتاق م میگویرا م نیاز هر احساس ا یعار ییصدا با
به  یفکرچیه زنم،؛امای. در اتاق قدم مدانمیرا م تشیمتوجه شود که هو دیبروم. او نبا رونیخانه ب نیاز ا دیچگونه با
از دستم  نیجز ا یکارچی. هدهمیشدن م یجار یاجازه میهابه اشک و کشمیتخت دراز م ی. پوچ! رورسدیذهنم نم

 !یکاش بود رسامی. امایبه کمکم ب ینیبیاگر هنوز هم مرا م ای. خدادیآیبرنم
*** 
 هانامهانیاز پا ی. دو روزندیچهره بب نیاز عمل مرا با ا شیپ دینبا ری. امپوشانمیم یچشمانم را با کرم پودر ریز یگود

 دارشیبه د دیها شباهت دارد؛ اما امروز بااست و غذا خوردنم به گنجشک امدهین میهاو من خواب به چشم گذردیم
از اتاق خارج  نیو پاورچ اندازمیسر م یکنم. شالم را رو دایاز کجا پ دیبا اکه او ر دانمینم گریامروز د ریبروم چون غ

 دهیاز پشت سرم شن یعصب ییبروم که صدا رونیدر سالن را باز کنم و ب خواهمیجا ساکت است. م. همهشومیم
 .شودیم
 موقع صبح؟ نیا یکجا به سالمت -
 :افتمی. بهزاد است. از ترس به لکنت مگردمیبرمترس  با
 .گردمیزود برم ییبرم جا دیباب... بابا... با -

 .شودیم کمینزد
 کجا؟ -
 ...یقول م گردمیزودبرم -
 کجا؟ دمیپرس -
 :دهمیو پاسخ م بندمیهم م یچشم رو اشیعصب یصدا از
 .مارستانیب -

 :دهمیو من ادامه م ردیگیبه خود م یسوال یحالت اشچهره
 .نمشیقبل عمل بب خوامیداره. م یدوستم امروز جراح -

 مانعم نشود با آرامش برخورد کنم. نکهیا یبرا مجبورم
 دوستت؟ -
 .هاشهیم ریبه خدا. بابا بذار برم د گمیراست م -
 !یرینم ییتو جا -
و  سریشهر ب نیا انی. اگر نروم ممکن است او را مداندیرا نم دارید نیا تی. او اهمپرمیکلمه از جا م نیا دنیشن با

 ته گم کنم.
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 برم. دیمن با -
 د؟یبا -
 :میگویو کالفه م کشمیموضعم عقب م از
 خوبه؟ رم،یم دیزود برگردم. اصالً با فر دمیمهمه. قول م یلیبابا توروخدا، خ -
 اون پسره، نه؟ شیپ یبر یخوایم -

 .کنمیم سکوت
 . برگرد برو تو اتاقت.یرینم جاچیه تو امروز -

 .شوندیمشت م تیاز شدت عصبان میهادست
 !یمانعم بش یتونیم ی! االنم فقط اگه من رو بکشستمیتو ن یمن زندان -
. مانع نمیبیرا م دیپشت آن فر کنم،یترس تمام وجودم را فرا گرفته است. در را که باز م نکهیبا ا رومیدر م سمتبه

 .شودیشدنم ماز رد 
 برو کنار. -
 .کنمیبهزاد نگاه م یهاو به چشم گردمی. برمخوردیجم نم شیو او از جا میگویرا م نیا

 .قهیتوروخدا بذار برم. فقط چند دق -
 زیتمسخرآم ی. با حالتزندیریم رونیب فیک لی. وسااندازدیم نیزم یو رو داردیام برمرا از شانه فمیو ک شودیم کمینزد

 .کندینگاه م لیبه وسا
 لباس گرم. ،یشخص لیپول، وسا ادت؟یع هیواسه  لهیهمه وس نیا -

. شومیخانه باز گردم. کالفه م نیبه ا رسامیبا ام داریقصد نداشتم که پس از د ،یکه دستم را خوانده است. آر ییگو
 .داندیرا م هیندارد. او قض یادهیفا چیتظاهر ه گرید
 .کنهیفرار نم تیزندان یکه مطمئن ش ای. اصالً خودت هم بگردمیباشه، برم -
 برو تو! -

 که اجرا شود. خواهدیو م دهدیکالمش واضح است. دستور م تیجد
 ؟ینگه داشت نجایاصالً چرا من رو ا ؟یترسیم ی. از چمارستانیبرم ب دیمن با -

 .زندیم ادیو فر زدیریبهم م ناگهان
 تو گفتم. ای. بیزنیحرف م یلیخ یدار گهید -
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 یاست راه ستادهیا دیکه فر یخال یفضا نی. از بکنمینم دایطاقت ماندن را پ افتمیکه م رسامیام ادیاما به  ترسم؛یم
و سرعتم  کندیبرخور م دیفر یام به شانه. شانهکنمیم دنیشروع به دو عیو سر رمیگی. گارد مکنمیم دایخروج پ یبرا

 مخمصه نجات بدهم. نیبتوانم خودم را از ا دیشا دوم. اگر با تمام توانم بزندیاو را کنار م
ام شانه یو دستش را رو رسدیباالتر از من است. به من م یلیسرعتش خ دیاما فر شوم؛یدور م یبلند کم ییهاگام با
پر  یهادستم را از مچ با دست . اکنون مرا کامال به خود چسبانده و هردو کشاندیو مرا به سمت خودش م گذاردیم

و من مرگ را با چشمانم  شودیم کیاست. بهزاد نزد دهیفایکند؛ اما ب میکه رها کنمیزورش گرفته است. تقال م
 هست. شیهالب یگوشه ی. لبخندنمیبیم
 شق!کله ،یمثه مامانت -
 :میگویجدا کنم، م دیخودم را از فر کنمیطور که تقال م. همانفشارمیرا به هم م میهاحرص دندان از
 هم مثل اون ازت متنفرم بهزاد! قاًیآره مثل خودشم. دق -
 ش؟یبود؟ حاال شناخت یکه پدرت چه احمق خودخواه یدید شون؟یانتظارش هم داشتم. پس خوند -
 وقتِچین هعاشقت نشد. او وقتچیه دی. مهشیبازنده داشت و اون هم تو بود هیکه من خوندم فقط  یاقصه -
 تو رو دوست نداشت و ازت متنفر بود. وقتچیه
 یبلند ادیو سپس فر گذاردیسرش م ی. دستش را روکنمیو مدام تکرار م دهدیاو را آزار م میهاکه حرف دانمیم
 .کشدیم
 ببند دهنت رو! -

 .دهدیاش را نشان ماز چهره یگرید یرو هرلحظه
 رو ببرش تو. نیا دیفر -
 انیتوان تکان خوردن م میها. دستکشمیم نیزم یرا رو میو پاها زنمیوپا مو من مدام دست کندیحرکت م دیفر

 را ندارد. اشیقو یهاها و مچبازو
 برم. دی! ولم کن، بایولم کن عوض -

 .دیآیبه حرف م دیکه فر زنمیم ادیو فر کنمیضربه وارد م اشنهیو با آرنجم به سـ*ـ کنمیها را تکرار محرف مدام
 .یوول نخور تا کتک نخورد قدرنیدهنت رو ببند و ا -

 .دهدیو مرا هل م کندی. در را باز مکشاندیسمت اتاقم مها بهاز پله مرا
 .ادیصدات در نم -

 .کندیو در را قفل م شودی. از اتاق خارج مداردیرا برم دیهم کل بعد
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 یهاباعث درد دست شتریکه ب کنمیدر م یها را حوالهو با دستم مشت کوبمیبه در م می. با پاهارومیدر م سمتبه
 .شودیخودم م
 .شنوندیرا نم میکه صدا ییاما گو اورند؛یب رونییاتاق  نیمرا از ا خواهمیو م کنمیم التماس

 رو باز کن.. در مارستانیبرم ب دی. من بارونیب امیب خوامیرو باز کن. م یدر لعنت نیدر رو باز کن، ا -
 .افتمیم نیزم یو رو ماندینم یدر بدنم باق یتا رمق کنمیرا تکرار م میهاقدر حرف. آنزنمیم ادیفر
 باشم. بهش قول دادم آخه. االن منتظرمه. ریام شیپ دیتوروخدا در رو باز کن. من با -

او  دی. باکنمی. ساعت را نگاه مشودیزخم م میگلو ادی. از شدت فرشودیاز گلو خارج نم گرید می. صدازمیریم اشک
 یپنجره کیباغ نزد یانتها واریکرد. د یاز آن است که بتوان کار شتری. ارتفاعش برومیسمت پنجره م. بهنمیرا بب

 یلبه ی. روابمییم یجهنم خالص نیعبور کنم، از ا هالهیو از م ندازمیب وارید یاتاقم است. اگر بتوانم خودم را رو
. بخشدیاست که دل و جرأت به من م رسامی. جرأت تکان خوردن ندارم و تنها فکر کردن به امنمینشیپنجره م

و درباز  چرخدیکه ناگهان قفل در م کنمیدراز م واریسمت درا به می. پاکشمیم یقیو نفس عم بندمیرا م میهاچشم
 .شودیحبس م نهی. نفسم در سـ*ـشودیم

انجام دهم، دستم  یاز آنکه کار شی. پدیآیسمتم مو به شودیپر از خون م شیهاره، چشمپنج یلبه دنمیبا د بهزاد
و چشمم پر  کشمیم یو آخ بلند کنمیام احساس مدر شانه یو درد بد افتمیم نیزم ی. روکشدیسمت داخل مرا به

 .شودیاز اشک م
 ؟یکردیم یداشت یچه غلط -

 شوندیم ی. اشکم جارکردیرا نوازش م میو موها نشاندیم شیپاها یکه مرا رو ستیهمان مرد ن،یا شودینم باورم
 خواهمیم گرید بارکی میهااشک انی. مکشدیو پرده را م بنددیرا ندارم. پنجره را م نیزم یو جان بلند شدن از رو

را که در دستش  فمی. کآوردیدلش را به رحم نم میهام و نه زجهیهابروم؛ اما نه اشک مارستانیاجازه دهد تا به ب
و نگاهشان  ندینشیتخت م ی. روکندیرا از آن خارج م دیمهش یهاو نامه کندیتخت پرتاب م یگرفته است، رو

 .کندیم
 شما دوتا هنوز نه. یتقاصش رو پس داد؛ ول ی. مصطفنیاون رو ازم گرفت دیتو و سع -

 .زنمیرا کنار م اشکم
 شد؟ یچ یمصطف ؟یمصطف -

 .دهدیرا نم پاسخم
 وگرنه تا االن هزاربار کشته بودمت. ده،یمهش هیکه چشمات شب فیح -



 

 

368 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

و  دیآی. کنارم مافتمینفس زدن م. از ترس به نفسکندیاش را خارج مو اسلحه بردیسمت کمرش مرا به دستش
 گری. بار دکندیام را نوازش مگونه یتا ترسم کمتر شود که دست بندمیرا م میها. چشمگذاردیم میگلو ریاسلحه را ز
 وانهیمرد د نی. اکندیام را نوازش مگونه گریو با دست د شتهگردنم گذا یدست اسلحه را رو کی. با کنمیچشم باز م

 .شودیم رهیخ میهامهربان به چشم ییهاو با چشم زندیرا کنار م میهااشک کند،یاست! نوازشم م
 .یریبم ادیدلم نم -

 :دیگویم یو عصب فشاردیم میگلو یتر رواسلحه را محکم سپس
 .یباعث مرگش شد ی. توئه لعنتیبهم داد دیکه با مرگ مهش ی! زجریزجر بکش دیبا یول -

علق ت چیآمدنم به خدا که دست خودم نبود، اگرنه من هم ه ایقاتل بودنم را به رخم نکش. به دن قدرنی. ازمیریم اشک
 نداشتم! ایدن نیبه ا یخاطر
 :دیگویکنان مبعد خنده یو اندک ردیگیدستش م انیرا م سرش

که خودش  فهی. آره، حرمیازت بگ لمیعکس و ف دی. حتماً بانهیبیحال و روز م نیا یتو رو تو یوقت هیدنید دیسع افهیق -
 .ارمیب تونمیرو نم
 :زندیم ادیفر سپس

