
یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

1 
 

  

  یکمن کتپ: نامر

  یناریشدازرهش: هتشون



یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

2 
 

 شیرانی شهرزاد/نمکی پتک رمان

 ، داشـت  بغـض  و بـود  تنـگ  دلـش  ، عمـو  خانـه  بـه  آوردنـد  ، بـود  کـودك  وقتـی  ، را آیالر:  خالصه
 کـه  مـادر  و ببینـد  را دنیـا  دیگـر  نمیخواسـت  کـه  بابـایی  ، بابـا  بـراي  نگرانـی  و داشت مادر دلتنگی
ــراي ــه ب ــه همیش ــود رفت ــا از ب ــالر...دنی ــومن را آی ــه ه ــوش ب ــید آغ ــی کش ــار ناول ــومن ، ب  دل ه

 مـی  برادرانـه  هـومن  هرچقـدر  ، اش بزرگـی  روزگـار  تـا  کـرد  پـر  و کـرد  پـر  جـا  همـان  را کوچکش
ــالر ، بوســیدش ــه آی ــود اینگون ــومن ، نب ــراي را ه ــودش ب ــت خ ــومن و میخواس  را او هرگــز ه
ــالر...نخواســت ــم آی ــه روزي ه ــود دیوان ــش ، میش ــد آت ــه میزن ــودش ب ــه و خ ــا هم ــر ، دنی  دل مگ
 دوســت را آیــالر ، نکنیــد قضــاوت را آیــالر ؟ دارد طاقــت چقــدر سرنوشــت از مانــده بــاز دخترکــان

 ...باشید داشته

 همـان  هـم  ذهـنش  ، امـا  ذهـنش ...میکـرد  دنبـال  را حرکـاتش  ، لبخنـد  بـی  ، او بـه  بـود  شده مات
 ...مقابل صندلی ، رو به رو همان ، بود جا

 .هنش سرد بخور:  گفت و گذاشت مقابلش را غذا بشقاب راضیه

  ؟ ما با داره فرق اون غذاي:  گفت اعتراض با هومن ، زد راضیه به لبخندي

 .آیالر تربیتی بی خیلی:  خندید هومن ، برایش آورد بیرون را زبانش و برگشت خودش به

 ریــتم ، قلــبش بگیــرد آرام کــه خــورد ایــی انــدازه.بــرد هجــوم غــذا بــه و بــرایش داد تکــان دســت
ــد و شــود یکنواخــت نبضــش ــدرت همــه گرســنگی. بدهــد ســامان را افکــارش بتوان  را تفکــرش ق

 تصــمیم درسـت  نمیتوانسـت  لحظـه  آن و میکـرد  اش عصـبانی .آورد مـی  بنـد  را نفسـش  ، میگرفـت 
ــرد ــال و بگی ــدگی ، اص ــد زن ــوان! کن ــار را آب لی ــت کن ــاف و گذاش ــت ص ــومن. نشس ــد ه  لبخن

 شدي؟ آدم:  گفت و زد خونسردي
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 ! ماوهو:  گفت و زد زبان را دهانش دور

 .ایی کننده منزجر خیلی:  گفت و داد چین را اش بینی هومن

 .ممنونم بازم! چندشه درستش ؟ کننده منزجر:  گفت و کرد ایی خنده

 آب غــذا از بعــد باالفاصــله:  گفــت و زد دســتش روي ، رفــت آب لیــوان طــرف کــه هــومن دســت
 .بده.نخور

  ؟ هست هم پزشکی نکات به حواست:  گفت هومن ، شد بلند

ــه ایــی اشــاره و برگشــت ، در نــارک ــاي ســرتا ب  ، ســالمم ، کــه میبینــی:  گفــت و کــرد خــودش پ
 ...اینه هیکلمم

 ...نداره حرف:  گفت و گذاشت کنار را لیوان هومن

 را تلگـرام .برداشـت  را موبـایلش  و کـرد  پـرت  تخـت  روي را خـودش . رفـت  بـاال  هـا  پلـه  از و خندید
ــ عضــو کــه را مختلفــی هــاي گــروه و کــرد بــاز  دوســتان!  نبــود کســی از خبــري.کــرد نگــاه ، ودب

 هیچوقـت . غـذا  از بعـد  بـود  گرفتـه  خـوابش  ، هـا  عکـس  گـالري  سراغ رفت.البته نداشت هم زیادي
ــد ــذا از بع ــد غ ــا ، نمیخوابی ــروز ام ــی ام ــته خیل ــده خس ــود ش ــدنش!  ب ــه ب ــاید ن ــنش ، ش  و ذه

 بــا را او کــه هربــار. ودبــ رفتــه راه پیــاده را کجاســت نمیدانســت کــه جــایی تــا دانشــگاه از.روحــش
 ...میگرفت را وجودش کننده ناامید و بد حس این ، میدید کسی

 بــا سـلفی  ، خـودش  بـا  سـلفی  ، جمعـی  ، تکـی  عکـس  هـزار .شـدند  ردیـف  هـا  عکـس  و زد را رمـز 
 بـه  کشـید  محکـم  را دسـتش ...رسـید  گوشـش  تـا  و خـورد  سـر  چشـمش  کنـار  از اشک...دوستانش

 را هــاي عکــس هــم بـاز .خوابیــد پهلــو بـه .گرفــت ، بیــدنشخوا حالـت  از اش بینــی ، گوشــش کنـار 
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 ســپید و ردیــف هــایش دنــدان ، بــود خندیــده کــه رســید اش تکــی عکــس روي...جلــو و زد عقــب
 و دنـدانها  هـم  ،  کردنشـان  روکـش  بـراي  بـود  کـرده  هزینـه  چقـدر  پـیش  سال چند...میدرخشیدند

 ، داشـت  دوسـتش  ، بـود ن شـکلی  ایـن  اگـر  حتـی  ، را صـورتش  حـاالت  همـه  و چشـمها  ، موها هم
 بـا  عشـق  ایـن  ، دقیقـا  نمیدانسـت  کـی  از...بـود  گرفتـه  را تـوانش  عشـق  ایـن ...انتهـا  بـی  ، اندازه بی

 .بود شده عجین خون

 کـم  ،کـم  بالشـت  روي سـریدند  دانـه  بـه  دانـه  هـا  اشـک  ، رو بـه  رو بـه  خیـره  و کرد قفل را گوشی
 ...برد خوابش

 

 ...کن ولم:  زد غر و کرد اخم.ردک بیدارش ، میکرد لمس را بازویش که دستی

ــومن ــتر ه ــانش بیش ــدار:  داد تک ــو بی ــخره ش ــوري آب ، مس ــد نمیخ ــذات بع ــاي ، غ ــوابی می  میخ
 بجاش؟

 ...بخوابم میخوام ، هومن کن ولم:  گفت و کشید پتو زیر را سرش

 .ببینم شو بلند...جایی یه ببرمت میخوام شو بلند ، خوابیدي چهارساعت ، شیشه ساعت  -

!  هــومن دیــدن از دیرتــر ، بپوشــاند را صــورتش نتوانســت ، کشــید ســرش روي از  ناگهــانی ار پتــو
 پشـتش .کـرد  حـس  تخـت  روي را نشسـتنش  بعـد  کمـی  و شـد  سـکوت .رسـید  صورتش به دستش

ــه ــومن ب ــود ه ــود شــده خــم خــودش در و ب ــومن دســت.ب ــورتش روي ه ــورت ، نشســت ص  را ص
 کردي؟ گریه چی براي:  گفت و برگرداند
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 بایــد چـه .کـرد  حـس  را اشــک سـوزش  دوبـاره  ، شـد  خیـره  روشــن چشـمهاي  آن بـه  لحظـه  چنـد 
 بــی ، اخیــرش سـالهاي  ایــن گریـه  دلیــل میگفـت  چطــور ؟ میـداد  توضــیح را چیـز  چــه ؟ میگفـت 

 پـدري  و خـاك  زیـر  مـادري  بـه  اهمیتـی  ، نبـود  مهـم  بـرایش  یتیمـی  درد! نبود بودنش مادر و پدر
 دلیـل  نمیتوانسـت ...نمیـداد  حضـورش  از ناراضـی  ههمیشـ  عمـوي  زن بـه  اهمیـت  ، نمیداد نبود که
 :گفت و کرد درهم را هایش اخم...بدهد توضیح را هایش گرفتن دل

 ...همین... فقط خستم...نکردم گریه  -

ــاره ــه دوب ــده چان ــد برگردان ــومن ، ش ــمهایش ه ــک را چش ــرد باری ــمهاي ، ک ــوه چش  ، اش اي قه
ــاهش موشــکافانه ــد نگ ــد ، کردن ــه دســتش بع ــه ، مهربانان ــورتش دور ، برادران ــت ص ــت و گش :  گف

 ...سرمون به بخوره هوا یکم یجایی بریم ، بشور رو صورتت پاشو

 و کشـید  را دسـتش  هـومن . شـد  بلنـد  و کشـید  آهـی .گرفـت  آیـالر  طـرف  بـه  را دستش و شد بلند
 ...ایی آماده دیگه دقیقه پنج:  گفت بلند و داد هلش سرویس طرف به

ــایی بــرو  بیــرون و کــرد خشــک ، شســت را صــورتش.شــد ســرویس وارد و کــرد نثــارش باب
 را موهــایش ، پوشــید مشــکی بلــوز همــان روي را مشــکی مــانتوي ، کــرد عــوض را شــلوارش.آمــد

 ، میانشـان  زد چنـگ ...صـاف  ، بودنـد  پررنـگ  اي قهـوه . کـرد  صافشـان  و کشـید  دسـت  آینـه  جلوي
 صـاف ...نبـود  هیجـانی  ، نبـود  ایـی  گـره  ، کنـد  اسـتفاده  شـانه  عنـوان  بـه  میتوانسـت  هم دستش از

 بـی  ، زد کمرنگـی  رژ...بـود  نخـورده  دردش بـه  زیبـایی  ، نداشـت  اهمیتـی  بـرایش  ؟ بـود  زیبـا ...بود
ــواس ــه رژ ح ــال و زد گون ــکی ش ــاي روي را مش ــازش موه ــداخت ب ــانی ، ان ــی از را اش کت  جاکفش

 نشسـت .پوشـید  مـی  کفـش  ، بـود  ایسـتاده  در کنـار  هـم  هـومن .رفـت  بیـرون  و برداشت اتاق داخل
ــار صــندلی روي ــد ســمت دســتش ، را دیگــرش لنگــه و پوشــید را کفــش و شــد خــم ، در کن  بن
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 و نشســت لــبش روي کمرنگــی لبخنــد.بســت را بنــد ، کنــارش نشســته هــومن ، هنــوز بــود نرفتــه
 .مرسی:  گفت

 روزي همـان  از...بسـت  مـی  را کفشـهایش  بنـد  همیشـه  هـومن  امـا  ، نداشـت  خوشـی  صـورت  شاید
ـ  در کوله کیف با که  درك کـه  روزي همـان  از ، بـود  شـده  بـزرگ  خانـه  ایـن  وارد بغـض  بـا  ، شبغل

 فهمیــده کــه روزي از ، کــرد نخواهــد زنــدگی اطـرافش  دخترهــاي از هیچکــدام مثــل  ، بــود کـرده 
ــه را دنیــا هــاي محبــت بیشــتر نــیم بــود  کــه روزي همــان از ، انــد گرفتــه او از اجــازه بــی و زور ب

 ...میزد حرص محبت براي درونش

 متفکـــر و عمیـــق اینقـــدر هـــرروز...شـــد بلنـــد او همـــراه آیـــالر چشـــمهاي و یســـتادا هـــومن
 از ، یکبــار مــاه هرچنــد...نمیکــرد مــرور خــودش بــراي را هــایش بــدبختی اینقــدر هــرروز...نمیشــد

 ، خوشــبختی ، میفهمیــد و میخــورد تکــانی ، آمــد مــی یــادش تــا افتــاد مــی بایــد هــا اتفــاق ایــن
 ...شودنمی او نصیب دارند همه که آنطور

  خـاص  قرارهـاي  مخصـوص  هـاي  بلـوز  کـرد،  نگـاه  بـود  پوشـیده  را مرتبـی  بلـوز  که هومن به دوباره
 پـس  بـود  معارفـه  جلسـه ...پسـندیدند  مـی  پـیکش  و شـیک  دخترهـاي  دوسـت  که بلوزهایی آن از ،
ــاول و ســیاه دســت و کشــید آهــی!   ، روزش آن متــورم افکــار همــه روي کشــید را ذهــنش زده ت

 :  گفت و شد ماشین سوار

 ؟ آخه بدي نشون دخترات دوست همه به منو تو داره الزامی چه  -

 هسـتی  خاصـی  شـخص  اون تـو :  رفـت  بیـرون  خانـه  بـاغ  پارکینـگ  از عقـب  دنـده  و خندید هومن
 وقتـی  کـه  خوشـگلی  و داشـتنی  دختردوسـت  همـون  ، بـدي  آشـتی  اونـا  بـا  منو باید لزوم مواقع که

 ...شمال بریم بذاره بابا تا باشه باید که همون...میده دلداریشون ، شکستم رو دلشون
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 ...برام نمیکنی اوکی که رو پسرهام دوست ؟ میرسه من به چی:  گفت و برد باال را ابرویش

 ...پرو ؟ چی دیگه:  کرد اخم هومن

 خـودت  روي بـه  نمیخـواي  تـو  حـاال ...دارم پسـر  دوسـت  بـاالخره  منکـه ...زورگـو :  گفـت  حوصله بی
 ...خودته مشکل بیاري

 .حرفا این از نمیاد خوشم.آیالر نگو پرت و چرت:  کرد نگاهش چپ چپ هومن

 بیاد؟ خوشم تو دختراي دوست چی از باید من اونوقت...نمیاد خوشم:  آورد در را ادایش

 !میکنی مراعاتشونم خیلی که نه:  خندید هومن

 .خیلیه ، میام همینکه:  گفت و کرد نگاه بیرون به

 یکـی  ایـن  امـا  ، بـاش  نداشـته  رو خـودت  تفریحـات  نمـیگم  مـن :  گفـت  نهـوم  بعد و سکوت کمی
 ...میکنه پیدا تداخل بودنم مرد با...  خدایی نمیشه... یجوریه...حداقل نگو من به رو

 .نمیگم بهت.باشه:  گفت و گرفت اش خنده

 .سمتش نرو اصال:  کرد اخم دوباره هومن

 .نمیرم ، باشه:  خندید تر تلخ

 .عسل ، منی عسل:  گفت و کشید را اش گونه

 کمــر دختــر ، رسـیدند  وقتــی.نـزد  حرفــی و کنـد  پیــدا نجــات اش گونـه  تــا کشـید  کنــار را سـرش 
 را هــومن دخترهــاي دوســت بایــد کــی تــا...کشــید خســتگی از آهــی ، دیــد کــه را زیبــا و باریــک
 میکرد؟ تحمل
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 ...دیگه نکن اذیت...هومن:  گفت و داد گوشش کنار را روشنش اي قهوه موهاي دختر

:  گفـت  هـومن  بـه  رو و کشـید  ایـی  کالفـه  نفـس  ؟ هـومن  داري صـبري  چـه  ، بست را چشمهایش
 نمیاد؟ نیما

 کجاست؟ نمیدونم ، میاد گفت چرا:  گفت و گذاشت زمین روي را اش چاي لیوان هومن

 .بکشی نبینم:  گفت و زد دستش روي هومن که رفت قلیون شلنگ سمت به دستش

 !میکشم داري؟منم چیکارش جان هومن:  گفت بهناز که کند اعتراض خواست

 مربــوط مــن بــه ، عزیــزم داري دوســت هرطــور شــما:  گفــت و کــرد باریــک را چشــمهایش هــومن
 .نداره حق ، ایشون اما ، نمیشه

 .بابا برو:  گفت و گرفت لجش

ــان دود عمیــق ــه را قلی ــه ب ــان از و کشــید ری ــرون دود می ــده بی ــانش از آم ــه ده  اخــم و هــومن ب
ــای ــاه شه ــرد نگ ــرویش.ک ــاال را اب ــاه و داد ب ــومن نگ ــان را ســرش هــومن. داد پاســخ را ه  و داد تک

 . نداد اهمیتی هم باز ، کرد نثارش لب زیر پرویی

 خبر؟ چه:  گفت و زد بازویش به نیما.شد باز کمی دلش ، نیما رسیدن با

 خوبه؟ عمه خبر؟ چه تو...دیگه دانشگاه و درس ، هیچی:  گفت و شد نزدیک نیما به کمی

 کــرد ســعی و زد لبخنــدي.کشــید بیــرون دســتش از را قلیــان شــلنگ و داد تکــان را ســرش نیمــا
 ، آمـد  نمـی  خوشـش  جلـف  کاراهـاي  ایـن  از. ندهـد  اهمیتـی  هـومن  گـوش  کنـار  بهنـاز  پـچ  پچ به
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 ایـن :  کـرد  زمزمـه  گوشـش  کنـار  و کـرد  اشـاره  هـومن  بـه  بدجنسـی  بـا  که کرد نگاه نیما به دوباره
 !آورد نمی جمع تو هاشو دوست هومن ؟ جدیه ؟ کیه دیگه

 .  هست حتما ، نمیدونم:  گفت و کرد اخم

 زمزمــه کـم  هـم  عمـو  زن ، بـود  سـالش  سـی  ، نبـود  سـال  و سـن  کـم  هـومن  ؟ یعنـی  بـود  جـدي 
 بیاورد؟ طاقت میتوانست چطور ؟ میکرد ازدواج هومن اگر...بود نکشیده پیش را ازدواجش

 ســرحال امشـب؟  تــو چتـه :  گفــت و شـد  خـم  طــرفش بـه  ، ردآو خــودش بـه  دوبــاره نیمـا  صـداي 
 نیستی؟

 .اومدم نمی کاشکی ، ندارم حوصله:  گفت و انداخت باال را اش شانه

 خوبه؟ ؟ هان ، بریم بپیچونیم بعد بشینیم یکم:  گفت بعد و کرد نگاهش کمی

 .باشه:  گفت و داد تکان سر

 کـرد  سـعی  و بسـت  چشـم ...بـود  يچیـز  همیشـه  امـا  باشـد  خـوش  هـومن  بـا  را امشـب  میخواست
 . آمد می بیرون غم فاز این از زودتر کاش اي.نکند فکر

 سـمت  بـه  را دسـتش  نیمـا  ، میخوردنـد  چـه  شـام  بـراي  پرسـید  هـومن  وقتی ، چاي خوردن از بعد
 دیـر  ، کـنم  خریـد  مامـان  بـراي  بایـد ...ات اجـازه  بـا  بـرم  مـن  هـومن :  گفت و برد ماشینش سوییچ
 .میشه

 میاي؟ هم تو:  گفت و کرد نگاه آیالر به بعد

 .دارم خرید منم...آره:  گفت و شد بلند
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  آیالر؟ کجا تو:  گفت و صورتش روي نشست اخم بعد کرد نگاهشان زده حیرت هومن

 بــرم مــنم:  گفــت و ســراند کفــش گوشــه را بنــدهایش و کــرد پــا بــه را هــایش کتــانی ســرعت بــه
 .دارم خرید...دیگه

 .جون بهناز خداحافظ:  گفت و حسش یب صورت و بهناز به کرد رو

 را دسـتش  هـومن  کـه  بـرود  نیمـا  سـر  پشـت  تـا  برگشـت  آیـالر  و گفـت  لـب  زیـر  خداحافظی بهناز
 مثـل  ؟ میـري  داري کجـا :  گفـت  اخـم  همـان  بـا  هـومن  و گرفتنـد  فاصـله  تخـت  از کمـی  ، گرفت
 ...ها بود تو براي امشب برنامه اینکه

 ئنی؟مطم:  گفت و بست نقش لبش روي پوزخندي

 بـراي  امشـب  برنامـه  تـو  جـون :  گفـت  و شـد  مهربـان  چشـمهایش  بعـد  ، کـرد  نگاهش کمی هومن
ــو ــود ت ــه زدم زنــگ ، ب ــه نیمــا ب ــا ک ــایی ســه هــم ب ــریم ت ــاز یهــو ، ب ــم گفــتم و زد زنــگ بهن  اون

 ...واقعا ببینیش میخواستم...بیارم

 .هست خوشگلم.میاد بنظر خوبی دختر...میدونم:  گفت و داد فرو سختی به را دهانش آب

 .میریم میشیم بلند االن کن صبر:  گفت و فشرد را دستش هومن

 .میریم دوتایی دیگه شب یه ، میرم نیما با ، نه:  گفت و آورد بیرون را دستش

 .باشین مواظب:  گفت و داد تکان را سرش ، بود شده ناراحت هومن

 ، روزهـا  ایـن .کشـید  هـم  رد را صـورتش  همـه  بغـض . شـد  دور دیگـري  نگـاه  بدون و گفت ایی باشه
 جـانش  دیگـر  روزهـا  ایـن  ، روزهـا  ایـن .کننـد  دوري او از دیگـران  تـا  میکـرد  دور را خـودش  بیشـتر 
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 دلـش  هـم  بـاز  نشسـت  کـه  اسـپرتش  ماشـین  در نیمـا  کنـار . نداشـت  حوصله ، بود رسیده لبش به
 :  گفت و کرد درهمش رخ نیم به نگاهی نیما.نشد باز

 ...میشی شکلی این تو میشه گرفته حالم الاص...امشب تو چته بابا اي  -

 .بشه گرفته حالت شبم یه سرحالی هرشب حاال:  گفت و زد جانی بی لبخند

 .عزیززززززمم شی سرحال یجا میبرمت حاال:  گفت و خندید نیما

 و دویــد هـایش  رگ میـان  هیجـان  ، داد مــانور هـا  ماشـین  میـان  و کــرد بیشـتر  کمـی  را سـرعتش 
 ؟ پیست میري:  گفت

 .میشناسم یجایی ، دوره خیلی نه که پیست خود حاال:  گفت و داد تکان را سرش نیما

 حــبس ســینه در را نفســش و بســت را کمربنــدش ، گرفتنــد قــرار خلــوت نســبتا جــاده در وقتــی
 جـا  کمـی  نیمـا .کنـد  نظـر  صـرف  هیجـانش  از نمیتوانسـت  ولـی  میترسـید  سرعت از نهایت بی.کرد

 .نبشی محکم:  گفت در و شد جا به

 

 بــه صــدا پــر آفــی تیــک بــا را ماشــین نیمــا.چســبید را در دســته و داد تکــان تنــد تنــد را ســرش
 انگـار  کـه  هـوا  و بـود  سـیاه  کـه  شـد  خیـره  رویـش  بـه  رو جاده به ، گرفت سرعت و آورد در حرکت

ــکافتنش ــه را ش ــم ب ــد چش ــور ، میدی ــراغ ن ــاي چ ــار ه ــاده کن ــد ج ــی مانن ــراق خط ــیده ، ب  کش
 بـود  غـم  ، آمـد  مـی  تـر  بـاال  و بـاال  شـکمش  میـان  چیـزي  ، میشد بیشتر هرچقدر سرعت...میشدند

 بـا  میخواسـت ...فشـار  اینهمـه  از شـود  خـالی  و بزنـد  فریـاد  میخواسـت ...تـرس  یـا  هیجـان ...عشـق  یا
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 امـان  بـی  چـرخش  و نیمـا  آخـر  حرکـت  بـا  ، بشـود  کنـده  زمـین  از هواپیمـا  مانند برود باال ماشین
 ...بست را یشچشمها و کشید وحشت از جیغی ، ماشین

 تمـاس  نیمـا  بـا  هـومن  و بـود  نـداده  را هـومن  هـاي  تمـاس  جـواب . شـد  بیـدار  عمه صداي یا صبح
 ، میکـرد  چـک  را گوشـی  داشـت  حـاال ...اسـت  خـواب  بگویـد  بـود  کـرده  اشـاره  نیمـا  بـه .بود گرفته
 ؟ تو چته شدي؟ روانی:  بود داده سمس هومن

 ؟ عمه خونه بري گفت کی:  بود زده تلگرام در بار این دوباره

 .نرفتم که غریبه خونه:  کرد تایپ و گرفت حرصش

 صــبح عمــه بــه. رفــت بیــرون اتــاق از و کــرد پــرت تخــت روي را گوشــی ، هــومن ندیــد را جــواب
 رو نیمـا  ، چیـدم  صـبحانه  ، عزیـزم  بـرم  قربونـت :  گفـت  و زد لبخنـد  دیـدنش  بـا  عمه ، گفت بخیر
 .بخوره بیاد کن بیدار هم

 نمیخواسـت .آمـد  بیـرون  و شسـت  را صـورتش .رفـت  بهداشـتی  رویسسـ  طـرف  بـه  و گفـت  چشمی
 نیمـا :  گفـت  جـا  همـان  از ، آمـد  بلنـدي  هـوم  صـداي  ، زد در بـه  ضـربه  چند ، بشود نیما اتاق وارد
 ...صبحانه بیا

 شنیدي؟:  گفت و زد در به دوباره ، نداد جواب نیما

 ... بابا تو بیا:  گفت ایی خفه صداي با نیما

 تمیــزش  اتــاق بــه نگــاهی.دیــد ژولیــده و هــم در تخــت میــان را نیمــا و کــرد بــاز را در تردیــد بــا
 ؟ میگی چی:  گفت و کرد باز را چشمهایش نیما ، انداخت

 .صبحانه بیا گفتم  -
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 ...حاال میام:  گفت و گذاشت بالشت روي را سرش دوباره نیما

 تمیزه؟ اتاقت اینقدر چرا میگم:  گفت و خندید

 .ام تمیزي پسر من چون : گفت بالشت میان از

ــه حــالی در ــاق از ک ــارج ات ــت میشــد خ ــکی:  گف ــم کاش ــومن یک ــاد ازت ه ــره ی ــه ، بگی  از همیش
 ...اتاقش

 نگـاهش  غلـیظ  اخمـی  بـا  همیشـه  مثـل  ، مانـد  نیمـه  عـنقش  و عبوس عمه شوهر دیدن با حرفش
 و ددا سـردي  بـه  را جـوابش .کـرد  سـالم  و داد فحـش  عمـه  خانـه  در مانـدن  بـراي  خودش به.میکرد
 نیمـا  بـود  قـرار  انگـار  ، خـودش  بـه  پیرمـرد  نگـاه  نـوع  از میخـورد  بهـم  حـالش . شد آشپزخانه راهی

ــور را ــد را ایــن هــم او و کنــد ت ــه! میدان ــاق ب ــه برگشــت مهمــان ات ــال ب ــومن ، اش گوشــی دنب  ه
 اش جـین  شـلوار  جیـب  داخـل  را گوشـی  عصـبی . بـود  نـداده  جـواب  ولـی  بـود  خوانـده  را پیغامش
ــانی لبخنــد ، ریخــتن چــاي حــال در عمــه.فــتر بیــرون و گذاشــت  از معــذب ، کــرد نثــارش مهرب

 و آمـد  هـم  نیمـا  بعـد  کمـی .کـرد  گـرم  اش گـوش  بـا  را سـرش  و نشست میز پشت عمه شوهر نگاه
 بودي؟ کجا دیشب:  پرسید عمه شوهر و گذاشت مقابلشان را ها چاي عمه.کرد سالم

 .مبودی بیرون آیالر و هومن با:  گفت و کرد اخمی نیما

 ؟ چرا نیومد هومن پس  -

 ؟ شد شروع جواب و سوال:  گفت و فرستاد بیرون را نفسش نیما

 .بخورید رو صبحانتون:  گفت آرام و گزید را لبش عمه

 ...آخه باشی نگران که نمیدي تو رو ماشین بنزین این پول:  گفت دوباره عمه شوهر
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 ؟ بابا نه ای میکنی ول:  گفت و انداخت میز میان را نان تکه نیما

 کسـی  صـبحانه  آخـر  تـا .  داد فحـش  خـودش  بـه  دیگـر  بـار  آیـالر  و فشـرد  را شوهرعمه دست عمه
 و شـد  بلنـد  سـرعت  بـه . روان دنبـالش  بـه  بعـد  کمـی  عمـه  و شـد  بلنـد  بالفاصـله  نیما ، نزد حرفی
ــوان ــا لی ــرد جمــع را ه ــل و ک ــت ســینک داخ ــپزخانه از خواســت.گذاش ــرون آش ــرود بی ــه ب ــا ک  ب
 ؟ بله:  گفت و برگشت.بست را هایش چشم اش هرعمهشو صداي شنیدن

 ! نبود باهاتون هومن دیشب:  گفت و زد میز روي ضربه چند هایش انگشت با عمه شوهر

 .خونه رفت  -

 ؟ نرفتی باهاش چرا  -

  ؟ اینجا اومدم چرا اینه منظورتون:  گفت و کرد اخم

ــنم ، مجــردي دختــر تــو:  گفــت و کــرد بیشــتراخم شــوهرعمه  اینجــا آمــدتون و رفــت ، بعــذ ای
 ...من پسر براي هم تو براي هم...میاد در حرف برات...میشه بد خودت براي

ــاهش ــرانه را نگ ــت مس ــه دوخ ــردي ب ــه م ــش ک ــل را دل ــت مث ــاي پوس ــذي گردوه ــرد ، کاغ  خ
 بـود  آنهـایی  همـه  حـرف  ، او حـرف  ، مـردم  آن همـه  میـان  از بـود  شـده  نماینده که مردي...میکرد

 ...بود او آنچه جز چیزي هر ، پسرشان براي میخواستند دختري و عذب داشتند پسري که

 :  گفت و زد پس را بودنش دخترانه خاصیت بی هاي اشک ، داد باال را اش چانه

 ...میبندم خودم هم رو فامیل هاي زن مفت حرف دهن ، منه برادر مثل شما پسر  -
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:  گفـت  دوبـاره  و بسـت  سـختی  بـه  را بـازش  نیمـه  دهـان .  میکـنم  شـروع  تـو  از:  بگوید میخواست
 .اجازه با

 بـه .کنـد  ناراحتشـان  نمیخواسـت  کـه  نیمـایی  و بـود  ایـی  عمـه  ولـی  داشـت  دیگـر  حرفهـاي  خیلی
ــداخت دوشــش روي را کــیفش ، پوشــید مــانتو بــرق مثــل و برگشــت مهمــان اتــاق ــا و ان  عجلــه ب

ــش ــید کف ــدها ، پوش ــل را بن ــتاد داخ ــه از و فرس ــه خان ــارج عم ــد خ ــوز. ش ــواي س ــاییزي ه  ، پ
ــد هجــوم ، شــده فرامــوش هــاي اشــک و ســوزاند را چشــمش ــرون جیــبش از را موبایــل.آوردن  بی

 از شـد  کـه  دور.شـوند  رهـا  تـا  کـرد  بـاز  را هـا  اشـک  بنـد  ، تلگـرام  در هومن پیغام دیدن با و کشید
ــه ــاره و جــدول روي نشســت ، عمــه خان ــرات مــن از غیــر هــیچکس:  خوانــد را پیغــام دوب  آشــنا ب
 .االن دنبالت میام ، جان آیالر نیست

 ، بـود   هـومن  ، آشـناهایش  همـه  آشـناي . شـد  خیـره  آسـمان  بـه  و فشـرد  اش سـینه  بـه  را گوشی
 امـانش  بـی  اصـرارهاي  و اش خالـه  یـک  همـان  نـه  و فشـارش  تحـت  هـاي  پدرانـه  همـه  بـا  عمو نه

 ...رفتن براي

 دم مـن :  گفـت  ومنهـ  نشـده  خـارج  کالمـی  هنـوز  ، داد جـواب  و دیـد  را هـومن  نام ، لرزید موبایل
 .بیرون بیا.ام عمه خونه

 .هجده کوچه...ترم پایین کوچه تا دو ، هومن بیرون اومدم من:  گفت و کشید نفسی

ــزد دیگــري حــرف هــومن ــالر و زد زنــگ نیمــا ســرش پشــت.شــد قطــع تمــاس و ن  تمــاس رد آی
 غصـه  پـر  ايصـد  آن بـا  بزنـد  حـرف  نمیخواسـت  االن.نیمـا  بیچـاره  ، باشـد  دلخور نیما از که نه.کرد