 .دیفر د،یفر -
 .ستدیایلحظه بعد او کنار در م چند

 ...دیخوب بسازم! مخصوص سع یلیخ لمیف هی خوامی! منیچسب، طناب، دورب -
سمت عقب به نیزم یو من از ترس مدام خودم را رو دیآیسمتم مدر دستش به لیهمراه وسا دیبعد، فر یلحظه چند

. کندیم میهابستن دست و شروع به زندیزانو م . کنارمدهدینشان نم یواکنش چیو او نسبت به ترسم ه کشانمیم
بود که وخامت  یکاش کس رساندم،یبود تا به او خبر م ی. کاش کسشومیم دیناام مارستانیبه ب دنیکامالً از رس گرید

 گذارد؟یم یزیچه چ ی. او نبودنم را پادادیاوضاع را به او اطالع م
به  لیو تبد شوندیرد م میهاچشم یجلو رسامیام یو مدام چهره کنمینم دینجات از دست فر یبرا ییتقال چیه

و نفس  زندیدهانم م یرو ی. چسبشودیکه تمام م میها. بستن دستخورندیم زیها لگونه یو رو شوندیاشک م
ز آمدن تو ا رونیاکنون احتمال ب ر،یدهم. امینشان نم یواکنش چیاما باز هم ه شود؛یسخت م یکم میبرا دنیکش

 شانی! از کارهامیهست کیدرصد به مرگ نزدپنجاه مانی. هردوکندیم یزندان برابر نیآمدن من از ا رونیاتاق عمل و ب
. کندیم شتریزجرم را ب شیهاو بهزاد مدام با خنده کنندیم یربرداریتصو میهاهیو گر ختنی. از اشک رآورمیسر درنم

شهر، دست و دهانش  یدر فالن گوشه یدارد فالن دختر یتیاو چه اهم یبفرستد؟ برا دیسع یرا برا نهایا خواهدیم
که  یکوتاه یکه با خاطرات ستیمرد دیام، نه؟ سعشده انصافیب زد؟یریصورت اشک م یبسته شده است و به پهنا
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در  یسهم خواهمی. نماندازمیم نیی. سرم را پاداشتمرا به دل  دارشید یدر ذهنم نشانده بود. دوازده سال، آرزو
 ییایو مرا با دن روندی. مرسدی. کارشان به اتمام مدیرا کمتر خواهد د امیاشک یهارنجش او داشته باشم. الاقل چشم

افتاد؟  بوبهمن و مح انیکرد؟ چه شد که آن همه فاصله م دای. چه شد؟ چه شد که بهزاد مرا پگذارندیتنها م یدیاز ناام
. شودیها پر مچرا نیکه به دنبال پدرم نباشم؟ ذهنم از ا گفتیم نیهم یبرا یعنیمحبوبه از وجود بهزاد باخبر بود؟ 

محبوبه  یهادارم که قرار دادن شماره نانی. حاال اطمستیبه نجات ن یدیام گریبهزاد تلفن همراهم را با خود برد و د
. هرچقدر رفتمیپذ یآسان نیدر مورد محبوبه را به ا شیهابر من که حرف یوا. ستهم کار او بوده ا اهیس ستیدر ل

اند که از پشت بسته شده میهاکه من چقدر حماقت کردم. دست برمیم یپ نیبه ا شیاز پ شیب گذرد،یم شتریزمان ب
. آن آوردیم میاز غذا برا یاینیو س شودیوارد اتاقم م دیکه فر گذردیم ی. چند ساعتکنندیام مو دهان بسته خسته

 .کندیو دست و دهانم را باز م گذاردیم نیزم یرا رو
 ؟یدی. فهمزنهی. غلط اضافه هم ازت سر نمیوقت دار قهیفقط ده دق -
و  رودیم رونی! از اتاق بکردیم یرانندگ میاحترام برا تیو در نها کردیخطاب م« شما»که مرا  ستیهمان کس نیا

دست  یغذا ینیو س گرددیمجدد به اتاق باز م دیو فر شودیتمام م امقهیخوردن غذا ندارم. ده دق یبرا یلیم چیمن ه
 :میآیبه حرف م نمیبیم. تا او را زندینم یاما حرف ند؛یبینخورده را م

 .نمشیبب خوامیبهش بگو م -
 بوده است. یصحبتم جد بردیم یاما چنان محکم که همان لحظه پ م،یگویم یخونسرد با
 ؟ینیرو بب یک -
 بهزاد رو. -

 .زندیم یپوزخند
 عجب، بهزاد رو! -
 .دهدیسمتم هل مو آن را با کفش به دیآیغذا م ینیس سمتبه
 کن. ییرایپس از خودت پذ ،یفعالً قراره زنده بمون -
. ستین یاما چاره ا دهد؛ی. بودن در کنارش مرا آزار ممانمیو من منتظر آمدن بهزاد م رودیم رونیاز اتاق ب و
 .میایب رونیب یفیبالتکل نیاز ا خواهمیم
 کندی. در را باز مدهدیرا به خودش م دنمیافتخار د تیو در نها مانمیکه انتظارش را داشتم منتظر م یزیاز چ شتریب

 .زمیخیبرم نیزم یاز رو شودیو وارد که م
 !یغذات رو نخورد -
 م؟یاتاق زندون نیا یتو یمن تا ک -
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 .گذاردیم بشیرا داخل ج شیهادست
 .ارهیووم نمد یلیتقاص کارش رو پس داد. خودش هم خ یتمومه. به اندازه کاف دیکارم با سع -

 .شومیرا متوجه نم منظورش
 .یایبه بعد هرجا برم تو هم م نی. از امیریکشور م نی! از ایایتو با من م -

 .زندیحلقه م میهادر چشم اشک
 شه؟یزنده م دیمگه مهش ؟یآخرش که چ -

 .شودیو از حالت آرامش خارج م فشاردیبه هم م دندان
 نمرده! دیمهش د؟یمهش -

 .شودیم کمینزد
 نه؟! ده،یچشما مال مهش نیا -
واقعاً مرا به خاطر  ایاست  یتشخص بدهم در لحظه عصب توانمیحالت دارد و نم کی. هرلحظه ترسمیرفتارش م از

 .کنمیاز فرصت استفاده م نمیبیدور م تیدوست دارد. تا او را از عصبان دیمهش
 شد؟ ی! بعد از اون روز چسهیخاطراتش رو بنو ییجا هیفقط تونسته تا  -
 .گرداندیرا از من برم شیرو
 شد؟ یچ -
 .ندینشیآن م یو رو رودیتخت م سمتبه
 شد! یچ یبدون یخوایکه م -

 .رمیگینظر م ریو او را ز دهمیم هیتک واری. به دگذاردیزانو م یرا رو آرنجش
کنار دستش. شکمش  دمیمن بود و مهش یروآشغالت روبه ی. بابامیجمع شده بود شیدور آت ،یمعمول یلیشب خ هی -
 .کردیقاتل داشت تو شکمش بزرگ م هیاومده بود جلو.  یلیخ
 را ابراز کنم. امیناراحت توانمیاما نم شوند؛یمشت م میها. دستکندیسپس به من نگاه م و
 . شلوغ شد و مأمور اومد.ادیصدا م میدیاتفاق افتاد، د عیسر یلیخ -
 .ردیگیاش را به طرفم مو انگشت اشاره دیآیسمتم م. بهشودیتخت بلند م یرو از
فقط اون رو از اونجا دور  ،یچهمه یبود. گفتم گور بابا دیجزو همون مأمورا بود. من فقط حواسم به مهش دمیسع -

 کنم.
 :دهدیاش ادامه مخنده انیو م کندیم یا. سپس خندهدیکش یراندازیکار به ت تینشد و نها میتسل یکس
 خورد! ریت یمصطف -



 

 

371 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

 .لرزدیام از بغض مو چانه کشدیم ری. قلبم تزندیبلند قهقهه م یبا صدا و
 !ومدی. نومدین کردم باهام یهرکار یرفتم بلندش کنم؛ ول. یو زار هیسرش نشسته بود گر یباال دیمهش -
 :زندیم ادیفر تیسپس باعصبان و
 !ومدین -

. او که تا چند کنمیپنهان م واریدر کنج د شتری. خودم را بندیتا لرزش آنها را نب کنمیرا پشت سرم پنهان م میهادست
 آرام بود! چه شد؟ شیپ یقهیدق
 یبود جا خورده بود. مصطف دهیرو اونجا د قشی. خب رفیچشد و گند زد به همه داشیپ دیبود که اون سع نجایا -

 .اوردیدووم ن گهیرو سپرد به اون. د دیهنوز جون داشت و مهش
 .دیآیبند نم امهیو گر اندازمیم نییرا پا سرم

 دمیخود مهش یحت بدم. شینذاشت فرار زیچهمهیب دیهم من رو نخواست! اون سع یبعد مرگ مصطف یحت دیمهش -
 ؟یفهمی. مادیبا من ن یکنه؛ ول رشیدستگ دیفرار کنه. حاضر شد سع خواستینم گهید

 :پرسدیو م دیآیم کمی! نزدشوندیکر م میهاکه گوش زندیم ادیآخرش را چنان فر کلمه
 شد؟ یبعدش چ یدونیم -

 .شودیآسان م میبرا دنیو نفس کش ردیگیو او از من فاصله م دهمیتکان م یبه نشانه منف یسر
جون  نایاز همه ا دی. مهشرونیتو زندان بمونه. اون رو آوردش ب ادینذاشت ز دیسع یرو بردن؛ ول دیبردنش! مهش -

 رفت. دیرو و مهش ی! تو اومدیچبه همه یو گند زد یتو اومد نکهیسالم به در برد تا ا
 .دهدیاما باز ادامه م رسد؛یو او هم حالش چندان خوب به نظر نم شودیم یجار اشکم

 .یاوونهید گفتنیبه من م هایرو خاک کردن و من نبودم. اون عوض دیمهش -
 .خنددیم بلندبلند

 . آره!نیاون رو کشت دیخاک من نبودم. تو و سع ریرو کردن ز دمیمهش یچون وقت ام؛وونهیآره د -
 :کندیلب تکرار م ریو ز رودیراه م کالفه

 .دی... تو وسعدی. تو وسعنشیکشت دیآره، تو وسع -
لحظه تنها انتخاب من  نیترس؛ اما در ا ایاست  یناراحت یاز رو امهیگر دانمی. نمردیگیحالتش ترس جانم را فرا م از

 :دیگویم رهیخ میهابه چشم گرباری. دستدیایاست. او از حرکت م
 یکه از زندگ یبود. اون دیبابا، سع یگفتیکه تو رو بزرگت کرد و به اسم خودش شناسنامه گرفت و بهش م یآره. اون -

همه سال تو رو  نیکه ا یبود. اون دیکرد، سع یریگخاطر تو کنارهکه از شغلش به یبود. اون دیخودش زد واسه تو، سع
 ام.به خون شما دوتا تشنه دونستیبود. چون م دیکرده بود، سع میقا



 

 

372 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

 یو با خنده کنمیرا هم فراموش م دنینفس کش ی. حتکنمیرا رها م هیکه من گر زندیم ادیفر تیبا عصبان چنان
 .دهدیم انیپا تشیبه عصبان یآرام

 مهین هیو باز رفتم سراغش.  رونیاز زندان اومدم ب یول د؛یطول کش یسال شیش -. پنجاوردمیخب، من کم ن یول -
 گوشه گم وگور کرد. هیاش! تو! از دستم فرار کرد و تو رو هم شب رفتم سر وقتش. سروقت خودش و بچه

 :پرسدیو خونسرد م کشدیم یقیعم نفس
 دمیرو از طرف بانک من جواب م یتماس گوش فهمهیم یباشه وقت یدنید اشافهیق دیبا ش؟ینیاالن بب یخوایم -

داشت با جون  گفت،یتو رو نم یمن افتاده بود و جا ریکه گ ی. تمام مدتکنمیم داتیهمه سال پ نیو باالخره بعد ا
 االنش خودشه! تی. مقصر وضعکردیم یخودش باز

 توانمینم کنم،یبر سرش آورده است؟ راستش هرکار م ییکجاست؟ او چه بال دیسع یعنی. شومینم شیهاحرف متوجه
 زیاو ن کند؟یپدر تمام خودش را وقف فرزندش م کیاست که  نیاز ا ریمنکر احساسم نسبت به او شوم. مگر غ

را  اشیکرده است. او تمام زندگ یمن پدر یپدر برا کیاز  شتری. او بشتریب یانجام داده است، حت میرا برا کارنیهم
! از انعکاسش ترسمی. از او مشودیم رهیخ نهیو به خودش در آ گذاردیتوالت م زیم یوقف من کرده است. دستش را رو

آب،  دنیو بدون نوش کشدیم رونیشلوارش ب بیاز ج ی! قرصشودیدو چندان م اشیرحمیب ترسم،یهم م نهیدر آ
. سر و وضعش آشفته است. نگاه کشدیم یدر موها ی. دستدهدیو قورت م کندیپرتاب م شیگلو یآن را به انتها

 :دیگویآرام م یلیخ یی. با صدااندازدیبه من م یگرید
زحمت  یلیکه خ یانی. درجریمونیم جانیآماده بشه هم هاطیتا فردا که بل یول ست؛یکردن ن ریبه غل وزنج یازین -

 !رینداره دستم رو رو ماشه بچکونم، نه؟ پس از پنجره هم فاصله بگ
 میهاقفل شدن در در گوش یو صدا رودیم رونیو دهانم را بببند، از اتاق ب یمانند چند لحظه قبل دست و پا آنکهیب
سرنوشت  زم؟یاشک بر کیکدام  ی. برازمیریو اشک م شومیو در آن مچاله م رومیسمت تخت م. بهچدیپیم

ام، نه؟ دستت مانده ی! روایندارند. خدا یبه دلسوز ازینبه قدر من،  کدامچینه! ه رسام؟یام ای دیسع ؟یو مصطف دیمهش
. مانمیرا از تن خارج کنم تا شب دراتاق م میهالباس آنکهیب ؟یچه کن نتیدر زم یاضاف یبنده نیبا ا دیبا یدانینم

را در آغـ*ـوش  بهیغر کیبا من ندارد و من  ینسبت چیوارد شود، او ه یکه مبادا کس اندازمیبر سرم م یبه عمد روسر
 کندیم اموانهیاحساس د نیرا نوازش کرد؟ ا مینشستم و او بر گونه من بـ..وسـ..ـه زد و موها شیپاها یو رو دمیکش

 نیشده است و با ا قیاو تزر نی. محبت دروغمیرا محکم با کش ببندم و صورتم را بشو میموها کندیو مجبورم م
 .شودیها پاک نمکار

*** 
 .کنمیبهزاد چشم باز م یصدا دنیباشن
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 .اریرو ب طایآره، تو فقط زودتر بل -
 :دیگویو خطاب به من م کندی. تلفن را قطع مکندیاتاق را باز م در
 جمع کن. یدار یپاشو زودتر هرچ -

محبوبه،  جاست،نیا یلیل جاست،نیا رسامیتعلق دارم. ام نجایبمانم. من به ا نجایا دیبا او بروم. من با خواهمینم من
از جانبم بماند  یمنتظر پاسخ آنکهیدارم. ب نجایها در اکار یلی! من هنوز خدیو مهش ی! مزار مصطفدیسع یو حت هیسم

 ؟یبه دادم برس یخواهینم ا،یخدا ست؟ین یفرار راهچیه یعنی. نمینشیم تتخ ی. روکندیو در را قفل م رودیم رونیب
و خارج  رومیسمت پنجره م. بهکنندیو نوازشم م شوندیم یاند، جارشده میهاروزها همدم گونه نیکه ا ییهااشک

. فکر اندازمیاتاق است م یباغ که سمت پنجره یانتها واریبه د ی. نگاه کوتاهکنمیشدن بهزاد را از باغ نگاه م
بود.  کارنیعاقالنه بودن ا کردم،یکه فکر نم یزیبه تنها چ روزبپرم؛ اما آن  وارید یبود که بتوانم رو یااحمقانه

 .کوبمیبه در م یو چندبار رومیسمت در مبه کنم،یگونه پاک م یرا از رو میهااشک
 ؟یکار دارم. آها ست؟ین رونیاون ب یکس ست؟ین یکس -

 کوبمیم نیزم یپا رو تیو در نها دهمیدر را تکان م یرهی. چندبار دستگشنومینم یی. صداچسبانمیرا به در م گوشم
بازش کنم؟ با عجله  توانمیم یعنی. شومیم رهیخ شیهاچیو به پ گذرامیم رهیدستگ ی. دستم را روشومیو کالفه م

. آورمیم رونیرا ب یکش فلزو خط زمیریم رونیکنم. کشوها را ب دایپ یمناسب یلهیتا وس رومیم میتحر زیسمت مبه
تالش کنم بتوانم با  یاگر کم دیاست. شا یمیهاست که عوض نشده و قددر مدت یرهیمشخص است که دستگ

که آن  کنمیم یو سع گذارمیم چیقائمش را وسط پ ی. گوشهستین یرا باز کنم. کار آسان شیهاچیکش پخط یانتها
تا  کنمیرا صرف م یادی. مدت زمان زکشمیاما دست از کار نم پرد؛یکش دائم مبچرخانم. سفت است و خط را
داده  نیکه تضم یی. گوشودیدو چندان م امیخوشحال شود،یشل م یکه کم چیرا شل کنم. هرپ هاچیپ یکم توانمیم

 تاً یرا تجربه نکردم، نها یطیشرا نیچن امیدر زندگ گاهچی. هابمییم یجهنم خالص نیاز ا هاچیپ نیباشند با باز کردن ا
 به محبوبه برسد. دنمیرس ریها را ببندند و خبر دبه خوابگاه نگران شوم تا مبادا در دنیرس رید یبرا توانستمیم

که  ستیزیآدم در خطر ترس تنها چ ی. وقتزنمیم یکار نیام که دست به چنشجاعت را از کجا آورده نیا دانمینم
 کیبه قول بهزاد حرام شدن  تاًیهستم. نها یخانه حاضر به انجام هرکار نینجات از ا یبه آن فکر کند. من برا دینبا

 یلبخند رو شوند،یدر شل م رهیدستگ یهاچیکه پ ی. هنگامدهمیم حیبا او ترجگلوله است؛ اما آن راهم به رفتن 
 ییبه تنها رهیاما در از پشت قفل شده است. شل شدن دستگ جوشد؛یدر وجودم م یو شوق آزاد ندینشیم میهالب
شود،  ابشکند و از در جد دیتا شا کوبمیم رهیدستگ یکار را تمام کنم. هرچه با دست به رو دی. بابردینم شیرا پ یکار

. افتدیم زیکنار م یچشمم به صندل تی. در نهادهمیمرتبه هل م نیچند شود،یکه باز م یسمتاست. در را به دهیفایب
 یبه رو یو سپس با صندل کنمیو حواسم را متمرکز م کشمیم قی. چند نفس عمدارمیو آن را برم رومیسمتش مبه
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ام. که موفق شده شودی. باورم نمافتدیم نیزم یرو رهیشکند و دستگیو قفل در م کوبمیدر م یشدهشل یرهیدستگ
 دانمیم نکهی. با اکنمی. در را باز مکنمیم یکوتاه یو خنده کنمیو در دل خدا را شکر م زنمیزل م رهیبه دستگ

سمت در سالن شود بهیکه راحت م المی. خرومیم نییپا یو به طبقه نگرمیاطراف را م اطیبا احت ست،یدرخانه ن یکس
که بتوان بازش  ستین یمیشانس! در قفل است. مثل اتاق باال هم چفت و بستش کهنه و قد نیو...، بخشکد ا دومیم

کنم،  دایپ یتلفن کنمیم یو سع رومیسمت اتاق بهزاد ماست. به رممکنیخانه غ نیها نرده دارند و فرار از اکرد. پنجره
مرا  تواندیم لیوسا نیو پنهانش کرده است. هرکدام از ا دهیهم تلفن همراه خودم. تلفن خانه را از برق کش دیشا

تمام  گردم،یرا م هانتیو کاب رومیسمت آشپزخانه م. با اضطراب بهستیکدامشان ن چیاز ه ینجات دهد؛ اما اثر
 !ستیکه ن ستیها را؛ اما نکشو

از  شی. پگذارمیدهانم م یو گوشه دارمیبرم یو شکالت کوچک کنمیرا باز م چالخی. در کنمیم یگرسنگ احساس
. تلفن همراه کنمینگاهش م شتری. بکندیداخل سطل توجهم را جلب م یاش داخل سطل زباله، جسمانداختن بسته
لب  ری. زآورمیم رونیآن را ب کنم،یجا مجابه انمطور که شکالت را در دهو همان زنمیزانو م نیزم یمن است! رو

 :میگویم
 شکرت! ایشکرت، خدا ایخدا -

هردو  شومیاست. محبور م کارتمیمانده است؛ اما فاقد س یباق اشیشارژ در باطر یو اندک کنمیرا روشن م آن
فکرش را  یت. حشودیم یجد می. موضوع براآورمیم رونیرا ب کارتمیبار س نیو ا کنمیدستم را داخل سطل زباله م

 میبرا نیکردم و ا دایام، بلکه تلفن همراهم را پآمده رونیب نجابتوانم از اتاق خارج شوم؛ اما نه تنها از آ کردمیهم نم
 رومیسمتش مافتاده است. به یشارژ زیم یجا رو. همانرسدیتماس گرفتن نم یشانس است. شارژ تلفن برا تینها

برسد. به  لحظه نیا دی. نه! او نباشنومیم رونیاز ب ییصدا رمیبگ یتماس خواهمیاما تا م زنم؛یو تلفن را به شارژ م
 دنیچرخ یبرسد. صدا از پشت در سالن است. صدا هایزود نیبه ا دیاز خانه خارج شد، پس نبا نیاو با ماش ؟یزود نیا

 .کندیبا تلفن صحبت م رسدیکه به نظر م دیفر یدر قفل و صدا دیکل
 . مواظبم.دمیاالن رس نیآقا، هم چشم -

کم مانده است از حدقه  میها. چشمگزمیو گوشه لبم را م شودینامنظم م میهاو از شدت ترس، نفس کنمیم هل
جا . همانرومیدوان به طبقه باال مو دوان شومیاز جا بلند م چرخد،یداخل قفل م دیبار دوم که کل یبزند. برا رونیب
 .شودیم کیپا نزد یکه صدا شومیمحبوبه م یکردن شماره دایمشغول پ رسد،یبه ذهنم نم ی. فکرستمیایم

بتوانم با محبوبه تماس  یاپنهان شوم تا فقط لحظه ییجا دی. باستیفرار ن یبرا یراه گریبه اتاق باز گردم، د اگر
اتاق بهزاد است. خودم  یواریهمان کمد د رسد،یکه به ذهنم م یی. تنها جاشومی. با عجله از کنار در اتاق دور مرمیبگ

اتاق  یسفر، در گوشه یآماده  یاو چمدان بسته شده ستیآن ن در یاست و لباس ی. کمد خالرسانمیرا به آنجا م
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. نور تلفن صورتم را روشن بندمیو سپس در را م کنمیو خودم را گوشه آن پنهان م کنمیاست. در کمد را باز م
گزم و یکه مدام لب م ردیگیچنان اضطراب و ترس وجودم را فرا م. آنرمیگیمحبوبه تماس م یماره. با شکندیم

سمت را به سرعت به ی. گوششومیمتعجب م ی. ابتدا کمشودی. تماس از طرف محبوبه پاسخ داده ملرزدیم میهادست
 .برمیگوشم م
 : الو؟ الناز؟ الناز؟محبوبه

 :زنمیم شیلرزان و مملو از بغض که هرلحظه امکان شکستن دارد صدا یصدا با
 محبوبه! -

را بسته  میراه گلو یبه سرش نزند؛ اما مثل سنگ دنیبغض مزاحم هـ*ـوس ترک نیتا ا فشارمیهم م یرو دندان
به  توجهیو ب کنمی. لب باز مستین ختنی. حال زمان بغض کردن و اشک رکنمیاست. خودم را مدام سرزنش م