ــا و کنــد شــک نیمــا کــه...بغــض و  فــداکار اینقــدر اینکــه نــه ، بیانــدازد راه جنجــال عمــه شــوهر ب
 . نداشت هم را عمه ناراحتی طاقت...باشد
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 کنــار کمرنــگ خــط ، خرمــاییش ابروهــاي اخــم. کــرد نگــاه همــانطور ، هــومن ماشــین دیــدن بــا
 پـا  شـان  خانـه  بـه  اول روز یوقتـ  کـه  ایـی  خنـده  همـان ...میشـد  بیشـتر  خنـده  وقـت  کـه  لبهایش

 هــیچکس...میگفــت دروغ کــه لبهــایی و نمیخندیــد کــه چشــمهایی ، بــود داده تحــویلش گذاشــت
ــومن ــدازه را ه ــودش ان ــناخت خ ــیچکس ، نمیش ــب در ه ــداري ش ــا بی ــایی و ه ــایش تنه ــل ه  مث
 مــادر شــان همــه ، کننــد قضــاوتش و باشــند رحــم بــی اینقــدر میتوانســتند چطــور ، نبــود هــومن
 نمیسوخت؟ دلشان ، پدر و داشتند

 کــه آمــد یــادش را روز یــک.  شــد تمــام طــاقتش ، هــومن شــدن پیــاده بــا همزمــان و شــد بلنــد
 جــا آغوشــش میــان...بــود آمــده هــومن هــم روز آن و بــودش رنجانــده ، بــود گفتــه چیــزي کســی
 میــان از قلــبش بــه کنــد پیــدا راه شــاید تــا شــد جمــع ، چســباند هــم بــه را دســتهایش و گرفــت
 دسـتهاي ...شـدند  روان هـا  گونـه  روي مـیلش  بـرخالف  ، اش بسـته  یـخ  و آرام هـاي  اشـک ...پیراهن
ــومن ــرش در ه ــد ب ــل و گرفتن ــان مث ــودکی دور روز هم ــه ، اش درک ــودش ب ــردش خ ــام...فش  تم

 ...آغوش این...دستها این میشد چه ، لرزید و شد حسرت وجودش

 نثــارش را داشــتنی دوســت هــاي اخــم ، کشــیدش عقــب و پیچیــد بــازویش دور هــومن دســتهاي
 :  گفت و کرد

 آیالر؟ کرده اذییت کی  -

 سـرش  ، نرسـد  هـومن  صـورت  بـه  و نیاینـد  بـاال  تـا  کـرد  گـره  هم در و برد عقب را دستهایش آیالر
 :  گفت و داد تکان را

 ...هیچکس  -
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 اونجـا  نمـون  نگفـتم  ؟ گفـت  بهـت  چیـزي  ؟ عمـه  شـوهر :  گفـت  دوبـاره  و داد تکـانش  کمی هومن
 خوشـم  دنـدگیت  یـک  ایـن  از اصـال . بـرو  بـذار  مـن  بـه   خبـر  بـی  اونوقـت ...میگم که ممیدون من ؟

 .نمیاد

 ...دیگه قبرستون یه برم برگردم بزنی بهم غر میخواي:  گفت و کشید عقب را خودش کمی

 .بشین برو. پرو ، تو میکنی بیخود:  گفت و کشید را دستش دوباره و شد عصبانی هومن

 و بودنــد کــرده ســکوت. نشســت و رفــت دیگــر طـرف  بــه و کــرد پــاك آســتین بــا را هــایش اشـک 
ــومن ــوز ه ــبانی هن ــود عص ــالر ، ب ــه آی ــرد گری ــر نمیک ــی دیگ ــر ول ــاهی از ه ــی گ ــاال را اش بین  ب

 بـه  را پـروایش  بـی  نگـاه  اخـم  بـا ...گرفـت  طـرفش  بـه  و برداشـت  دسـتمالی  هومن باالخره.میکشید
 : گفت و تبس نقش هومن صورت در لبخند از کمرنگی رد...دوخت هومن

 .شد بد حالم کن فین  -

 اش بینــی روي را دســتمال ، اضــافی وصــداي ســرو بــا و بلنــد و گذاشــت کنــار را خجالــت
 ... اه اه:  گفت و کرد ایی خنده هومن.کشید

 ...دماغو ببینم بغلم بیا:  کرد اشاره و کرد باز را دستش بعد

 هـم  بـاز  میخواسـت .شـد  خـم  طـرفش  بـه  و کـرد  نگـاه  بهشـتش  درب ماننـد  شـده  بـاز  دستهاي به
 و میمانــد تــازه هــا آغــوش ایــن بــا ، درد ایــن ، زخــم ایــن...کنــد گریــه و کنــد پیــدا خلــوتی جــاي
 مـد  از آدمهـاي  مثـل  ، هـا  قـدیمی  مثـل  بایـد  ، بودنـد  نوشـته  اینطـور  را سرنوشتش ، نمیشد خوب
 ...میشد پسرعمویش عاشق ، افتاده
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 جمعـه  معمـول  طبـق .کـرد  نگـاه  پونـه  بـه  تادهفرسـ  نشـده  سـین  پیغام به و زد غلطتی تختش روي
 ، میدانسـت  هـم  آیـالر  ، ننشـیند  دلـش  بـه  غـم  تـا  نمیگفـت  آیـالر  بـه  ولـی  ، بـاغ  بودنـد  رفتـه  ها

 موبایـل .میشـد  بیشـتر  فکـرش  بـا  دوسـت  بـه  محبـتش  امـا  وجـودش  به میماند حسرت هم همیشه
 سـالم  و کـرد  رقـرار ب را تمـاس  و داد بیـرون  را نفسـش ...شـد  روشـن  و خـاموش  نیمـا  اسـم  و لرزید
 !دادي جواب ، عجب چه:  گفت ایی گرفته صداي با نیما.کرد

 .بود بند دستم ندم؟ جواب چی براي:  گفت و کرد ایی خنده

 اخه؟ چی یعنی ، اي بچه مگه زشته، کارت:  گفت دلخور نیما

 بگــو بخــواه معـذرت  عمــه از ، میـزدم  زنــگ خـودم :  گفــت ، بالشــت لبـه  بــا کـردن  بــازي حـال  در
 .داشت عجله.رفتم دیگه اومد ومنه

 را چیـز  همـه  ؟ جـان  نیمـا  اسـت  نیـاز  چـه  " چـه  یعنـی  میدانسـت  را سـکوتش  ، کـرد  سکوت نیما
 "...است اعصاب کنکاش گفتنش ، میدانی تو و میدانم من

 .داد مزه بهم خیلی ، پیست بریم دیگه یبار:  گفت دوباره آیالر

 بـذار  ، نیسـت  ردیـف  هنـوز  ماشـینم  تـازه  ، یممیـر  آره:  گفـت  و گرفـت  رنـگ  کمـی  ، نیمـا  صداي
 .دنیاست لذته اصل ، مسابقه میبرمت شه اوکی

 .ام پایه...بریم باشه:  گفت و خندید

 ، آیــالر نبــودن دلخــور از شــدن مطمــئن بــراي ، کلمــه چنــد از بعــد و کــرد ایــی خنــده هــم نیمــا
 عمـو  زن خـانواده  امـروز .بـود  رفتـه  سـر  اش حوصـله  ، نشسـت  کالفـه  و شـد  بلنـد .کـرد  خداحافظی

 همـراه  روزهـا  آن وقتهـا  بعضـی ...کسـی  خانـه  یکبـار  ایـی  هفتـه  هـاي  مهمانی این از ، داشتند دوره
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 خواسـته  خـدا  از هـم  او و نشـد  اصـراري  بعـد  بـه  یکجـایی  از ، کـم  کـم  اما ، میرفت هاله و عمو زن
 کنایـه  همیشـه  ، هـومن  هـاي  خالـه  از یکـی .  نداشـت  دوستشـان  ولـی  نبودنـد  بـدي  آدمهاي.نرفت

ــود زیبــایی زن ، میکــرد بــارش  را او داشــت دوســت.باشــد او شــبیه داشــت دوســت کــودکی از و ب
 یکبـار ...کنـد  مرتـب  را لباسـش  بـارش،  ظرافـت  زیبـایی  بـا  و بکشـد  آغـوش  در دختـرش  ماننـد  هم

  " خوشگلی خیلی شما " گفت باالخره و رفت جلو ، شد قدم پیش خودش آیالر

ــداي ــرذوق ص ــانش و پ ــ در ، هیج ــد شگوش ــمهاي...پیچی ــرش چش ــر ، منتظ ــدي منتظ  از لبخن
 ، کــرد او بــه تلــخ و سـرد  نگــاهی بــاال آن از هــومن خالـه  امــا...میــزد دختــرش بـه  کــه نــوع همـان 

 ...رفت دیگري جاي به و کرد نگاه دیگري جاي به و داد انحنا کمی را لبش

 ، بچگـی  امتمـ  بـا  ، نـه  هـم  غـرورش  شـاید  و بـود  شکسـته  غـرورش  ، نشـد  ظـاهر  مقـابلش  شب تا
 و هـا  نداشـتن  دوسـت  ، آن از بعـد ...بـود  خوانـده  زن زیبـاي  چشـمهاي  از را نداشـتن  دوسـت  اشعه

ــاز هــومن ، گرفتنــد او از را کــودکی...میکــرد خشــک را وجــودش ریشــه ، شــان اشــعه ــد ب  ، گردان
 ...بود خدا از همه تصورات فانتزي نور همان هومن

 آن کــه هــر و بهنــاز و شــوهرعمه بــه فرســتاد نفــرین و کــرد پــاك خشــونت بــا را زده نــیش اشــک
 صـاف  را پیـراهن  ، ایسـتاد  آینـه  مقابـل  و کـرد  عـوض  را لباسـش . بـود  آورده یـادش  به را روزهایش

 و هـایش  مـژه  بـه  کشـید  ریمـل ...کشـید  طـرف  یـک  بـه  دسـت  بـا  ، را براقش و لخت موهاي و کرد
 و شـد  ظـاهر  در آسـتانه  در هـومن  و خـورد  اتـاق  در بـه  ضـربه  چنـد .  لبهـایش  بـه  پررنـگ  لبی رژ

 پس؟ نمیاي چرا:  گفت

ــاهش ــومن از را نگ ــت ه ــاره و گرف ــه دوب ــه ب ــایش ، داد آین ــرف را موه ــري ط ــاره و داد دیگ  دوب
 : گفت و کرد نگاهش
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 ؟ خوبم  -

ــا و کــرد اخــم ، گذارنــد نظــر از را پــایش ســرتا هــومن ــه اشــاره ب  خبــره؟ چــه:  گفــت لبهــایش ب
 زرشکی؟

 پایین؟ اون مگه کیه ؟ چشه:  تگف و زد باال اش عصبی خوي

 .نمیاد بهت.  نیست کسی:  گفت و بست را در هومن

 .میگی راست که تو ، ات عمه جون:  گفت و کرد باز را در اهمیت بی

 میخـوري  هـا  پاشـنه  ایـن  بـا :  گفـت  و گرفـت  را بـازویش  هـومن  ، هـا  پلـه  بـاالي  ، افتـاد  راه جلوتر
 .زمین

 ؟ چیه تو نقش پس:  گفت و گرفت باال را سرش

 .دراز زبون پایین برو:  گفت و فشرد تر محکم را بازویش ، گرفت اش خنده هومن

 امــا ، نمیدیدنــد اینطــور را آنهــا هــا مهمــان ، رفتنــد پــایین هــا پلــه از هــم همــراه و زد لبخنــدي
 تغذیــه رویاهــا همــین از روحــش و میخوابیــد لبخنــد بــا ، را روز میکــرد مــرور کــه هــا شــب آیــالر
 ...میکرد

 

 روزهـایش  و افتـاد  مـی  بابـا  یـاد  همیشـه  ، ببینـد  زیـاد  نمیخواسـت  را عمـو  ، بـود  نشسته عمو کنار
ــد ــاتم میش ــذاب و م ــا.ع ــاز ام ــم ب ــش ه ــار کش ــذیر انک ــم ناپ ــون ه ــان خ ــث ، بودنش ــد باع  نمیش

ــان عمــویش آخــر.ندهــد نشــان را احساســاتش ــود هــم مهرب ــوم و داشــتنی دوســت ، ب ــی و مظل  ب
ــا و دســت ــک.بنظــرش پ ــایی ی ــا وقته ــی تنه ــد م ــه در آم ــل محوط ــه زده زل و ســاختمان مقاب  ب
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 انگـار .بـود  اش خسـتگی  هـاي  وقـت  همـان  ، هـا  وقـت  ایـن  ، میکشـید  پیـپ  ، بـاغش  بلند درختان
ــه ــان هم ــه ژن ش ــینی گوش ــتند نش ــان در ، داش ــب ، درونش ــریض و غری ــد م ــه...بودن ــد ب ــد ق  بلن

 . بود خوب مه بلند قد ژن البته و ، کرد فکر لبخند با و کرد نگاه عمویش

 :  گفت و زد لبخندي و انداخت آیالر به نگاهی ، میکرد پر را پیپ نشسته بار این عمو

 مهمونی؟ از شدي خسته  -

 .دیگه میرن دارن:  داد جواب و انداخت چپش شانه روي و کرد جمع را موهایش

ــو ــین عم ــک اول ــید را پ ــوش دود و کش ــو خ ــرون را ب ــی ، داد بی ــه کم ــرادرش ب ــ ، دخترب  هیگان
 امـا  نـه  یـا  میزنـد  سـر  پـدرش  بـه  بپرسـد  میخواسـت  ، شـد  خیـره  اش رفته دست از برادر یادگاري

 مـی  یـادش  بعـد . کنـد  پـاك  لبـانش  روي از را نایـابش  لبخنـد  و بیـازارد  را دختـرك  آمد نمی دلش
 بـا  پنجـره  بـه  زده زل و تنهـا ...سـفید  و آبـی  اتـاقی  کـنج  بـرادر  پریـده  رنـگ  و مـات  چهـره  به افتاد

  "آیالر " گهانینا زمزمه

 ...است شنبه فردا ، جان آیالر:  گفت و فشرد هم روي را ها پلک

  را اول هــاي شــنبه.میشــناخت خــوب را هــا شــنبه آیــالر...پریــد لبخنــد ، میدانســت کــه همــانطور
 کنـارش  هـا  سـاعت  هـومن ...میکـرد  زنـدانی  اتـاق  در را خـودش  و میکـرد  گریـه  ، بـرود  نمیخواست
 کـوچکش  ذهـن  انگـار  اول سـال  چنـد .میکـرد  آرامـش  و میگرفـت  ار کـوچکش  دستان و مینشست

ــود کــرده فرامــوش ، نیمکــرد قبــول ــا ب ــود کــرده فرامــوش ، باشــد شــاد ت  دختــرك روان چــون ب
 . نداشت گنجایش...نبود پاسخگو
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 ، بودنـد  رفتـه  هـم  بـا .ببینـد  را پـدرش  میخواهـد  آیـالر  بـود  گفتـه  هـومن  ، بـود  که راهنمایی سوم
 هـر  و ، سـکوت  هـم  بـاز  و بـود  آورده زبـان  بـه  را نـامش  ، آیـالر  دیـدن  بـا  السـ  اینهمه در برادرش

 را آیـالر  هـم  بـود  رفتـه  بـرادر  دیـدار  بـه  تنهـا  خـودش  وقتـی  ، بـار  ایـن ...میخواسـت  را آیالر شنبه
 ...نکند خاموش همیشه براي را برادرش...بیاندازد یادش میخواست.بود خواسته

 نـاتوانی  بـا ...نـامریی  ایـی  نقطـه  بـه  سـختش  و خیـره  نگـاه  و کـرد  نگـاه  آیـالر  فشرده بهم لبهاي به
 عمـو  بـه  را پرحـرفش  و پـروا  بـی  نگـاه  ، برگشـت  سـمتش  بـه  آیـالر  سـر ...زد صدا را نامش دیگر بار

 .جون عمو میرم:  وگفت دوخت

 .نخورین سرما بیاین ها شما...تو برم ، شد سردم:  گفت و کشید آهی و شد بلند

 

 خیـره  مشـکی  لبـاس  آن میـان  اش کشـیده  انـدام  و آیـالر  شـدن  دور بـه  و داد تکـان  را سرش عمو
ــود ســارا خــود ، آیــالر ، شــد ــرادر دل کــه پرهیــاهویی و زیبــا زن همــان ، ب  را خــودش در و آرام ب
 خـودش  تسـالي  بـراي  بـرادرش  را آیـالر .بـرد  یغمـا  بـه  را بـرادر  روان ، مـرد  کـه  هـم  بعد ، بود برده

 ایـن  بـراي  میکـرد  چـه  ، میدانسـت  را ایـن  هـم  آیـالر ...بـود  همـین  امـا  بـود  رحمانه بی...میخواست
 آیــالر بــراي...شــده خــاموش پیــپ بــه افتــاد نگــاهش ؟ سرنوشــتش ناعــدالتی اینهمــه میــان دختــر
 ...بود کرده روشن

 

ــود جــایی همــان همیشــه ، هــومن اتــاق گرفتــه خــاك بــالکن  پشــت.آورد مــی پنــاه آن بــه کــه ب
 آورشـان  وهـم  و بـزرگ  هـاي  بـاغ  و بلنـد  و کوتـاه  ايهـ  خانـه  جـز  مقـابلش  منظره و بود ساختمان
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 اگـر  و نمیرسـید  آنجـا  بـه  سـاختمان  داخـل  صـداي  و سـر ...سـکوت  و بـود  سـکوت  اما ، نبود چیزي
 ...میرفت فرو محض تاریکی در نمیکرد روشن چراغی

 فرامـوش  را کثیـف  سـفید  و منفـور  آبـی  رنـگ  آن کـرد  سـعی  و بـرد  فـرو  زانوهایش میان را سرش
 بابــا مقابــل آور زجــر یکســاعت. را بــاز نیمــه و کبــود لبهــاي ، را مــات نگــاه ، را خــالی اتــاق...کنــد

 هـا  قـدیم ...کنـد  تمـام  را شـکنجه  ایـن  میگفـت  خـودش  بـا  هربـار  ، آورد مـی  تاب چطور را نشستن
 هـم  اش انگیـزه  اواخـر  همـین  تـا  ، بزنـد  سـر  بابـا  بـه  مـادرش  روح آرامـش  بخـاطر  میگفت عمو زن

 تکـراري  خـاطرش ...بـود  داده دسـت  از مـادر  روح بـه  حتـی  را بـاورش  ، هـا  لسـا  این اما بود همین
 کــه آرامــش ، هـم  کنــار در ایـی  خــانواده از تکـراري  خــاطرات ســري یـک ...بــود شـده  حــس بـی  و

 ...بود شده خسته...بود بدتر ، هیچ نمیکرد

ــرزش ــل ل ــحالش موبای ــرد خوش ــواس ، ک ــی ح ــت الزم پرت ــومن اس ام اس.داش ــاز را ه ــرد ب :  ک
 ؟ نیستی اتاقت ی؟کجای

 .بالکن.توام اتاق:  کرد تایپ سرعت به

 دسـت  بعـد  ، نشسـت  بـالکن  خـاکی  کـف  روي کنـارش  هـم  هـومن  و شـد  بـاز  در بعـد  دقیقه چند
 ؟ زیرت ننداختی هیچی:  گفت و گشت را زمین روي چیزي دنبال هومن

 بلنـد :  گفـت  و برداشـت  بـالکن  لبـه  از را رنـگ  تیـره  موکـت  تکـه  و شـد  خـم  هـومن  ، کـرد  نوچی
 ...شو

ــداخت را موکــت هــومن کشــید، راســت طــرف بــه را خــودش  آرام هــومن. ســرجایش برگشــت ، ان
 :  گفت
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 .بزنم حرف باهات میخواستم  -

 هفتـه  هـر ...عمـو  دیـدن  بـرو  یبـار  هفتـه  دو:  داد ادامـه  ؛ کـرد  نگـاهش  سوالی و برگشت طرفش به
 ...نرو

 .نمیتونم:  گفت و کرد نگاه دستهایش به

ــومن ــخره:  کــرد اخــم ه ــالر کــن تمــوم رو بــازي مس  میگیــري انتقــام داري خــودت از ، آی
 .نیست عالم این توي که اون نه.اینطوري

 جـا  هـیچ  را هـا  ایـن  ، کـرد  نگـاه  تـاریکش  نیمـه  صـورت  و هـومن  بـه  و آورد بـاال  را سرش مبهوت
ــا حتــی ، بــود ننوشــته  از هــایی زمزمــه و وجــودش تــه آن بــود حســی.بــود نگفتــه هــم خــودش ب

 ...بیمارش ذهن انده

ــا هــومن ــه رو اخــم همــان ب  و جــوونی تــو ، میکشــی زجــر کــه تــویی:  گفــت و کــرد نگــاه را رو ب
 ...نیست تو براي...فضا اون...زنده

 ســرش روي هــومن دســت ، گذاشــت هــا زانــو روي را ســرش و ســینه میــان کــرد پنهــان را بغــض
 خوردنــد ســر یشموهــا ، هــومن بــه رو هــا زانــو روي گذاشــت کــج را ســر ، گرفــت قــرار
 .هومن خستم:  لرزید صدایش...پایین

ــت ــاي انگش ــیده ه ــومن کش ــا ، ه ــاال را موه ــد ب ــتش ، زدن ــت روي را شص ــف پوس ــه لطی  گون
ــود جــدي اش چهــره.کشــید ــودن جــدي ایــن و ب ــی وقتهــاي ب ــدا نگران  را چشــمهایش. میشــد پی
ـ  "...نشـود  انگشـتانش  سـر  نـوازش  مسـت  کـرد  سـعی  و دوخـت  هـومن  نگـاه  به مسرانه  ، ببـین  ومن

ــی خیرگــی از چشــمها " هــومن شــو عاشــقم ــدازه ب ــد اشــک ان ــا هــومن ، کردن  آنجــا ذهــنش ام
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ــالر خوشــگلی:  گفــت آرام هــومن بســت کــه را چشــمها...نبــود ــراي خســته ، جــوونی ، آی  چــی ب
 ...االن داري رو آینده ، گذشتن زندگیت هاي سختی ؟ عزیزم

ــا ، میشــی کســی خــودت بــراي ، میشــه تمــوم درســت:  داد ادامــه وقفــه بــی بعــد  ازدواج یکــی ب
 .... و میشی چی همه صاحب ، میکنی

 یـک  چـه  آن.بـود  شـنیده  را هـا  شـنیدنی  ، بشـوند  تـا  نخواسـت  و فشـرد  بهـم  را چشـمهایش  آیالر
 او هـومن .میدانسـت  را ، میکوبیـد  بیشـتر  هـرروز  و هـرروز  و شـد  کوبیـده  سـرش  بـر  پتک مانند روز

 هــومن...دارد دوســتش برادرانــه هــومن.نمیبینــد اش هآینــد در را خــودش هــومن.نــدارد دوســت را
 . نبود او مال ، اش زندگی من سوپر ، داشت نخواهد هرگز را

 فرشـتگان  ، را الهـی  درگـاه  همـه !  را خـدا  ، کـرد  نگـاه  آسـمان  بـه  بـار  شماتت و کرد باز را چشمها
 ...را نامهربان و حواس بی

 .اه نیست من با حواست:  گفت و زد اش شانه به هومن

 .هست:  گفت و کرد اش روانه نگاهی نیم آیالر

 میخــوام ، گفــتم بــرات بارهــا و میــدونی رو هــا ایــن همــه میــدونم:  گفــت و کشــید آهــی هــومن
 ...داري دوست که هرطور ، آیالر کن زندگی... بندازم یادت

  ؟ هرطور:  گفت و زد پوزخندي

 همیشـه  مـن ...هرطـور :  گفـت  بعـد  و سـکوت  کمـی  ، کـرد  نگـاه  کشـیده  تیـره  چشـمهاي  به هومن
 ...هست بهت حواسم و کنارتم
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 چیـز  اش خنـده ...ریخـت  عقـب  بـه  موهـایش  ، شکسـت  را سـکوت  همـه  اش خنـده  ، خندیـد  آیالر
:  گفــت و داد تکــان را شــلوارش و شــد بلنــد...نبــود هــا خنــده از هیچکــدام شــبیه ، بــود عجیبــی

 .میندازم یادت روز یه...رو حرفت این باشه یادت

 ســکوت بـه  مانـد ...لـرزان  خنـده  آن ، اش خنـده .شــد خـارج  اتـاق  از و گذشـت  هـومن  نـار ک از بعـد 
 ...بالکن و خانه پشت

 و داشـت  دوسـت  زیـاد  شـکالت  ، کـرد  نگـاه  دقـت  بـا  را هـا  نوشـیدنی  لیسـت  و نشست بابک مقابل
 وانیلـی  کیـک  روي را ظـریفش  انگشـت  سـر  و انـداخت  متنـوع  هـاي  کیـک  بـه  نگـاهش  ، هم قهوه

 .داغ شکالت یه ؛ وانیلی کیک یه:  گفت و گذاشت

 سـمت  بـه  لبخنـد  بـا  دوبـاره  و داد جـوان  پسـر  بـه  را خـودش  سـفارش  و داد تکـان  را سـرش  بابک
 ؟ تعطیالت این کردي چکارایی ، خب -:  گفت و برگشت آیالر

 چی؟ تو.همین ، گشتیم بیرون یکم...بودم خونه ، هیچی:  گفت و داد بیرون را نفسش آیالر

 .نیومدي که تو.ها بچه با دیگه شمال هم ما:  گفت و شد خم جلو به کمی بابک

 .نمیذارن ام خانواده ؟ اومدم می کجا:  گفت و کرد گرد را چشمهایش آیالر

 ...مسافرت میرین دخترونه بگو ؛ خب بپیچون:  گفت و خندید بابک

 هـاي  افرتمسـ  بـا  نمیکـنم  حـال  کـال  مـن :  گفـت  و کـرد  نگـاه  هایش دست میان سیگار و بابک به
 .کین نمیدونم که آدمی سري یه با ، اینطوري

 اینـا  و خـانواده ...پـس  بیـاي  نمیخـواي  بگـو :  گفـت  و کـرد  باریـک  دود میـان  از را چشمهایش بابک
 !داستانه
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 میکنه؟ فرقی چه:  گفت و انداخت باال را هایش شانه

 .نیستی اوکی من با هنوز تو میفهمم من که اینه فرقش  -

 وانیلـی  کیـک  و گرفـت  قـرار  مقـابلش  کـه  رنگـی  کـرم  فنجـان  بـه  بعـد  و کـرد  شنگـاه  کمی آیالر
 خـم  جلـو  بـه  دوبـاره  بابـک .کشـید  دنـدان  بـه  را کیـک  از کمـی  و برداشـت  را چنگـال .قیافه خوش

 : گفت و گذاشت میز روي را هایش آرنج و شد

  ؟ درسته ، هنوز باشی من با نداري دوست جان آیالر  -

 ...دیگه همیم با:  گفت و کرد ایی خنده آیالر

 میخـوریم  چیـزي  یـه  و کافـه  میـایم  یبـار  مـاهی . نیسـتیم  نـه :  گفـت  و کـرد  نگـاهش  جـدي  بابک
 نیسـتم  احمـق ...تعطیـل  تلگـرام  ، میـون  در یکـی  تلفـن  ، بعـد  مـاه  تـا  خـداحافظ  و میـریم  راه یکم

 اصــال ؟ نمیکنــی کــات و میــدي ادامــه چــرا پــس!  قبــول ، خــب ، کنــی دوري میخــواي مــیفهمم
 !؟ کردي قبول چرا

 میگفـت  ؟ میگفـت  چـه  بایـد  ، کـرد  نگـاه  مـرتبش  و معقـول  ظـاهر  و بابـک  بـه  ، شـد  معذب آیالر
ــراي کــرده انتخــابش ــد ؟ پرتــی حــواس ب  ؟ شــد نخواهــد عاشــقش هرگــز ، هــیچ کــه امــروز بگوی

 مـی  خوششـان  دخترهـا  اغلـب  کـه  بـود  پسـرهایی  آن از ، نیایـد  چشـمش  بـه  بابـک  که نبود آنطور
 توجـه  ایـن ...آمـد  مـی  خوشـش  آیـالر  و میـداد  آیـالر  بـه  را تـوجهش  همه ، بودند هم اب وقتی...آمد

ــار ایــن میگفــت ، میخواســت خــودش بــراي را  میکنــد ســعی و میگیــرد تــر جــدي را روابطشــان ب
 قسـمت  آن...میدیـد  کـه  را هـومن ...میگذاشـت  خانـه  درون کـه  را پـایش  امـا  ، بشـود  منـدش  عالقه

 ...نمیخواست را کس هیچ دیدن ، هیچ که بابک یدند...میشد حس بی ، قلبش آرزومند
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 !بدونیم رو تکلیفمون بگو بگی؟ نمیخواي:  گفت و شد کالفه بیشتر بار این بابک

 پـــیش...نشـــده ، بابـــک نـــداره وجـــود خاصـــی دلیـــل:  گفـــت و فشـــرد بهـــم را چشـــمهایش
 نکردي؟ تالش بیشتر چرا خودت...نیومده

 میخـواي  اصـال  تـو  شـم  مطمـئن  بایـد ! بـرم  از رو هـا  دختـر  شـما  مـن :  گفـت  و زد لبخنـدي  بابک
 .کنم زیاد رو تالشم بعد ، نه یا بدي ادامه رو رابطه این

 فـرق  شـرایطمم  و نیسـتم  اجتمـاعی  خیلـی  مـن  امـا ...بـدم  ادامـه  دارم دوسـت :  گفـت  حوصـله  بی
 .نمیام مسافرتم...بقیه با میکنه

 .نیا مسافرتم ، بابا اوکی:  گفت و خندید بابک

 آخــر نبــود مجبـور  ، هرحــال بــه بـود  بهتــر.نوشــید را فنجـانش  مانــده بــاقی و کـرد  جــانیبی خنـده 
 ، بگیــرد دلــش بخواهـد  بعــد کــه ، بـرود  دختــرش دوسـت  دیــدن و هــومن دنبـال  را هــایش هفتـه 

 !بیاورد پناه هومن خود به تر شکسته دل و عمه خانه برود

 آسـمان  بـه  لـذت  بـا  بابـک ...میـزد  نـم  بـاران  و بـود  خنـک  هوا ، آمدند بیرون کافه از بابک از جلوتر
 کــار ، نــزد پــس را دســتش. گرفــت دســت بــه را آیــالر دســت شــجاعانه حرکتــی در و کــرد نگــاه

 چـه  کـه  میکشـید  را دسـتش  ، بـود  داده همراهـی  قـول  پـیش  دقیقـه  چنـد  همـین  ، نبود درستی
 ريوفـادا  از باشـد  خوشـحال  خـواب  وقـت  شـب  بـرود  ؟ بگیـرد  را هـومن  دسـت  بـرود  ؟ اصال بشود
  ؟ اش

ــایین را ســرش ــه انــداخت پ  ایــی قهــوه.کــرد نگــاه را بابــک قیمــت گــران و مرتــب هــاي کفــش ب
ــد پررنــگ ــا دوســتانه وقتــی ، اول روز را بابــک. دار بنــد ، بودن ــه ب  رفتــه بیــرون دوســتهایش و پون
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 بـه  سـبز  کفـش  ، روز آن ، بـود  کـرده  نگـاه  بقیـه  از بیشـتر  کمـی  هـایش  کفـش  همین سر  ، بودند
 و بــود شـده  جلـب  کفــش ترکیـب  بـه  تـوجهش ...رنــگ کرمـی  هـاي  بنـد  و تیــره سـبز  ، داشـت  پـا 

 خیلــی و بــود داده تحــویلش جــذاب و بانمــک ایــی خنــده بابــک ، بــود آورده بــاال را ســرش وقتــی
 زده لبخنـد  اختیـار  بـی . بـود  داده تکـان  میکنـی  نگـاه  را کجـا  اینکـه  نشـانه  به را انگشتش صمیمی

 حـال  در و جـا  همـان  وقتـی ...آیـالر  نظیـر  بـی  هـاي  لبخنـد . بـود  هشد تمام کارش بابک البته و بود
 ...بود خودش وقتی ، داشت حضور

 