 :میگویم ،یمحبوبه در آن سمت گوش یهاحرف
 از کشور خارج کنن. توروخدا به دادم برس. محبوبه. خوانیمحبوبه من رو م -
 کن. یالنازم نترس، باهاشون همکار -
من باعث به حرف  یابا خبر است؟ سکوت چند لحظه میآمده برا شی. او از اتفاق پمانمیساکت م رتیشدت ح از

 .شودیآمدنش م
 ...گهیگوش کن، چندساعت د -
است که با باز شدن در  دهیهم نکش قهیدقمیتماسمان با هم به ن میتا یاست و حت دهینرس انیهنوز حرفش به پا و

تلفن از دستم خارج  د،یفر یچهره دنی. با دپردیهوش از سرم م کند،یکه به صورتم برخورد م ییکمد و روشنا
! با کشدی. او مرا ملرزدیام مو چانه کنمیم گاهن شیهابه چشم دنیبدون نفس کش یو حت یحرکت چیهیو ب شودیم
به  یحرفچی. هنوز هکندیحرکت مرا از داخل کمد خارج م کیو با  کشدیدستم را م یتلفن در دستم، عصب دنید

 یامحبوبه را بشنوم. تلفن را لحظه یاهگفتن« الو» یصدا توانمی. مداردیو تلفن را برم شودیاست. خم م اوردهیزبان ن
که از شدت ترس الل  اندازدیبه من م ی. با خشم نگاهکندیو سپس به سرعت آن را خاموش م گذاردیکنار گوش م

 .دهدی. تلفن را نشانم مشودیترسناک م یشکلش کم یو صورت مربع کشدیام. ابرو در هم مشده
 ؟یزدیحرف م یداشت -
 من...م... م...  -

چنان محکم . آنکندیبه سمت چپ صورتم وارد م یمحکم یلیس یام کامل نشده است که با همان گوشکلمه هنوز
را سپر صورتم  میهادست شود،یم کمی. تا نزدشودیپر از اشک م میهاچشم ده،ینرس هیو به ثان افتمیم نیزم یکه رو

که  کشدیو چنان م ردیگیو پر زورش م یقو یهازدن ندارد. دستم را در دست یلیس ایاما او قصد دعوا  کنم؛یم
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 کشدیبر سرم م یبلند ادیو فر کنمیبا او امتناع م یبردارد که از همراه یقدم خواهدی. مشومیاز جا بلند م اریاختیب
 .شودیم دیامنا دمی! تنها امشودی. تلفن خرد مکوبدیم نیزم یتلفنم را رو تیو از شدت عصبان

و گزارش اتفاق  ردیگی. بالفاصله با بهزاد تماس ماندازدیمبل م یو رو بردیم نییو مرا به طبقه پا کشدیرا م دستم
 یهابداند. او با دست یاهودهیاش را کار بحرام کردن گلوله دهمی. اگر بهزاد بفهمد احتمال مدهدیرا م آمدهشیپ

 میرو. تنها روبهکندیم افتیاز بهزاد در یدر تماسش چه پاسخ دیفر دانمیخودش مرا به مرگ دعوت خواهد کرد. نم
 جم بخورم. میاز جا توانمینم گریو من د ندینشیم
 بچه! ی. گور خودت رو کندرسونهیبهزاد االن خودش رو م -

و دستم را به  کنمیرا در شکم جمع م میواهد آمد؟ پاهابه سرم خ یی. چه بالداردیقلبم را از حرکت نگاه م حرفش
خودش وارد  کلیههم باًیوسال و تقرسنهم یگریو مرد د کندیدر سالن را باز م د،ی. فرکنمیحلقه م میهادور زانو
 .شناسمشیاما نم ام؛دهیاو را کنار بهزاد د یارتبه. چند مکنندینگاهم م رهی. با ورودش خشودیخانه م

 :کندی. مرد شروع به صحبت مرندیگینگاهشان را از من م باالخره
 رو مشخص... اریاون  فیتکل دیست. فقط باآماده هاطیبل -
 !سیه -
 .اندازدیبه من م ینگاهمی. نپردیحرفش م انیم دیفر
 ؟یدی. از پشت پنجره حواسم بهت هست. فهمیخوریو از جات جم نم یتمرکیم جانیهم -

 شوندیخارج م ییرایانجام دهم. از سالن پذ توانمینم یو من جز اطاعت کار دیگویم یبلند یش را با صداآخر کلمه
 دنیتوان جنگ گرید کنمی. احساس مگذارمیزانو م ی. سر روکنندیو پشت پنجره شروع به صحبت م بنددیو در را م

آن هم تنها در  کنم،یزنده ماندن ندارم. مرگ را احساس م هب یدیام یحت گری. دکنمیم دیشد یندارم. احساس ناتوان
. کاش او را فهماندمیبه زبان به او م دیچقدر ارزش دارد. با میگفته بودم که او برا رسامی. آخ! کاش به امامیچند قدم

کاش  م؟نها و شرع. اکنون حسرتش را چگونه با خود حمل کتمام قانون الیخیب گرفتم،یدر آغـ*ـوش م بارکی
و با  گرفتمیرا م هیدست سم بارکی. کاش زدمیم ادیرا فر امیبلند دلتنگ یو با صدا رفتمیمحبوبه م داریبه د بارکی

همه آن یجاکاش به ینوشته نشده بود! ا اشیشانیخوش که در پ ینداشتن روز و خاطره رفتم،یم حیاو به تفر
از قطرات  کدامچیارزش ه یزندگ شومی. حال متوجه مگذراندمیم خوشهم کنار دوستانم  یاز خوابگاه، کم تیشکا

 !دمیچشیشکالت داغ، طعم قهوه را هم م یبه جا بارکیاشکم را نداشت. کاش 
*** 
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در  یمن هستم. سع ند،یبیکه م یزیتنها چ شودی. در سالن که باز مرسدیبهزاد به عمارت م م،یهاکاش یدر ا غرق
 یکه به باال یو هنگام دیآیسمتم م. بهگذارمیم نیزم یرا رو میو پا اندازمیرا م میها. زانوکندیم تشیکنترل عصبان

 .گذاردیام مچانه ری. دستش را زبندمیرا م میهاچشم رسدیسرم م
 !مونهینم یطورنیا یباهات ندارم؛ ول ی. فعالً کاردهیبه گوشم رس یکه کرد یغلط -
چه  گری. ددیگویباشد. راست هم م دهیکه او ماجرا را فهم شودیو باورم نم کنمیم باز م. چشرودیبعد هم عقب م و

که داشتم  ییهایرنگ خوشبخت گریو من د کندیاز کشور خارج م شهیهم یمرا برا گریدارد؟ تا چند ساعت د یتیاهم
را داخل چمدان بگذارم و ساعت  میهاتا لباس شودیناظرم م دش. خوبردی. مرا به اتاق منمیبینم دانستم،یو قدر نم

ها آن را و مرا هم همراه چمدان شودیکه بهزاد در کنارم است! چمدان که حاضر م یاست لحظات ستادهیکه ا ییگو
 .گذاردیدر اتاق خودش م

کز  یاو من گوشه شودیم گاریس دنیو مشغول کش اندازدیم زیم یرا رو شیو پا ندینشیم زشیپشت م خودش
 ی. احساسرودینم نییپا میاز گلو یزیحال چ نیاست؛ اما در ع دهیهم امانم را بر یتا ساعت بگذرد. گرسنگ کنمیم

امانت گرفت و بزرگ  دیگذشت و مرا از مهش دشخو یاز زندگ د،یاش را نداشتم. سعتجربه گاهچیدر دل دارم که ه
اش، خاطر آن، معشـ*ـوقهکه به یکرد. شغل یریگز شغلش کنارهمراقبم باشد ا نکهیا یحفظ جانم و برا یبرا یکرد. حت

اصالً  فتم؟یب دیکه نبا یمن به دست کس تیاتفاقات را پشت سر گذاشت که نها نیمحبوبه را از دست داده بود. تمام ا
 ینعیاز شغلش بگذرد؟  میارزش داشتم؟ او چقدر نسبت به من احساس داشت که حاضر شد برا شیچقدر برا منمگر 

 یتو برا شدیشهر هستم. کاش م نیدر ا گریدو ساعت د تاًی! نهازمیپدرم عز د،یاز محبوبه مرا دوست دارد؟ سع شیب
بعد  یا. چند لحظهرودیم رونیو از اتاق ب شودیم ندکه بهزاد از جا بل شومی. غرق در افکارم میبار آخر مرا نجات ده

 .کندیو کتش را به تن م گرددیبرم
 وقت رفتنه. پاشو، -

 شومیو همراه او از اتاق خارج م زمیخیاست، از جا برم دهیکه به او گفته باشند وقت اعدامش فرا رس یزندان کی مثال
 .زمیریاشک م یو پنهان
. بهزاد به میفتیبگذارد و ما به مقصد فرودگاه به راه ب نیتا داخل ماش بردیما را با خود م یهاو چمدان دیآیم یشخص

 .رسدیبه گوش م ییصدا نیح نیو درست در هم کشدیآب را سر م یو بطر رودیآشپزخانه م
 آقابهزاد، آقابهزاد. مأمورا! -

 زندینفس مکه نفس ی. خبررسانافتدیم نیزم یو به رو کندیجا رها مرا همان یو بطر رودینم نییپا شیاز گلو آب
 :دیگویو م نگردیرا م

 ؟یچ -
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 :دیگویپرتنش مهول و  یصدا با
 .دمیاتاق د یاالن از پنجره نیعالمه مأمور پشت دره. هم هی -

 .شودیم دهیشن رونیاز ب ییکه صدا کنمیگرد نگاهشان م ییهابا چشم من،
 .نیایب رونیب نیفرصت دار قهیکامله. فقط پنج دق یخونه در محاصره -

 .شودیاز کنار پنجره احساس م یعبور، عبور شخص همزمان
 :زندیم ادیفر بهزاد

 ه؟یاحمق کدوم گور دیفر نیکو؟ ا دیفر -
 .شنومیها مپله یرا از باال دیفر یصدا گردم،یفرار م یبرا یفرصت نیترکه به دنبال کوچک من
 .میبر دیاز پشت بوم با میفرار کن دیآقابهزاد، با -
 کنن؟یم یچه غلط نجایا نایخفه شو احمق. ا -
 .دهندیرا آزاد م میهاگوش شودیم دهیکه از بلندگو شن ییبا صدا شانیدعوا یاهویو ه زنندیم ادیسر هم فر بر
 .ستین یفرار راهچیه ن،یتحت محاصره ا کنمی. تکرار منیفرصت دار قهیفقط دو دق -

فرار!  رد،یبگ شیرا پ دیحرف فر خواهدیها باال ببرد. متا از پله ردیگیحرف، دست مرا م نیا دنیبهزاد با شن بالفاصله
 .زنمیم ادیو فر کنمیتقال م ردیگیبالفاصله که دستم را م

 ولم کن... ،ی. عوضامیبا تو ب خوامیولم کن، من نم -
 :زندیم ادیاو بلندتر از من فر و
 صدات رو ببر. -

ها از پله واهمخیو م کنمیدستم را از دستش خارج م یاتکان لحظه کیو من، با  کشاندیها مپله یتا باال مرا
. میاستادهیها اپله یکه دستم را خارج کنم. هنوز لبه افتمی. در تقال مردیگیبرگردم که مجدد دستم را م نییسمت پابه
 غیو با ج خوردیم زیل شیهاو دستم در دست اندازمیها مو رو به پله وبار آخر تمام وزنم را در جهت مخالف ا یبرا

را  شودیکه به پا و سرم وارد م یاو تنها ضربه شنومینم ییصدا گری. دشومیها پرتاب مپله نییسمت پابه یکوتاه
 یدر بدنم باق یجان گریدها و با تمام شدن پله ردیگیبدنم را فرا م یدرد افتمیم نیی. هرپله که پاکنمیاحساس م

 نجایسرنوشت من است! ا نی. انندیبیم تررهیت و رهیجا را تهمه میها. چشمردیگیجا را سکوت فرا م. همهماندینم
عکس دارد  ریاست و تأث دهیفاینسبت به اطرافم توجه کنم ب کنمیم یاست. هرچه سع دهیفایب دنیتقال و جنگ گرید

 .فهممینم چیه گریو د شوندیم هبست میهاچشم تیو در نها
*** 
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واضح شود. او  رشیتا تصو کشدیطول م ی. کمنمیبیسر خود م یرا باال ی. زنمیگشایام چشم منوازش گونه با
 .زندیم میو صدا کندیصورتم را نوازش م یمحبوبه است؟ با نگران

 حالت خوبه؟ ؟یشد داریالناز؟ النازم؟ ب -
که او را  شدیم یسال کی. چقدر دل تنگش بودم. خورندیتکان م یبه سخت میهابدهم؛ اما لب یپاسخ خواهمیم

 نیبهزاد از ب یادآوریبا  کندیاو به من منتقل م یکه صدا یها و آرامشکه نوازش کشدینم یبودم؛ اما طول دهیند
 :میگویمو  زنمینفس م. نفسفشارمیرا به شدت م شیها. دسترودیم
 محبوبه؟ -
 ؟یدیشد؟ چرا ترس یجانم فدات شم؟ چ -
 .ادیت م. محبوبه کمکم کن. االکشهیبهزاد، بهزاد من رو م -

 .ردیگیو مرا در آغـ*ـوش م زدیریاشک م محبوبه
 محبوبه فدات بشه. ی. الهرسهیدستش بهت نم گهیکردن. د ریآرومه. بهزاد رو دستگ یچنترس النازم. همه -

 :میگویآلود مبغض یی. با صداکندی. محبوبه مرا از آغوشش جدا مرمیگیم آرام
 د؟یسع -

 :پرسمی. با ترس مشودیم ریاز گوشه چشمم سراز یاشک بالفاصله
 بابام کجاست؟ -
 .مارستانیب نیهم یهااز اتاق یکینترس، حالش خوبه. تو  -
 :پرسمیو م اندازمیم ی. به اطرافم نگاهشومیم جیگ
 مارستان؟یب -
و  دنیخداروشکر به موقع رس سای. پلیشد هوشیهمون موقع ب ن؟ییپا یها افتاداز پله ستین ادتی. زمیآره عز -

 .نجایرو موقع فرار گرفتن. تو روهم آوردن ا هیبهزاد و بق
 :دهدی. او ادامه مستیآشنا ن میمحبوبه برا یهااز حرف زیچچیه
هم  هیسم یبه حرفم؟ حت ی. چرا گوش ندادکنمیم داشی. گفتم خودم برات پیدنبالش بگرد دیبهت که گفتم نبا -
تا  یکرد دایرو پ دیواقعاً سع کردمیم الی. خیشده. چندبار تماس گرفتم و جواب نداد یاد که چبهم خبر د رید یلیخ
که شده  یواسش فرستاده بودن به هر زحمت و سخت روتو  لمیف یباهام تماس گرفت. وقت شیچند روز پ نیهم نکهیا

 بگم. سیبود، به من زنگ زد و ازم خواست کمکت کنم و به پل
 :دهدیو ادامه م کندیمکث م یکم
 .میدیفهم یفرستاد یلیل یکه برا یاهیآدرس تو رو از هد -
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که اوضاعت  میدیفهم یتماس گرفت یوقت یو از اون خونه نجاتت بدن؛ ول انیب یترمنتظر بودن فرصت مناسبش سایپل
 بده. یلیخ
 دیاز بهزاد و نه تهد ینه خبر گری. درسدیآرام به نظر م زیچ. به ظاهر همهکنمیسکوت م یاتفاقات کم دنیشن با

 .شومیم رهیمحبوبه خ یهامن است و محبوبه کنارم. به چشم یدر چند قدم دیخارج شدن از کشور است. سع
 .نمشیبب خوامیم -

 :دیگویو م اندازدیم نییسر پا محبوبه
 .ششیپ میری. حالت که بهتر شد میهوشی. االن دوروزه که بیاستراحت کن دیتو فعالً با -
 :دهمیبلند پاسخ م یکم ییصدا با
 االن. نینه! هم -
 .نمیبب خواهمیکرد را م میهادنینفس کش یرا فدا اشیکه زندگ ی. کسنمیاو را بب دیطاقت صبر کردن ندارم. با گرید
 .کنمیباشه، آروم باش. من با پرستارت صحبت م -
 .شودیجا بلند م از
 .امیصبر کن. االن م -

. چدیپیدر سرم م یبخورم تا خودم را از تخت جدا کنم. درد یتکان کنمیم ی. سعمانمیو من تنها م رودیم محبوبه
تکان دهم و با نگاه کردنش  توانمیرا هم نم میکه بسته شده است. پا شومیو متوجه م کشمیسرم دست م یرو

که سرم داخلش فرو رفته و  یشکسته، دست یاست. پا ختهیکه گچ گرفته شده. چقدر اوضاعم بهم ر شومیمتوجه م
 یاو قطره اشک یادآوری. با دمیهاست که تو را ندسال کنمی! احساس مرسامیام ،ی. راستکشدیم ریکه مدام ت یسر

 کی. ندیآیسرم م یباال ی. همراه پرستارزنمیاما به سرعت با آمدن محبوبه آن را کنار م شود؛یم ریاز چشمم سراز
و  دیآیم کمیآماده کند، محبوبه نزد لچریو ینشستن رو یکه پرستار، مرا برااز آن شیاهشان است. پهمر هب لچریو
 :دیگویم
 .یبدون دیهست که با یزیچ هی ش،ینیبب نکهیقبل از ا -

 !دهمیکه مربوط به او شود را با جان و دل گوش م زی. هرچسپارمیم گوش
 هیمعالجه بهش نداده و فقط  ینداره. بهزاد اجازه یچند ساله که اوضاع خوب گنی. دکترا مضهیمر کمهیالناز، اون  -

 .مارستانیو آوردنش ب دهیجاش رو فهم سیمدت رو سر کرده. تازه پل نیبخش اسرش بوده و با آرام یدکتر باال
و  زمیریاست؟ اشک ممرا بداند و او سکوت کرده  ی. بهزاد او را عذاب داده تا جاآوردیقلبم را به درد م شیهاحرف

 .زندیرا کنار م میهامحبوبه اشک
 .نهیتو رو بب یباش! اون دوست نداره که اشکا یقو -
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قلبم  دنشید ی. برامیکنیم یرا ط مارستانیب یها. راهروکنندیو از اتاق خارج م گذارندیم لچریو یسپس مرا رو و
 .کندیم یتابیب

. از شدت اضطراب مدام دهدیبه پدرم را به من م دنیرس یکه ندا ستییکف سالن صدا لچریو یهاچرخ یصدا
قرمز، کلمه  یکه با رنگ نمیبیم یاشهیدرب ش میرو. روبهکنمیفکر م ندهیآ یو به چند لحظه کنمیپوست لبم را م

محبوبه کنارم . دهمیراستم را تکان م یپا مدامو  دهمیآن نوشته شده است. آب دهانم را قورت م یرو وی.ی.سیآ
 لباس عروس! کیدرست مثل تور  شود،یم دهیکش نیزم یرنگش رو یکه چادر مشک یطور ند،ینشیم
 .مونمیمنتظرت م جانیمن هم -

اتاق،  ی. انتهانمیبیدر آن م یو چند تخت خال شومی. وارد اتاق مکندیام مبدرقه یو او با لبخند دهمیتکان م یسر
 دهیتخت خواب یمرد رو کی. کندیتخت م کیمرا نزد لچریت. پرستار با هل دادن واس دهیتخت خواب یرو یشخص

که تمام او  ییها باشد. گوکه همانند قهرمان ییو بازو رو چهارشانه است، نه زو دهیورز کلیاز ه یاست؛ اما نه خبر
و در  رساندیرا کنار تخت م لچری. پرستار وستیدر بدنش ن یزده است و جان رونیب شیهارفته باشد. استخوان لیتحل

 .کندیگوشم زمزمه م
 .گردمیبرم گهید قهیده دق -

 یها. استخوانشوندیها مدام مزاحمم متار است! اشک ست،یمرد واضح ن نیا ری. تصوکنمیبه حرفش نم یتوجه
به  شیو ابروهاصورتش را پوشانده است. مو  میصورتش قرار دارد که ن یبزرگ رو یاند. ماسکزده رونیاش بگونه

را از زندان نجات داد و  دیکه مهش یکس ؟من یاست؟ قهرمان زندگ دی. او سعشودیم دهیسرش د یرو یصورت کم
ترسناک دست و پنجه نرم  یماریب نیو اکنون هم با ا دیخاطر من درد کشها بهکه سال یفرزندش را بزرگ کرد؟ کس

سرش را به  ی. به آهستگدهمیقرار م فشیو ضع جانیب یهادست یو رو برمیسمتش مآرام، دستم را به کند؟یم
از  شیهاو سپس چشم کندینگاهم م ی. کمستین دنیقابل د یماسک به خوب نیا ریز صورتش. گرداندیسمتم برم
 نییچشم به سمت پا یهاو از گوشه انددهیاز ما رنج فراق کش شیب مانیهاکه اشک یی. گوشوندیم سیاشک خ

 کردن او بردارم. گاهدست از ن یالحظه یحت ستمی. حاضر نشکندیدهند. بغضم م انیفراق پا نیتا به ا افتندیم
 .زنمیلرزان نامش را صدا م یو با صدا کنمیبدنم را جمع م یقوا
 بابا! -
 ییصدا و سپس با زندیلبخند م شیهاهجوم اشک انی. مداردیصورتش برم یحرف، ماسک را از رو نیا دنیشن با

 :دهدیپاسخ م شیهاسرفه انیپر از خش، م
 النازم! -
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 یبرسد تا سرم را رو میهابه گوش مارشیخسته و ب یصدا ستی. کافاندازدیقلبم را به زجه م تش،یمالک میم
. گذاردیسرم م یو رو کندیدستش را بلند م اش،ی. او هم باتمام ناتوانزمیبلند اشک بر یبگذارم و با صدا شیهادست

با  ختنیببرند. با اشک ر یااش بهرهاز نوازش پدرانه میوهام گذاردیشده است نم دهیچیکه دور سرم پ یباند لعنت نیا
را با قطرات اشک  شیهایو او تمام دل تنگ زمیریبدون او را اشک م یهاسال نی! من تمام امیکنیهم صحبت م

. شیهادست یبه بـ..وسـ..ـه زدن بر رو کنمیو شروع م دارمیمدستش بر ی. سرم را از روسپاردیم یبه فراموش
عوض نخواهم کرد. او با لبخند نگاهم  زیچچیرا با ه کنمیم افتیچند لحظه در نیکه از او در هم یاپدرانه سح
 :دیگویم شیخس گلو. با خسدیآیتا او به حرف م بوسمیو مدام دستانش را م زدیریو اشک م کندیم
 ؟یمن، خوب یکوچولو دختر -

 :میآیتلخ است. به حرف م یتراژد کی میبرا شیهاحرف یبه کلمه کلمه
 . من همه عمرت رو هدر کردم. من رو ببخش.دیدوستت دارم! بابا سع یلیبابا، خ -

 .کشدیم سمیخ یگونه یو دست رو زندیم یتلخ لبخند
 ...یمن یتو همه زندگ -

 :دهدیو ادامه م کندیم سرفه
 .یینکن بابا هیگر -

. کنمیو خودم را در آغـ*ـوش او پنهان م شومیبلند م لچریو یو به زحمت از رو اندازمیسالمم م یپا یرا رو وزنم
گفتن  یبرا زیچچیبا او تمام شود؛ اما حال ه میهاتا حرف کشدیهزاران سال طول م نمیاگر او را بب کردمیفکر م

را از اعماق  ی. حس ناب خوشبختشودیم یتداع میام برایکودک یزندگ نیریش یهاندارم. در آغوشش تمام لحظه
 کنم،یوجودم احساس م

 .یبود دهیتخت نخواب یو رو ینبود ماریبه تنم. کاش ب تیزجرها و دردها تمام
 برم. شتیاز پ خوامینم گهیدلم برات تنگ شده بود. د یلیبابا خ -
 .میگویبلند و لرزان م ییها را باصداحرف نیا