 خــوش بگــذار.داد بیــرون را نفســش و نشســت آیــالر ، کــرد بــاز را در بابــک و رســیدند ماشــین بــه
ــزم بگــذرد ــذار ، عزی ــالر باشــی آرام بگ ــو... جــان آی ــدي...جــوونی ، خوشــگلی ت ــبش روي پوزخن  ل

 میکـنم  جـوونی  ". کـرد  نگـاه  بـود  لـبش  روي کمرنگـی  لبخنـد  همچنـان  کـه  بابک به و بست نقش
  " ببین ، هومن

 ایـن  هـاي  آهنـگ .آورد لبهـایش  بـه  را لبخنـد  ، شـد  پخـش  ماشـین  ضـبط  از که سنتی پاپ آهنگ
 قصـه  ، هـا  ملـودي  میـان  سـرگردانی  داشـت،  دوسـت  را نبـود  مشـخص  پـایینش  و بـاال  که را مدلی

 ...بود خودش سرگردانی

  نداري؟ خبر اینا پونه از:  گفت و آورد پایین کمی را صدا ابکب

 ...دانشگاه توي دیروز دیدمش ، چرا:  گفت و آورد فشار بخاطرش

 دوستین؟ هم با کی از:  گفت و فشرد بهم را لبهایش کمی بابک

 ؟ پونه با:  کرد نگاه بابک به سوالی
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ــک ــرتکان باب ــنش و داد س ــب ذه ــرد عق ــرد گ ــه ک ــال ب ــاي س ــتاندب ه ــال ، یرس  روز ، اول س
 زده چهـره  بـه  سـردي  و مغـرور  صـورتک  ، نبـودن  شـاد  ایـن  کـردن  پنهـان  بـراي  و نبـود  شاد...اول
 هنـوز  کـه  عـادتی  ، میجویـد  را لـبش  کنـار  پوسـت  اسـترس  بـا  ، بـود  پونـه  ، اش کنـاري  دختر. بود

 .بود نکرده ترك

 .اینکارو نکن:  گفت و میشد جدا و میچسبید بهم که لبهایش صداي از شد عصبی

ــه ــا پون ــب ب ــاهش تعج ــرد نگ ــرك ، ک ــورتی دخت ــپید ص ــایی و س ــور موه ــمهایی و ب ــبز چش  س
 .میکنم اینکارو استرس موقع...دارم استرس:  گفت پونه که شد باز کمی هایش اخم.داشت

  داري؟ چی استرس اولی روز:  گفت و کرد اخم

 گفتـه  هـا  دبیـر  بـودن  بـد  و وبخـ  بـراي  اش نگرانـی  از و  بـود  کـرده  نگـاه  اطـرافش  بـه  کمی پونه
 ...داشت نگرانی براي چیزي همیشه.نداشتند تمامی ، پونه پایان بی هاي نگرانی و.بود

 .دبیرستان از:  گفت و کرد باز لب

 .بودن دوست هامون مامان...میشناسم ساله خیلی رو پژمان منم:  گفت و کرد اوهومی بابک

 مهربـان  و شـوخ ...رسـید  مـی  بنظـر  پسـرخوبی  ، دبـو  آمـد  و رفـت  در پونـه  بـا  بـود  یکسـالی  پژمان
  ؟ خونه میري:  گفت بابک دوباره بعد کمی. بود

 .خونه میرم آره:  گفت و داد تکان را سرش آیالر

 ؟ برم کجا  -
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 بابـک .آورد زبـان  بـه  را محـل  نـام  ؟ بدانـد  را اش زنـدگی  محـل  میخواسـت  ، انـداخت  او بـه  نگاهی
ــزد حرفــی ــه بگویــد میخواســت.  ن ــه بگویــد ، نیســت دشــانخو خان  کــه جــوابی ، اســت عمــو خان
 خانـه  میگفـت  همیشـه  ، خـودش  بـراي  نمیشـناخت  خانـه  بنـام  را جـایی  بـود  مـدتها .میداد همیشه

 بــود شــده رهــنش و اجــاره.شــده داده اجــاره میدانســت ؛ بــود تهــران غــرب خودشــان خانــه...عمــو
 کـــرده صـــحبت آن از عمـــو یکبـــاري کـــه انـــدازي پـــس و پـــدرش و خـــودش هـــاي هزینـــه

 بـود  شـده  اضـافه  و بـود  شـده  فروختـه  پـیش  هـا  سـال  کـه  ماشـین  یک و بود همین داراییشان.بود
 اجـازه  خـودش  بـه  هرگـز  کـه  عمـو  بـه  سـالها  ایـن  بـود  داده زحمـت  آنقـدر ...انـداز  پـس  همـان  به

 همیشـه  میکـرد  خـرج  میشـد  ریختـه  حسـابش  بـه  کـه  خـوبی  مبلـغ  همـان  از...بکند سوالی نمیداد
 ...بود هومن ، لوازمش و لباسها خرید پایان بی منبع البته و

 کوچـه  انتهـاي  بـه  را نگـاهش ...شـود  پیـاده  تـا  فشـرد  را کـیفش  دسـته  ، ایستاد که کوچه سر بابک
 .بهم گذشت خوش ، امروز براي ممنونم:  گفت و دوخت خانه در و

 بـاز  کـرد  نگـاه  بسـته  خانـه  در بـه  اسـترس  بـا  ، گرفـت  هـایش  دست میان نرمی به را دستش بابک
 ...آیالر...گذشت خوش منم به...نمیاد کسی ، نباش نگران:  گفت زنان لبخند بابک ، هم

 :  گفت مهربانانه بابک ، مرتبش و شده اصالح صورت و کرد نگاه بابک تیره چشمهاي به

 .میاد خوشم ازت واقعا ، ببینمت بیشتر دارم دوست  -

 چـی  از:  پرسـید ...کـرد  فرامـوش  را وچـه ک تـه  ایـی  لحظـه  بـراي  و آمـد  خوشـش  بابک جمله این از
  ؟ میاد خوشت من

ــک ــتش باب ــوازش را دس ــرد ن ــت و ک ــگلی:  گف ــوداري ، خوش ــودتی و آروم و ت ــش...خ ــازي نق  ب
 ...نمیکنی
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 بـود  سـال  چنـد ...نقـش  و بـازي  بـود  شـده  اش همـه  ، بسـت  نقـش  لبش روي پوزخندي اختیار بی
 بــازم...ام...مرســی:  گفــت و کــرد بنــد فکیــ بــه و کشــید بیــرون را دســتش آرام...میکــرد بــازیگري

 ...امروز براي ممنونم

 و شـد  پیـاده  آیـالر .کـرد  خـداحافظی  و داد تکـان  سـر  صـورتش  بـه  چسـبیده  لبخنـد  همان با بابک
 و کــرد بـاز  کلیـد  بــا را در. نداشـت  دوسـت  را بـاران  ، بــود شـده  تنـدتر  بــاران ، دویـد  خانـه  سـمت 

 .شد خانه وارد و داد تکان دست بابک براي

ــه ــود نرســیده ســاختمان ب ــاغ درب کــه ب ــاز ب ــه داخــل هــومن ماشــین و شــده ب  قلــبش.شــد خان
 ...ایستاد

 دیـده  را آنهـا  ، کـرد  دقـت  آشـنایش  هـاي  حالـت  و صـورتش  بـه .شـود  پیاده هومن تا ایستاد منتظر
 و کــرد ســالم ، ســاختمان ورودي ســایبان زیــر.دویــد آیــالر طــرف بــه و بســت را ماشــین در ؟ بــود

ــا تکانــد را رنگــش خرمــایی موهــاي ــاران قطــرات از ت ــالر.شــوند خــالی ب ــده همــانطور آی ــین مان  ب
 همیشـه  از تـر  آرام کمـی  ، بـود  آرام هـومن . داد پاسـخ  را سـالم  ، هـومن  دیـدن  هیجـان  و اضطراب

 :  پرسید هومن ، برگشت در سمت به و زد جانی بی لبخند. بودشان دیده حتما ،

 بودي؟ بیرون  -

 .آره:  گفت و چرخاند را هدستگیر بعد و کرد مکثی

 در پــا از پــادري روي را هــا کفــش.شــدند خانــه وارد ســرش پشــت هــومن و جلــوتر آیــالر
 زد لبخنــدي هــومن.کــرد نگــاه هــومن بــه و گذاشــت جالباســی روي را اش پــاییزه مــانتوي.آوردنــد

 ؟ دوستات با:  گفت و
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 :  گفت و راند گوش پشت بود گرفته نم کمی که را آزادش موهاي

 ؟ مگه چطور... دوستام با رهآ  -

  ؟ پیتزا بریم شام براي. پیدایی کم روزه چند ؛ هیچی:  انداخت باال شانه هومن

 میخواسـت  کـه  چیـزي  آن همـه  ، کـرد  نگـاه  رنگـش  عسـلی  ایـی  قهـوه  ، هومن روشن چشمهاي به
 : گفت و داد تکان سر...را

 .بریم  -

 .مانما سالم...دیگه ساعت یک براي شو آماده برو پس  -

ــالر ــرش آی ــاال را س ــمهاي و آورد ب ــو زن چش ــه رو عم ــودش متوج ــد خ ــوي زن.دی ــایش عم  ، زیب
 پشــتش دســت عمــو زن. بوســید را اش گونــه و رفــت جلــو ، بــود آراســته و مرتــب همیشــه ماننــد

 :  گفت و گذاشت

 .گذاشته چاي راضیه  -

 ...بیام کنم عوض را لباسم برم من:  گفت هومن

 چـه  بـود  مانـده . شـد  همـراه  اش شـده  مهربـان  عمـوي  زن بـا  و برداشت هومن رفتن از چشم آیالر
 .نه ، بار این اما میکرد ترش رو میدید را آیالر و هومن هروقت عمو زن ، افتاده اتفاقی

ــان روي ــیمن مبلم ــل نش ــپزخانه مقاب ــتند آش ــو زن ، نشس ــد عم ــوال چن ــورد در س ــگاه م  دانش
 بـه  تـا  میخواهـد  صـحبت  کـردن  بـاز  دلـش  وعمـ  زن میکـرد  حـس  آیالر.آورد چاي راضیه و پرسید
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 هـاي  پرسـی  احـوال  جـز  مشـترکی  حـرف  بـود  مـدتها  ؟ حرفـی  چـه  ، نمیزد حدس اما برسد جایی
 .نداشتند کوتاه

 لـب  روي پوزخنـدي  ، برگشـت  سـردش  غالـب  همـان  بـه  دوبـاره  کـم  کـم  عمـو  زن هـومن  آمدن با
 ...دبو خوشبخت اینقدر اگر ، داشت دوستش هم هومن اگر.بست نقش هایش

 ماننـد  آه و آرام را نفسـش  ، بسـت  کـه  را اتـاقش  در.کنـد  اسـتراحت  کمـی  میـرود  گفـت  و شد بلند
 بــاز را دوربــین و گرفــت بــاال را گوشــی و کشــید را هــا دســت ، تخــت روي کشــید دراز.داد بیــرون

 لـوس  لبهـاي  و آیـالر  ، ایـی  قهـوه  چشـمهاي  و آیـالر  ، اي قهـوه  موهـاي  و آیـالر  ، بـود  خودش.کرد
ــا کشــیده ابروهــاي و اســتخوانی صــورتی و آیــالر ، بچگــی از همــه حــرص مایــه آمــده جلــو بــه  ت

 تــو "...پیچیــد هــایش گــوش در بابــک صــداي و " خوشــگلی تــو " داد تکــان را لبهــایش...شــقیقه
 ...هومن صداي و "خوشگلی

 محکـم  میرفـت  هرجـا  ؛ هـومن  نظیـر  بـی  هـاي  محبـت  بـه  کـرده  عادت ، بود ساله هفده یا شانزده
 او میگذاشــت را هــایش خریــد همــه ، میکــرد ســت او بــا را هــایش لبــاس ، میچســبید را دســتش

 و تخـتش  بـه  میخزیـد  وار گربـه  میترسـید  و میدیـد  کابوسـی  کـه  وقتهـایی  ، هـا  شـب .بدهـد  انجام
 نمــی هرگــز را هـومن  بــود فهمیـده  هــا موقـع  همــان...میخوابیــد جـا  همــان کـرده  آرامــش هـومن 

 روزهـا  همـان  ؟ ببنـدد  دل نبایـد  بفهمـد  تـا  داشـت  سـال  نـد چ مگـر ...باشـد  نداشـته  دوسـت  تواند
 بــه بــود گفتــه هــومن...بــود شــنیده آیــالر و بــود کــرده ســرزنش را هــومن عمــو زن یبکــار ، بــود

 آیـالر  ، بیشـتر  خـواهر  از اسـت  عزیـز  آیـالر  ، دارد فـرق  بـرایش  آیـالر  و میکنـد  اشـتباه  که مادرش
 پلـه  روي جـا  همـان  آیـالر ...ببینـد  دیگـري  مچشـ  بـه  را آیـالر  کـه  روزي است مرگش و است امانت

 بعـد . بـود  شـده  کشـیده  تـنش  بـه  شـکوه  بـا  مرمـري  هـاي  پلـه  سرماي از حقیقت و بود نشسته ها
 ...دلش به ، اش چهره بود مانده ، گون مرمري سردي آن انگار ، آن از
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 کـرد  بـاز  را مشترکشـان  نوشـابه  و شـوند  خنـک  تـا  کـرد  جـدا  هـم  از را پیتـزایش  هاي برش هومن
 و رنـگ  قرمـز  فـرم  لبـاس  بـا  پسـري  بـه  و کـرد  صـاف  را موهـایش ...کـرد  فلـزي  دریچه بند را نی و

 مسـیر  سـمت  بـه  هـومن . کـرد  نگـاه  کوتـاه  شیشـه  پشـت  از پیتزاهـا  چیدن براي فرزش هاي دست
 :  گفت و کرد نگاه آیالر به دوباره و برگشت نگاهش

 داره؟ پسر دوست پونه  -

 میکـرد  فـرو  هـا  کـاهو  بـه  را چنگـالش  کـه  هـومن  بـه  کمـی  ، اگهـانی ن سـوال  ایـن  از متعجب آیالر
 :  گفت و کرد نگاه

 ؟ نداره کردي فکر پس. داره آره  -

 : گفت و کرد نگاهش مستقیم و آورد باال را سرش هومن

 ؟ نه ، هست اونم دوست ، دوستهات جمع توي یعنی   -

ــالر ــومی آی ــت اوه ــتش و گف ــه را انگش ــر ب ــزا خمی ــید پیت ــا کش ــک از ت ــدنش خن ــئن ش  مطم
 :  گفت و شد خم جلو به هومن.شود

 ؟ که کنه آشناش تو با بخواد که نداره دوستی ، دوستش این احیانا  -

 داد تکیـه  بعـد  و کـرد  نگـاهش  کمـی  هـومن  ، آورد بـاال  را سـرش  هـومن  دقیـق  حـدس  از متعجب
ــه ــا و صــندلی ب ــد انگــار ، منتظــر حــالتی ب ــالر جــواب میدان ــه را کــردنش نگــاه ، چیســت آی  ادام
 :  گفت و هومن از دزدید نگاه آیالر.داد

 .باشه داشته فرضا...میپرسی رو ها سوال این چی براي  -
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 :  گفت و کرد اشاره پیتزا به هومن

 .میکنیم صحبت بعد بخور، رو غذات  -

  ؟ دیگه بگو خب:  پرسید دوباره کنجکاوانه آیالر

 :  گفت و میکردند همیشه که کاري ، کرد عوض آیالر پیتزاي با را پیتزایش از برشی هومن

 بــه رو دوستهاشــون ، بشــه جــور اکیپشــون اینکــه بــراي...میــاد پــیش زیــاد چیــزا اینطــور دیــدم  -
 .میکنند معرفی هم

 ؟ بده چیش این خب:  گفت و داد فرو را دهانش محتویان آیالر

  ؟ بود چه منظورش ، میکرد نگاه جدي ، بود جدي هومن

 .میکنیم صحبت بعد بخور رو غذات ، عزیزم طوالنیه بحثش  -

 پرسـید  صـبرانه  بـی  آیـالر  ، داد حرکـت  را ماشـین  هـومن  وقتـی  غـذا  از بعـد .  نزدنـد  دیگري حرف
 : 

  ؟ نگفتی  -

 :  گفت آیالر به کردن نگاه بدون.رفتند هم در هومن فرم خوش ابروهاي هاي اخم

 ...هستی دنبالش اگه آیالر نمیخوره تو درد به ها ارتباط جور این  -

 :  پرسید...نبود مشخص برایش هومن حرف مفهموم ، فشرد بهم را هایش لب آیالر

 ...هومن بازیه مسخره حرفها این دیگه االن ؟ چی براي  -
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 آزارت هــا معاشــرت جــور ایــن ، آیــالر هســتی حساســی دختــر تــو:  گفــت و کــرد نگــاهش هــومن
 .میده

 !میگی تو که اینطور پس خونه کنج مبمون باید همیشه ؟ آزاري چه:  گفت عصبی

ــانی کنــار و زد راهنمــا هــومن ــالر کــه خیاب  و ایســتاد اســت کجــا نمیــداد تشــخیص لحظــه آن آی
 :  گفت

 ایـن  مـورد  در باهـات  میخـوام  وقتـه  خیلـی ...عزیـزم  جـان  آیـالر ...وقـتش  به ، نیست این منظورم  -
 ...بگم چطوري نمیدونستم...کنم صحبت موضوع

 یکبــاره شـدن  آرام ، کشـید  پـر  ممکـن  نـا  و ممکـن  جــاي هـزار  بـه  ذهـنش  ، تـاد اف نفـس  از آیـالر 
 و گرفـت  آیـالر  از را نگـاهش  هـومن  ، هـومن  بـه  بـود  زد زل.بـود  بـرده  بـاال  را قلـبش  تـپش  هومن
 چشـمهاي  در را شـفاف  برقـی  رسـید  خیـالش  بـه  آیـالر  ایـی  لحظـه  حتـی ...  شـد  اش خیره دوباره
 هـاي  لـب  بـه  شـد  خیـره  ، کـرد  لمـس  را پلکـش  کنـار  و آمـد  بـاال  هـومن  دست...است دیده هومن
 :  گفت آرام هومن...بگوید را حرفش تا همون

ــد اول از  - ــن بای ــر ای ــردم رو فک ــا میک ــتم ، ام ــوام...نمیدونس ــت...میخ ــاوره وق ــرم مش ــد...بگی  بای
 ...بزنی حرف یکی با باید... آیالر بزنی حرف باهاش

 کـه  آنچـه  ، میفهمیـد  همیشـه  از کنـدتر  برابـر  چنـد  سـرعتی  بـا  را هـومن  هـاي  حرف ذهنش آیالر
 :  گفت گیج ؟ بزند حرف کسی با ؟ برود مشاوره بود؟ این بگوید میخواست

 ...همیشه میزنم حرف تو با  -

 :  گفت پایان بی محبتی با و کشید آیالر صورت کنار را دستش هومن
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 اگـه ...اشـتباهم  تاپاسـر  خـودم  ، آیـالر  مـن ...تـر  متخصـص  یکـم  نفـر  یـه  ، هسـتم  همیشـه  منکه  -
 رو خـودم  االنشـم  همـین ...شـه  تـر  خـراب  چیـز  همـه  و باشـه  اشـتباه  کـه  کـنم  کاري و بزنم حرفی

 ...میکردم فکرشو زودتر باید...نمیبخشم

 و صـوتی  تارهـاي  بـه  بـود  شـده  وصـل  کـه  جـایی ...گلـویش  انتهـاي  در جـایی  ، بـود  آمده باال بغض
 کردي؟ چیکار ؟ شده چی مگه:  زد لب آرام.میکرد سخت را زدنش حرف

 میگفـت  بایـد .بـود  کـرده  چـه  هـومن  هـم  خـودش  میدانسـت  ، کشـید  سرش به دست کالفه هومن
 مرواریـد  ماننـد  هـایش  اشـک ...بـود  رفتـه  فـرو  حرفهـا  ایـن  از بـیش  ، نـدارد  فایـده  ، است شده دیر

 : گفت و شد  عصبی و بیقرار هومن.خوردند سر گونه روي

 ...نکن گریه ؟ باشه ، بود من از شتباها ، نکن گریه ، خوردم ه... من  -

ــایین را ســرش ــا و انــداخت پ  و کشــید را دســتش هــومن ، کــرد پــاك را هــا اشــک دســت کــف ب
 :  گفت دوباره

 ... نکن بدبختم...آیالر نکن گریه ؟ کن نگاه منو  -

 آخـر  تـو  جـز  بـه  کـی  "...میریخـت  بهـم  را هـومن  همیشـه  هـایش  اشـک  ، گرفـت  اش گریه بیشتر
 از کــه بدهــد را هــومن جــواب تــا آورد بــاال را ســرش  " ؟ هــایم اشــک بــراي میریــزد مبهــ اینطـور 

 بنـد  اش گریـه  بـود  شـده  خـم  ماشـین  کنـار  کـه  تیـره  سـبز  کاله و شدید هاي اخم با مردي دیدن
 ...آمد

 بـه  نگـاهش  ، سـرگرد  یـا  بـود  سـرهنگ . هـومن  بـازوي  بـه  چسـبید  و ترسید ، فریاد و داد صداي از
 ...اونور برو ، خانم اونور برو:  گفت و پرید جا از و افتاد آیالر



یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

39 
 

 .من عزیز باش آروم:  گفت کالفه هومن ، انداخت پایین را هایش دست زده وحشت آیالر

 .اینجایی صبح تا ندي باباتو شماره:  گفت آیالر به پرخاشگرانه دوباره مرد

 قــیم ، مـن  بابـاي  ، بهتـون  گفـتم  جنـاب :  گفـت  بجـایش  هـومن  و داد قـورت  را دهـانش  آب آیـالر 
 .بیان نمیتونن خودش باباي...بهتون گفتم بار صد...ایشونه

 .بیارن تشریف شما باباي میکنیم صبر پس: گفت و کشید هم در را ابرویش مرد

 بـود  گفتـه  مشـاوره  از هـومن ...بـود  گـیج  هنـوز  آیـالر . شـد  سـرخ  مرد کالم تمسخر از هومن صورت
ــامور آن بعــد...خــودش اشــتباه و ــروي م ــود آمــده نتظــامیا نی ــه و ب ــدام هــیچ ب  حرفهایشــان از ک

 سـرما  ، سـرما  از بـود  شـده  سـرخ  انگشـتانش  سـر  ، کـرد  نگـاه  هـایش  دسـت  بـه ...بـود  نداده گوش
 ، گرفــت دهــانش جلــوي و چســباند بهــم را کشــیده انگشــتان.میــداد نشــان زیبــاتر را دســتهایش

 ؟ سردته:  زد لب هومن.خورد گره هومن نگاه به نگاهش و آورد باال را سرش

 داد تکـان  آرام را هـایش  لـب  دوبـاره  و زد کمرنگـی  لبخنـد  هـومن .داد تکـان  نـه  نشـانه  به را سرش
 .نباش نگران که

 .بودنشان هم با هاي سال یادگاري...میخواندند را هم نگاه ، بود تخصصشان ، خوانی لب

 دو هــر بعــد دقــایقی و رفــت اتــاقی بــه زده شــتاب ، فرســتادند بیــرون را نفسشــان آمــد کــه عمــو
ــه دســتی عمــو ، کالنتــري از بیــرون.شــدند همــراهش ــه رو و کشــید صــورتش ب :  گفــت هــومن ب

  ؟ هومن چیه جریان

 خیــابون کنــار ماشــین تــوي ، بابــا نیوفتــاد اتفــاقی:  گفــت و داد تکــان تاســف بــا را ســرش هــومن
 .بودیم نشسته
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 ...یمبر...نمیگن که چیزایی چه:  گفت و آیالر شانه دور انداخت دست عمو

 خـواب  ماشـین  بخـش  لـذت  گرمـاي  و مالیـم  موسـیقی ...عمـو  رنـگ  سـیاه  درماشـین  نشست آیالر
 آیـالر  میـاد  خوابـت :  گفـت  عمـو  کـه  داد تکیـه  صـندلی  پشـتی  بـه  را سـرش .آورد چشـمانش  به را

 ؟ جان

 . خیلی نه:  گفت و شد هوشیار

 اومـدم  چـی  بـراي  نگفـتم  مـن  ، هسـتن  خونـه  سـینا  و هالـه :  گفـت  دوبـاره  و داد تکـان  سري عمو
 ...بیرون

 .هست حواسم.جان عمو چشم:  گفت و کشید آهی

 .ندارم رو مریم جواب و سوال حوصله:  گفت و کرد اخمی عمو

 چیــزي از و میــزد غـر  همیشــه عمـو  زن...نــدارد را عمــو زن حوصـله  اغلــب عمـو  ، میدانســت آیـالر 
 خانــه ، نمیکــرد جــادای هیجــانی خانــه در کســی هــا ســال اگــر و میخندیــد کــم...داشــت شــکایت
 خـود ...میبـرد  رنـج  چـه  از نبـود  مهـم  بـرایش  و نداشـت  دوسـت  را عمـو  زن. میمانـد  راکد همانطور

ــو زن ــادش عم ــود داده ی ــانی ب ــان...را نامهرب ــه اول روز هم ــده ک ــود آم ــه ب ــد ، خان ــی لبخن  یخ
 .جان آیالر بدون خودت خونه رو اینجا:  بود گفته و بود داد تحویلش

 مـی  یخـی  لحـن  همـان  بـا  وقتهـا  بعضـی  ، بـودنش  نامرتـب  از میگرفـت  ایـراد  مدام و مدام ، ها بعد
 بـود  همـان ...بـود  قرمـزش  خـط  ، آیـالر  مـادر . میـداده  یـادش  را چیـزي  چه خانه در مادرت پرسید

 زن روزي اگــر حتــی...افتــاد نمــی اتفــاق هرگــز داشــتنش دوســت.شــد بیــزار عمــو زن از آیــالر کـه 
ــان عمــو ــده کــه زخمــی ، داشــت دوســتش دشدخترخــو ماننــد و میشــد مهرب ــود مان ــه ب  قلــب ب
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ــود عمیــق چیــزش همــه ، کــودکی...نمیشــد تــرمیم...هــایش کــودکی  زخــم ، یــش هــا نفــرت ، ب
ــایش ــی ه ــایش ،دلتنگ ــی و ه ــق حت ــایش عش ــراي...ه ــین ب ــود هم ــه ب ــد ک ــز و میمان ــاك هرگ  پ
 ...نمیشد

 هـومن  بـه  و شـد  یـاده پ.آمـد  بیـرون  افکـارش  خلسـه  از آیـالر  ، شـدند  خانـه  وارد که ماشین دو هر
 گفـت  و ایسـتاد  هـومن  کنـار  آیـالر  ، شـد  خانـه  وارد جلـوتر  عمـو . بـود  ساکت و درهم که کرد نگاه

 .شده چی خونه توي نگفته گفت عمو: 

 حـاال . کـرد  هـدایتش  خانـه  داخـل  بـه  و اش شـانه  پشـت  گذاشـت  دسـت  و گفـت  ایـی  باشه هومن
 ...بود مانده عمو زن چشمان مقابل از گذشتن مرحله

 داشـت  هالـه .داشـت  نگـه  هـایش  دسـت  میـان  را گوشـی  و داد را بابـک  تلگرامـی  احوالپرسی وابج
 بـراي  میخـورد  تاسـف  و ماسـه  و شـن  مشـتی  شـدن  آبـاد  مـورد  در ، میگفـت  دوبـی  بـه  سفرش از

 بــه و بــود ســاکت همیشــه بــرخالف هــومن...خرابــه و خــاك بــه میشــد تبــدیل داشــت کــه ایرانــی
ــود زده زل جنگــی سراســر اخبــار ــا و کــرد دنبــال را پســرش نگــاه عمــو زن...ب :  گفــت دلخــوري ب

 ...زاري ، ناله ، جنگ همش ، کن عوض رو کانال هومن واي

 .بفرما:  گفت و داد سر کاناپه روي را کنترل هومن

 امشب؟ تو چته:  گفت و رفت هم در عمو زن ابروهاي

 کـرد  اشـاره  هالـه  و تانـداخ  آیـالر  بـه  نگـاهی  عمـو  زن...نـزد  حرفـی  هـم  عمـو  ، نداد جواب هومن
 کـرد  پـرت  را حواسـش  موبـایلش  صـداي . نمیـدانم  گفـت  و انـداخت  بـاال  شـانه  آیـالر  ؟ شده چیزي

 :بود زده بود بابک ،
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 کردي؟ چیکار خونه رفتی ؟ خبر چه  -

 .بیرون شام رفتیم پسرعموم با:  کرد تایپ حوصله بی

 چی؟ براي ؟ پسرعموت با:  داد جواب بابک

 متعصـب  مـدل  آن از بابـک  حتمـا  و میکنـد  زنـدگی  عمـو  خانـه  بـود  نـداده  توضـیح  ، آمد در آهش
 : نوشت و زد دریا به را دلش بعد و کرد فکر کمی.بود ها

 .اس پیچیده یکم من زندگی  -

 ؟ بگو برام:  آمد جواب بالفاصله

 نــه از.میکــنم زنــدگی عمــویم بــا مــن ، نیســت بابــام ؛ کــرده فــوت مامــانم:   کــرد تایــپ فکــر بــی
 .سالگی

 بـار  اولـین ...صـفحه  بـه  مانـد  خیـره . شـد  روشـن  سـبز  تیـک  دو بـا  پیـام .مانـد  منتظر و زد را ارسال
 پـدرش  از نداشـت  دوسـت .  بـود  افتـاده  جـانش  بـه  اسـترس  و میگفـت  خـودش  از کسـی  براي بود
 .نمیداد جواب ، میپرسید چیزي بابک هم اگر ؛ بگوید چیزي روانی مرکز آن در

 هـومن  نگـاه  میـان  نگـاهش  آمـد  بـاال  کـه  سـرش .گذاشـت  ارشکنـ  و کرد خاموش را گوشی صفحه
 طـرف  بـه  و کـرد  گـم  را پـایش  و دسـت .میکـرد  نگـاهش  خیـره  ، لبخنـد  نـه  و داشت اخم نه ، ماند

 از زودتـر  چیـده  ایـوان  میـز  روي را چـاي  و کیـک  میگفـت  کـه  راضـیه  صـداي  بـا . کرد نگاه دیگري
 بـه  و کـرد  روشـن  را گوشـی  سـریع  و آمـد  تلگـرام  صـداي .زد بیـرون  سـاختمان  از و شـد  بلند همه

 :  بود نوشته بابک.کرد نگاه صفحه
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 بهتـري  روزهـاي  بـرات  کـه  میکـنم  رو ام سـعی  همـه . داشـتی  سـختی  روزهـاي  حتمـا  ، متاسفم  -
 .بسازم رو

 ؟ اسـت  متاسـف  ، کـرد  نگـاه  نداشـتند  هـویتی  کـه  شـده  تایـپ  کلمـات  به طوالنی لحظه چند آیالر
ــاي ــر روزه ــومن را بهت ــرایش ه ــا ب ــود ختهس ــرش...ب ــس را فک ــک ، زد پ ــه باب ــالگی ده از ک  در س

 ...کند دور ترس را هایش شب و سردي از را روزهایش تا است نبوده اش زندگی

 !میداشت دوستش همینقدر آیالر ، هومن بجاي بود کسی هر

 نچسـبی  و سـرد  و تلـخ  دختربچـه  وقـف  را خـودش  زنـدگی  ، ایـی  سـاله  هجـده  پسـر  کدام آخر اما 
 ...اول روز همان از...اول لحظه همان از ، گرداند بازش زندگی به تا میکند

 

ــه " ــا ســنگینی از شــانه روي اش کول ــو نزدیــک ت ــود آمــده هــا زان ــان هــم کتــاب تعــدادي ، ب  می
 آمـده  هـا  بـار .بودنـد  شـده  خـم  ، انگشـتان  فشـار  از هـا  کتـاب  لبـه .میشد فشرده محکم ، بازوهایش