 :دیگویو م کندیم یاسرفه
 راحت باشه. المیمحبوبه بمون. بذار خ شیپ -

 :میگویباشد، م دهیکه از ترس گم شدن ترس یکودک مثل
تخت بلند  نیا یاز رو دی. باخوامیمن. بابا من فقط تو رو م شیپ یبرگرد دیبا یخوب بش دینه، توروخدا نه. تو با -
 بابا. یخوب بش دی... تو بایش
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 یرو شومی. مجبور مکنمیکه احساس ضعف م میگویو با ناله م کنمیصرف م یانرژ میهاگفتن حرف یبرا قدرآن
 .کنمیکه آرام شوم و من اطاعت م خواهدیو م کندی. دستانش را از دور گردنم باز منمیبنش لچریو

 .شومیتر مو من هرلحظه آرام زندیم خس مانندش حرفخس یی. با صدادوزمیو چشم به چشمش م شومیم آرام
 !یدختر من یول ؛یدیو مهش یمصطف ادگاریتو  -

 .دهدیو ادامه م ردیگیرا م دستم
 کی نیاز ا یسال تو مسافرخونه موندم. حت ازدهیاگه  ستمین مونیمحبوبه. پش شیاگه گذاشتمت پ ستمین مونیپش -

تو رو داشت. نذار  یمشک یها. چون ارزش چشمستمین مونیعود کرد هم پش میماریبهزاد موندم و ب شیکه پ یسال
 بشه. یها اشکچشم نیا وقتچیه
 صورتش بگذارد. یرا رو ژنیماسک اکس شودیو مجبور م شودیم فیضع شیو صدا افتدیبه سرفه م و

اورا در آغــوش  گریو بار د کنمیبروم. ممانعت م رونیکه از اتاق ب خواهدیو م شودیپرستار داخل م بالفاصله
 بردیم رونی. پرستار مرا از اتاق بستیبه دست من ن ارشیاز او دور شوم؛ اما اخت یالحظه یحت خواهمی. نمرمیگیم

. محبوبه میشویاز اتاق کامالً خارج م نکهیتا ا کنمیاو را نگاه م گردانم،ی. مدام سر برمدیآیسر او م یباال یو دکتر
و محبوبه مرا در آغـ*ـوش  زنمیم هیگر ریبلند ز ییو من با صدا دیآیسمتم مبه دنمیاست. با د ادهستیپشت در ا

و  برمیآغــوش محبوبه فرو م انیاست. سرم را م میشدت وخ. اوضاعش بهستین یکه او ماندن دانمی. مردیگیم
 .زنمیم ادیفر
 کمکش کنن.. محبوبه توروخدا بگو رهیبم دینه محبوبه، اون نبا -

پرسنل اطراف خبر از سرگذشت  ییتمام سالن را برداشته است و توجه همگان را جلب کرده است. گو میهاهیگر یصدا
 خواهدی. محبوبه مکوبمیم میپاها یو رو کنمیرا مشت م میها. دستگذارندیم پاسخیرا ب میهاادیما دارند که فر

 ندینشیسرم م ی. محبوبه باالگردانندی. مرا به اتاقم باز مکنمیضعف م ه،یاز شدت گر تی. من در نهارمیکه آرام بگ
 صحبت کنم. یالم تا کام با کس خواهمینم گریو من د

حس  یعنی نیبه خاطر من نه. ا یکه عاشقشه بگذره، ول یبه خاطر تو حاضر شد از شغل دیالناز؟ سع هیچ یدونیم -
 شه؟یخوشحال م نهیتو رو بب تیوضع نیاگر االن ا یکنیکر معشقه. ف هیفراتر از  یزیاون نسبت به تو چ

 کند،یکه او با مرگ دست وپنجه نرم م یدارد وقت یتی. چه اهمدهمینم یاما پاسخ کنم؛یفکر م شیهاحرف به
 :دهدیرا ادامه م شیهااوضاع من چگونه باشد؟ محبوبه حرف

 نباش و به خدا توکل کن. دیناام قدرنیالنازم، االن سرطان راه درمان داره. ا -
! کنندیم قیتزر نیکه به او مورف داندیاو هم م یوگرنه حت د،یگویآرامش خاطرم م یها را براحرف نیکه ا دانمیم

در ذهنم  یواروانهیبه طرز د شان،یتر. افکار پرجان دادن آسان یسرطان است، تنها برا یمرحله نیآخر نیمورف
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ندارند. من پدرم را  یتیاهم میبرا کیچیدرد پا و نه سرم، ه نه. زمیریاشک م صدایها و ب. من تنکنندیآمد مورفت
 میهالب یتا لبخند به رو چرخاندیو دور خانه م گذاشتیکمرش م یمرا رو یکه در کودک یام. پدرکرده دایتازه پ

 میهابر دست یاو بـ..وسـ..ـه زندیرا با دستش کنار م میها. کاش مرگ من زودتر از او فرا رسد! محبوبه اشکدیایب
 یآور است. کمبه گمانم خواب کند،یم قیبه داخل سرم تزر یا. مادهدیآیسرم م یباال یلحظه پرستار نی. همزندیم

 .رومیو به خواب م شودیم ریاشک از چشمم سراز یقطره نی. آخرکنمیاحساس آرامش م
بهتر شده  یزخم شده؛ اما حالم کم امدهیکه کش ییهاادیاز فر مید سرم بهتر شده است. گلودر کنمیکه باز م چشم

 میو مشغول خوردن غذا نمینشیتخت م یرو کنم،یم یقرار داده شده است. احساس گرسنگ ییغذا زیم یاست. رو
 .شودیوارد م وبهخوردن، محب نیاز مزه! در ح یعار یی. مشغول خوردن غذاشومیم
 ؟یسالم دخترم. بهتر -
 سالم. خوبم. -
 .گردانمیسمتش برم. سرم را بهکندی. با محبت نگاهم مندینشی. کنارم مگذارمیقاشق غذا را داخل دهانم م و
 محبوبه؟ -
 جانم؟ -
 ؟یتلفنت رو بهم بد شهیم -

 .دهدیو به دستم م آوردیم رونیب بشیاما تلفن را از ج شود؛یم یسوال اشچهره
 ؟یریتماس بگ یخوایم یکسبا  -

و تلفن را به گوشم  شومیچند بود؟ مشغول شماره گرفتن م رسامیام ی. شمارهدهمیمثبت تکان م یرا به نشانه سرم
 .دهدیو پاسخ م داردیتلفن را برم ی. کسچسبانمیم
 بله؟ -

 :پرسدیم گرید بارکیپاسخ دهد.  ی! انتظار نداشتم کستپدیو قلبم م شومیمتعجب م یکم
 د؟ییبفرما -
. اندازمیم یو شماره را نگاه کنمی. تلفن را قطع مدیآیناآشنا به نظر م میبرا شیصدا د،یگویکه م یایبعد یکلمه با

 .دهمیسبز رنگ را فشار م یدکمه گریو بار د دهمیدر شماره م یریی. تغکنمیفکر م ینبود! کم ریام یشماره نینه، ا
 .باشدیمورد نظر خاموش م دستگاه مشترک -

 ؟یتو کجا منتظرم هست یشهر لعنت نیا انیکنم؟ م دایحاال چگونه تو را پ ؟ییتو کجا ر،ی. امکنمیتلفن را قطع م دیناام
من  میاگر بگو شودیباورش م ی. چه کسستیمن ن ریاز ام ی. خبرگردانمیتلفن را به محبوبه برم اندازم،یم نییسر پا

 .شودیم دهیبرچ شیهالب ی. خنده از روشودیم نگرانام چهره دنیام؟ محبوبه با داو را گم کرده
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 شد الناز؟ یچ -
 .کنمیم بغض

 !یچیه -
کنم. بغضم در گلو سنگ شده است. لعنت به تو  هیگر دیبه حال کدام با دانمیفراوان است. از بس که نم میهادرد

 شده بودم. یدر جهنم تو زندان یول بودم؛یآن روز کنارش م دی. من بایجدا کرد ریامبهزاد! تو مرا از  دیایب
 یها. او باالخره دستم را خواهد گرفت و در دستندیبیرا م میروزها نیخدا ا دانمی. مدهمیرا همراه غذا قورت م بغضم

 یراهم را اشتباه رفتم؟ چه کار ی. کجارفتینم شیگونه پ نی. کاش اشدیطور نم نیخواهد گذاشت. کاش ا ریام
او به دنبال  گذاشتمیو م کردمیقدر با محبوبه لجاجت نمنرسد؟ کاش آن انیبه پا یام تراژدکه قصه کردمیم دیبا

چرا احساس  آمد،یکار بدش هم نم نیکه از ا ری. امکردمیمحبوبه آشنا م ای هیرا با سم رسامیبرود. اصالً کاش ام دیسع
ام! شده میهاتهخواس یقربان دیام؟ شاگرفته شیراه درست را در پ کردمیحق با من است؟ چرا تصور م شهیهم کردمیم

 نیا دی! شاکشاندندیخود م ریها بودند که مرا به مسخواسته نیاما ا دادم؛یدرست م ریمس میهابه خواسته دیمن با
که محبوبه گفت  یاباز گردم. به شب تولدم و به لحظه امیبه هجده سالگ توانستمیاشتباهم بود. کاش م نیتربزرگ

 یرا رو یلیباز گردم که ل ینه، اصالً کاش به روز ایخواهم کرد  دایپ یگریراه د تماًکرده است. ح دایپ میرا برا هیسم
دختر  . محبوبه آمد و مرا با خود به اتاقش برد. از من خواست که با او لج نکنم! از من خواست کهدادمیتاب هل م

 میکنم و محبوبه برا یبا او زندگ خواستمیداشت! م یزدانی دیکردن سع دایپ یپا برا کیاش شوم؛ اما مرغ من خوانده
 یباهاش زندگ یتونیاالن م ؟یکرد دایپدرت رو پ ؟یاالن چه خبر ال». زنمیبه خودم م یاهی. کناشدیم یتلق بهیغر
 رسامیام ام،یاشتباه قشنگ زندگ ی. حترمیپذیاشتباهاتم را م« نه؟ ایهست  بهیمحبوبه غر یاالن پدرت به اندازه ؟یکن

 میهالب یرو یمن ارمغان آورده است. لبخند تلخ یرا برا یاشتباه من است که دلتنگ نیتریداشتسترا. او دو
 میهاچشم یخواب درحال گذر از جلو کیمانند  امیدرحال گذر هستند. تمام زندگ ینیسنگ یها. ساعتندینشیم

 کوبدی. قلبم منمیبیرا م یدن پرستاریسالن است، دو یسمت راهرواتاقم که به یشهیخواب، از ش نیا انیهستند. م
و  نمیبیرا درحال عبور م یدوان؟ هرلحظه که کسچرا دوان د؟یآیسمت اتاق من ماو به ا،ی. خداکندیم یو عزادار

را بدهند. به آن  یخبر تلخ خواهندیم کنمیفکر م کنم،یاحساس م نمیبیو محبوبه را م کنمیهربار که چشم باز م
 یخبر یی. گوشودی. وارد اتاقم مکندیآهسته حرکت م یلیخ دودیم نکهیبا ا کنمیاحساس م دوزم،یپرستار چشم م
چرا زمان متوقف  اند؟ستادهیا یهاچرا عقربه د؟یبگو خواهدی. چه مدوزمیم شیهاو چشم به لب کنمیدارد. سکوت م

درحال وقوع است.  یکه اتفاق یی. گودهدیم نو سرش را تکا نگردینگران به محبوبه م یشده است؟ پرستار با ظاهر
 !شوندیم دهیگلوله شن کیمانند شل میساعت برا تاککیت
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بـ..وسـ..ـه زنم، که او  شیهاکه بر دست نم،یبار آخر اورا بب یکه برا رم،یرا بگ شیهااست که دست دهیآن رس وقت
سمت کف سالن به لچرمیاست. همزمان که و دهیفرا رس هانینوازشم کند، که مرا دخترم خطاب کند، وقت آخر

قطره را داشته باشم قطره میهااشک اریاخت آنکهیلرزد. بیام مچانه یاز شدت ترس و ناراحت شود،یم دهیکش وی.ی.سیآ
 بارنی. ارسمیم وی.ی.سیسرعت به آاست و به ادیز لچری. سرعت وافتندیبه رعشه م میهاو دست چکندیلباسم م یرو

 یپزشک م،یرویسمتش ملباس مخصوص هم ندارد. به ضیتعو یبرا یفرصت ی. حتشودیمحبوبه هم با من وارد اتاق م
چنان . آنرودیو عقب م دهدیتکان م یرآمدن ما س . باکندیاست و مدام دستگاه را چک م ستادهیسر او ا یدر باال

را چنگ  میگلو ،یبغض دنشیاست که بالفاصله با د یماریتخت درحال دست و پنجه نرم کردن با ب یمظلوم رو
چشمانش به  ریشدتش رنگش کبود شده است و ز زخس افتاده است و ابه خس شیو گلو زندینفس م. نفسزندیم

درحال زجر  طورنیا اتیقهرمان زندگ ی! وقتندیحال نب نیپدرش را در ا یدختر چیشدت گود شده است. کاش ه
 یلحظه نی. درست مانند احساس ایکن دایلحظات نجات پ نیا دنیکه از د یخواهیاست، تنها از خدا مرگ م دنیکش

 نی. اندینشیصورتش م یرو یو لبخند کندینگاهش م دی. سعزندینامش را صدا م لرزان یمن. محبوبه با صدا
و به عمق زخم  کنمیتصور م رسامیامرا  دیمحبوبه و سع ی. خودم را جاامدهیاست که در عمرم د یلبخند نیترتلخ

قدر آن م؟یتو هست یهاندهما را داشته باش. حواست هست؟ ما هم ب یهوا یکم ای. خدابرمیم یقلب محبوبه، پ
صورتش  یمهین ی. محبوبه چادرش را جلوکنمیاحساس م میبا عظمت فراوان در گلو یاست که بغض نیلحظات سنگ

 دنیقصد ترک یبغض لعنت نیهستم! ا ی. من، درحال خفگکندیم یزار یو پنهان ندیرا نب شیهاتا او اشک ردیگیم
را  میبغض گلو تواندیاما هنوز نم لرزاند؛یکه تمام وجودم را م ی. نگاهکندیام که پدر نگاهم مندارد. مبهوت مانده

 .داردیتنفس، ماسک را برم ی. با وجود مشکلش براشودیم شتریام ببشکند. تنها لرزش چانه
 خودم. یسالم دخترکوچولو -
است  ادیقدر زآن میهاو شدت اشک ستیدست خودم ن امهیگر ی. کنترل صدازنمیم هیگر ریحرفش، ناگهان ز نیا با

صورتش  ی. ماسک را روکنمیترسان نگاهش م یاند. با چهرههست میهادرحال شستن صورت و گونه ییکه گو
 :میگویم امهیگر انیو م گذارمیم
 .ینفس بکش یصورتت تا بتون ینگو. ماسک رو بذار رو یچینه، ه -
 ییو با صدا زمیری. اشک مداردیصورتش برم ی. مجدد ماسک را از روزندیم یرنگلبخند کم دنش،یدرد کش انیم

 :میگویو بلند م کنمیپربغض التماسش م
 بابا برش ندار. توروخدا برش ندار. -
 .دهدیصحبت را به من نم یهق اجازههق گرید و
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 شیهاو خودش هم چشم زندیرا پس م میهاو اشک کندی. دستش را دراز مدهدینم میهاها و زجه زدنبه حرف گوش
قابل لمس است. دستم را نوازش  یاز شدت الغر شیها. رگرمیگیگرمش را در دست م یها. دستشوندیتر م

 :دیگویلرزانش را پنهان کند م یکند صدایم یکه سع ی. درحالندینشیبه جان م تیها. آخ، چقدر نوازشکندیم
 .نهی! بغلت کنه و بزرگ شدنت رو ببنهیدوست داشت تو رو بب یلی... خیمصطف -
قصه  یادآوریو با  شودیم یکه ته قلبم از شدت اندوه ناگهان خال اندازدیچنگ به قلبم م یکس ییحرفش گو نیا با

تلخ را به زبان  یهاحرف نی. تو را به خدا نگو! ادیآیباال م یکه نفسم به سخت ی. به طورزنمیهق متلخش، هق
 :دهدیادامه م جانشیب یا. باصدسپارمیگوش م شیهاو به حرف زمیری. اشک ماورین

 .یبغلش خواب بود یسرش. تو... تو یرو نداشت. من رفتم باال یآورد... کس ایتو رو به دن ی... وقتیهم وقت دیمهش -
 .آوردیقلبم را به درد م ش،یهاحرف دنی. شندهدیرا قورت م بغضش

 شده بود. فیضع یلی. خارهیکه طاقت نم دونستیم -
 :دهدیم ادامه ینیغمگ یاما با صدا زند؛یم سرفه

و آرزو... گفت دوست داره النازش محکم  ایکنه. پر از رو یکه... دخترش شاد زندگ نهی... انهیآرزوش ا نیگفت آخر -
دختر داره... دوست داره اون رو  هیکه توش  کنهینگاه م ینیبه زم گهید یایدن هیاز  یوقت خوادیباشه. گفت دلش م

 .نهیخوشحال بب
 .آورمیزبان م ریو تنها نامش را مدام ز دیآیبه زبانم نم یحرف هیاست و از شدت گر دهیامانم را براشک  گرید
 .ادیز یلیبابا... دوست دارم بابا. خ -
 تا از اندوهم کاسته شود. زنمیدستش بـ..وسـ..ـه م به
 شهیدوست دارم هم. من هم... من هم نهیبیتو رو م ی. مصطفنهیبیداره تو رو م دیدل من، مهش زینکن عز هیگر -

 ،یستیباشه تو تنها ن ادتیراحت برم.  التیخنده رو لبات باشه... بتونم با خ بندمیچشمام رو م یو وقت نمیتو رو شاد بب
 توئن! من هم هستم. دلبخن دنیچند نفر اون باال هستن که فقط منتظر د

 .شوندیم شیهاگونه یروانه شیهاحرف، خودش هم اشک نیگفتن ا با
 من بمو... شیپ دی. بایبر دینبا جاچینگو. تو ه یطورنیبا توروخدا ابا -

نافذ و سرشار از احساس  یکه اشک در آن حلقه زده است با نگاه ییهاو به چشم کندیام را نوازش محرف، گونه بدون
زجه  د،یشد یهاهی. با گرشومیو من وادار به حرف زدن م کندیقلب پرغمم سر باز م م،یهاهقهق انی. منگردیم
 :میگویو م زنمیم
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بدون  رمیمی. من میتنهام بذار گهید دیسخت بود بابا. تو نبا یلیخ شت؟یپ امیچقدر منتظر موندم ب یدونیبابا، م -
 یکه تو خونه باهام باز ییوقتا ادتهیواست بخونمشون؟  شهیفرصت م یعالمه برات نامه نوشتم پس ک هیتو. بابا 

 حرف دارم... پاشو... پاشو. یباهات کل نیکنارم بش اشوبره آخه؟ پ ادمیرو  نایا یمن چه جور ؟ییبابا یکردیم
 یرا که رو یو دست بندمیرا م میهاچشم یا. لحظهآورمیاما باز هم آن را به زبان مدار است؛ که حرفم خنده دانمیم

 .فشارمیام گذاشته است محکم مگونه
توانش با نوک  نیام بماند و او با آخرگونه یرو شیهالحظه متوقف شود و دست نیدارم که تا ابد زمان در ا دوست

مرا  دی. مهشیبلند شو یتخت لعنت نیاز ا دیبسته است. پدر، تو با میها. هنوز چشمکندیام را نوازش مانگشتانش گونه
 فینبودنت تعر یهااز سال تی! بلند شو تا براردیمینم یقهرمان چیه هاقصه انی. در پایترکم کن دیبه تو سپرد، پس نبا

 میهاناگهان گونه ؟یگذاریتنها م احساسیب یهاانسان نیا انی. چطور دخترکت را ممیبگو تیبرا میهایکنم، از دلتنگ
ام را گونه یدست گرید کنمیو احساس م ستدیایقلبم م یا. لحظهشوندیاند، سرد مگرم شده شیهاکه از نوازش

ناگهان دستش  کند؟یام را نوازش نمگونه شیهاواهمه دارم. چرا دست میهاباز کردن چشم ی. براکندینوازش نم
 .گذارمیام را ترک کند که من نمگونه ارید خواهدیو م شودیم نیسنگ

 نه، نه! بابا توروخدا بازم نوازشم کن... تنهام نذار بابا! -
 گاههیتک کیلحظه از اعماق قلبم نبود  نیاما از هماست؛  فتادهین یاتفاق چیکه ه میگویام در دل مو مد میگریم

او را به  خواهمیلب از خدا م ریطور که زو همان فشارمیام م! با شدت دستش را به گونهکنمیمحکم را احساس م
. شودیم یناگهان ته قلبم خال دنشیشده است! با د رید گریاما د کنم؛یرا باز م میهامن بازگرداند، با وجود ترس چشم

خسته شده  دنیاز تپ گریقلب او د شومیبوق ممتد دستگاه متوجه م دنی. با شنزنمینفس م. نفسافتدیبدنم به لرزه م
. افتدیم نیزم یبسته شده است. محبوبه رو شیهاچشم گریو او د زندیم ادینامش را فر زند،یم ادیاست و محبوبه فر

 یو زار گذاردیتخت م یو سرش را رو کندیاش بگذارد. کمر خم مآنکه دست در دست معشـ*ـوقه یمحبوبه به جا
. کشدیصورتش م یرا رو اشیشود، چادر مشک دهیکش نیزم یخرامان رو دشیآنکه تور سف یو به جا کندیم

را  دیام و سعروان، مات مات مانده ییهاو من با اشک دیگری. محبوبه مشوندیم سیخ میهااز اشک دیسع یهادست
. ستیاش نچاره یاما خواب ابد کنم؛ی. درک میدار اجیخواب بلند احت کیو به  یاکه تو خسته دانمی. مکنمینگاه م

 یکوچک کاندرآور. ت یبجنگ و آن را از پا اتیماریبا ب ،یدیمن کش یزندگ یکه برا یبلند شو، بلند شو و مثل زجر
 :میگویو م دهمیام مبه دستش که هنوز محکم آن را نگاه داشته

 بلند شو! -
 .زنمیم ی. لبخندکندیبا سخنم نگاهم م محبوبه

 ؟یی. بابا؟ بابایترسونیمن رو م یبلند شو دار ؟ییعه! بابا -
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پر بغض و لرزانم،  یصداو با  کنمیتا مرا در آغـ*ـوش کشد. ملتمسانه نگاهش م شودیم کمینزد انیگر محبوبه
 :میگویم دهیبردهیبر
 بشه. داریمحبوبه... بهش... بهش بگو ب -

 :میگویم یبلندتر ی. با صداکندیسکوت م محبوبه
 شه! داریبگو ب -
 .گذرمیسرم م یو تمام اتاق را رو زنمیم ادیمدام فر و
 کنه. دارشیب یکیشه! محبوبه تو بگو....  داریبهش بگه ب یکیشه،  داریشه.... بگو ب داریبگو ب -

تخت بلند شود و  نیا یدهد و از رو انیتلخش را پا یکه شوخ خواهمیو مدام از او م دهمیرا تکان م جانشیب تن
 چشم باز کند.