ــود ــه ب ــو خان ــا ، عم ــ را روز آن ام ــدنش روز ، تمیدانس ــت مان ــن.اس ــه ای ــت را خان ــت دوس  ، نداش
 درخـت  بـه  را کوچـک  هـاي  گلـدان  و خودشـان  خانـه .میترسـید  بـاغ  از و بـود  بزرگ زیادي بنظرش

 ، مینشسـت  دلـش  بـه  بـدي  سـردي  افتـاد  مـی  کـه  خانـه  یـاد ...میـداد  تـرجیح  لـرزان  و بزرگ هاي
 عـرض  در یکبـاره  ، نبودنـد  زرد و سـبز  دیگـر  هـا  دیـوار . بـود  شـده  مخروبـه ...نبـود  خانه دیگر خانه
 خـودش  مـادرش  کـه  ایـی  خانـه  بـراي  میسـوخت  دلـش ...رنـگ  طوسـی  بودنـد  شده ، ماه چند این

 کنـار  ، لبخنـد  بـا  میکـرد  نگـاهش  بابـا  ، میخندیـد  و دیـوار  بـه  بـود  کشـیده  را قلمـو ...بود زده رنگ
 جــایی عمــو بــا هــروز ، ســکوت یکمــاه از بعــد...بــود ســاکت کــه بــود مــاه چنــد بابــا حــاال...دیــوار
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 بـه  بایـد  را بابـا  داد توضـیح  و زد زانـو  رویـش  بـه  رو عمـو  بعـد  وقـت  چنـد ...میگشتند بر و میرفتند
 ...میبرد خانه به خودش با را آیالر بود گفته ، شود درمان تا ببرند بیمارستان

 آمـده  شـان  خانـه  بـه  عمـو  همـراه  و بـود  نـزده  حرفـی .میمـرد  خانـه  آن در حتمـا  ، میرفـت  بابا اگر
 خانـه  سـالن .رفـت  بـاال  هـا  پلـه  از سـرعت  بـه  کـه  دیـد  را عمـو  زن ، شـد  وارد عمـو  از جلـوتر ...ودب

 مهربـانی  بـا  عمـو .ببینـد  آشـنایی  تـا  بـود  داده خانـه  هـاي  گوشـه  بـه  را سرگردانش نگاه ، بود خالی
 خـوش  نفـر  یـک  حـداقل  بـود  منتظـر ...ایسـتاده  آنجـا  چـرا  بـود  گفتـه  و بـودش  رانـده  جلو به کمی

 بـا ...بـود  شـده  ظـاهر  سـاختمان  ورودي پهـن  و کوتـاه  راهـرو  در هـومن  ، نهایـت  در...بگویـد  آمدش
 بــدون و بــود گرفتــه هــم را هــا کتــاب حتــی ، بــود برداشــته را ســنگین کولــه ، مهربــانی و لبخنــد
 اینطـور  سرنوشـت ...بـود  فشـرده  گـرمش  هـاي  دسـت  میـان  را سـردش  و کـرده  عرق دست ناراحتی

 خواســته اینطــور شــاید خــدا...بــود گرفتــه مشــتش میــان را شقلــب روز آن کــه بــود هــومن ، بــود
 "...بود

 

 بـه  و بـود  گرفتـه  بـازوان  میـان  را زانوهـا  آیـالر . بـود  رفتـه  فـرو  هـا  شـب  همیشگی سکوت در خانه
 میـداد  گـوش  کـه  مالیمـی  موزیـک  ، میکـرد  نگـاه  بـود  پیـدا  پنجـره  شیشـه  کنار از که ماه از نیمی
 بعـد  ، میکـرد  تمـام  را درسـش  بایـد . داد  تکیـه  دیـوار  بـه  ار سـرش  و کـرد  پلـی  دوبـاره  ؛ شد تمام
ــم ــد ه ــد الب ــار بای ــرد ک ــا میک ــغول ت ــود مش ــاید و ش ــد ش ــر بع ــا ت ــم ه ــدگی و ازدواج ه  زن

 درونـش  آتـش  ایـن  کـه  زمـانی  تـا  نمیکـرد  ازدواج هرگـز ...بسـت  نقـش  لبش روي پوزخندي...جدید
 ...سوزاند می را
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 در کـه  هـومن  بـه  کنجکاوانـه  و کـرد  متوقـف  را زیـک مو ، شـد  بـاز  آرامـی  بـه  کـه  اتاق در دیدن با
 هـومن  بـه  و آورد بیـرون  گوشـش  از را هنـدزفري  هـاي  گوشـی .کـرد  نگـاه  بسـت  مـی  سرش پشت
 : گفت و نشست تخت لبه هومن.کرد نگاه

 میدادي؟ گوش آهنگ  -

 دیـوار  بـه  آیـالر  مثـل  و کشـید  عقـب  را خـودش  هـومن .کشـید  تـر  عمیق را نفسش و گفت اوهومی
 .کردم ناراحتت امروزم حرفهاي براي:  گفت آرام.آورد باال را ها زانو و داد تکیه

 .نه:  گفت و داد هومن به را نگاهش و نشست صاف آیالر

 .خودم کردم بزرگت ؟ میگی من به:  گفت و راند هایش لب روي لبخندي هومن

 تــه تــا بتوانــد کــه طــوري ، هــومن بــه شــد خیــره ، نبســت نقــش آیــالر هــاي لــب روي لبخنــدي
 :بخواند را روشنش چشمهاي

  ؟ کردي بزرگم چرا  -

 :  گفت و کرد اخم...شد محو هومن فرم خوش هاي لب کنار افتاده خط

 چی؟ یعنی  -

 :  گفت و شد زانو چهار ، کشید جلو کمی را خودش آیالر

  ؟ یادته...اومدي تو فقط...اینجا اومدم...وقتی ، روز اون  -

 ...بودي بافته رو موهات ؟ بره یادم میشه مگه: داد تکان کمی را سرش هومن

 هومن؟ اومدي چرا...بودم بافته خودم:  کرد بغض آیالر
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  ؟ شبی نصفه شدي خل:  گفت و زد آیالر بینی به را دستش هومن

 هالــه نیومــد؟چرا عمــو زن چــرا...بگــو:  گفــت و کشــید را هــومن شــرت تــی کوتــاه آســتین آیــالر
 نیومد؟

 مـن  فقـط  ، بیـرون  حتمـا  هـم  هالـه  ، بـود  اتـاقش  مامـانم  ، جـان  آیـالر  نمنمیدو:  شد کالفه هومن
 ...بودم

 کردي؟ بزرگم تو سال همه این چرا ؟ تو فقط چرا:  گفت پریشان آیالر

  ؟ کجاست االن مشکل:  گفت جدي هومن

 رنـگ  خـوش  مردمـک . شـدند  محـو  نرسـیده  دهـانش  بـه  سـرش  از کـالم  هـزار  و لرزیـد  هایش لب
 جـانش  و بـاال  آمـد  مـی  ، عصـیانگر  ناشـناخته  حـس  آن گـاهی  فقـط  ، گـاهی  ، لرزیدنـد  چشمانش

 قیمــت بــه ، بگویــد را چیــز همــه و بــدرد را هـا  پــرده   همــه میخواســت...میکــرد لــبش نزدیـک  را
 ...حتی مردن قیمت به ، شدن رانده

 نمیخواسـت  دلـم  ، میکـردم  زنـدگی  همـه  مثـل  میخواسـت  دلـم :  گفـت  و انـداخت  پایین را سرش
 ...میکردي مبزرگ تو

 دلـم .میشـدیم  هـم  عاشـق  ، میدیـدم  را تـو  ، آمـدم  مـی  خـارج  از مـثال  روز یـک  میخواسـت  دلم "
 نکنـی  فکـر  روز یـک  تـا  ، میکـردي  امضـا  را مربیـانم  و اولیـا  جلسـه  هـاي  برگـه  زیـر  تو نمیخواست

 "کند جدا تو از مرا هایت برادرانه اینطور روز یک تا ، ایی کرده بزرگ را من

 بـه  نـداري  دوسـت  اینـه  دردت یـا  ؟ گذاشـتم  کـم  ؟ چـرا :  گفـت  و کـرد  گـاهش ن چـپ  چپ هومن
  ؟ بدم گیر گوشیته توي سرت همش اینکه
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 :  گفت و شد خم جلو به کمی هومن ، آورد باال را سرش تعجب با

 نمیتــونی اینــو...گــرفتم رو دســتت و در جلــوي اومــدم مــن نخــواي چــه بخــواي چــه ، روز اون  -
 .آیالر کنی عوض

 را چشــمهایش ســرعت بــه و ریخــت قلــبش ؟ میدانســت ؟ میــزد کنایــه هــومن ، خــورد جــا آیــالر
  " ؟ میدانی " کاوید

  ؟ چیه منظورت:  گفت تردید با و کرد باز لب

 ، بـدي  پـس  جـواب  بهـش  بایـد  کـه  اونـی  اینـه  منظـورم :  گفـت  و داد تکیـه  دیـوار  به دوباره هومن
 . منم

 همـه  ؟ چـی  خـودت :  گفـت  طعنـه  بـه !  آسـوده  کمـی  ، تلـخ  کمـی  ، داد بیـرون  عمیـق  را نفسش
 .که میکنی کاري

 ! آیالر میکنم چیکار من:  گفت که برخورد هومن به انگار بار این

 ...بدم انجام دارم حق منم میکنی هرکاري:  گفت و آورد باال را انگشتش آیالر

  ؟ چی دیگه:  کرد اخم هومن

 ! میبري منم میذاري قرار تو...پرویی خیلی واقعا:  گفت و رساند کمر یه نمایشی را انگشتان

 .نمیبرمت دیگه:  خندید هومن

 !اصال نمیشی دوست کسی با دیگه:  گفت و آورد باال دوباره را انگشتش
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ــد نــرم هــومن :  گفــت و بوســید و کــرد نزدیــک هــایش لــب بــه. گرفــت را آیــالر انگشــت و خندی
 .اصال زدم بهم بهنازم با.چشم

ــالر ــی آی ــرار ب ــومن نبوســید از ق ــع همیشــه...نمیتوانســت...بکشــد را دســتش میخواســت ، ه  موق
 بـرایش ...حـاال  امـا ...میبوسـید  را انگشـت  هـومن  و آورد مـی  بـاال  را انگشـتش  کشـیدن  نشان و خط

 ؟ زدي بهم:  گفت و کشید عقب سرگردان موهاي بهانه به را دستش...حس این بود غریب

 ...بود بر سر حوصله و جدي و خشک خیلی...آره:  گفت و داد تکان سر ، بود خونسرد هومن

 تمـاس  از هیچوقـت . بـاال  هـا  زانـو  ، دیـوار  بـه  داده تکیـه  حالـت  همـان  ، جـایش  سـر  برگشت آیالر
 ، میبوسـیدش  کمتـر  بعـد  بـه  بلـوغش  هـاي  سـال  از هـومن  ، نمیریخـت  بهـم  اینطـور  هـومن  هاي

 ...عید یا تولد...  فقط ها مناسبت در

 .ومدا نمی خوشم ازش:  گفت کالفه

 . میدونم:  خندید دوباره هومن

 خـودش  سـمت  گوشـی  هـومن  ، شـود  پـرت  حواسـش  تـا  گذاشـت  گوشـش  بـه  را هندزفري گوشی
 و مالیـم  صـدایی  بـا  ، همیشـه  مثـل  خواننـده . زد را پلـی  دکمـه  آیـالر .گذاشـت  گوش به و کشید را

 ...کرد خواندن به شروع سرد

ــو « ــه ت ــا ، کشــیده ســر تاکــه ی ــا ســهوا...ســینم روي گرفتــی پ ــو گــرفتن پ ــه ،  ت  مــن کــه عمری
 »...زمینم

 

 .مشاوره برم میخوام:  گفت و کرد کم را صدا
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ــداخت دســت هــومن ــراي بوســه دو.بوســید را موهــایش و اش شــانه روي ان ــه ، شــب یــک ب  دیوان
 ایـن  کـس  هـیچ  بـه ...بوسـید  مـی  را قلـبش  هـومن  انگـار  ، بـود  جسـم  از فراتـر  لذتی. بود کرده اش

 "آیالر ایی بیچاره "...داشت نخواهد را حس

 

 روشـن  تلگـرامش  چـراغ ...بخوابـد  تـا  کشـید  خـودش  روي را پتـو  و کـرد  متصـل  شـارژ  به را موبایل
 :بود هومن از پیام ، شد

 هکشید قد كاـت یه تو "

 امسینه روي گرفتی پا

 تو گرفتن اـپ هـسوا

 مینمز من که عمریه

 رو کشیدنت قد راز

 میبینم دارم هـمریـع

 شیدروخ به میرسی داري

 ینمـمـه زماـب نـم یـلو

 اتساقه یرز بچو میزنن

 ستنر يظههاـحـل هـسوا

 تپاها رـیز آب تنـخـیر
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 شستن و شستن نوـم هی

 گرما تو و رماـس يتو

 يعمر نجاتم تو سهوا

 يحشو دبا مهجو تو

 " يعمر التمـب رـپـس

 ...تاکی تو ، آیالري تو...زمین من ، تاکی تو...

ــاال را افتــاده مقنعــه ــراي و شــیدک ب ــار هــزارمین ب  مــن ، تــاکی تــو " کــرد نگــاه را هــومن پیــام ب
 "...تاکی تو ، آیالري تو...زمین

 و زد پهلـویش  بـه  آرنـج  بـا  پونـه .کـرد  پهـن  پـروا  بـی  را عمـیقش  لبخنـد  و فشـرد  بهم را هایش لب
 میخندي؟ چی به:  گفت

 .میزنم لبخند ، نمیخندم:  گفت و فرستاد باال را ابرویش

 ؟ چی به ، همون:  خندید پونه

 ؟ میاد هم بابک گفت پژمان...بود همینطوري: گفت و انداخت باال شانه

 نزدي؟ حرف بابک با خودت مگه.آره:  گفت موبایلش به کردن نگاه حال در پونه

 حضــور کــنم فکــر.دارم ســوپرایز بــرات گفــت بهــم:  گفــت و اش گونــه زیــر گذاشــت دســت آیــالر
 !بوده خودش
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 نمیــاد خوشــت ازش وقتــی چــرا:  گفــت و کــرد نگــاهش و خندیــد هــم پونــه ، گرفــت اش خنــده
 میذاري؟ قرار باهاش

 .باشه گرم سرم میخوام:  گفت آهسته ، کشید پر آیالر هاي لب از لبخند

 دنبــال بــره ، نــه بگــو بهــش نمیــاد خوشــت. آیــالر نیســت درســت حرفــت ایــن:  کــرد اخــم پونــه
 .زندگیش

 دســتش روي پونــه دســت.نــزد حرفــی و کشــید اش کولــه زیــپ بــه را انگشــتش ســر ، میدانســت
 : گفت آرام ، گرفت قرار

  ؟ میدي زجر خودتو اینقدر چرا ، داري دوست رو هومن تو  -

ــه ــمهاي ب ــی چش ــه رنگ ــاه پون ــرد نگ ــده و ک ــت درمان ــومن:  گف ــن ه ــت رو م ــداره دوس ــه ن  ، پون
 .نمیشه وقت هیچ! میدونی

ــه ــتش پون ــتر را دس ــرد بیش ــت و فش ــه:  گف ــه باش ــ ، نش ــه وت ــتش ک ــوز داري دوس ــت! هن  هروق
 .کن زندگیت وارد رو کسی ، نداشتی

ــایی" ــه چیزه ــدانیم ک ــواهیم و می ــنویم نمیخ ــم  "بش ــایش چش ــم را ه ــرد به ــت و فش ــرا:  گف  چ
 نمیبینه؟ منو هومن

 .نفهم پسره کوره ، برم قربونت:  گفت ناراحت پونه

 ...بخدا نفهمه خیلی:  گفت و گرفت اش خنده
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 از پــر سرنوشــت راه بــرخالف ، تاکســی تنــگ فضــاي در بهــم چســبیده ردوهــ ، خندیــد هــم پونــه
 ...نمیباخت رنگ که ایی جوانی نداشتند، بازگشت هرگز که روزهایی.میخندیدند ، اندوه

 

 وقتـی .میـزد  زنـگ  گوشـش  کنـار  پونـه  حرفهـاي  ، بـود  نشسـته  کـه  بابک ماشین صندلی روي شب
 ؟ نمیرسونی منو:  تگف و کرد تعجب ، نگرفت پیش را خانه مسیر بابک

 .تایی دو بزنیم حرف یکم یجا بریم! نه:  گفت و داد تحویلش لبخندي بابک

 .نیمه و نه ساعت.بابک میشه دیر:  گفت و کرد ساعتش به نگاهی آیالر

 .میگردونم برت زود:  گفت و کرد کج را سرش بابک

 ، بـزنیم  شـامو  از بعـد  چـایی :  گفـت  و ایسـتاد  شـاپی  کـافی  مقابـل  بابـک .شد رسیدن منتظر کالفه
 .بزنیم حرفم

 ســفارش و هــایش شــانه دور انــداخت دســت بابــک.نشســتند شــاپ کــافی کوتــاه هــاي کاناپــه روي
 .کرد جمع را خودش و کرد نگاه شاپ کافی دود پر و تاریک فضاي به معذب آیالر.داد را ها

ـ  هـاي  دسـت  حـاال  ، بـود  هـایش  شـانه  دور هـومن  هـاي  دسـت  دیشب اینکه تصور از  حـس  ، کباب
 مــرد نــه ، شــناخته را او لمــس فقــط چــون دارد دوســت را هــومن شــاید کــرد فکــر. داشــت بــدي

ــري ــی. را دیگ ــت کم ــر راح ــت ت ــداد و نشس ــر اجازه ــتان س ــک انگش ــانه باب ــش ش ــس را ای  لم
 : گفت و گرفت هایش دست میان را آیالر دست و کرد پیدا جرات بابک...کند

 عزیزم؟ خوبه اینجا  -
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:  گفـت  و داد تکـان  را سـرش  ، آورد مـی  امنـی  نـا  حـس  بـرایش  دودآلـود  و ریـک تا محیط اینکه با
 .خوبه

ــایین را ســرش کمــی بابــک ــرام:  گفــت و آورد پ ــالر بگــو خــودت از ب  نمیدونســتم ، شــب اون...آی
 ...شدم ناراحت خیلی...بدم نشون بهت رو حسم باید چطور

ـ  سـخت  بـرایش  خـودش  از زدن حـرف  ، انـداخت  پـایین  را سـرش  آیالر  دیگـه :  گفـت  آهسـته . ودب
 .سرنوشت بوده اینطوري

 .بودي کوچیک خیلی.کشیدي سختی خیلی:  کرد زمزمه گوشش کنار بابک

 .بودم تنها...بیشتر:  گفت و کرد نگاه بابک چشمهاي به و آورد باال را سرش

 ؟ کجاست بپرسم میتونم...پدرت:  گفت و شد زیاد هایش شانه دور بابک دستهاي فشار

 بیمارســتان:  کــرد بــاز لــب.بگویــد کســی بــراي میخواســت ، رفتنــد هــم در اراده بــی هــایش اخــم
 .بستریه روانی

 کــه ســکوتی ، میدانســت آیــالر کــه بــود ســکوتی ، پریــد کمــی تــاریکی همــان میــان بابــک رنــگ
 آن در کمــی هــاي آدم کــه شــرایطی بــراي کلمــات شــدن گــم.میشــد دچــارش میفهمیــد هــرکس

 ...بودند گرفته قرار

 ؟ مامانت فوت از بعد:  گفت و داد بیرون را شنفس بابک

 بـه  تلـخ .فشـرد  را بینـی  تیغـه  و گذاشـت  هـا  زانـو  روي و برداشـت  را دسـتش  بابک و گفت اوهومی
 تلـخ  ، ام سـالگی  نـه  از ، میکـنم  زنـدگی  داسـتان  ایـن  میـان  مـن  " کـرد  نگـاه  اش نابـاوري  و بابک

  " ام کرده زندگی
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 ناراحـت  واقعـا ...امـا  بگـم  چـی  نمیـدونم :  گفـت  و داد تکیـه  بابـک  و گرفتنـد  قرار میز روي ها چاي
 ...آدم یه براي...دختره یه براي سنگینی بار...شدم

 .کنم ناراحتت نمیخواستم:  گفت معذب

 نمیــدونم...کــردم ناراحتــت میخــوام معــذرت مــن ، مــن عزیــز:  گفــت و زد مهربــانی لبخنــد بابــک
 میکــنم رو ام ســعی واقعــا امــا ، میــزنم فحــر دارم احساســاتم تــاثیر تحــت شــاید...بگــم چطــوري

 .بسازم برات خوبی لحظات

ــالر ــرش آی ــان را س ــاالخره و داد تک ــدي ب ــب روي لبخن ــایش ل ــاند ه ــالش.کش ــک ت ــبک و باب  س
ــه ــرف هنرمندگون ــش ح ــت را زدن ــت دوس ــک.داش ــرایش باب ــذاب ب ــود ج ــت ، نب ــتنی دوس  داش

 ...آرامش از غیر دبو چه هر هومن کنار که روزها این برعکس ، میداد آرامشش.بود

 آدمهـایی  تـوك  و تـک .بـود  نشـده  زمـان  گـذر  متوجـه  آیـالر  و بودنـد  زده حـرف  دري هـر  از هم با
 دقـت  بـا  و بـود  چرخیـده  سـمتش  بـه  بابـک  ، کاناپـه  بـه  داده تکیـه  آیـالر  و بودنـد  نشسته کافه در
ــه ــو روي را هــایش دســت آیــالر. میکــرد نگــاه کمیــابش هــاي پرحرفــی ب :  گفــت و کــرد رهــا زان

 .نخوندم زیاد.کردم انتخاب رو رشته این که شد اینطوري خالصه

 جلــو را خــودش کمــی.کــرد پــاك کیــک خــرده از آیــالر لــب گوشــه و آورد بــاال را دســتش بابــک
 کمـی  چشـمهایش .کـرد  نگـاه  شـدنش  نزدیـک  و بابـک  بـه  هوشـیار  و نشسـته  صـاف  آیـالر  و کشید
 و زدن پـس  میـان  بـود  مانـده  آیـالر .دارد را بوسـیدنش  قصـد  رسـید  مـی  بنظـر  و بودنـد  شده خمار

 چشــمهایش و نشســت هــایش لــب روي بابــک هــاي لــب کــه نشســتن و برخاســتن میــان ، نــزدن
 لـب  تـري  سـمت  رفـت  حواسـش .نرفـت  جلـوتر  و جـا  همـان  مانـد  ذهـنش  ، شدند بسته اختیار بی
 و جسـم  از آمـده  بـاال  هیجـانی ...هـا  لـب  روي ، خـودش  دهـان  از غیـر  دهـانی  مسـتقیم  گرمی و ها
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 هشــدار کــه تــپش پــر قلبــی میــان از نهــایتی بــی ســردي ؛ احســاس بــی فیزیکــی هــاي کــنشوا
 ...خون پمپاژ جاي میداد

ــرش ــیم را س ــر ن ــه میلیمت ــب ب ــید عق ــه ، کش ــاي ن ــس معن ــک...زدن پ ــله باب ــت فاص ــا و گرف  ب
 چشــمهایش در را لــرزان هـایی  ســتاره تشــکیل آیـالر .  داد ســر ایــی خنـده  ، درخشــان چشـمهایی 

 ، مقـابلش  مـرد  و بـود  شـده  بوسـیده  ، ریخـت  فـرو  قلـبش ...بـار  اولـین  بـراي  بود شده بوسیده...دید
 ...نبود هومن

 

 تکـان  را هـایش  دسـت  عصـبی  عمـو  زن.نمیکـرد  درك را حرفهـا  امـا  شـنید  مـی  را عمو زن صداي
. میفشـرد  بهـم  را هـایش  لـب  و بـود  ایسـتاده  ایـی  گوشـه  نگرانـی  بـا  راضـیه  ، میـزد  حرفی و میداد

 : توپید حرص با عمو زن

 ایــن ســاکن تــو.نیســت خونــه بــه حســابی و درســت دختــر یــه اومــدن ســاعت ایــن ؟ میشــنوي  -
 ...باشه اینجا قاعده با باید آمدت و رفت ، اي خونه

 .بود...شلوغ.میخوام معذرت:  گفت و رساند بهم را هایش لب

ــو زن ــب از مانــد کمــی عم ــان همیشــه ، آیــالر کشــیدن عق  اتــاقش بــه و میکــرد درازي زب
 ترافیـک  فکـر  بایـد  ؟ همـین  ؟ میخـوام  معـذرت :  گفـت  و داد فـرو  را نفسـش  دوبـاره  بعـد ...میرفت
  ؟ شده قرمز اینطوري چرا لبات ؟ اصال وضعیه چه این بعد...بیاي و بري و بکنی راهتم

 قرمـز  کـی  هـاي  لـب :  گفـت  سـرش  پشـت  از کسـی  صـداي  کـه  هـا  لب روي تا آمد باال دستهایش
 ؟ شده
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 شـده  زخـم  هـاي  لـب  روي جـا  همـان  را هـایش  دسـت ...کـرد  نگـاه  هومن به و برگشت زده وحشت
 بـه  هـایش  اخـم  ، کـرد  نگـاه  هـایش  لـب  بـه  هـومن .داشـت  نگـه  کاغـذي  دستمال امان بی فشار از

 انگـار  ، بـودش  بوسـیده  دیگـري  مـرد  ، برداشـت  عقـب  بـه  نابـاور  قـدمی  نـیم  آیالر...رفت درهم آنی
 خـودش  از نابـاور  و برداشـت  عقـب  بـه  قـدمی  وبـاره د و شـد  دریـایی  هـایش  چشم.بود کرده خیانت

 : شنید را عمو زن متعجب صداي...دوید ها پله طرف به ، بود کرده که کاري از ،

 ....هومن ؟ مامان کجا جان هومن...قیافه این با خونه اومد االن ، بود چش نمیدونم  -

 جـدا  سـر  از را روسـري  ، میباریدنـد  وقفـه  بـی  کـه  هـایی  اشـک  و حـرص  بـا .کرد قفل و بست را در
 و صـورت  روي شـده  پخـش  ریمـل  ، کـرد  نگـاه  آینـه  بـه .کـرد  پـرت  تخـت  روي مـانتو  همراه و کرد
 تـا  کوچـه  سـر  از را راه تمـام .بودنـد  شـده  سـرخ  و کـرده  ورم سـفیدش  پوسـت  روي کـه  هـایی  لب

. بـود  نـداده  ظریـف  پوسـت  سـوزش  بـه  اهمیتـی  و بـود  کشـیده  هـا  لـب  روي قـدرت  تمـام  با خانه
 گریـه  بـا .میـداد  اش شـکنجه  بیشـتر  هـومن  صـداي  ، نـداد  اهمیتـی  و خـورد  اتاق در به ییها ضربه
 .هومن برو:  زد فریاد

 .رو در میشکونم ، آیالر کن باز:  کوبید تر محکم هومن

 .باباته مال. درك به:  زد داد تر بلند

 رد هـومن  چشـمان  مقابـل  از و کـرد  بـاز  را در. رفـت  در طـرف  بـه  عصـبی  آیـالر  و کوبید باز هومن
 کوچـک  فضـاي .دویـد  بـاغ  پشـتی  دیـوار  طـرف  بـه .شـد  خـارج  شـاختمان  از و دویـد  را ها پله ، شد

 کشـید  پـایین  را بلـوزش  بلنـد  هـاي  آسـتین  ، بـود  باغبـانی  وسـایل  از پـر  و تاریـک  ساختمان پشت
 بـا  و نشسـت  چـوبی  تکـه  روي دیـوار  کنـار ...کـرد  پنهـان  آمـده  کـش  آستین لبه میان را ها دست و

 مثــل و ســطحی ، بــوده بوســه یــک فقــط کــرد فکــر و شــد آرام ناگهــانی بعــد. زد زار ودوجــ تمــام
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 بـود  نـزده  داد و نشـده  بلنـد  چـرا  ؟ بـود  گذاشـته  چـرا  ، دوبـاره  گرفـت  اش گریـه  بعـد . اصـال  گونه
 گـرم  هـاي  لبخنـد  بـه  خانـه  تـا  بغـض  بـا  و ماشـینش  داخـل  بـود  نشسـته  ؟ دارد دوسـت  را هومن
 مکــان یــک در خــودش و بــود گرفتـه  قــول هــومن از دیشــب مــینه...بـود  نکــرده هــم نگــاه بابـک 

 کـه  ایـی  بوسـه ...داشـت  نقشـه  هـزار  بـرایش  کـه  ایـی  بوسـه !  لـب  از بوسـه  ، بود داده بوسه عمومی
 ...بیاورد هایش لب روي به لبخند روز شبانه چند بود قرار

 را کـردنش  گـاه ن طاقـت . ایسـتاد  هـومن  دیـدن  بـا  آیـالر  قلـب  و شـد  نمایان دیوارها میان ایی سایه
 روي پرشــتاب هــاي اشــک دوبـاره  و رفــت عقــب " داشــتم منکـه  ، نداشــتی دوســتم تــو " نداشـت 

 دسـت  میـان  را آیـالر  بـازوي  ، برداشـت  طـرفش  بـه  بلنـد  قـدم  چنـد  هـومن . شـدند  روان هـا  گونه
 :  گفت کند سرکوبش میکرد سعی که حرصی با و گرفت

 کرده؟ اذیتت کسی ؟ شده چی  -

 ؟ اینطوریــه چــرا لبــات پــس:  گفــت و کشــید بــاال را اش چانــه هــومن ، فــتگر اش گریــه بیشــتر
  ؟ هان

 دوبـاره  هـومن  ؟ بگویـد  چـه  ، بـرود  بـین  از و شـود  مچالـه  هـم  در جـا  همـان  میخواسـت  آیالر دل
 :  گفت و داد تکانش

  ؟ کرده اینکارو سی..د کدوم  -

 ...کردم پاك رو لبم رژ...هیچکس:  گفت بریده بریده و داد تکان را سرش

  ؟ کرده اینکارو کی...نده تحویل مزخرف من به:  گوشش کنار زد فریاد هومن

 ...کردم خودم ، بخدا هیچکس:  گفت و کرد پاك آستین با را ها اشک
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 ؟ میکنی گریه چرا پس:  گفت و کرد نگاه هایش چشم به کشیده هایی نفس با هومن

 کسـی  بفهمـم  ، مـیگم  دارم علـی  والي بـه  : گفـت  و آورد بـاال  را انگشـتش  نگرفـت  کـه  جوابی بعد
 گفتـی  دروغ بفهمـم . تـو  سـراغ  میـام  بعـد  میکشـم  اونـو  میـرم  اول ، نگفتـی  مـن  بـه  و کرده کاري
 ...فقط

 هـاي  زنـگ  چـرا  ؟ خونـه  اومـدي  سـاعت  ایـن  چـی  بـراي :  گفـت  دوبـاره  کـه  افتاد چیزي یاد انگار
 ندادي؟ جواب منو

 .بودم دوستهام با:  گفت لرزان آیالر

 .میبینم هاتم دوست:  گفت و زد پوزخندي هومن

 ایـن  بـه  را او کـه  هـومن  هـاي  نداشـتن  دوسـت  از خشـمش  ، آمـد  بـاال  امـان  بـی  خشم آن یکباره
 ؟ بشه چی که ببینی؟ دوستامو چی براي:  گفت و گرفت باال را سرش ، بود انداخته روز

 بالیـی  هـر  و بکنـی  خواسـتی  غلطـی  هـر  کـه  ؟ بشـه  چـی  کـه :  گفـت  خشـمگین  و برگشت هومن
 بیارن؟ سرت خواستن

 اون بــا...دارم پســر دوســت ، دوســتم یکــی بــا کــن فکــر اصــال. بیــارن خــوب:  گفــت عصــبی آیــالر
 ...بیرون میرم

 دور را دسـتش .بـود  شـده  غـافلگیر . خوانـد  را اش زدگـی  حیـرت  آیـالر  ، کـرد  نگـاهش  خیره هومن
  ؟ کرده نکاروای باهات اون:  گفت و کرد اخم هومن ، سرما از پیچید خودش تن

 .نه:  گفت و هومن چشمهاي در شد خیره آیالر
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 بـدي  جـواب  بایـد  میـزنم  زنـگ  ، خونـه  بیـاي  دیـر  نـداري  حـق :  گفت و شد نزدیکش دوباره هومن
 فهمیدي؟. آیالر

ــا آیــالر .  شــد خــارج دیــدش از و برگشــت هــومن ، داد تکــان را ســرش عصــیانگر بغــض همــان ب
 ســر از را فایــده بــی تکــراري واکــنش ایــن ، را یــهگر ، آمــد کــه ماشــینش شــدن روشــن صــداي
 ...گرفت

 : گفت آهسته پونه.گذاشت صندلی دسته روي را سرش و فشرد بینی روي را دستمال

 .میکردي استراحت خونه موندي می ؟ اومدي چرا خب  -

 .نداشتم رو خونه حوصله:  زد لب

 ...آیالر آخه داري تب:  گفت و گرفت قرار اش پیشانی روي پونه هاي دست

 نـداده  را جـوابش  دیشـب  از ، بـود  بابـک .کـرد  بـاز  را تلگـرام  بـه  و پریـد  جـا  از ، موبـایلش  صداي با
 حـاال  ، بـود  نگرفتـه  جـوابی  هـم  بـاز  وقتـی  و شـده  ناراحـت  بوسـه  از بـود  کـرده  سـوال  دیشب. بود

 :  بود نوشته

 "بیاري در بازي بچه اینطور بوس یه با نمیکردم فکر "

 حـاال  تـا  نگـو  هـم  اصـال  " نوشـت  بابـک  دوبـاره  ، گرفـت  چشـمانش  مقابـل  را بایلمو همانطور آیالر
 "میاد بدم که خزعبالت این و نبوسیدت کسی حاال تا و زندگیت توي نبوده کسی

ــد ــه و زد تلخــی لبخن ــدگی ب ــد خــزعبلش زن ــل.خندی ــرد قفــل را موبای ــاره و ک  روي را ســرش دوب
 .گذاشت چوبی دسته
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 هـومن  بـا  و رسـیده  دیـر  کـه  بـود  داده توضـیح  عمـو  بـراي  شـب  خـر آ ، بود ندیده دیشب را هومن
 کـه  باشـد  خـودش  مواظـب  و بدهـد  اطـالع  همیشـه  کنـد  سـعی  بـود  گفته مالیم عمو.شده بحثش

 ...اوست خود براي هومن هاي نگرانی این

 کنـار  ، آورد دوام را کـالس  بـود  هرطـور .بـود  بریـده  را امـانش  در گلـو  و نمیکـرد  کـار  دیگـر  فکرش
ــداد جــواب و گرفــت تمــاس بابــک ، نشســت کــه تاکســی در پونــه ــه.ن ــه پون  چــرا:  زد اش شــانه ب

 نمیدي؟ جوابشو

 تمـومش  بایـد  گفتـی  راسـت  تـو  ، نـدارم  شـو  حوصـله :  گفـت  و داد تکیـه  عقب به را سنگینش سر
 .نمیتونم من.کنم

 :  گفت و گرفت سمتش را دستمالی پونه.افتاد سرفه به و شد همراه گلویش تورم با بغض

 چـی  کـه  آخـرش ...آیـالر  ولـی  کـن  راحـت  رو خـودت  و بهـش  بگـو  نشده دیر االنم ، نداره اشکال  -
  ؟

 یکـی  بـا  هـومن  کـه  اینـه  آخـرش :  گفـت  و کشـید  بینـی  بـه  را دسـتمال !  نبـود  چیـز  هیچ آخرش
 .میشم بدبخت من میکنه ازدواج

 روشـن  تکلیفـت  ؟ میشـی  بـدبخت  کجـا ...بـور  پسـره  زیـاده  کـه  چیـزي  ، بابا برو:  گفت خندان پونه
 .میشه

 .روشنه ایه قهوه.  نیست بور هومن:  زد جان بی لبخندي

 رنگـی  طیـف  تـو  حـاال ! بـور  بـوره  ؟ چیـه  روشـن  ایـی  قهـوه :  گفـت  و داد پیشـانی  بـه  چینـی  پونه
 .است دیگه حرف یه اون دیگه ، دادي اختصاص روبهش خاصی
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 ...میشه راحتنا ؟ بگم اون به چطوري:  گفت آرام ، افتاد بابک یاد و خندید

 اخــه ، کنــه شــر کــه نیســت هــا پیلــه اون از:  گفــت و آیــالر طــرف بــه کــرد خــم را ســرش پونــه
 !بینتون نیوفتاده اتفاق چیزي

 !کرد بوسم دیشب:  گفت پونه گوش کنار و فشرد بهم را ها چشم

 ، برگشـت  و رفتنـد  هـم  در ظـریفش  ابروهـاي  اخـم  بعـد  و شـدند  گشـاد  آنـی  بـا  پونـه  هـاي  چشم
 :گفت آیالر وشگ نزدیک

 !سرت بر خاك  -

 .افتاد خنده به ، وجدان عذاب و بغض و درد گلو همان با آیالر

 

 ؟ میگی حاال.مسخره.ببینم بگو:  داد آیالر دست را داغ شیر لیوان و بست را اتاق در پونه

 نگــاه موبــایلش بــه و انــداخت پــایین را ســرش و گرفــت هــایش دســت میــان را شــیر لیــوان آیــالر
ــ ، کــرد ــراي کــه اســی ام اس هب ــود فرســتاده هــومن ب ــه رفتــنش و ب ــه ب ــه خان  داده اطــالع را پون

 کـی  آمـد  نمـی  یـادش  اصـال  ، شـود  دلخـور  اینطـور  آمـد  مـی  پـیش  کم.بود نداده جواب هومن.بود
 .مدت طوالنی اینقدر بود شده دلخور

 دیگـه  بگـو  : گفـت  دوبـاره  و نشسـت  کنـارش  پونـه  ، نوشـید  را آن از کمـی  و کـرد  نگاه داغ شیر به
 ؟ رفتین جایی شدین جدا ما از اینکه بعد ؟

ــی ــید آه ــه و کش ــتی ب ــت پش ــه تخ ــت و داد تکی ــت.آره:  گف ــه رف ــه ی ــک کاف ــخره و تاری  از...مس
 ...شد چی نفهمیدم یهو بعد و پرسید ام خانواده
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 ؟ رو لبت ؟ آخه کافه توي! پرو چه:  کرد اخم پونه

 .کشیدم عقب سرمو.فقط لحظه یه:  شد عصبی لحظه آن یادآوري از

 ...میذاشتی نباید اصال:  گفت و خورد تکانی پونه

ــاهش ــد نگ ــه مان ــره ب ــم چه ــه دره ــالر رفت ــه و آی ــب:  داد ادام ــاال خ ــت ح ــه گذش ــدم...دیگ  ب
 ...حداقل خودت با شد مشخص احساست تکلیف.نشد

 شـتم دا.اومـد  مـی  در جـا  از داشـت  قلـبم ...دیـدم  رو هـومن  وقتـی :  گفـت  و کـرد  بغض دوباره آیالر
 ...میمیرم آخرش من...پونه میمردم

 دسـت .  گرفـت  بغـل  بـه  را آیـالر  لـرزان  هـاي  شـانه  و کـرد  بغـض  ، اش قدیمی دوست همپاي پونه
 .خودتو نکن اذیت اینقدر ، برم قربونت:  گفت و موها میان کشید

 ربطـی  تـو  بـه  گفـتم  وقتـی ...کشـید  داد وقتـی :  کـرد  پـاك  را مـو  میـان  خورده سر هاي اشک آیالر
 ...شکوندم دلشو...شد ساکت دارهن

 ...خودت میدونی.نمیشه ناراحت ازت هیچوقت ، میشناستت اون  -

 ...نگفت هیچی...نداره ربط بهت بودم نگفته بهش هیچوقت  -

 دیگـه  نبایـد  نـداره  دوسـتت  اگـه  ، چـی  کـه  بـاالخره  ، آیـالر :  گفـت  و فشـرد  بهـم  را هـا  لـب  پونه
  نباشی؟ ارتباط در کسی با داره توقع چرا ؟ شهمی عصبانی چی براي...کال کنه دخالت

ــا.کــرده اذیــتم کســی کــرد فکــر:  کشــید بــاال را اش بینــی  ، لبهــام روي بــودم کشــیده دســتمال ب
 .شد عصبانی همین واسه...بود شده قرمز
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 راه ، بزنــد توانســت نمــی حرفــی.کــرد نــوازش را آیــالر موهــاي دوبــاره و داد بیــرون را آهــش پونــه
 میتوانسـت . نداشـت  سـراغ  ، را انتهـایش  نـه  و میدانسـت  را آن منشـا  نـه  کـه  شـق ع ایـن  براي حلی
 .کند آرامش و بگیرد را آیالر هاي دست ، بود الزم هرجا و بدهد دلداري فقط

 

ــداي ــل ص ــه از موبای ــیرین خلس ــواب ش ــرون خ ــدر ، آوردش بی ــیج آنق ــود گ ــه ب ــت ک  نمیتوانس
 در.خـورد  زنـگ  دوبـاره  و شـد  قطـع  داصـ  بعـد  کمـی . بدهـد  جـواب  را موبایـل  باید بدهد تشخیص

 بـود  شـده  خیـز  نـیم  کـه  آیـالر  بـه  و برداشـت  را گوشـی  ، آمـد  داخـل  پاورچین پونه و شد باز اتاق
 .هومنه:  گفت و داد نشان

 

ــالر ــتش آی ــرد دراز را دس ــل و ک ــت را موبای ــه و گرف ــبز دکم ــرد را س ــالم ، فش ــرد س ــداي ، ک  ص
 کجایی؟...سالم:  نشست جانش میان مسکن مانند هومن

 .پونه خونه:  کرد ایی سرفه

  ؟ اینطوریه چرا صدات:  گفت هومن دوباره و شد سکوت

 .خوردم سرما کنم فکر  -

 .دنبالت بیام شو آماده:  دلنواز تن همان بعد و آمد عمیق نفسی صداي

 میـاد  داره:  گفـت  و زد منتظـر  پونـه  بـه  کمرنـگ  لبخنـدي . کـرد  قطـع  را تمـاس  و گفـت  ایی باشه
 .دنبالم

 .گذاشته سوپ برات مامان ؟ میشد چی.شب یه خب میموندي:  گفت ناراضی پونه
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 .بازم میام:  گفت و بوسید را مهربانش دوست گونه

ــالر مــانتوي پونــه  مــادر از کــرد خــداحافظی.  پوشــید لبــاس هــم خــودش و داد دســتش بــه را آی
 زیــر پونـه .رفـت گ هـا  نــرده بـه  دسـت  و رفـت  گــیج کمـی  سـرش . رفتنـد  پــایین هـا  پلـه  از و پونـه 

 از رفـت  ضـعف  دلـش  ، اخـم  بـا  بـود  داد تکیـه  ماشـین  بـه  هـومن .کـرد  باز را در و گرفت را بازویش
 ...دلتنگی

 بـه  کـرد  اشـاره  پونـه  ، داد گرمـی  بـه  را پونـه  سـالم  جـواب  و برداشـت  ماشین از را اش تکیه هومن
 :  گفت و آیالر

 .خودم پیش آوردمش ، نبود خوب صبح از حالش  -

ــومن ــکر ه ــرد تش ــالر و ک ــار آی ــر ب ــه از دیگ ــداحافظی پون ــرد خ ــندلی روي و ک ــار ص ــده کن  رانن
 پشـتی  بـه  خسـتگی  بـه  را سـرش  آیـالر .رفـت  داخـل  و زد حـرف  هـومن  بـا  دیگر کمی پونه.نشست
 بسـته  صـداي . کـرد  جمـع  صـندلی  روي را خـودش  نشـدنی  وصـف  آرامشـی  بـا  و داد تکیـه  صندلی
ــده هوشــیار ، بــدنش و حــال رونــد بــرخالف. کــرد حرکــت ماشــین و آمــد در شــدن ــود مان  پــی ب
 ! بود تاب بی. نمیخواست قهر.بشنود را صدایش و بزند هومن که حرفی

 بغــض همــان میــان...آمــد ســراغش بــه دوبــاره بغــض. نشــنید را هــومن صــداي ، کــرد ایــی ســرفه
 ، بـود  شـده  خـم  سـمتش  بـه  هـومن .کـرد  بـاز  را چشـمهایش  مالیمـی  تکان با.شد گرم چشمهایش

 .پایین بیا : گفت آرام

. درآمـد  آهـش  افتـاد  درمانگـاه  اسـم  بـه  چشـمم  وقتـی  و شـد  پیـاده  رمق بی ، هستند کجا نپرسید
 .کرد هدایتش جلو به و گرفت را بازویش هومن
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ــا هــومن وقتــی. نشــد بــدل و رد میانشــان حرفــی ، داروهــا خریــد و دکتــر ویزیــت مــدت تمــام  ب
 آمپـول :  گفـت  و شـد  جمـع  ایشچشـمه  میـان  در اشـک  ، آمـد  سـمتش  بـه  آمپول محتوي کیسه
 ؟ داده

 .طرفه اون تزریقات اتاق شو بلند.آره:  کشید بیرون را سرنگ و آمپول شیشه هومن

ــه ــه و کــرد ایــی نال ــاق طــرف ب ــاد راه ات  کــودکی همــان از ، اش بیمــاري دوران همــه وحشــت.افت
ـ  الـیم  عـذابی  ، بـدنش  در سـوزن  رفـتن  فـرو  لحظـه  انتظـار  و سـرنگ  دیدن...بود آمپول  چشـم . ودب

ــا و بســت را هــا ــق انتهــاي ت ــی ، تزری ــه ب ــا. ریخــت اشــک وقف  راه توانســت نمــی و میکــرد درد پ
 .اش شانه دور انداخت دست و زد کمرنگی لبخند دیدنش با هومن...برود

 کپســول میگفتــی همیشــه...ننویســه آمپــول نگفتــی دکتــر بــه عمــد از تــو:  نالیــد ماشــین داخــل
 ...بده

 دلـش .سـکوت  و بـود  سـکوت  بـاز  خانـه  بـه  رسـیدن  تـا . نـزد  حرفی و اختاند آیالر به نگاهی هومن
  ؟ میشد مجازات اینطور باید که بود گفته چه مگر ، هومن سردي اینهمه از گرفت

 روي را مــانتو.رفـت  بــاال هـا  پلــه از و داد را راضـیه  ســالم جـواب  ، شــد پیـاده  هــومن کمـک  بـدون 
ــا و انــداخت صــندلی  ، بــود چقــدر نمیدانســت کــه دقــایقی. شــد مچالــه پتــو زیــر لبــاس همــان ب
ــاز اتــاق در و گذشــت ــا چیــزي برخــورد صــداي. شــد ب  هــومن صــداي و آمــد تخــت کنــار میــز ب
 .بخور رو سوپت شو بلند:  بود سرد همانطور

 .بخوابم بذار نکن بیدارم.خورم نمی:  گفت و نخورد تکان
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 گرفـت  را اش شـانه  نهـوم .کـرد  حـس  را پـایین  بـه  تشـک  رفـتن  فـرو  آیـالر  و رفت کنار کمی پتو
 :  گفت و چرخاندش و

 .شو بلند. درنیار بازي لوس  -

 .نمیخورم کوفتم من اینطوري:  گفت و چشمهایش روي کشید دست آیالر

 بعـد  بخـور  رو غـذات :  گفـت  دوبـاره  و دلخـوري  و نـاراحتی  ، تـوبیخ  بـا  ، کـرد  نگـاهش  کمی هومن
 .بخواب

ــا:  گفــت و کشــید رورشغــ از دســت ، هــومن بــازوي روي گذاشــت دســت آیــالر  میخــواي کــی ت
 من؟ با باشی اینطوري

 بـود؟  اینطـور  کـی  هـومن  نـه  مگـر  بـود  شکسـته  دلـش .نـزد  حرفـی  و کـرد  نگـاه  رو به رو به هومن
 ناراحـت  دیشـب ...کـن  نگـاه  منـو :  گفـت  و شـد  بلنـد  سـختی  بـه  ، کشید چشمهایش میان به اشک
 !کن نگاه منو...هومن...بودم

 ناراحـت :  داد جلـو  را هـایش  لـب  ، هـایش  چشـم  بـه  مانـد  خیـره  و برگشـت  طـرفش  به هومن سر
 .دیشب بودم

 اومـد  نمـی  خوشـم  ازش...بـودم  بیـرون  باهـاش ...بـود  نفـر  یـه :  افتـاد  گریـه  به ، نکرد حرکتی هومن
 ...بگم دروغ بهت نمیخواستم...کنم زندگی بقیه مثل...باشم بقیه مثل تا بودم رفته ولی

 بودي؟ کرده پاك رو رژت چرا:  دپرسی هومن ، آورد باال را سرش

 .بود کرده تعریف ازش:  گفت دروغ و کرد نگاهش مستقیم
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 بـه  اگـر .خشـم  از میجوشـید  هنـوز  رویـش  روبـه  مـرد  نگـاه .کنـد  بـاورش  هومن تا نگرفت را نگاهش
 دوســتش کــه کســی از دلخــوري ، اســت دلخــور میکــرد خیــال ، نداشــت بــاور نداشــتنش دوســت

ــراي و دارد ــودش ب ــدش خ ــم...میخواه ــت چش ــه بس ــورات روي ب ــایی تص  را انگشــتان...اش روی
 .هومن بازوي به داد تکیه را سرش و شرت تی کوتاه آستین به چسباند

  "دارم دوستت ":  هم با شدند یکی بدن هاي سلول

 دسـت  ، شـد  بـود  گذاشـت  خـودش  بـراي  پـیش  هـا  سـال  کـه  مـرزي  و دنیـا  قـوانین  همـه  بیخیال
ــداخت ــردن دور ان ــرد گ ــوبش م ــک. محب ــاي اش ــقی ه ــانه روي ، اش عاش ــومن ش ــد ه ــه. ریختن  ب

ــه ــیده ثانی ــت ، نکش ــاي دس ــه ه ــیدش ، مردان ــاال کش ــویش روي ، ب ــد دورش و زان  آرام...پیچیدن
 .آورد چشمانش به را خواب ، آرامش این خلسه بعد لحظاتی و گرفت

 

 و داد هفاصـل  خـود  از کمـی  را آیـالر  تـب  از داغ تـن  ، مانـد  خیـره  شـده  سـرد  سـوپ  به هومن نگاه
 نبایـد  میدانسـت  کـه  ممنوعـه  ، خودشـان  میـان  بـود  هـایی  زمـان . شـد  خیـره  کامـل  نیمـه  مـاه  به

 آیـالر  از دوري از کـه  شـنید  مـی  را مـادرش  هـاي  زمزمـه  و بـود  شـده  عاقـل  کـه  هایی شب...باشد
 لـرزان  دختـرك  تـن  و بگیـرد  نادیـده  را آیـالر  سـیاه  تنهـایی  توانسـت  نمـی  کـه  هایی شب...میگفت

 هــاي شــب ، بیایــد چشــمانش بــه خــواب و بگیــرد آرام تــا میکشــید آغوشــش میــان را زده غــم و
 قـول  همـه  روي میگذاشـت  پـا  و میگرفـت  نادیـده  را هـا  نبایـد  کـه  هـایی  شب.داشتند زیاد ممنوعه

 !قرارهایش و قول...قرارهایش و
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 سـر .گذاشـت  تخـت  روي آرام را آیـالر  و خـودش  روي بـه  بسـت  چشـم  ، مـاه  روي بـه  بسـت  چشم
 تــب آیـالر  امشــب. بـود  خسـته  ، آشــفته موهـاي  میـان  بــرد فـرو  را دسـتش  و تخــت پـایین  خـورد 
 ...بخوابد نبود قرار صبح تا او و داشت

 

 بـرگ  و شـد  مـی  خـم ...بـود  رنگـی  آبـی  فلـزي  پـاش  آب دسـتش  در ، پنجـره  کنار بود ایستاده زنی
ــوازش آرام را ســبز هــاي ــرد ن ــاي.میک ــوه موه ــی قه ــره ای ــا اش تی ــر ب  شــارگونهآب ، شــدن خــم ه

 ، تــر طــرف آن...بــود صــورتش روي همیشــه ، زیبــا و رویــایی لبخنــد آن...هــا شــانه روي میریخــت
 بـود  داده تکیـه  را راسـتش  دسـت   قـد،  بلنـد  بـود  انـدام  الغـر  ، بـود  ایسـتاده  مردي...بالکن در کنار
ــه ــود داد تکیــه را ســرش ، در چهــارچوب ب ــه ب ــدیع انگــار...دســت ب ــرین ب ــابلوي ت ــا ت ــاه را دنی  نگ

ــاهش...میکنــد ــات نگ ــران و م ــه عمیــق و حی ــود زن ب ــاال را ســرش زن...ب ــد و آورد ب  و آزاد ، خندی
 مـرد  گـردن  دور رو هـا  دسـت  و آمـد  جلـوتر  زن...شـد  تـر  عاشـق  مـرد ...شـد  تـر  مبهـوت  مـرد ...رها

ــه و کــرد حلقــه ــار شــیرین ایــی زمزم ــرد...داد ســر گوشــش کن ــا دســت شــده مســخ م  روي را ه
 نگــاهش...خندیـد  قبـل  از تــر شـیرین  و گذاشـت  مـرد  شــانه روي را سـرش  زن...کشـید  زن موهـاي 

 کـرد  اشـاره  و شـد  تبـدیل  عمیـق  لبخنـدي  بـه  اش خنـده  و تـاریکی  در ایسـتاده  دختـرك  به افتاد
ــک ــر نزدی ــد ت ــرك...بیای ــه دخت ــان ب ــد طرفش ــت...دوی ــت میخواس ــدازد دس ــر دو آن دور بین  از نف
ــت ــاي داشــتنی دوس ــر ســه میخواســت ، اش زنــدگی ه ــوش...دبشــون نف  بــاز بــرایش زن آغ

 ، رسـید  وقتـی  و شـدند  بـاز  هـا  دسـت ...بچسـبد  آنهـا  بـه  محکـم  خواسـت  و بسـت  را چشـمها ...بود
 خـالی  بـالکن ...بودنـد  رفتـه  هـوا  بـه  و بودنـد  شـده  مـه  مـرد  و زن...کشـید  آغـوش  به را خالی حجم

 ...رمرگبا تنهایی...بود گرفته را وجودش همه وحشت...بودند آب بی و خشک ها گل...بود
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ــم ــایش چش ــاز ه ــدند ب ــس و ش ــید نف ــتی. کش ــدش دس ــرد بلن ــوان و ک ــی لی ــابلش آب ــرار مق  ق
 را وجــودش همــه نفــرت...بلنــد قــد مــرد آن از ، تنهــایی از بــود بیــزار ، زد کنــار را لیــوان...گرفــت
 تکــان هــایی حــرف بـراي  دهــانش کــه دیـد  را هــومن ، صــبح روشــن و تاریـک  میــان...بــود گرفتـه 
 ...بود هومن اش همیشگی هاي کابوس انتهاي...بود هومن ید،فهم نمی او و میخورد

 ...متنفرم ازش:  زد لب و داد تکان را سرش

 دوبـاره  آیـالر ...گویـد  مـی  را کسـی  چـه  میدانسـت  همیشـه  ، نـاراحتی  از شـد  فشرد هومن هاي لب
 ...متنفرم:  گفت

 .جان آیالر باش آروم:  کشید خیسش صورت به را دستمال هومن

ــش ــد بغض ــد و ترکی ــر بلن ــت ت ــو:  گف ــرد ول من ــه ، ک ــرد ول رو خون ــت ک ــه رف ــد دیون  ازش...ش
 بـود  مهـم  خـودش  فقـط ...عوضـی  خودخـواه ...رو خونـه  ، رو هـا  گـل ...بـرد  بـین  از رو همـه ...متنفرم

 ؟ آخه

 مـنم ...چشـمهام  ، اونـه  رنـگ  مـنم  موهـاي :  گفـت  و موهـایش  بـه  کشـید  دسـت  حرص با و عصبی
 ؟ چرا ؟ نداره دوستم چرا اونم شکل

:  کــرد زمزمــه و گرفــت هــایش دســت میــان را آیــالر لــرزان هــاي دســت ، گرفــت بغضــش هــومن
 ...عزیزم آیالرم...آروم

ــالر ــرم ازش:  زد هــق آی ــره میخــوام...متنف ــره...بمی ــا گــل...بمی ــرد خشــک رو ه ــه ، ک  خــراب خون
 ...رو مون خونه...شد



یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

70 
 

 جـا  آیـالر  کوچـک  دل در کـه  نفرتـی  حجـم  بـراي  دلـش  و کـرد  پنهـان  سینه میان را سرش هومن
ــت آتــش نمیشــد ــالر.گرف ــان آی ــابوس می ــان ، هــایش ک ــرك هم ــود دخت ــدر ، ب  و کوچــک همانق

 بــی میمــرد ؟ کنــد ســر تنهــایی را لحظــات ایــن بگــذارد و بمانــد عقــب میتوانســت چطــور...تنهــا
 ، داد را هـا  گـل  قـول  ، داد را خانـه  قـول ...کـرد  آرامـش  وار نـوازش  ، میـزد  هـق  هنـوز  آیـالر ...شک
 ...داد را اش دیوانه پدر قول

 انگـار  ، آورد نمـی  یـاد  بـه  هرگـز  را دار تـب  هـاي  شـب .آورد نمـی  یـاد  بـه  را هیچکـدام  صـبح  آیالر
ــرایش را ســخت لحظــات آن تــا فرســتاد مــی را کســی ، میســوخت دلــش و میکــرد لطــف خــدا  ب
 ...کند پاك

 و تاریــک یــانکردم روشــن ســیگاري. زد بیــرون اتــاق از رمــق بــی و خســته و خوابانــد را دختــرك
 مقـابلش  هرگـز  ، آورد پـایین  را سـیگار  مـردد  ، در کنـار  ایسـتاده  پـدرش  دیـدن  بـا  ، راهـرو  روشن
 . کس هیچ مقابل اصال ، بود نکشیده سیگار

  ؟ شد بد حالش دوباره:  گفت عمو

 ...نکنه اذیت دودش ، بیرون بریم:  گفت و کشید آهی عمو...داد تکان را سرش هومن

 ...رفتند پایین ها پله از ، مشترك یغم با انگار هردو

 

 کوفتـه  و میکـرد  درد تـنش  تمـام   ، باشـد  برگشـته  ایـی  مسـابقه  از انگـار  ، شـد  بیدار خودش صبح
 یـادش  تـازه  و داد اش بینـی  بـه  چینـی .داشـت  نـم  هـا  لبـاس  و بـود  چسـبیده  بهم عرق از موها.بود

 موبـایلش  و بسـت  نقـش  شهـای  لـب  روي لبخنـدي ...بـود  کـرده  آشـتی  کـه  هومن و دیشب به افتاد
ــدین.  برداشــت را ــه از رفتــه دســت از تمــاس چن ــرد روشــن را اینترنــت ، بابــک و داشــت پون  و ک
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 بابـک  ، تعجـبش  کمـال  در و کـرد  بـاز  تردیـد  بـا  را بابـک  صـفحه . شـد  موبایلش روانه ها پیام سیل
 گفتـه  بابـک  بـراي  را احـوالش  و حـال  پونـه  انگـار  ، شـده  نگـران  بـود  گفتـه  و بود پرسیده را حالش

ــود ــراي بعــد و کــرد فکــر کمــی. ب ــونم ، ســالم:  نوشــت بابــک ب ــا ، پرســیت احــوال از ممن  هــم ب
 .میکنیم صحبت

 از و انــداخت خــیس موهــاي روي ایــی حولــه ، لبـاس  پوشــیدن از بعــد ، آمــد بیــرون کــه حمـام  از
ــاق ــه جــاي همــه. رفــت بیــرون ات ــود ســاکت خان ــه ، ب ــا راضــیه.رفــت آشــپزخانه ب ــدنش ب ــه دی  ب
 ...باز نکردي خشک که موهاتو ؟ جان آیالر بهتري:  گفت روییخوش

  ؟ کجان بقیه ، میکنم خشک:  گفت و نشست آشپزخانه سنگ روي

 رفـتن  خـانم  مهـري  ، اسـت  جمعـه  امـروز :  گفـت  ، گـرم  آب در عسـل  کـردن  حـل  حال در راضیه
 بیـدار  تسـر  بـاال  صـبح  تـا  دیشـب .خـوابن  هـم  هـومن  آقـا  ، نمیـدونم  هـم  آقـا  ، خواهرشـون  خونه
 ...بودن

 .میدونم:  گفت و گرفت راضیه از را لیمو و عسل لیوان و زد صورت پهناي به لبخندي

 .پسر این میخواد رو صالحت جان، آیالر میکنی اذیتش:  گفت و کرد اخمی راضیه

 ...میدونم:  زد لب و خورد را شربت از کمی

 گذاشـت  میـز  روي را خـالی  انلیـو .شـد  بکـار  مشـغول  و کشـید  سـرش  بـه  دستی مهربانی با راضیه
ــا را موهــا.رفــت بیــرون و کــرد تشــکر ، ــایلش بــه و کــرد خشــک سشــوار ب  بابــک ، کــرد نگــاه موب

 .حتما باشه:  بود نوشته
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 و سـاکت  ، او مثـل  امـا  ، نبـود  پـدرش  بلنـدي  قـد  بـه  عمـو ..شـد  خانه وارد که دید را عمو پنجره از
 عمـو  بـراي  همیشـه  دلـش . بـود  حرفـی  کـم  مـرد  ، هـا  دیوانـه  ماننـد  نه سکوتی ولی. بود حرف کم
 حرفـی ...هالـه  یـا  و بـود  عمـویی  زن یـا  ، بشـود  نـزدیکش  میخواسـت  کـه  هـایی  وقـت  ، میکشید پر

 .کند گدایی را محبت نمیخواست خودش خیال به ، میماند عقب خودش اما نمیزدند

 چـاي  بـردن  حـال  در را راضـیه . رفـت  پـایین  هـا  پلـه  از و نامرتـب  و کـج  همیشه مثل بافت را موها
:  گفــت و زد عمیــق لبخنـدي  ، دیــدنش بــا عمـو .شــد کتابخانــه وارد و گرفـت  او از را ســینی ، دیـد 
 بهتري؟ ؟ جان آیالر تویی

ــه و شــد بلنــد پنجــه روي و گذاشــت میــز روي را ســینی ــوي خــوش گون  عمــو. بوســید را عمــو ب
 ...عزیزم بشین:  گفت و رنگ کرم مخملی مبل به کرد اشاره و کرد تعجب کمی

 بـاال  را سـرش .بزنـد  حـرف  او بـا  میخواسـت  بـود  هـا  مـدت  ، کـرد  نگـاه  هـایش  انگشت به و نشست
 نقــش اش پیشـانی  روي اخمــی ، عمـو  بجـاي  دیــد را بابـا  روشــن ایـی  قهـوه  هــاي چشـم  و گرفـت 

 ؟ اون دیدن...بودین رفته:  گفت و بست

 ...پرسید هم رو حالت...ببینمش بودم رفته ، بله:  گفت و رسانید بهم را ها چشم عمو

 کـه  ببینـتم  میخـواد  فقـط . میـدونم  ، نمیپرسـه  منـو  حـال  هیچوقـت  اون:  گفـت  و زد تلخی لبخند
 .بیوفته مامان یاد...یاد

 ...غریبیه داستان ، کاوه داستان...جان آیالر بگم چی:  گفت و کشید آهی عمو

ــت دلــش ــد خواســت و گرف ــد را داســتان ، بگوی ــرایش کســی ، نمیدان ــه ب ــه ورآنطــ اســت نگفت  ک
 مثـل . بـود  مـریض  و آروم همیشـه  کـاوه :  گفـت  دوبـاره  کـه  خوانـد  را نگـاهش  حرف انگار عمو.باید
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 کـردن  پیـدا  رو یکـی  سـختی  بـه  ، نبـود  مشـاوره  و روانشـناس  االن مثـل  کـه  زمـان  اون...نبود بقیه
 قــبال ، داشــت ارثــی جنبــه یکــم...داره حــاد افســردگی...نمیشــه خــوب میگفــت دکتــر ، بــردنش و