 حرف دارم باهات. تنهام نذار. یپاشو. پاشو من هنوز کل ؟یبابا، بابا بلند شو چرا چشمات رو بست -
که خود با تمام احساسش  یو محبوبه در حال کوبمیتخت م یرو میها. با مشتکندیگوش خودم را هم کر م میهاادیفر
 .فشاردیمرا در آغوشش م کند،یم هیگر
 ازت... کنمیپاشو. تو رو خدا نرو. بابا خواهش م ییتنهام بذاره. بابا دی. اون نبادیکن یکار هیتوروخدا  -
 .کنمیها التماس مو به آن کنمیها را نگاه مدکتر ،یشانیپر با
 کردم. داشیرو جز اون ندارم. من تازه پ کسچیبره، من ه دی. نذاردیتو رو خدا نجاتش بد -

 یو سرم را رو اندازمی. خودم را در آغوشش منمیبیاز او نم یحرکت چیو ه دهمیرا تکان م جانشیجسم ب گرید بار
 است. ستادهی. قلبش از تپش اگذارمیم اشنهیسـ*ـ
 .کشمیجسمش را در آغوشش م ترمحکم

حرف نگفته دارم. تنهام نذار، تنهام نذار... تو  یکردم... کل داتیازت پاشو... من تازه پ کنمیبابا، پاشو... خواهش م -
 .یبر دینبا

 میهارا بسته است. تقال شیهاچشم گریاما او د زم؛یری. اشک مزنمیهق مهق کنم،یبه خدا التماس م کنم،یم ناله
 :کندیمن، آرام آرام! دکتر دهان باز م یهاادیاست. او آرام است، بر خالف من و فر دهیفایب

 .گمیم تی. تسلقهیدق 13:11رفت. ساعت فوت  ایاز دن ماریمتأسفانه ب -
عمر بر دوشش، تنش رنجور و خاطرش  کی یاشک، خستگ سیصورتش، صورتش خ یبر رو رنگیآب ژنیاکس ماسک

اشک  یزمانه آرام گرفته است! کس یاز خستگ نجایا ینزند! پدر ادیفر یکس س،ی. هرودیبه خواب م گونهنیآزرده. او ا
 در آرامش بخوابد. دیبگذار زد،ینر

*** 
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است و هوا  رماهیاواسط ت. افتدیصورتم م یدستم رو یهی. سارمیگیم دینور خورش ریو ز کنمیرا دراز م میهادست
ام و چشم به آفتاب سوزان نشسته شودیم یپرورشگاه منته اطیسمت حکه به ییهاپله یشدت گرم است. روبه

. چندبار انگشتانم را باز و بسته کشدیم میهارخ چشم بهو درخشش را  تابدیم رحمیام. آفتاب سوزان تابستان بدوخته
 یمحوطه یو شلوغ اهویه ی. صداکندیو به صورتم برخورد م کندیعبور م میهاانگشت یال. نور، از البهکنمیم

 یانتها ی. به تاب خالرمیگیشدن به آفتاب م رهیو چشم از خ زنمیم یفضا را پر کرده است. لبخند یهمه ،یباز
. شدمیشغول خواندن کتاب مو خودم م نشاندمیآن م یرا رو یلیها لکه تابستان ی. همان تاباندازمینگاه م اطیح

 دارم. ادیرا به  شیهاحرف یهنوز کلمه به کلمه
اصاًل  ،یکنیم تیش من رو اذ. همهیکشتیمن رو م یداشت گمیجون متر. به محبوبهتر، محکم... محکمیال -
 .خوامینم
و مجدد  دهمیام قرار مچانه ریو دستم را ز گذارمیزانو م ی. آرنجم را روندینشیلبم م یرو یلبخند یلیل یادآوری با

 .رومیو به فکر فرو م شومیم رهیخ یبه تاب خال
 دن؟یبه هم رس -
 ا؟یک -
 .گهید یکرد فیکه داستانشون رو واسم تعر ییهمونا -
 شده بود. رید یلیخ گهیکه د دنیبه هم رس یوقت -
 .ادیبدم م نیغمگ یهااز قصه خوام،ینم -
 ها تلخن.قصه ی. بعضگهید هیطورنیخب ا -
 خب عسل بخور و بخونش! -

 .کشمیم یقی. نفس عمدیآیم میهابه لب خنده
 یو همگ ریرفتم و به سرنوشت و تقد میهایبلند پرواز یخود بسازم. برا یبرا یدیجد یمن رفتم تا زندگ زم،یعز یلیل
که بازگشتم، نه تنها به  ینبود. هنگام طورنیاما ا دانستم؛یم یلیخ کردمیم الیخ ،یپشت کردم. در اوج جوان نهایا

زبان من،  نیریرا هم از دست داده بودم، مثل تو! ش هازیچ یلیخ هابه آن دنیبودم، بلکه در راه رس دهینرس میآرزو
رو رفته در گچ ف ییخسته و پا یبر آن نشسته بود و با تن قیعم یکه زخم دهیرنج یکه با قلب ی! زمانامینیزم یفرشته

کرد.  میاز تنها هاتررفت و تن شمیکه از پ دی. سعیکه سراغش را گرفتم تو بود یکس نیآمدم، اول رونیب مارستانیاز ب
 یایدن ینیبیم ؟ینیبیرفتند! م نیکرده بودم با شکسته شدن تلفن همراهم از ب دایهم که در آن مدت پ یدوستان

 نیپروشگاه اول نیخارج شدم، ا مارستانیکه از ب یجانم. روز یلیل اورمیامروزه را؟ سرت را درد ن یهاارتباط بیعج
 نیجاست. ارزش اکه در آن کردمیالاقل فکر م ایجا بود که در آن یدخترک طربود که دلتنگش بودم. به خا ییجا
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. بله، آن دمیدیبود که تو را در آنجا م نیج، اپروشگاه تنها تفاوتش با جهنم خار نیا ،یکردیم زانیپرورشگاه را تو م
آمدم و تو را با  ری. من دیاز دست دادم هم تو بود میبه آرزوها دنیکه در راه رس یکس نیو آخر یدخترک تو بود

. از یااما تو اکنون خوشبخت شده د؛یچسبیبود که به تن من نم یاخود بـرده بودند. اصالً وصلت با آرزوها وصله
مطلعم. احتماالً تو اکنون با پدرومادرت در پارک در  یبه خوب شودیگرفتن م یبه سرپرست یکه برا ییهایریگسخت

هم  دی. شایزنیآن دو قدم م انیم ،یارا گرفته شانیهاکوچکت دست یهاکه با دست یدرحال ،یحال قدم زدن هست
اند. شده فیکث تیهاو لباس یاکرده یکی ینبست یگرد و سرخت را با خامه یهاو لپ یهست یدرحال خوردن بستن

و دلم  میایتو کنار ب یبا درد دور توانمی. مستمین فیمانند قبل ضع گری. چون دستمیاز بابت خودم نگران ن جانم،یلیل
. نکند یو دلتنگم شو یفتیب ادمیمن از جانب توست که مبادا به  یاز شاد بودنتت قرص است، اما جان دلم! تمام نگران

از هم دور  یناگهان گونهنیهم هم رسامیاست. من و ام یعیامر طب کی ایدن نیدر ا ییجدا ؟ینیبب بیآس یدور نیاز ا
 نیشدم و او دور و دورتر شد و من او را گم کردم! به هم ادهیپ نشیروز از ماش کی! میرا گم کرد گرید کیو  میافتاد
 گفتم،یاز بهزاد م شیو برا آمدیاز احوالش هم ندارم و هزاران حرف ناگفته با او دارم. کاش م یخبر چیو ه یسادگ
است! بگذار مخاطبم را  رسامیدارم و آن ام شگاهآمدنم به پرو یبرا یگرید لیو از محبوبه. راستش جز تو دل دیاز سع

 یهاپله یو رو میآیکه من هرروز م یکاش بدانجان، دارم. معشـ*ـوقه ریهم با ام یاندک حرف جان،یلیدهم ل رییتغ
که  ستییتنها جا نجای. آخر ایدر وارد شو نیتو، از ا یروز نکهیا دیبه ام زنمیو به در زل م نمینشیپروشگاه م نیا

رفتم تا پزشکت را  مارستانیام به بشکسته یکه بود با پا یو مشقت یبا هرسخت بارکیراستش  رم،ی. امیشناسیتو م
 رفته است. رانیکنم؛ اما گفتند که او از ا دایاز تو پ یبتوانم رد دیمالقات کنم تا شا

که مرا دوست داشته باشد  یآموختم، کس دیچرا؟ از تو و مهش یدانینشدم. م ریگیپ گرید م،یهایوجود هجوم دلتنگ با
هم در خاطراتش  دی. مهشیرا به من آموخت نیتو خود ا ؟یارد ادی! به ستیوجو نبه جست یازیبه دنبالم خواهد آمد. ن

دوست داشتنت را بسنجم و محک بزنم.  ی. اصالً بگذار کمدارمدست از لجاجت و گشتن بر بارنیگفته بود. بگذار ا
چه ! از ریآه ام کنم؟ینم یدر قصر بهزاد زندگ گریکه من د یدانینشود، تنها عذاب است! م نیقیکه  یدوست داشتن

او را  ینبلکه به خاطر اختالالت روا ست،یکردند؛ اما مجازات او زندان و مرگ ن ری. بهزاد را دستگیخبریب ییزهایچ
ها از من که محبوبه سال یزی. چمیآیمحبوبه به حساب م یکردند. من اکنون فرزند خوانده شگاهیآسا یروانه

و  خانهی. اکنون نه مانند قبل بکنمیم یگرمش زندگ یر خانه. کنار او دکردمیاش را رد مو من خواسته خواستیم
 داریها تا صبح بآن شب انیدارم و م ی. اتاق کوچکزنمیغلت م تثرو انیم یام و نه در قصر بزرگخانواده مانده

به دنبالم  ؟یشویرفت؟ که حالت خوب است؟ که دلتنگم م شیخوب پ اتیکه جراح کنمیو به تو فکر م مانمیم
و باز هم  ستمین دیسع یقیکه محبوبه بداند من دختر حق کردمیفکرش را هم نم ی؟حتیدانیم ر،یآه ام ؟ییآیم
که باعث مرگ  یپس مرا دشمنش بداند. دشمن نیز دیشا گفتمیبا خود م یگاه یرا خرج من کند! حت حبتشم
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و مراقبم هست.  داردیاز قبل مرا دوست م شیب ی، بلکه حتاز من به دل ندارد یاش شد؛ اما او نه تنها نفرتمعشــوقه
من عاشق  ناًیقی یرا دوست داشته باش یکس نیچن نیا د،یاگر تو هم مانند پدرم سع کنمیاحساس م یگاه ؟یدانیم

 به من داشته باشد. یاحساس نیچن زیمحبوبه ن دیاو هم خواهم شد! پس شا
 قاً ی. دقردیپذیم انیکه با آمدن تو پا ییای. روایو در کنارش شاد هستم، شاد و پر از رو کنمیم یاکنون با او زندگ من

 ام.را درآغوش گرفته امیحال من خوب است و زندگ ر،ی. امخواستیدلش م دیطور که مهشهمان
نگران تو  حال من خوب است؛ اما سخت دلتنگ و ،یدرسم را ادامه دهم و به دانشگاه بروم. آر خواهمیم راستش

بماند  میهاحرف یباق زم،یعز ری. امییایکه تو به دنبالم ب یروز دیبه ام زنمیو به در زل م نمینشیها مهستم. ساعت
ها در انتظارت پله نیا یدوخته شده. من همچنان رو لبپر از حرف است و  نهی. سـ*ـدمیکه تو را د یروز یبرا

زده آنها را خجالت نیاز ا شیو ب ای! بکشدیچهارچوب در از من خجالت م یکه گاه کنمیقدر به در نگاه مام و آننشسته
 بخوابانم؟ وارییدلم راهم الال یآرزو نیآخر دیبا ای ییآیمکن. تو م

*** 
را  یشخص ی. تو را به خدا اگر روزیخوانیام را مکه قصه ییتو را قسمت دهم! با تو هستم، تو خواهمیم یراست

 یبه پهنا شیهالبخند یدیشکل... اگر د یضیب یپهن و صورت ییهابا لب ده،یو کش یمشک یو ابرو با چشم یدید
دو خط کوتاه بسته شدند، اگر قدش  یبه اندازه شیهاو چشم دیاگر خند ند،ینشیصورت است و مثل جان به تنت م

من است. به او بگو که  یگم شده یمن است. معشـ*ـوقه رسامیبدان که او ام ،یدیبلند و چهارشانه بود، اگر او را د
حال نجات  نیو مرا از ا دیو خبرش را به من بده دییایالناز در همان پرورشگاه منتظرت نشسته است و شما را به خدا ب

 .دیده
 
 «انیپا»

 .1397مهر 24: سه شنبه، شروع

 .1398 بهشتیارد 4: دوشنبه، انیپا

 02:14: ساعت
 پدران فداکار. یمبه تما میتقد

 :(مهسا
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 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
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