 ...بود گرفته افسردگی هم گمونبزر پدر

 ؟ واقعا:  گفت متحیر آیالر

 کــاوه میکــرد فکــر ، کنــه قبــول نتونســت مــادرم...متاســفانه آره:  داد ادامــه و داد تکــان ســر عمــو
 همسـایه .دیـد  رو مامانـت  اینکـه  تـا ...بـراش  بـود  دختـر  دنبـال ...میشـه  درسـت  چی همه کنه ازدواج
 بنـد  یکجـا  ، سـرزنده  و شـاد  ، بـود  خـواهرش  از زیبـاتر  لـی خی مامانـت  ، بـودن  خـواهر  تا دو ، بودن
 ...بود زندگی خود...میبارید ازش زندگی...بود مهربون و قلب خوش ، میخندید همیشه نبود

 بــه کــه چیـزي . میشــناخت ، را میگفــت مـادرش  وصــف در عمـو  کــه جمالتــی ، کـرد  بغــض آیـالر 
 بـی  هـاي  لبخنـد  بـا ...بلنـد  هـاي  دهخنـ  بـا  خلـق  خـوش  و شـاد  زنـی ...بـود  ها همین ، آورد می یاد

 گذشـته  بـه  انگـار  ، شـده  خیـره  ایـی  نقطـه  بـه  عمـو ...گرفـت  دلـش  بیشتر و کرد نگاه عمو به...نظیر
 ناراحــت بغضــش از ، داد آیــالر بــه را حواســش طــوالنی ســکوتی از بعــد بــاالخره...بــود کــرده ســفر

 :  گفت و گرفت را دستش ، شد

 ...میشه اینطور همیشه انگار ولی کنم احتتنار نمیخوام من ، دخترم ، عزیزم  -

 .کنید نمی ناراحت منو شما:  گفت آرام و کشید نفسی آیالر

 چیکــار بــرات بایــد نمیــدونم مـن ...نیســتی خوشــحال ولــی:  گفـت  و کــرد نــوازش را دســتش عمـو 
 ...بگو بهم خودت ؟ کنم

 دیدند؟ همو...مامانم و بابا ، اون از بعد:  زد لبخندي آیالر
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 بـا  بـود  خـوب  حـالش ...واقعـا  کـرد  زنـده  دوبـاره  رو کـاوه  مـادرت  ، بله:  گفت و داد تکان ريس عمو
 تـــامین پـــدرم رو زندگیشـــون ، بـــود آروم خیلـــی ، نبـــود مردهـــا همـــه مثـــل کـــاوه...ســـارا

 دنیـــا بـــه تـــو بعــد  ســـال دو...خریـــد براشــون  خونـــه یـــه ، کنــه  کـــار نمیتونســـت...میکــرد 
 خـوب ... و افتـاد  اتفـاق  تصـادف  اون...اتفـاق  اون تـا  بودنـد  راضـی  همـه .دیگـه  بـود  اینطوري...اومدي
 ...بشه قبل مثل نتونست کاوه دیگه

 بعــد کمــی...نمیــداد نشــان را حســی ، اش مرمــري چهــره ، بــود رفتــه فــرو خــود در دوبــاره آیــالر
 :  پرسید

 ؟ داشت دوستم بابام ، اومدم دنیا به من وقتی  -

 و میکـرد  نگـاه  گهـواره  در دختـرش  بـه  سـکوت  در هـا  سـاعت  کـاوه  کـه  روزهـایی  به کرد فکر عمو
ــه صــورتش ــی...خوشــبختی از داشــت لبخنــدي ت ــا ، داشــت دوســتش شــک ب ــه شــاید ام  مثــل ن

 بگویـد  آیـالر  بـه  اینطـور  نداشـت  قصـد  امـا . نمیخواسـت  سـارا  بـدون  را آیـالر  ، کاوه ، دیگر پدرهاي
 ...بشکند بیشتر را دلش و

  ؟ نه ، نداشت:  گفت و کرد هم در را هایش اخم آیالر

ــالر داشــت:  گفــت و کشــید آهــی عمــو ــود مــریض ولــی جــان آی  اون تقصــیر...هســت مــریض ، ب
 .نیست هم تو تقصیر ، نیست

 دوسـت  ، بـود  مهربـان  هـایش  چشـم  ، میـداد  را پـدرش  بـوي  عمـو  ، کـرد  نگـاه  عمو به کمی آیالر
 :  گفت و کرد نوازش را عمو دست و برد جلو را دستش...بود آرام و داشتنی
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 .بودم مرده من ، نبودید هومن و شما اگه  -

 ارزشـی  بـا  بـرام  خیلـی  تـو  ؛ جـون  عمـو  نکنـه  خـدا :  گفـت  و فشـرد  را آیـالر  دست درنگ بی عمو
 ...کنم باید چیکار نمیدونم فقط...جان آیالر

 سـرش  هـومن .برگشـت  عقـب  بـه  دو هـر  سـر  در صـداي  بـا  ، بسـت  نقـش  هایش لب روي لبخندي
 :گفت و آورد داخل را

  ؟ صبحانه نمیاین...؟ اینجایین  -

 .میام االن من ، جان آیالر برو تو:  گفت و داد تکیه عقب به عمو

 هــومن طــرف بــه ، نمیدانســت را اش منشــا کــه حســی از ناشــی مضــاعفی شــادي بــا و شــد بلنــد
 ؟ رفتی حمام:  گفت و بست را در هومن. رفت

 .اوهوم  -

 .هنوز که داره نم موهات  -

 .میشه فر کنم بازش ، نداره اشکال:  گفت و خندید سرخوش

 .داري تب یکم هنوز:  گفت و نشست اش گونه بعد و پیشانی روي هومن دست

ــازوي دور را دســتش آیــالر  مــن بخــدا مرســی ، هــا شــدي خســته دیشــب:  کــرد حلقــه هــومن ب
 ؟ دیگه شدیم آشتی.نبودم راضی

  ؟ تو نمیشی بزرگ:   کرد نگاهش چپ چپ هومن

 ...باش زود ؟ نه یا آشتی...باالخره میشم:  گفت و زد ندلبخ آیالر
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 بایـد .آیـالر  بـرداره  شـوخی  کـه  نیسـت  چیـزي  ، شـب  اون بحـث :  گفـت  و کرد نگاهش کمی هومن
 .بدي توضیح بهم

 .باشه:  گفت روزش آن رفتار از شرمنده و انداخت پایین را سرش

 .خوبه:  گفت و انداخت هایش شانه دور دست هومن

 طــور هـیچ  شــب آن ، انگـار  بشـود  ســابق هـومن  آن دیگـر  هــومن نبـود  قـرار  فکرکــرد ناامیـدي  بـا 
 .نمیشد فراموش

 

  ؟ سالشه چند:  گفت نوشتن حال در و گرفت ها دست میان را خودکار زن

 .سالشه یک و بیست:  گفت و گرفت میز روي ساعت هاي عقربه از نگاه هومن

  ؟ شما خونه اومد سالگی چند _

 .بود سالش نه _

  ؟ چی شما_

 .بود سالم هجده موقع اون من _

  ؟ بود کرده فوت کی مادرش _

 .ما خونه بیاد اینکه از قبل ماه سه_

 شد؟ فوت چطور _
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 .کرد تصادف:  آورد بیاد سختی به را صحنه ، کرد حبس را نفسش

  اونجا؟ نبودند خودش و پدرش _

 : کرد باز دوباره و فشرد بهم را ها چشم

 ...چرا خودش اما نه پدرش _

 توضــیح میتونیــد دیــد؟ خـودش :  پرســید و کــرد هــومن بـه  دقیقــی نگــاه و اورد بــاال را سـرش  زن
  ؟ بدید

 و ایـی  سـورمه  پیـراهن  ، لخـت  و بلنـد  موهـاي  بـا  دختـري  ، بازگشـت  عقـب  بـه  و داد تکـان  سري
 بـاال  را قیفـی  بسـتنی  سـه  ، نهایـت  بـی  لبخنـدي  بـا  بلـوار  میـان  زنـی ...سـفید  عروسکی هاي کفش

 زن ، رفـت  جلـو  قـدم  چنـد  دختـر ...امـد  پـایین  جـدول  از و کـرد  راسـت  به نگاهی...داد نشان و اورد
 بــراي مــادر ســمت بــه را دســتش دختــر...نیایــد جلــو بگویــد تــا کــرد بــاز دهــان ، شــد مضــطرب

 ...افتاد دختر پاي جلوي بستنی ، کوبید ماشین...کرد دراز بستنی گرفتن

 .مامانش به زد چشمش جلوي ماشین _

 :  گفت و گذاشت ورق روي را خودکار ، شد اندوه غرق زن هاي چشم

  ؟ جیغ ؟ گریه ؟ بوده چی العملش عکس نمیدونین...بوده شاهد خودش پس _

 :  گفت و کرد پاك را پیشانی عرق دستمال با هومن

 مـن ...نمیـزد  حـرف  و بـود  شـده  گشـاد  چشـمهاش  بـود،  هـوا  تـوي  همینطور دستش ، شد شوکه _
 ...رو عمو زن یا رو آیالر ، بگیرم رو کدوم نمیدونستم بودم هکرد وحشت
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 : گفت و کرد تعجب زن

  ؟ بودي اونجا هم شما _

 : داد تکان را سرش

 گفــت عمـو  زن ، خونمــون ببرمشـون  شــب دنبالشـون  بــودم اومـده  ، بــودم خریـده  ماشــین تـازه  _
 یکرنــگ فقــط بگــه مــانشما دنبـال  بــره شــد پیــاده ایــالر...اونطـرف  رفــت ، بخــریم بســتنی وایسـم 

 تصــادف آیــالر بــه نرســیده  عمــو زن. ایســتادیم خیــابون کنــار ، نذاشــتم مــن ، میخــواد کاکــائویی
 ...کرد

 :  گفت و صندلی به داد تکیه زن

  ؟ تصادف از بعد آیالر سمت رفتید شما _

 : داد تکان را سرش

 تنهــاش ، جاســتک ایــالر گفــت...بــود بهــوش هنــوز ، عمــو زن ســمت دویــدم ، شــدم هــول! نــه _
 ، نـدین  حـرکتش  گفـتن  بقیـه  ، اورژانـس  زد زنـگ  یکـی ..بعـد ...نبینـه  منـو  ایـالر  گفت دوباره...نذار

 زن سـر  بـاالي  رفـتم  دوبـاره ...کـردم  قفـل  رو در ترسـم  از ماشـین  تـوي  گذاشـتم  رو ایـالر  برگشـتم 
 .شد فوت و بعدش کرد مغزي خونریزي...عمو

 ان کـابوس . داد تکیـه  پیشـانی  بـه  را دسـتش  و کشـید  سـر  را بـود  ریختـه  بـرایش  زن که ابی لیوان
 .بود امروزش حال ، روز

 :  پرسید دوباره زن سکوت کمی از بعد
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  شوك؟ توي ؟ بود اینطور ایالر وقت چند تا _

 ...دیدنش از داشت وحشت ، روزها آن رفت نمی آیالر سمت خیلی ، امد نمی یادش درست

 مـاه  سـه . کـم  امـا  کـرد  گریـه  بابـاش  بغـل  تـوي  کـم ی بعـد  روز چنـد .معمـوال  بود ساکت همیشه _
 .دیدمش کم خیلی رو بعد

  ؟ میکرد ارومش چطور پدرش _

 بـدي  شـوك  تـوي  عمـو  زن فـوت  از بعـد  ، داشـت  حـاد  افسـردگی  مشـکل  عمـو  ، هیچکار تقریبا_
 .بیمارستان شد بستري بعد مدت یه ، رفت

 :  گفت و آمد بیرون زن نهاد از آه

 ؟ بود تنها اش افسرده باباي با بچه ماه سه این یعنی _

 تـازه  هـم  مـادربزرگش  و خالـه  ، بـود  هـام  عمـه  خونـه  یکـم  مـا  خونـه  یکم میدونم که اونجایی تا _
 وقــت چنــد.رو آیــالر مســئولیت بــود کــرده تقبــل پــدرم. رفــتن زود البتــه ، کانــادا از بــودن اومــده
 اجــاره رو خونــه ، کــنن اش بســتري شــدن مجبــور. نداشــت فایــده ولــی بــود عمــو درمــان دنبــال
 .ما خونه آوردن رو آیالر ، دادن

ــد تنــد و کــرد اوهــومی زن ــه هــومن. نوشــت چیزهــایی تن ــود کالف ــود شــده خســته ، ب ــه زن...ب  ب
 :  گفت و کرد نگاه بود مانده ربعش یک تنها که ساعت

 ؟ داره هم خانوادگی سابقه عموت افسردگی _

 .هداشت رو مشکل این میکنم فکر پدربزرگشون بله _
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 بــا بــود چطــور ات خــانواده برخــورد!  میشــه شــروع اینجــا از آیــالر بــه تــو نزدیکــی قصــه پــس _
  ؟ آیالر اومدن

 : گفت و کرد اخم

 ...بود کارخونه اکثرا که هم بابا. بود تفاوت بی هاله ، نبود راضی مامانم _

  ؟ کرد قبول رو محبتت ؟ درسته ، کردي محبت و شدي نزدیک بهش تو پس _

 .کرد تایید سر با...بود منتظرش اصال انگار...میکرد اش دیوانه ، آیالر هاي مچش یاد

 بعـدي  جلسـه  ، شـد  تمـوم  تایمـت :  گفـت  و گذاشـت  کنـار  را خودکـار  زن ، آمـد  در صدا به ساعت
 ! مرورشون بود دهنده آزار برات میدونم ، گذاشتی وقت که ممنونم ؟ اوکی دیگه، هفته

 منشــی بــا را مشــاوره بعــدي جلســه. رفــت بیــرون و کــرد فظیخــداحا شــد، بلنــد و کــرد تشــکري
 از مهمـی  قسـمت  ، بکشـد  نفـس  درسـت  نتوانسـت  هـم  بـاز  و آمـد  بیـرون  مطـب  در از.کرد فیکس
ــود نگفتــه اراده بــی را مــاجرا  بــع را ســرش و نشســت ماشــین داخــل...هنــوز بگویــد نمیتوانســت.ب
 .داد تکیه فرمان

 

 میشــد رد پـذیرایی  میـان  از کـه  هالــه بـه . شـد  رو بـه  رو صـدا  از مــوجی بـا  و کـرد  بـاز  را خانـه  در
 :  کرد اشاره و کرد سالم

 ؟ اینجاست کی  -

 امروز؟ اومدي دیر.نیما و مینا عمه و مریم عمه...سالم:  گفت و شد نزدیک هاله
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 کـنم  عـوض  لباسـمو  بـاال  میـرم .شـرکت  از بعـد  داشـتم  کـار  جـایی :  گفـت  و پوشـید  را ها روفرشی
 .بیام بعد

 پلـه  از ، ندیـدش  ، آیـالر  دنبـال  گردانـد  چشـم . رفـت  آشـپزخانه  سـمت  بـه  و داد تکـان  ريسـ  هاله
 هــاي حــرف. شــد اتـاق  ســرویس وارد و آورد بیــرون را هـا  لبــاس.شــد اتـاقش  وارد و رفــت بــاال هـا 

 سـردردهاي  ایـن  از بیـزار  و بـود  گرفتـه  درد سـر  ، میشـد  پخـش  سـرش  درون ، مشـاور  بـه  خودش
  .داد پایان را دوش ، عصبی

ــایلش چــراغ ــزد چشــمک تخــت روي موب ــاهی و شــد خــم ، می ــداخت نگ ــاز.ان  داده اس ام اس بهن
 امروز؟ رفتی:  بود

ــدون ــواب ب ــل دادن ج ــت روي را موبای ــداخت تخ ــاس و ان ــید لب ــت روي.پوش ــید دراز تخ  و کش
 .ممنون.آره:  کرد تایپ

 :  گفت و کرد داخل را سرش آیالر. شد باز در بعد و آمد در به ایی تقه صداي

 بیام؟! سالم  -

ــاره و گفــت اوهــومی  ، کــرد حــس تخــت روي را آیــالر نشســتن. گذاشــت بالشــت روي را ســر دوب
 :  گفت آرام

 ؟ دوباره میکنه  درد سرت  -

 .آره:  گفت و زد اش توجه از کمرنگی لبخند

  ؟ بدم ماساژ هاتو شقیقه میخواي:  گفت و شد خم رویش به کمی آیالر
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 ...آره:  گفت اراده بی و پیچید اش شامه در فرنگی توت خوش بوي

 ...تر پایین برو:  گفت و پایین به رو فشرد را هایش شانه کمی آیالر

ــایین را خــودش هــومن ــالر و کشــید پ ــاي روي را بالشــت آی ــومن ســر و گذاشــت خــودش پ  را ه
 شــقیقه روي را ظریــف انگشــتان ســر بعــد و کــرد گرمشــان و رســانید بهــم را انگشــتانش ، آن روي

 . گذاشت ها

 ؟ شده خرد اعصابت:  گفت و را دستش داد حرکت دورانی

 ایــن و انگشــتان ایــن.گفــت اوهــومی بخــش آرام و آینــد خــوش تمــاس ایــن از لــذت غــرق هــومن
 کـرده  حـس  متفـاوت  هـاي  فصـل  در و متفـاوت  روزهـاي  در ، متفـاوت  هـاي  سـایز  در را هـا  دست
 دختــرك ، بشــکند را آیــالر رفتــه فــرو دخــو در پوســته بــود توانســته کــه هــا مــدت از بعــد...بــود

 درمــان بهتــرین ناشــیانه و مینشســت همینطــور ، داشــت درد ســر هروقــت ، اش داشــتنی دوســت
 بایـد  اول کـه  بـود  خـودش  اصـال  ، بـود  مـریض  هـم  خـودش  کـه  کـرد  اعتـراف  تلخـی  به. میکرد را

 ...میکرد درمان را وابستگی این

 :  گفت آیالر و خورد اش شانه هب چیزي بعد و شد متوقف ایی لحظه آیالر دست

 .اومد اس ام اس برات  -

ــاز را چشــمهایش ــرد ب ــی و ک ــت را گوش ــاز ، گرف ــود بهن ــاره ب ــن:  دوب ــتم ای ــارش دوس ــه ک  ، عالی
 .میکنه حل رو مشکلت باش مطمئن

 .کنم سوال میخواستم کسی براي:  نوشت و نشست ابروهایش میان اخمی

 آیالر؟ براي:  آمد سریع جواب
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 .نداره مشکلی آیالر. نه:  نوشت و داد بیرون را نفسش ، کشید پایین را گوشی اهناخودآگ

 آیـالر  انگشـتان  شـد  متوجـه . انـداخت  تخـت  روي را موبایـل  و نکـرد  بـاز  کـه  آمـد  جوابی بعد کمی
  شد؟ چی:  گفت و کرد نگاه را باال ، نمیکند حرکت اش پیشانی روي دیگر

 کمـی  کـرد  فکـر  بدجنسـی  بـا  ، دیـده  گوشـی  روي را ازبهنـ  اسـم  زد حـدس  ، بـود  کرده اخم آیالر
 !  بود زده شب آن که ایی زننده هاي حرف آن مقابل در ، نداشت ایرادي میشد اذیت

 ؟ شد تموم بازیت اس ام اس:  گفت طعنه به آیالر

 !لطفا ماساژ ادامه. آره:  گفت و زد نامحسوس لبخندي و بست را چشمها

 اش شـانه  بـه  آرامـی  ضـربه  بعـد  و کـرد  تصـور  زدن لبخنـد  حـال  در را آیـالر  حالت خوش هاي لب
 ...شقیقه روي ها انگشت دوباره و خورد

 

 گرفـت  را آیـالر  دسـت  ، برگشـت  و شـد  بلنـد . فقـط  بـود  مانـده  سـردردش  جاي انگار ، بعد دقایقی
 .شد خوب حالم.مرسی:  گفت و بوسید و کرد نزدیک لب به و

 ...بیا پایین میرم من:  گفت و رفت در طرف به ، شد بلند سریع و کشید را دستش آیالر

ــالر کشــیدن خجالــت.داد تکــان را ســرش ــود کــرده حــس اواخــر همــین را آی ــالر ، ب  خجــالتی آی
 مـی  رویـش  بـه  را چیـز  همـه  پرویـی  بـا  و بـود  بیخیـال  ، ایـی  بـدنی  تمـاس  هر براي همیشه. نبود
ــم خــودش ، آورد ــت ه ــی دس ــت اون از کم ــه کمــی.نداش ــر ک ــدند بزرگت ــت ، ش ــس و میدانس  ح

 ، باشـد  اهلـی  نـا  ذاتـا  کـه  خـانگی  ایـی  گربـه  مثـل  آیـالر .بـود  دیـر  امـا  ، نباشد درست شاید میکرد
 ...میداد انجام را میخواست خودش که کارهایی همیشه
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 اش خنـده  صـداي  آشـپزخانه  نزدیـک . رفـت  بیـرون  در از و کشـید  موهـایش  بـه  دسـتی  و شد بلند
 موسـیقی  هـاي  نـت  در شـده  گـم  ایـی  خنـده  ، زنـدگی  از سرشـار  ، پـرحس  ایـی  خنـده  ، شنید را

 ...آخر به اول از و اول به آخر از ، میشد تکرار مدام که ، خودش آوارگی

 

 کـه  نمیکنـه  چکـم  اینقـدر  بابـام ...کـرده  دیـونم !  بخـدا :  گفـت  و گرفـت  خـود  به عصبی حالتی نیما
 ...میکنه این

 .دخترت دوست این خدایی خوشگله خیلی ، بخواد دلتم ، بابا برو:  خندید آیالر

 بـه  بـه ...فقـط  ببینـیش  ، نشـنوي  صداشـو  ، آکواریـوم  تـوي  بـذاریش  بایـد :  انـداخت  بـاال  شانه نیما
  ؟ خوبی...گل هومن آقا

 پیدایی؟ کم ؟ چطوري تو:  گفت لبخند با و داد  دست نیما با هومن

 مــورد در ، جکــاويکن محــض:  کــرد بــاز را بابــک تلگرامــی پیغــام و کــرد نگــاه موبــایلش بــه آیــالر
 ؟ نیست که ادامه براي احیانا ؟ بزنیم حرف هم با میخواي چی

 .بگم بهت حضوري باید:  کرد تایپ ناراحت و فشرد بهم را هایش لب

 بـزرگ  تـا  مونـده  هنـوز  تـو .نمیـاد  خوشـم  هـم  بـازي  بچـه  از ، آیـالر  نیسـتم  بچـه  مـن :  آمد جواب
 ، احساســات ابــراز جــزء ، اســت رابطــه هیــ از جزیــی دیگــه چیــز تــا هــزار و بغــل و بــوس. شــدنت
 و و باشـه  ویـژه  بـرام  کـه  کسـی  بـراي  هـم  فقـط  ، رو عـواطفم  میـدم  نشـون  اینطـوري  مـن  حداقل

 .بود درك غیرقابل و گونه بچه واکنشت این. بیاد خوشم ازش
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 بچــه کــه بدهــد ایــی کوبنــده جــواب خواســت و شــد عصــبی کمــی ، خوانــد دوبــار را بابــک مــتن
 بگویـد  ،نمیخواسـت  میگفـت  راسـت  شـاید ...مانـد  معلـق  موبایـل  صـفحه  وير هـایش  دست ، نیست

 عالقـه  دارد؟ دوسـت  را دیگـر  نفـر  یـک  میگفـت  چطـور  امـا ...آیـد  نمـی  خوشـش  مسـائل  اینطور از
 کـرده  تجربـه  زنـدگی  در یکبـار  همـه  شـاید  کـه  نبـود  قلـب  در پنهـانی  حسـی  مثل ، هومن به اش

 ..! نمیکرد درکش کس هیچ...بود ودشخ از جزیی ، وفاداري و بود وابستگی ، باشند

 .نیستم ناراحت کافه اتفاق اون از ، نیست میکنی فکر که اونطور:  کرد تایپ

 ؟ زندگیته تو دیگه نفر یه:  نوشت بابک بعد دقایقی

 .بگم حضوري باید:  نوشت و کرد باز دوباره ، بست را ها چشم

ــالر.  اوکــی:  نوشــت بابــک ــرد قفــل را گوشــی آی ــا. گذاشــت آشــپزخانه ســنگ روي ک ــان نیم  می
 :  گفت هومن با صحبتش

 ؟ رفت ور گوشی با نباید جمع توي نداري فرهنگ  -

 .ندارم نه:  گفت و خندید

 .گوشیه توي سرت ساعته نیم...مشخصه:  گفت نیما و گرفت ندیده را هومن نگاه

 . نیما فضولی چقدر اه:  کرد اخم

ــا ــه شــد خــم نیم ــه روي طــرفش ب ــیگم دارم یکســاعته:  گفــت و کاناپ ــالر م ــاریم رو آی ــالرو بی  آی
 .... به رو ما...خمه موبایل روي سرت گوسفند مثل ببریم

 ...نیما:  داد تذکر خندان هومن
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 ؟ بیارین ببرین کجا حاال:  گفت لبش روي بزرگ لبخند همان با آیالر

 آخر؟ ترم این تو نداري آموزي کار مگه ، دایی کارخونه:  گفت نیما

 میکنین؟ استخدامم یا کارآموزي براي اونجا بیام.چرا:  گفت و داد تکان سر

 ...گذاشتیم تو براي خالی رو عامل مدیر سمت ، چیه استخدام:  گفت خندان نیما

 ؟ این میگه چی:  گفت هومن به رو و کوبید نیما شانه به

 .شی لمشغو اونجا بیاي میگه درست شدن تموم از بعد براي:  گفت و شد جا به جا هومن

  ؟ کنم چیکار اونجا:  کرد تعجب

 ، خوبــه کنـه  بسـته  و بـاز  رو در ، نعمـت  بغـل  بـذاریش  همـون .  هـومن  خنگـه  ایـن :  خندیـد  نیمـا 
 .میشه الغرم

 ؟ چاقه کجام من ، نیما بیشعوري خیلی:  گفت نمایشی دلخوري با و آمد در آیالر صداي

 .دخترا شما ندارین مغز! ها نشد ناراحت شدنش دربون از:  گفت و زد ایی قهقهه نیما

 عمــه بــه و کــرد نگاهشــان لبخنـد  بــا هــومن.  پریــد نیمــا سـر  روي میخندیــد کــه حــالی در آیـالر 
 .ان دیونه:  گفت بداند را صدا و سر علت تا بود آمده که مریم

 ...شده چی کردم فکر:  گفت و گرفت اش خنده عمه

 .زدمش جون عمه بود حقش:  گفت و کرد مرتب را موهایش آیالر

 :  گفت ، باشد افتاده یادش چیزي انگار و زد کمرنگی لبخند عمه
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 ...خبر بی رفتی گذاشتی روز اون دلگیرم ازت ، جان آیالر راستی  -

 ؟ نزدم حرف باهات من مامان ااا:  گفت معترض نیما

 ...یرفت اونطور اصال گرفت دلم ، بره و بگه خودم به باید آیالر ، بگی تو:  گفت ناراحت عمه

 .ببخشید:  گفت و بوسید را صورتش و ایستاد عمه مقابل شرمنده آیالر

 .بیرون بیاد زود گفتم داشتم عجله ، شد منم تقصیر:  گفت عمه به رو هومن

 تـو .عزیـزم  بـرم  قربونـت :  گفـت  و موهـایش  بـه  کشـید  دسـت  و بوسـید  محبت به را آیالر گونه عمه
 .عزیزي خیلی برام

 عمـه  رفـتن  بـه  ، بـودن  عزیـز  زیبـاي  حـس  غـرق  آیـالر .رفـت  نشـیمن  رفطـ  به و شد جدا آیالر از
 ...کرد نگاه

 حـال  در عقـب  از و داد دسـت  از را تعـادلش  بلنـدش،  شـده  بافتـه  موهـاي  دنبالـه  شـدن  کشـیده  با
  ؟ خبرته چه:  زد تشر نیما به و گرفتش هوا و زمین میان هومن که بود افتادن

  ؟ شد چی:  گفت گیج و ایستاد صاف آیالر

 .  کشیدم رو دمت:  گفت و خندید لودگی با نیما

ــومن ــش ه ــاده ک ــاي از افت ــو انته ــین روي از را م ــت زم ــه و برداش ــت ب ــالر دس ــت و داد آی :  گف
 .میز لب بود خورده سرش بودمش نگرفته.نکنین معنی بی شوخی
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ــالر ــه آی ــا ب ــان نیم ــرد درازي زب ــت و ک ــا باف ــاز را موه ــرد ب ــت و ک ــید دس ــان کش ــا بینش ــاز ت  ب
 چشـام  جلـو  از:  گفـت  و کـرد  پـرت  آیـالر  سـمت  بـه  و برداشـت  میـوه  طـرف  از سـیبی  نیما...ندشو
 ...ننه بچه ، برو

 روي بـه  امـا  شـد  کمرنـگ  آیـالر  هـاي  لـب  روي لبخنـد  ، کـرد  نیمـا  به نگاهی تیز و برگشت هومن
 :  گفت و نیاورد خود

 .بشینیم بیرون بریم پاشو  -

 

 موهــاي بـه  هـومن .گذشــت کنـارش  از و کـرد  هــومن ثـار ن لبخنـدي  آیــالر و داد تکـان  سـري  نیمـا 
. نریــزد زمــین روي تــا ببنــدد را موهــایش داد تــذکر کــه آمــد عمــو زن صــداي ، کــرد نگــاه مــواج
 بـودن  بـاز  بـه  همیشـه  مـادرش  ، فشـرد  بهـم  هـارا  چشـم  هـومن .رفت باال ها پله از و کرد اخم آیالر

 مـــی او از را هیجـــانش پـــر هـــاي زیبـــایی دادن نشـــان ذوق و بـــود حســـاس آیـــالر موهـــاي
 : گفت زودتر نیما که کرد نگاهی رفته درهم نیماي به و کشید آهی...گرفت

 .میدونی خودت...نداشتم منظور.رفت در دهنم از تو جون  -

ــزد حرفــی و داد تکــان ســر ــالر.  ن ــادرش آی ــی عاشــقانه را م ــد ، پرســتید م  نگــاهش پــدرش مانن
ـ  حضـور ...مانـد  مـی  خیره مادر روي همیشه  مـادري  ، میکـرد  جبـران  بـرایش  سـارا  را عمـو  گکمرن

 داغ آســفالت روي ، روز آن را آرزوهــایش از نیمــی ، آیــالر...باشــد میتوانســت همــه آرزوي کــه بــود
 ...آلود خون سیاه موهاي میان...بود گذاشته جا
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ــینی  ــواي س ــه محت ــاي جوج ــیخ ه ــده زده س ــت را ش ــه و برداش ــرف ب ــه ط ــرون محوط  از بی
 چـپ  سـمت . نشـود  بسـته  تـا  داد قـرار  لنگـه  میـان  را پـا  و کـرد  بـاز  آرنـج  با ار در.  رفت ساختمان

 بـه  لبخنـدي . دیـد  ذغـال  زدن آتـش  و بـاربیکیو  بـا  زدن کلـه  و سـر  حـال  در را هـومن  و نیمـا  ، باغ
 :  گفت و کرد اشاره نیما به آیالر  دیدن با و برگشت هومن ؛ آمد هایش لب

 .بگیر ازش رو سینی برو  -

 زن:  گفـت  و داد هالـه  دسـت  را کوچـک  پتـوي  و نشسـت  هالـه  کنـار  آیـالر  و گرفـت  را سینی نیما
 .برات بیارم داد عمو

 بـود  حرفهـایی  مشـغول  ذهـنش .  انـداخت  آیـالر  پاهـاي  روي را پتـو  از نیمـی  و کـرد  تشـکري  هاله
 گذاشـته  کـارش  سـر  چـرا  نمیگفـت  بابـک  ، دارد دوسـت  را کسـی  میگفـت . میـزد  بابـک  با باید که
 بوسـه  بـه  و گرفـت  دنـدان  بـه  را لـبش . میشـد  هرحـال  بـه  امـا  کنـد  دلخـور  را بابـک  نمیخواست ؟

 در هـومن  داشـتن  وجـود  بـدون  اگـر  را بوسـه  آن حـس  ، کشـید  هـم  در را ها اخم ، کرد فکر بابک
 احتیـاج  ، هـا  شـدن  بوسـیده  و هـا  نـوازش  ایـن  بـه  انگـار  بـدنش . داشـت  دوسـت  ، گرفـت  می نظر

 ایـن  واقعیـت . نبـود  بـدنش  طبیعـت  و غرایـز  آمـدن  رو يبـرا  کمـی  سـن  سال یک و بیست ، داشت
 روحیــه و آیــالر و داشـت  را جســمی تمـایالت  و شــدن یکـی  دنبــالش بـه  داشــتن دوسـت  کــه بـود 

 .نداشتند خوبی میانه کردن سرکوب با سرکشش

 هـاي  حـرف  از کمرنگـی  لبخنـد  کـه  هـایی  لـب ...صـورتش  فـرم  و شـد  کشـیده  هـومن  بـه  نگاهش
 بــی...کــرد خیــال را بوسیدنشــان و داد جــرات تصــورش بــه کمــی...اندلپذیرشــ فــرم و داشــت نیمـا 
 ...آورد می در بال روز آن ، میبوسیدش عاشقانه هومن که داشت وجود روزي اگر شک
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ــه هــومن صــورت ــدن از و برگشــت ســمتش ب ــات نگــاه دی ــد و م ــالر محــو لبخن ــه آی  ، خــودش ب
 :  گفت و کرد تعجب

 خوبی؟  -

 هجــوم صــورتش بــه بــدن خــون همــه کــرد احســاس.افتــاد او هبــ هــم نیمــا و هالــه نگــاه همزمــان
 .خوبم...آره:  گفت و کرد قفل هم در را ها دست...آورده

 جوجـه  هـاي  سـیخ  نیمـا . کـرد  نگـاه  دیگـري  طـرف  بـه  حـرف  بـدون  بعد و کرد نگاهش کمی هاله
:  گفــت و کــرد ایــی اشــاره و برداشــت را شــده کبــاب بــال هــا ســیخ هــومن و چیــد منقــل روي را

 .ببرید داخلم...داغه تا بخورید بیاید

 ...پخته بیشتر اولیه...دیگه بردار:  گفت و گرفت سمتش به را سیخ هومن و شد بلند هاله

ــرات کــه ایــی ســرفه آیــالر ــد ســرماخوردگی اث ــود قبــل روز چن ــرد ب ــه و ک ــدم هــومن طــرف ب  ق
  ؟ گلوت براي نیست بد:  گفت و کشید عقب را سیخ مردد هومن ، برداشت

 . بابا نه:  گفت انگشتانش میان بال کردن فوت حال در هاله

 ، سرانگشــتانش داغــی حــس محـض  بــه ، کشــید بیـرون  ســیخ ســر از را بـال  و رفــت جلــوتر آیـالر 
 ...سوختم:  گفت و برد دهان به را انگشتش و کرد رها را بال

 ...سوسول...تو بخوري بال یه میتونی ببین ااه:  گفت پر دهن با نیما

 هــومن صــداي ، داد نیمــا تحویــل اخمــی و گرفــت چشــمش جلــوي را شــده قرمــز انگشــت آیــالر
 :  بود صورتش نزدیک
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 ؟ ببینم  -

ــر روزهــاي اتصــال ایــن ، را هــا انگشــت ــالر. کشــید دســت ، را میانشــان اخی ــه را لــب آی  دهــان ب
 :  گفت و گرفت

 !میسوزه  -

 را بـود  قصـان ر هـاي  مردمـک  میـان  آنچـه  ، دسـتش  جـاي  بـه  کـرد  نگـاه  هـایش  چشـم  به هومن
 دســتانش و بشـکند  را مرزهـا  ایـن  میخواهـد  میدانسـت  فقــط...نمیدانسـت  آیـالر  ، نـه  یـا  میفهمیـد 

 ، زد خواهـد  پسـش  هـومن  کـه  نداشـت  اطمینـان  اینقـدر  اگـر  امـا ...کنـد  حلقـه  هومن گردن دور را
 ...دیگري چیز نه و بود مهم غرور نه برایش

 .بخورن بال هم بقیه ببرم رو نیسی بده:  گفت نیما به رو و کشید را دستش عصبی

 .میام باهات منم:  گفت هال و داد دستش را سینی نیما

 بـی  هالـه  ورودي در آسـتانه  در.رفتنـد  خانـه  طـرف  بـه  و گذاشـتند  جـا  همـان  را مانـده  مات هومن
 :  گفت مقدمه

 .داري دوستش تابلوئه  -

 چی؟:  گفت و شد خیره ، میکرد نگاهش خونسرد که هاله به گیج و زده بهت آیالر

 برادرانــه خواهرانــه ، داري دوســتش میـدونم  ، مــیگم رو هــومن:  گفــت و داد تکیـه  دیــوار بــه هالـه 
 .نه مزخرفاتم این و

 :  گفت و کرد جور و جمع را خودش ، کرد جا به جا هایش دست میان را سینی آیالر
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  ؟ تو میگی چی  -

 کســی میخــواي اگــه ، کــن رفتــار یعضــا کمتــر:  گفــت و کــرد بــاز را در و داد تکــان ســري هالــه
 یـه  کـه  اینـه  حـداقلش  ، بگـو  بهـش  بـرو  ، نـداره  عـذاب  اینقـدر  امـا ...البتـه  نداره ربط من به.نفهمه

ــا.احساســاتش میخــوره تکــونی ــا داره دوســت ی ــه ی ــه ن ــدر ، دیگ ــره اینق ــدن خی ــیدن آه و ش  کش
 ..نداره

 جلـو  را خـودش  سـختی  بـه  آیـالر . گذاشـت  تنهـا  پایـان  بـی  استرسـی  بـا  را آیـالر  و افتاد راه جلوتر
ــید ــاختمان وارد و کش ــد س ــش. ش ــل دل ــیر مث ــرکه و س ــید س ــر ، میجوش ــه اگ ــه هال ــو زن ب  عم
 بیـراه  و بـد  هالـه  بـه  و شـد  عصـبانی  خـودش  از بـود  نکـرده  تاییـد  اینکـه  با ، میشد بیچاره میگفت

 .بیاندازتش زندگی از تا بود کافی یکبار همان و میزد حرف او با یکبار سالی.گفت

 .شد خانه وارد حرص با

 

 کـه  نبـود  بچـه ...روح بـی  نمـاي  بـا  بـالکنی  ، مقـابلش  تاریـک  منظـره  بـه  رو بود ایستاده گیج هومن
 جـورابش  ظهرهـا  را دختـري  میشـود  مگـر  ولـی ...نبـود  هـم  تجربـه  بـی  ، نفهمـد  را آیالر احساسات

ــا از را ــا شــب و آوردي بیــرون پ ــرایش ه ــرده تعریــف تخیلــی و کمیــک هــاي داســتان ب ــی ک  و ای
 ســوت نقــیص و ضــد افکــار ایــن از مغــزش ؟ دیــد دیگــري طــور را بــرده خــوابش آغوشــت میــان

 حـق  بـزرگ  اشـتباهی  بـا  ، بـود  اش وابسـته  آیـالر  ، بـود  کـه  هـم  آنطـور  اگـر  حتـی  اصال...میکشید
 ایـن  همـه ...خـودش  داشـتن  دوسـت  مطلقـا  بـه  بـود  کـرده  وادارش انگـار ...بود گرفته او از را انتخاب

 فرامــوش و تلـخ  روز یــک ، اش زنـدگی  در داشــت روز یـک  ، میگذاشـت  ســر پشـت  هکــ هـم  را هـا 
  ؟ میکرد پاك چطور را آن ، نشدنی
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 ...موها میان کشید دست و بست را ها چشم

 برگشــته ، بــود کـرده  قفــل را در و ماشـین  داخــل بــود گذاشـته  مبهــوت و مـات  همــانطور را آیـالر 
ـ  کسـی  ، خیابـان  کـف  خوابیده سارا کنار بود  سـکوت  در  مـردم  و بـود  گذاشـته  چیـزي  سـرش  رزی

ــه کــرد ســعی و زد زانــو ســارا کنــار...بودنــد ایســتاده ــا ، نکنــد نگــاه شــده جــاري خــون ب  لحــن ب
 ...نمیاد ، بستم درو ، ماشینه توي آیالر:  گفت ایی دهنده دلداري

ــد نمیتوانســت ســارا ــد لبخن ــه هــایش چشــم گوشــه از اشــک ، بزن ــاد االن:  گفــت و شــد روان  می
 .مبوالنسآ

 نمیتونـه ...مریضـه  بابـاش ...آیـالر ...هـومن ...کـن  گـوش :  گفـت  و فرسـتاد  بیـرون  آرام را نفسـش  سارا
 ...بمونه اون پیش

ــورتش ــاراحتی از ص ــم در ن ــع ه ــد جم ــت و ش ــو زن:  گف ــو عم ــت خودت ــن اذی ــوب.نک ــی خ  میش
 ...نشده چیزي

 دوسـتش  هکنـ  حـس  کمبـود  نـذار  بـاش  مـواظبش  کـن  گـوش :  گفـت  و زد کمرنگـی  لبخنـد  سارا
 ...باش داشته

 زنــدگی بشــه، عاشـق   ، باشــه خوشـحال :  شــد سـرایزي  دهــانش کنـار  از خــون و کـرد  ایــی سـرفه 
 ...بخنده بلند ، کنه

 بــده قـول ...بـده  قــول:  شـد  روان هـم  سـارا  اشــک.داد تکـان  را سـرش  افتـاده  هــق هـق  بـه  هـومن 
 .هومن
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 سـیاه  هـاي  چشـم .کـرد  مـع ج را وقفـه  بـی  گریـه  و کشـید  نفـس  ، کـرد  پاك را ها اشک و شد خم
 .میدم قول:  زد لب ، میکردند نگاهش منتظر

 ...بده قول...میکشتش تنهایی...نمونه تنها:  زد چنگ دستش به سارا

 ...میدم قول:  گفت تر محکم

 هـومن  مـچ  از دسـتش  ، داشـت  لـب  بـه  انتهـا  بـه  رو لبخنـدي  سـارا ...پیچیـد  سرش در آژیر صداي
 بــاال بــه هــا چشــم ســفیدي بعــد دقــایقی و زدنــد زانــو شکنــار ، زد کنــارش مــردي ، خــورد ســر

 ... بود مرده مغزي خونریزي از بیمارستان به نرسیده ، بردند را سارا...رفتند

 

 هالـه  منظـور . سـرش  بـاالي  کـرد  جمـع  کلیـپس  بـا  را موهـا  کالفـه  و نشسـت  تخت روي استرس با
 چیــزي و بودنــد میــدهفه هــم بقیــه پــس ، میدانســت هالــه اگــر ولــی بــود شــده متوجــه کــامال را

 ؟ هومن خود حتی ؟ نمیگفتند

ــت ــندلی روي نشس ــرش ص ــا و میزتحری ــاال را زانوه ــه. آورد ب ــل از ، اول روز از هال ــش از قب  ازدواج
. طعنـه  و کنایـه  نـه  و آمیـز  محبـت  کالمـی  نـه . نمیـزد  حرفـی  و میکـرد  نگاه ساکت ، بود همینطور

 هیچوقـت  ، نداشـت  او بـه  بـدي  حـس  قـت هیچو امـا . سـینا  بـا  حتـی  ، بود همینطور اخالقش مدل
 ایـــی گلـــه هـــومن بـــا صـــمیمیتش از حتـــی و اســـت بیـــزار آمـــدنش از هالـــه نکـــرد حـــس

 توضــیح بــرایش را درســی حوصــله بــی ، وقتهــا بعضــی و بــود بزرگتــر آیــالر از چهارســال...نمیکــرد
 ...امشبش حرف با اما داشت پوستی زیر محبتی...انداخت می راه را کارش و میداد
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 فــردا تعطیلــی بخــاطر شــب آن ، بزنــد حــرف هالــه بــا بیشــتر میخواســت.شــد بلنــد دوبــاره کالفــه
ــده ــد مان ــردد. بودن ــایلش م ــه شــماره و برداشــت را موب ــرد فکــر کمــی ، آورد را هال  اس ام اس و ک

  ؟ بیداري:  داد

 از و برداشــت را شــرتش ســوئی ، فرســتاد بیــرون کالفــه را نفســش.نــداد جــواب هالــه ، کــرد صــبر
ـ  اتاق  بـه  کمـی  روشـنی  دیـواري  هـاي  چـراغ  تنهـا  ، بـود  رفتـه  فـرو  تـاریکی  در خانـه . رفـت  رونبی

 کنـار . بخـورد  هـوا  کمـی  بیـرون  میخواسـت  ، رفـت  پـایین  هـا  پلـه  از پـاورچین .بودند داده ها راهرو
. کـرد  تعجـب  ، بـود  اسـتخر  کـه  پـایین  طبقـه  بـه  منتهـی  راهـروي  روشـن  چـراغ  دیـدن  از هـا  پله

ــه ــاز را راهــرو در کنجکاوان ــرد ب ــد مــی آب در کســی شــناي صــداي ، داد گــوش و ک  اســترس. ام
 سـرك  و رفـت  تـر  جلـو  قـدم  چنـد ...بـود  بعیـد  کـه ...بودنـد  هالـه  و سینا شاید نبود که عمو ، گرفت

 و آورد بیــرون آب از را ســرش هــومن ، شــد وارد و کشــید راحتــی نفــس هــومن دیــدن از ، کشــید
 میکنی؟ چیکار اینجا:  خورد جا

 چـراغ  دیـدم  بخـورم  هـوا  یکـم  بـرم  اومـدم :  گفـت  و نشسـت  اسـتخر  کنـار  ندلیصـ  روي خوشحال
  ؟ چی براي اومدي تو.روشنه اینجا

 .نمیبرد خوابم:  گفت و شد نزدیک استخر لبه به هومن

 .میکردیم شنا...اومد می هم نیما بودیم گفته کاشکی:  گفت و زد لبخندي آیالر

 شدي؟ راحت خیلی ؟ چی دیگه:  گفت و رفت هم در هومن هاي اخم

  ؟ چیه مگه ااا:  گفت و شد آویزان هایش لب
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ــا هــومن ــد نیمــا مگــه:  گفــت و کــرد شــنا را اســتخر عــرض اخــم همــان ب ــتم زود مــن ؟ مون  رف
 ...نبرد خوابم...بخوابم

 ؟ شده چیزي.نبود خوب حالت اصال امروز...آره:  گفت و کرد نگاهش دقت با آیالر

 .بود مشغول فکرم.نه:  گفت و زد لبخندي آیالر اننگر هاي چشم به و زد چرخی هومن

  ؟ چی مشغول:  پرسید کنجکاو

 !  تو...و زندگی و کار:  گفت و زد باال را خیس موهاي ، آیالر سمت به کرد شنا دوباره هومن

  ؟ من چی براي ؟ من:  گفت و داد فرو را دهنش ،آب ریخت فرو آیالر قلب

 خـتم  مـن  هـاي  نگرانـی  سـر  یـه  همیشـه  ، نیسـت  جدیـدي  چیـز :  کـرد  نگـاهش  موشکافانه هومن
 .خانوم آیالر داریم زیاد ناتموم صحبت...تو به میشه

 .رفت شد تموم. تو گیري چقدر:  آمد بیرون آیالر نهاد از آه

 ؟ رفت شد تموم چی:  گفت جدي هومن

 ...دیگه بیخیال...بوده که چی هر:  گفت و گرفت هومن از را نگاهش آیالر

  هستی؟ حرفت سر هنوز رو مشاوره:  گفت بعد ، کرد نگاهش کوتس در هومن

ــه غــم ــاه ب ــالر نگ ــره و برگشــت آی ــه شــد خی ــومن ب . گفــت آرامــی آره و داد تکــان را ســرش ، ه
 کــه میدانسـت  شـاید  ، میریـزد  بهـم  اینقـدر  مشــاور اسـم  شـنیدن  از چـرا  نمیدانسـت  هـم  خـودش 

 ...میگذارد مهایشچش جلوي را حقیقت و میدهد جداییشان به دستور مشاور

 . بیدارم آره:  دید را هاله اس ام اس و آورد بیرونش ، لرزید جیبش در موبایل
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 .استخر بیا:  کرد تایپ

 ...کرد نگاه حسرت با هومن باالتنه عضالت به و گذاشت جیبش در را موبایل

 و خنـده  زیـر  زد ، رفـت  شـیرجه  اسـتخر  داخـل  حـرف  بـدون  کـه  نیمـایی  و هالـه  و سـینا  آمدن با
 .دلقکی خیلی:  گفت بلند

 ؟ بیان گفتی بهشون تو:  گفت خنده و تعجب با هومن

 او و داد هالــه بـه  را اش حولـه  ســینا. کـرد  نگـاه  مینشســت کنـارش  کـه  هالــه بـه  و گفـت  اوهـومی 
 داشـتی  کـاري :  گفـت  هالـه  کـه  بـود  نیمـا  هـاي  گـویی  یـاوه  بـه  خندیـدن  حال در. زد شیرجه هم

 ؟ باهام

 ، گرفـت  را وجـودش  اسـترس . کـرد  نگـاه  روشـنش  هـاي  چشـم  و هالـه  بـه  و پریـد  لـبش  از لبخند
  ؟ بزنی حرف میخواستی امشبم هاي حرف مورد در:  گفت بعد و کرد نگاهش کمی هاله

 سـمتش  بـه  کمـی  هالـه .کنـد  پیـدا  را مناسـب  کلمـات  تـا  انـداخت  زیـر  را سـرش  و گفـت  اوهومی
 : گفت دوباره و شد خم

 .بزن حرفتو  -

ــردد ــنم میخواســتم...اوم:  گفــت م ــو ببی ــور ت ــردي برداشــت اینط ــا ک ــه ب ــم بقی ــر اینطــور... ه  فک
 میکنن؟

 کســی بــه مــن امــا! نمیــدونم ، طرفــه خــود منظــورت اگــه بقیــه:  گفــت و زد کجــی لبخنــد هالــه
 بـودي  باهـاش  همـش  کـه  روزهـایی  همـون ...نشـنیدم  رو چیـزي  چنـین  هـم  کسی از و نزدم حرفی
 .اشتباهه گفت می همیشه اام...بیوفته اتفاقی چنین میزدم حدس
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 گفتی؟ هومن به مگه:  گفت و آورد باال سریع را سرش

 همچــین گفــت و شــد عصــبانی ، گفــت بهــش مامــانم یبــار.نــه:  گفــت و داد تکــان را ســرش هالــه
 ایــن از و کنــه نگــاه چشــم اون بــه تــورو نمیتونــه هیچوقــت...افتــه نمــی اتفــاق هیچوقــت چیــزي

 .نزد حرفو این یگهد برخوردش ترس از هم مامان.حرفا

 ؟ حاال افتاده اتفاق گفته کی:  بود شنیده ها حرف این هم خودش ، گرفت دلش

 

 و ســردرگمی اگــه امــا ، مشخصــه خیلــی کــه تــو رفتــار:  گفــت بعــد و کــرد نگــاهش عمیــق هالــه
 ...من نظر...بده نجات سردرگمی این از رو خودت حداقل ، کنی چیکار میخواي نمیدونی

 بدونی؟ میخواي منو نظر اگه البته:  گفت و دوخت آیالر به نگاه دوباره

 .بگو:  گفت و داد تکان را سرش آیالر

 داشــته دوسـتت  اینطــوري نمیتونـه  هیچوقــت ، مـن  نظــر بـه :  گفــت آرام و شـد  خــم بیشـتر  هالـه 
 میتــونی ولــی...داره زیــاد مزخــرفم عقایــد میــدونی بعــد ، دخترشــی انگــار!  بگــم چطــوري... باشــه

 .شد عوض نظرش شاید ، بگی بهش یبار کنی امتحان

 روي را دســتش هالــه. شــد خیــره اســتخر میــان پســرها بــه و انــداخت چنــگ گلــویش بــه بغــض
 ، شــو بیخیــالش کــال یــا:  گفــت لبخنــد بــدون کــرد، نگــاهش و خــورد جــا گذاشــت، آیــالر دســت
 .بکشی نیست الزم رو عذاب اینهمه

 مانـد  نگـاهش  آیـالر . شـد  خیـره  رو بـه  رو بـه  اش یخـزده  تفـاوتی  بـی  همـان  با و برداشت را دست
 بــود بــس ، هالــه میگفــت راســت شــاید. زد پــس را هـا  اشــک تــوان همــه بــا و خــودش دســت بـه 
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 اي...کــرد نگــاه لبخنــدش و هــومن بــه ، میــزد ســرش بــر همیشــه حقیقــت ایــن کــه هــایی ضــربه
 ...میشد کاش

 نیمــا ، کــرد دراز کــه را دســتش ، بدهــد را اش حولــه تــا شــد بلنــد شــده مســخ نیمــا صــداي بــا
 گوشــش بــه وار حبــاب همــه صــداها...افتــاد آب میــان و زد جیغــی ، اســتخر داخــل بــه کشــیدش
ــرس اي لحظــه ، رســیدند ــی ت ــان عمیق ــاال کــه نشســت وجــودش می  را نفســش...شــد کشــیده ب

 چشـم  بـه  کشـید  دسـت  ، میسـوخت  شـدت  بـه  اش بینـی  ، زد کنـار  را خـیس  موهاي و داد بیرون
 گفـت  مـی  نیمـا  بـه  بـدوبیراه  کـه  شـنید  را هـومن  گـر  تـوبیخ  صداي تازه و کشید نفس دوباره و ها
ــه بــود چســبیده ، زدنــد بــاال را موهــایش هــومن هــاي دســت...نیمــا قهقــه و  نگــران...اش ســینه ب

 خوبی؟:   گفت

 .میسوزه ام بینی:  گفت کرده بغض و زد پلک چندبار

 .االغی خیلی:  گفت و چرخاند نیما طرف به را سرش هومن

 ...نداشت حرف اش قیافه:  گفت و خندید بیشتر نیما

 :  گفت و کرد هدایتش استخر نردبان طرف به و گرفت آیالر کمر به را دستش هومن

 .نیما میگیرم حالتو  -

 بـه  شـد  نزدیـک . بـود  شـده  بلنـد  لبخنـد  بـا  کـه  افتـاد  هالـه  بـه  نگـاهش  و گرفت لبه به را دستش
 و شــد بلنــد نیمــا و ســینا تشــویق صــداي.  آب تــوي پریــد صــاف و گرفــت را اش بینــی و اســتخر

 :  گفت بلند نیما

 ...هومن آوردي بارش سوسول...بگیر یاد ، هان  -
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 روي را دسـتش  همچنـان  هـومن  و کـرد  نگـاه  رفـت  مـی  سـینا  طـرف  بـه  کنـان  شـنا  کـه  هالـه  به
 روي را هــایش دســت و بســت را هــایش چشــم. میــداد را نیمــا جــواب و بــود داشــته نگــه کمــرش

 :  گفت و گذاشت هومن يها دست

 ...اتفاقا شدم سرحال ، برو تو  -

 .میخوري سرما دوباره:  گفت و کرد نگاهش هومن

 شـنا  بیـا  آیـالر  اه:  زد داد دوبـاره  نیمـا . اسـتخر  لبـه  نشسـت  و رفـت  بـاال  نردبـان  از هومن کمک با
 .بخدا نمیمیري.یکم کمن

 افتـاد  خنـده  بـه  شـان  خنـده  از. کـرد  آب زیـر  را سـرش  و رفـت  نیمـا  طرف به هومن و خندید هاله
 آب داخـل  بـه  هـا  لبـاس  همـان  بـا  دوبـاره  و شـد  بیخیـال  ، بیایـد  آب بـه  تـا  زد صـدایش  که هاله ،

 ...بود اش کافی شادي یک همین...بود هاله نامحسوس صمیمیت ، امشبش هیجان. پرید

 

ــا ــه رژ بــرس  و ایســتاد هالــه کنــار لبخنــد ب ــه روي مالیــم را گون ــهه.کشــید اش گون ــه نگــاهی ال  ب
  چیه؟ ات گونه رژ مارك:  گفت و کرد آینه در خودش

 .اسمش سخته.خودت ببین: داد هل طرفش به را مستطیل جعبه آیالر

 را کوتـاه  لبـاس  و رانـد  طـرف  یـک  بـه  بـود  کشـیده  سشـوار  صـاف  که را موها ، اش زیبایی از راضی
 .باال میکشه هی اینو شلواریه جوراب:  گفت و کشید پایین کمی

 .خوبه:  انداخت آیالر به نگاهی نیم هاله
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 هـم  بـا  قـبال .کـرد  نگـاه  اتـاقش  میـان  هالـه  بـه  و نشسـت  صـندلی  روي اماده و پوشید را مانتو آیالر
 رافشـرده  دسـتش  دیشـب  کـه  بـود  کسـی  االن هالـه  امـا  ، رفـتن  مهمـانی  بـراي  بودنـد  شـده  اماده

 ...بود داده اش احساسی مشاوره و بود

 ...شد دیر ؟ شدین حاضر:  گفت عجله با سینا و شد باز هوا بی اتاق در

 .بریم:  گفت و انداخت کوچکش کیف درون را لب رژ هاله

 مهمــانی. شــد روان ســینا و هالــه دنبــال بــه و پوشــید ســریع را تخــتش پاشــنه هــاي کفــش ایــالر
 از.بودنــد دعــوت هــا جــوان فقــط و بــود بزرگشــان دخترعمــه ازدواج ســالگرد ، بودنــد شــده دعـوت 

 مرتــب را گــردنش دور شــال. شــد خوشــحال ، نبــود عمــو زن و بزرگترهــا نگــاه زیــر اینکــه ورتصــ
 گفـت  و کـرد  سـاعتش  بـه  نگـاهی  هـومن ...دیـد  نیمـا  بـا  صـحبت  حال در را هومن ، در کنار و کرد

  ؟ ایالر آوردي رو کادو! باالخره عجب چه: 

 . کرد چک یفشک میان را طال سکه دیگر بار اطمینان براي و داد تکان سر آیالر

 بـا  آیـالر .بـود  کـرده  پـا  بـه  غوغـایی  خـودش  بـراي  سـالن  کنار جی دي صدا، پر و بود شلوغ مهمانی
ــه ذوق ــاه رقصــان جمعیــت ب ــود وقــت خیلــی ، کــرد نگ ــه مهمــانی ب ــود نرفت  رقصــیدن دلــش و ب

ــزان از بعــد و رفــت هالــه دنبــال. میخواســت . نشســتند بقیــه کنــار و برگشــتند ، مــانتو کــردن آوی
 ...نمیبینید شب اخر تا چون ببینید خوب منو ، اینجا خبره چه: کشید بلندي وفا نیما

  مشـروب  میـز  و کـرد  روبوسـی   و شـد  ظـاهر  کنارشـان  مـژده  ، بزرگشـان  عمـه  دختر ، خندید آیالر
  ؟ بریم:  گفت نیما و کرد تشکري هومن. داد نیما و سینا و هومن نشان را

  ؟ چی ما پس:  داد جلو را هایش لب آیالر



یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

102 
 

  ؟ چی ما پس چی: طرفش به برگشت هومن

 .رفتیم ما:  گفت و کرد حلقه سینا بازوي میان را دستش هاله

 .پس میام منم:  گفت و کرد نگاه بود داده نشان مژده که میزي کنار رفتنشان به ایالر

  بیاي؟ کجا ، نشستن همه اونجا:  گفت و کرد خم را سرش ، برگشت هومن

  ؟ اینجا نمبشی تنها:  کرد اخم

 :  گفت کالفه  و کرد اطراف به نگاهی هومن

 .پایین بکش لباستو...بریم بیا _

 :  کرد نگاهش ناراضی هومن.افتاد راه هومن کنار  و انداخت دوش روي را کوچک کیف آیالر

 ! ایالر پیداست کمرت نزدیک تا پشتش ؟ بپوشی نبود تر کوتاه این از _

 ...بازش قسمت روي داره تور: شد معذب کمی ایالر

 :  گفت و داد تکان سر هومن

 .میکنی خراب آدمو اعصاب ؟ مثال  رو پوستت روي پوشونده تور _

  میکنه؟ نگاه من به کی! پوشیدن همینطوري همه:  گفت ناراحت آیالر

 :  گفت میز کنار ایستادن حال در و کرد اخم هومن

 ! ساخته منو اعصاب کنه نگاه نفر یه _
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 همیشـه  ، بـود  بـاز  کمـی  پشـت  قسـمت  از فقـط  لباسـش . ایسـتاد  هـومن  و نیمـا  بین حتنارا آیالر
 ...کند امتحان مهمانی در را لباس این داشت دوست

 .نکن اخم حاال:  زد اش شانه به هومن

  ؟ بزنیم:  گفت و اورد باال را کوچک شات نیما

 ظــرف درون را پســیچی ایــالر. کشــیدند ســر و زدنــد بهــم را هــا لیــوان دیگــر نفــر چنــد و هــومن
 عمـو  خانـه  در اصـال  ، بـود  نخـورده  را الکـی  مـواد  هـیچ  حـال  بـه  تـا . بـرد  دهـان  به  زد نیما ماست

 کنجکـاو  بیشـتر  و نداشـت  ایـی  عالقـه  زیـاد .نمیگذاشـت  هـومن  هـم  هـا  مهمـانی  در و نمیشد سرو
  ؟ تلخه اینم:  گفت نیما به. بود

 ...تلخه همش:  خندید نیما

  ؟ ذره یه بدم بهش:  شد خم هومن طرف به بعد

 . نه:  گفت و کرد اخم هومن

 از گرفـت  اش خنـده  بعـد . میشـناخت  میشـد  قـاطع  کـه  هـایی  وقـت  اینطـور  را هومن ، نکرد اصرار
  " دخترشی انگار " افتاد هاله حرف یاد! هومن از همه گرفتن اجازه

 میـان  را میسـو  هـومن  ، بـود  شـمرده . کـرد  دنبـال  را نیمـا  پیـاپی  هـاي  شات و شد محو لبخندش
. آمـد  نمـی  بدهدخوشـش  الکـل  بـوي  دهـانش  کـه  مـردي  از ، کـرد  اخـم .بـود  داشـته  نگه دستانش

 :  گفت هومن گوش زیر

 .نخور هم تو دیگه بسه _
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 .آخریشه:  گفت  و کرد نگاهش کمی هومن

  خوب؟ تو براي بده من براي چی همه چرا:  زد غر آیالر و نوشید هم را آخري

 .سال سی من سالته یک و بیست تو چون:  گفت و کشید را بازویش هومن

  میشه؟ مجاز برام غیرمجازها همه شه سالم سی من یعنی:  گفت معترض

  ؟ شما نکردین کف:  گفت و کشید را ایالر دست نیما که بدهد جوابی خواست هومن

 بـه  رقـص  میـان  ، رقصـید  ریـتم  بـا  هماهنـگ  کـم  کـم  و شـد  کشـیده  رقصنده جمع میان به آیالر
 دیگــر دخترهــاي بــا گــاهی و رقصــید ســینا و هالــه بــا گــاهی ، خندیــد نیمــا هــاي بــازي رهمســخ

ــاه...میگذشــت خــوش داشــت...میشــناخت کــه فامیــل ــاه نگ ــاه و گ ــانی پســرهاي بیگ  روي را مهم
 کـه  جدیـد  حسـی  ، بـودن  توجـه  مـورد  ، بـودنش  زیبـا  از میشـد  خوشـحال  و میکـرد  حس خودش

 ...بود کرده کشف خودش درون

 

ــه چســبیده موهــاي و نشســت لیصــند روي ــه ، زد کنــاري را گــردن ب  حــرف بــدون کــه هــومن ب
  ؟ چیه...گرمه چه:  گفت و انداخت نگاهی ، میکرد نگاهش

 .نباشی خسته:  کرد اخم هومن

 . هم تو پاشو یکم ، نشستی همش خوب:  گفت و خندید هومن کنایه به آیالر

ـ .نـزد  حرفـی  و برداشـت  صندلی از را اش تیکه هومن  بـازویش  بـه  بعـد  و کـرد  نگـاهش  کمـی  الرآی
 :  گفت و چسبید
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  ؟ میاد پیش مهمونی دیگه کی.توروخدا پاشو...برقصیم یکم پاشو  -

 .ها آهنگ این با اونم...خودت میدونی. عزیزم نمیرقصم من:  زد کمرنگی لبخند هومن

 ...ها نیستی پایه اصال جدیدا:  برچید لب آیالر

 را بلنــدش و ظریــف قامــت هــومن نگــاه. شــد بلنــد دوبــاره و کــرد بــاز هــومن بــازوي از را دســتش
 در بیشـتر  هـایش  اخـم ...سـادگی  جـذابیت  و شـفاف  لبخنـدي  ، صـاف  مشـکی  موهـاي  ، کرد دنبال

 مـی  آیـالر  روي مـدام  نگـاهش  مهمـانی  اوایـل  از کـه  پسـري . کـرد  نگـاه  را آیـالر  اطراف و رفت هم
 آیـالر .گفـت  آیـالر  گـوش  کنـار  چیـزي  ، بـود  داده شـدن  نزدیـک  جـرات  خـود  بـه  بار این ، چرخید

ــدي ــگ لبخن ــرش و زد کمرن ــان را س ــبی...داد تک ــش عص ــرون را نفس ــتاد بی ــودش و فرس  را خ
ــا نبــود قــرار ، کنــد جــوانی هــم آیــالر میگذاشــت بایــد...نشــدن بلنــد بــراي کــرد کنتــرل  یکبــار ب

 بـا  را خـودش  پسـر  ،  شـد  جـا  بـه  جـا  کمـی  دوبـاره ...شـود  عـوض  اش زنـدگی  در چیزي رقصیدن
 ...رقصیدن براي کرد هماهنگ آیالر

 کجاست؟ بیشعور نیماي این پس:  غرید لب زیر

 ربـط  کسـی  چـه  بـه  پـس  ؟ نـدارد  ربـط  "نـداره  ربـط  هـم  اونقـدر  من به "زد نهیب خودش به بعد
 وابسـته  زود ، بـود  عـاطفی  و حسـاس  ، بنظـرش  نبـود  آمـاده  ایـی  رابطـه  هـیچ  بـراي  آیالر ؟ داشت
 ، نـه  هـم  امانـت  ، بـود  امانـت  آیـالر ...بـود  سـاده  ، نمیشـناخت  را روزهـا  این پسرهاي جنس...میشد
 کـه  چشـمانش  مقابـل ...شـود  انجـام  چشـمانش  مقابـل  هـا  شـیطنت  اینطـور  آمد نمی خوشش اصال
 ...نداشت دوست جا هیچ ،  هیچ

 سـینا  اومـدن  بـا  مگـه  ، بیـاي  کنـار  بایـد  " انـداخت  پـایین  را سـرش  و داد تکیـه  زانـو  به را ها آرنج
ــار ــدي کن ــودش " ؟ نیوم ــت خ ــرق میدانس ــراي ، دارد ف ــه ب ــا ، هال ــر باب ــداد نظ ــه...می ــال هال  ک
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ــیت ــتقلی شخصـ ــالر ولـــی داشـــت مسـ ــئولیتش! آیـ ــود مسـ ــدام ، بـ ــرعمو کـ ــئولیت پسـ  مسـ
 ؟ بود گرفته او که ، میگرفت عهده به را دخترعمویش

 میخـورد  اش شـانه  بـه  آیـالر  دادن قـرار  مخاطـب  بـراي  کـه  ، پسـر  دسـت  بـه  و آورد بـاال  را سرش
ــاه ــرد نگ ــد...ک ــب روي یخــی لبخن ــه ، بســت نقــش هــایش ل ــده دســتش بهان ــود آم ــا...ب ــم دنی  ه

ــه مســتقیم و شــد بلنــد.کنــد نگــاه و بنشــیند کنــد قــانعش نمیتوانســت  پســرك و آیــالر ســمت ب
 :  گفت و راند لب روي شیرینی لبخند ، دیدنش با آیالر. رفت

  اومدي؟  -

ــومن ــاهش ه ــتقیم را نگ ــه مس ــ ب ــت رپس ــر و دوخ ــان س ــر.داد تک ــاي پس ــکی موه ــورت و مش  ص
 ســالی و سـن  کــم و بـود  ســال و سـن  کــم ولـی  رســید مـی  بنظــر تیـپ  خــوش ، داشـت  معمـولی 

 ...زودگذر و ایی لحظه هاي خوشی براي دلیلی

 فرزاد. مهشیدن دوست ایشون:  گفت و کرد پسر به بعد و کنارشان دختر به اشاره آیالر

 آمــده جلـو  دسـت  و زد کمرنگـی  لبخنــد.  بـود  مـژده  شـوهر  خــواهر ، اصـال  بـود  ندیـده  را مهشـید 
  ؟ بریم:  آیالر به کرد رو بعد. جدي و حوصله بی ، را فرزاد دست همینطور ، فشرد را اش

 .بریم:  گفت و کرد نگاهش مردد آیالر

 میـزدم  حـرف  داشـتم :  زد غـر  آیـالر .کشـید  و گرفـت  را آیـالر  دسـت  و داد تکـان  دو آن براي سري
 ...اشونباه

 .رو زدنتون حرف دیدم:  کرد اخم
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 میــزدیم حـرف  ؟ چـی  یعنــی:  گفـت  بلنـدتري  صــداي بـا  آیـالر  و ایســتادند شـلوغ  جمعیـت  میـان 
 .دیگه

 هـی  میـزنم  حـرف  غریبـه  دختـر  یـه  بـا  مـن  ؟ بهـت  میـزد  دستشـو  فهمیـدي  نمـی :  گفت عصبی
  ؟ اش شونه سر میزنم

 ...نداشت منظوري:  گفت ناراحت آیالر

 ، کنــی جمــع رو حواســت بایــد تــو...کنــه جمــع نمیتونســت دهنشــو آب ؟ نداشــت:  غریــد هــومن
 ؟ میاد خوشت مگه

ــان اشــک ، تعجــبش کمــال در ــالر چشــمهاي می ــا و شــد جمــع آی  ســمت و برگشــت دلخــوري ب
 و میکـرد  ناراحـت  را او آیـالر  یـا  روزهـا  ایـن ...مانـد  طـور  همـان  هـومن .رفـت  آپارتمـان  بزرگ بالکن

.  نبــود درســت کــار جــاي یــک ، میکــرد حــس خــودش را آشــفتگی و تــنش یــنا...را آیــالر ، او یــا
ــه ایــی اشــاره ، دیــد را نیمــا در کنــار. افتــاد راه دنبــالش و داد بیــرون را نفســش  و کــرد هــومن ب

  ؟ شده چش:  گفت

 .میزنم حرف باهاش حاال هیچی:  گفت عصبی

ــالکن وارد هــومن و داد تکــان ســري نیمــا ــدادي.شــد ب ــک تع ــوك ت  کشــیدن ســیگار مشــغول وت
 خـودش  دور را دسـتش  و بـود  سـرد  هـوا  ، هـا  نـرده  بـه  بـود  داد تکیـه  انتهـایی  گوشـه  آیالر. بودند

 بـا  هـم  آن ؟ میخـورد  سـرما  زود هـوا  ایـن  در کـرده  عـرق  بـدن  بـا  نمیدانسـت  یعنـی . بـود  پیچیده
 .نیما دیشب هاي بازي مسخره
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 دسـت . انـداخت  جـانش  بـه  را کشـیدن  سـیگار  هـوس  خنـک  هـواي  ، ایسـتاد  کنارش و رفت جلوتر
 قهـر  ایـن . کـرد  نگـاه  میگرفـت  نادیـده  را حضـورش  واضـحا  کـه  آیـالر  بـه  و بـرد  هایش جیب میان
 و میکوبیــد زمــین روي پــا ، میکــرد کــه قهــر  ، میشــناخت را هــایش حالــت.بــود دلخــوري ، نبــود

 ....نمیزد حرف کام تا الم

 ، میکـرد  جمـع  بیشـتر  را اسـش حو بایـد . بـود  نکـرده  بـدي  کـار  ، بدهـد  اش دلـداري  نداشـت  قصد
 دلـش .گردانـد  رو دیگـر  طـرف  بـه  بـاز  و انـداختش  نگـاهی  نـیم  آیـالر ...نباشـد  خودش همیشه شاید

 دلخوري؟ چی از تو االن:  پرسید جدي.باشد ناراحت اینطور نمیخواست ، شد فشرده

 

 ]20:37 01.11.16[, شیرانی شهرزاد/نمکی پتک رمان

 ســر یبــار ، لبـاس  بــه یبــار ، میـدي  گیــر بهــم داري همـش  بشــ اول از:  هنــوز بـود  دلخــور آیـالر 
 بزنن؟ دست بهم اون اینو اینکه از ؟ میاد خوشم چی از من.میاد خوشم میگی االنم...میز

 ! بزن حرف درست:  توپید و شد تند لحنش

 میزنی؟ حرف باهام چطوري ببین ، بیا:  کرد بغض آیالر

 کنـار  و گرفـت  را آیـالر  دسـت .بزنـد  حـرف  انسـت نمیتو اینطـوري  ، موهـا  میـان  کشید دست کالفه
 راحــت اینقـدر  نبایــد تـو  ، مــن عزیـز :  گفــت و هـایش  شــانه دور انـداخت  دســت ، کشـید  خـودش 

 یــه بایـد  ، منظـور  بـی  حتـی  بـزنن  دسـت  بهـت  بخــوان کـه  شـن  نزدیـک  بهـت  همـه  بـدي  اجـازه 
 دوم دفعـه  بـاش  مطمـئن  ، عقـب  بکشـی  خودتـو ...رفتـارت  بـا  کنـی  تعیـین  براشون رو ایی محدوده
 ...نمیکنن غلطی همچین
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 ؟ بگی که اومده چشمت به امشب ها نکته این همه چرا:  گفت بعد و کرد سکوت آیالر

 کـرد  نزدیـک  آیـالر  گـوش  بـه  را سـرش  ، کـرد  نگـاه  ایسـتادند  نزدیکشـان  که مردي و زن به هومن
 تگفـ  و کشـید  عقـب  را سـرش  و بسـت  چشـم  ، رسـید  مشـامش  بـه  موهـا  از عجیبی خوش بوي ،
 : 

 عصـبی  ، باشـم  مواظبـت  بیشـتر  بایـد ...میـاد  طرفـت  بـه  هـا  نگـاه  همـه  خوشـگلی  ، شدي بزرگ  -
 ...میشم

 ، کـرد  چشـمانش  خیـره  را فـرم  خـوش  کشـیده  هـاي  چشـم  ، ایسـتاد  مقـابلش  و خورد تکانی آیالر
 را شـان  نـی  نـی  کـه  هـایی  چشـم  ، نظیـر  بـی  بکـر  زیبـاي  و بلنـد  مژهاي ، بود ندیده دقیق اینطور
 چنــد ، هـومن  سـاله  چنــد:  زد لـب  و شـد  نزدیــک هـومن  بـه  کمــی...داشـت  دوسـت  و ختمیشـنا 

 .شدم بزرگ ساله چند.میبینی که شدم اینی ، ساله

 :  گفت و برگرداند در سمت به را سرش ، ماند خیره نگاهش در بیشتر

  ؟ داخل بریم ، شد سردم  -

 .موند دلم به آرزوش ، نرقصیدیم آخرشم:  گفت و زد بازویش به خنده با

 .میرقصیم روز یه:  گفت و فشرد هم به را ها لب ، آیالر هاي حرف در مانده هومن

 .بود گرفته هشدار ، بار این بود فهمیده خوب

 

 .سردمه باال بکش رو شیشه:  زد غرد نیما به
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  ؟ سرده کجا:  گفت خندان نیما

 ؟ چه من به ، رو سرما نمیفهمی زدي مواد تو:  گفت و شد جا به جا کمی

 مامـانم  جلـو  ، بـاال  انـداختم  قـرص  انگـار  مـواد  میگـه  همچـین :  خندیـد  و سـمتش  به چرخید نیما
 ؟ اینطوري نگی اینا

 ...نیما باال بده رو شیشه:  گفت بلندتر

 روي را هــومن اســپرت کــت ، بـود  ســردش هنــوز.فرســتاد بـاال  را شیشــه خــودش ســمت از هـومن 
 مهشـید  بـا  میگفتـی  چـی :  گفـت  بـود  برگشـته  بعقـ  بـه  نیمـه  کـه  همـانطور  نیما.انداخت خودش

  ؟ تو

 ...هومن و میپرسید تو از ، هیچی:  گفت بعد و کرد فکر کمی

 :  گفت نیما.دوخت رانندگی حال در هومن به را نگاهش

  ؟ بدم جواب دل و جون با نپرسید خودم از چرا ؟ میپرسید چی ؟ من مرگ  -

 .میپرسید نامحسوس البته.نه یا هستی کسی با بدونه میخواست:  گرفت اش خنده

 ؟ گفتی چی تو:  شد خم بیشتر نیما

 .کردم تعریف دخترت دوست از هم کلی...رو راستش:  گفت بدجنسی با

 .بودي شده خفه دیشب کاشکی:  گفت ناامید نیما

 ...پروتزیش لباي اون با...بود تحفه خیلی نه حاال:   خندید
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 .میشد مربوط من به ایناش:  برگشت نیما

 مکــانیکی هــاي صــحبت میــان آیــالر و داد نشــان هــومن بــه را اســپرتی ماشــین زده هیجــان بعــد
 .برد خوابش آنها

ــا ــود خــواب ، شــد بیــدار هــومن صــداي ب ــه نگــاهی آل ــه میــان را ماشــین و کــرد اطــرافش ب  خان
 و دادنــد دســت از را مقاومــت تــوان چشــمهایش.میبــرد ســاختمان ســمت بــه را هالــه ســینا...دیــد

 :گفت و شد خم هومن...افتاد صندلی وير دوباره

 .جان آیالر نخواب  -

 قفــل را ماشــین و برداشــت را کــیفش هــومن.شـد  پیــاده گــیج ، کــرد بلنــدش و گرفــت را دسـتش 
 .ببین پاتو جلوي:  گفت و گرفت را دستش و کرد

 ...نمیشه باز چشمام:  نالید

 بـرو  راه.ببرمـت  نیسـتی  کیلـو  بیسـت  دیگـه :  گفـت  و کـرد  کمکـش  هـا  پله از رفتن باال براي هومن
 .زمین نخوردي تا

ــومن ــاز را در ه ــرد ب ــالر و ک ــه را آی ــو ب ــدایت جل ــرد ه ــش و بســت سرشــان پشــت را در.ک  را قفل
 و کـرد  نچـی ...میشـد  گـیج  ، آمـد  مـی  خـوابش  وقتـی . بـود  ایسـتاده  هـا  پلـه  کنـار  آیـالر  ، انداخت
 :  گفت و ایستاد  کنارش

 .باال برو.  بچه نشو لوس  -

 بــا آیــالر و آورد در تــنش از را کــت ، کــرد بــاز را اتــاقش در ، رفتنــد بــاال هــا پلــه از آیــالر همــراه
 .بخواب بعد کن عوض لباستو:  گفت مردد هومن. خزید پتو زیر لباس همان
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 ، ایســتاد ســرش بــاالي.شــد جمــع پتــو میــان در بیشــتر و نــه گفــت بســته هــاي چشــم بــا آیــالر
 . رفت بیرون و کرد خاموش را چراغ و داد بیرون را نفسش برد که خوابش

ــا کــه بــرود اتــاقش بــه خواســت و کشــید موهــایش میــان بــه دســتی  راهــرو کنــار هالــه دیــدن ب
 :  گفت متعجب

 نخوابیدي؟  -

 خوابید؟ آیالر...بیارم آب رفتم:  گفت و داد نشان را دستش میان آب لیوان هاله

 یبــار نیســت یــادت...نمیبینــه ور جــا هــیچ میگیــره خــوابش وقتــی:  گفــت و کــرد اوهــومی هــومن
 ها؟ پله از افتاد چطوري

 .یادمه منم رو یادته تو که چیزهایی همه:  گفت و داد تکان سر هاله

 :  گفت دوباره هاله ، کرد نگاهش کمی هومن

 ...کنه زندگی تو بدون نمیتونه  -

 :  داد ادامه هاله ، شد خیره هاله به تعجب با هومن هاي چشم

 .میکنی رفتار باهاش داري تو که اینطوري  -

 ...کنم جداش کم کم باید.میدونم:  گفت و انداخت پایین را سرش کالفه هومن

 ...بخیر شب:  وگفت کرد راباز اتاقش در هومن و نزد دیگري حرف هاله

 ؟ کنی زندگی اون بدون میتونی خودت:  کرد میخکوبش و کرد باز دهان هاله
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ــاهش ــه نگ ــتگیره ب ــک در دس ــد خش ــتب ، ش ــواهرش و رگش ــاه را خ ــرد نگ ــه.ک ــی هال ــاال ابروی  ب
 .گفت بخیر شب و انداخت

 ســیگار پاکـت  کالفــه و انـداخت  صــندلی روي را هـا  لبــاس. شـد  اتــاقش وارد و داد تکـان  را سـرش 
 . رفت بالکن به و برداشت را

 .نمیتونم:  کرد زمزمه که بود نمانده پاکت در بیشتر نخ چند و بود شده روشن هوا

 

 بگـم  چطـوري  میگفـتم  خـودم  بـا  همیشـه ...حرفمـو  بـاالخره  گفـتم :  گفـت  و زدند برق چشمهایش
 .رو رمانتیک موقعیت اون کرد جور خدا یعنی ، فضایی چه تو ،

  ؟ کرد چیکار حاال:  گفت و گذاشت چانه زیر دستش پونه

ــرد اخــم ــی ، هیچــی:  گفــت و ک ــم حرف ــزد ه ــن.ن ــدش م ــادي بع ــار ع ــردم رفت ــار ک  هیچــی انگ
 .حرفم روي ندادم رگی...نگفتم

 زمینــه بایــد یــا بــاالخره ، نگفتــی کــه بــد:  گفــت و برداشــت را افتــاده زمــین روي خودکــار پونــه
 .دیگه شی بیخیالش یا ، بگی کنی چینی

ــپ ــپ چ ــه چ ــاه را پون ــرد نگ ــه و ک ــه ک ــاره پون ــت دوب ــورم:  گف ــال منظ ــراز بیخی ــه اب  ات عالق
 آیالر؟ میکنی چیکار رو بابک...بشی

 .میکنم صحبت باهاش گفتم ؟ کنم چیکارش:  گفت و اختاند باال شانه

 بگـو  تلفنـی  ، نبیـنش  حضـوري  بنظـرم :  گفـت  آرام و شـد  خـم  سـمتش  بـه  پونـه  ، اسـتاد  آمدن با
 .دیگه
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 .داد درس به را حواسش و پونه حرف تایید براي داد تکان سر

 حرفتـو  حضـوري  مبـود  امیـدوارم :  بـود  نوشـته  ، داد پونـه  نشـان  را بابـک  اس ام اس کـالس  از بعد
 .بگی بهم

  ؟ ببینمت نیست نیازي گفتی بهش:  گفت و کرد نگاه را قبل مکالمات پونه

ــه ــش روي را کول ــداخت دوش ــت و ان ــت. آره:  گف ــم خجال ــوري میکش ــرف اینط ــه ح ــار ، میزن  انگ
 .میارم در بازي بچه دارم

 فقـط  ؟ خوبـه .  اشـیم ب هـم  مـا  ، بیـاد  پژمـان  بـا  دانشـگاه  از بعـد  بگـو :  گفـت  و کرد فکر کمی پونه
 .میرسونیمت خودمون.نرو تنهایی باهاش دوباره بعدش

 ، دوم کـالس  آخـر  تـا .کـرد  قبـول  بابـک .کـرد  تایـپ  را تصمیمشـان  بابـک  بـراي  و گفـت  ایـی  باشه
ــترس ــانش اس ــده را ام ــود بری ــا ، ب ــه ت ــال ب ــده ح ــود نش ــه ب ــی ب ــتقیم کس ــتنش از مس  نخواس

 کافــه بــه یکبــار شــاید و زنــگ و اس ام اس همــان حــد در ، داشــت کــه قبلــی رابطــه چنــد.بگویــد
 . بود رفته بین از آیالر نشدن پیگیر با هم آن که بود رفتن

 بیـراه  و بـد  خـودش  بـه  افتـاد  مـی  یـادش  وقتـی  هنـوز  ، ببوسـتش  بابـک  داد اجازه که بود عصبانی
 رانگـا  ، پونـه  یطوریـه ...ببیـنمش  نمیخـوام :  گفـت  عصـبی  ، شـدند  خـارج  دانشـگاه  از وقتی...میگفت

 ...میبره پیش خودشو کار...میگیره ازم رو ام اراده

 بـذاري  نبایـد  ولـی ...بـازه  زبـون  خیلـی ...کنـه  چیکـار  بلـده  ، بیشـتره  سـنش  خـب :  کـرد  اخـم  پونه
 .باش جدي.دیگه
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 ســالم و شــدند ســوار دو هــر رســید کــه ماشــین.شــدند پژمــان آمــدن  منتظــر و نگفــت چیــزي
 بـا  را لبخنـدش .زد لبخنـد  آیـالر  بـه  و برگشـت  عقـب  بـه  ، بـود  نشسـته  جلـو  صـندلی  بابـک .کردند

 . داد پاسخ میلی بی

 میخـوام  مـن  ؟ رسـتوران  اومـدیم  چـی  بـراي :  گفـت  پونـه  گـوش  زیـر  نشسـتند  رستوران در وقتی
 .برم زود

 .نگفتم چیزي منم ، بریم نخوردن ناهار گفت پژمان:  گفت نگران پونه

 بــراي و برداشــت را موبــایلش. کــرد اهنگـ  میگذاشــت مقابلشــان را منــو کـه  پژمــان بــه و کــرد اخـم 
 :  زد اس ام اس هومن

 .میام زود و میخورم بیرون شام ها بچه با من  -

 .دنبالت میام ؟ کجایین:  آمد جواب بعد دقیقه چند

 تمـوم :  کـرد  تایـپ  دوبـاره  و نوشـت   تردیـد  بـا  را رسـتوران  اسـم  و آمـد  سراغش به دوباره استرس
 .میزنم زنگت شد

 ؟ چــه ببینــد را بابــک و بیایــد زودتــر هــومن اگــر کــرد فکــر و داد بیــرون را فســشن.نیامــد جــوابی
 .داد سفارش پیتزا یک پونه همرا و نداد اهمیتی. شد مواجه بابک اخم با آمد باال که سرش

 کنـاري  صـندلی  روي بابـک  ، شـدند  زدن حـرف  مشـغول  پژمـان  و پونـه  وقتـی  ، غـذا  آوردن از بعد
 : گفت و نشست اش

  ؟ بزنی حرفهاتو بقیه کنار جا همین میخواي   -
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ــدي ــت ج ــین...آره:  گف ــک بب ــن...باب ــونم م ــن نمیت ــه ای ــه رو رابط ــدم ادام ــد.ب ــر بای ــت زودت  به
 .نمیخوام من.منه مشکل ، باشی داشته ایرادي تو اینکه نه...میگفتم

 بابــک.شــد معــذب نگــاهش زیــر آیــالر.  کشــید هــم در عمیــق را هــایش اخــم و داد تکیــه بابــک
 :  گفت

 ایـن  نمیخـواي  تـو  میکـنم  حـس  مـن  گفـتم  بهـت  کـه  موقـع  همـون  ؟ بگـی  زودتـر  نمیتونستی  -
 ؟ رو رابطه

 ...نشد...میتونم میکردم فکر:  گفت و فشرد بهم را هایش لب

 منـو  زودي ایـن  بـه  اینکـه  کـردي  فکـر  ؟ کـردي  خطـر  احسـاس  ؟ نیسـت  مـن  بوسـیدن  علتشو  -
 س؟*ك*س سراغ میره هم فردا بوسید

 ...نکردم فکر اینطور.نه:  گفت و کرد جمع را خودش ، خورد اج کمی آیالر

 بـه  تـا  ، شـود  مسـلط  اعصـابش  بـه  تـا  کـرد  نگـاه  اطـراف  بـه  کمـی  و فرستاد بیرون را نفسش بابک
 رفتــار درســت یــا ، داشــت نــامعقولی ظــاهر و رفتــار اگــر. بــود نکــرده ردش اینطــور کســی روز آن

 کـرده  را تالشـش  همـه  ، نداشـت  خبـر  اینکـه  بـا  ، آیـالر  بـراي  امـا  سـوخت  نمـی  دلش ، بود نکرده
 چطــور ، میخواســت را دختــر ایــن ، دوخــت آیــالر بــه را نگــاهش. بــود ســنگین بــرایش االن و بــود
  ؟ میکرد متوجهش باید

  ؟ زندگیت توي اومده دیگه نفر یه:  گفت دوباره و شد خم

 زمزمــه آیـالر .بـود  ابـک ب جـواب  انگـار  ، تردیـد  همــان و کـرد  مکـث  کمـی  ، نـداد  جـواب  باالفاصـله 
 ...زندگیم توي نیومده کسی.نه:  کرد
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 یعنــی. بــود گرفتــه را وجــودش همــه خــوردن دســت رو حــس.داد تکیــه عقــب بــه عصــبی بابــک
ــورد ــري م ــرراهش بهت ــه س ــود قرارگرفت ــالر ؟ ب ــدل آن از آی ــاي م ــه دختره ــن هم ــف ف  حری
ــود شــده ســرد ، بوســیدنش شــب از بعــد باالفاصــله...نبــود  در شخصــی ، آن از قبــل حتمــا پــس.ب

 .میکرد اش عصبی و بود دروغ هم باز...بوده اش زندگی

 

:  پرســید هــومن.کــرد ســالم و داد جــواب را هــومن تمــاس و پریــد جــا از موبــایلش زنــگ بــا آیــالر
  ؟ خوردین غذا

 تــوي ایســتادم در دم مــن:  گفــت دوبــاره هــومن ، شــد بلنــد جــا از پونــه همــراه و گفــت اوهــومی
 .ماشینم

  ؟ اومده ؟ بود هومن:  شد نزدیکش پونه.کرد قطع و گفت ایی باشه و افتاد تشدس به لرز

  ؟ چی ببینه رو بابک...آره:  گفت آرام

 .کن رفتار عادي. ببینه خب:  داد تکان سر پونه

 خنــدان پونــه ، دیــد جلــوتر کمــی شــده پــارك را هــومن ماشــین ، شــد خــارج رســتوران از نــاآرام
 :  گفت

  ؟ کرده یداپ پارك جاي چطوري  -

 هـومن  بعـد  و کـرد  میکـرد  نگـاهش  سـاکت  هـم  در هـایی  اخـم  بـا  کـه  بابـک  به نگاهی نگران آیالر
 و کـرد  ایـی  اشـاره  هـومن  بـا  بابـک . فشـرد  را پونـه  دسـت  ، ریخـت  فـرو  قلبش.شد پیاده که دید را

 .دارن کار شما با انگار:  گفت
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 .بالمدن اومده ، پسرعمومه: داد توضیح اختیار بی و داد تکان سر

 قـدمی  پونـه . بـود  هـم  در هـم  او هـاي  اخـم  ، شـد  تـر  نزدیـک  هومن و فرستاد باال را ابرویش بابک
 بـا  هـومن ...کـرد  معرفـی  را بابـک  و پژمـان  بعـد  ، کـرد  سـالم  و داد دسـت  هـومن  با و گذاشت جلو
 .جان آیالر بریم:  گفت و زد پونه به لبخندي.نکرد نگاه آیالر به ، داد دست دو هر

 و کـرد  رسـید  مـی  عصـبی  بنظـر  کـه  بابـک  و پژمـان  بـا  سـریعی  خـداحافظی  و بوسید را هپون آیالر
  ؟ بود این پژمان دوست: گفت هومن ، شدند که سوار.افتاد راه هومن دنبال

 .دیگه آره:  کرد ایی خنده

  بشی؟ آشنا میخواستی این با:  گفت دوباره هومن

ــا بترســد نمیخواســت ، کــرد حــبس ســینه در را نفســش  چیــزي ، نداشــت دلیلــی. بگویــد غدرو ی
 .نشدم ولی.آره:  گفت و داد تکان را سرش. نبود بابک و او میان

 . بود سرخ بودن عصبانی عادت به هایش چشم ، برگشت طرفش به هومن

  ؟ میکرد چیکار شما با پس  -

 .بود دوستمون هم قبلش:  گفت جدي آیالر

ـ  سـاکت  خانـه  بـه  رسـیدن  تـا .نـزد  دیگري حرف هومن  از و زد دور ، شـد  پیـاده  آیـالر  وقتـی .  دمان
 .شد خارج کوچه
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 را هـومن  شـماره  و کـرد  پـا  آن و پـا  ایـن  کمـی . نمیکـرد  رهـایش  و بـود  افتـاده  جـانش  به دلشوره 
ــت ــد.گرف ــوق چن ــورد ب ــواب و خ ــداد ج ــبی.ن ــت روي عص ــت تخ ــه و نشس ــل ب  وارد. زد زل موبای

 بــه پــایین از دیــد زاویــه ، ودبــ گذاشــته خــودش از جدیــدي عکــس عکــس بابــک.شــد اینســتاگرام
 : بود نوشته زیرش.بود رفته فرو نارنجی رنگ در صورت از نیم.بود باال

  "...نمیبرد خوابم که هایی وقت آن از یکبار ، ندارم آرام که هایی وقت آن از یکبار "

 پـایین  و بـاال  را صـفحه  بـار  چنـد . نفشـرد  را کوچـک  قلـب  و فشـرد  بهـم  حوصـله  بـی  را هایش لب
 :آمد پونه از پیامی ، کرد

 ؟ گفت چی هومن ؟ شد چی آیالر  -

 .رفت و کرد ام پیاده ، هیچی:  کرد تایپ

 ، پروییـه  عوضـی  عجـب  ؟ یعنـی  بـود  عصـبانی :  نوشـت  بعـد  و فرسـتاد  تعجـب  شـکلک  چنـد  پونه
 .بهش دادي رو خیلی ؟ تو به میده گیر ، نداره اشکال کنه هرکاري خودش

 .بهش نگو اینطوري:  نوشت ناراحت

 .عاشقت سر بر خاك:  کرد تایپ پونه

 کنــار عجلـه  بـا .پــردانش جـا  از در صـداي  کـه  بــود یـازده  نزدیـک  سـاعت .فرســتاد قلـب  چنـد  بعـد 
 بیـرون  را نفسـش . شـدند  پیـاده  ماشـین  از عمـو  همـراه  کـه  دیـد  را هـومن  ماشـین  و ایستاد پنجره

 را خـودش  و آمـد  پـایین  نـور  سـرعت  بـا  را هـا  پلـه .رفـت  بیـرون  اتـاق  از و کـرد  صاف را موها ، داد
 :  گفت و زد لبخند دیدنش با راضیه. رساند آشپزخونه به

 ؟ شد پیدا ات کله و سر  -
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  ؟ نداریم چاي:  گفت و داد تکیه آشپزخانه سنگ به

 رو دلـش  یکـم .بشـینی  هـم  عمـوت  زن کنـار  پـایین  بیـاي  وقتـا  بعضـی  نیست بد:  گفت آرام راضیه
 ...بیار بدست

  ؟ میگی اینو چرا:  گفت تعجب با و رفت باال ابرویش

 .کن باز رو در برو:  گفت و زد کمرنگی لبخند راضیه

 هـومن  و عمـو .کـرد  بـاز  را در و کـرد  درسـت  آینـه  مقابـل  دیگـر  بـار  را موهـایش  ، رفت در طرف به
 کـتش  و بوسـید  را عمـو  گونـه  و رفـت  ،جلـوتر  کـرد  سـالم  و زد لبخنـدي . بودنـد  رسـیده  در مقابل

 خنـده  عمـو .  کـرد  عمـو  بـازوان  گـره  را دسـتش  و نـداد  اهمیتـی .  نمیکرد نگاهش هومن. گرفت را
 :  گفت و کرد ایی

  ؟ سرحالی ؟ جون عمو شده چی  -

 .میاید دیر شبا. شده تنگ براتون دلم:  گفت و کرد میکرد نگاهشان که هومن به زیرچشمی

 ... بمونم مجبورم. عزیزم حسابرسیه وقت:  گفت و کشید آهی عمو

ــه روي هــومن و  عمــو ــه دســتمالی. رســید هــم عمــو زن و نشســتند کاناپ ــود بســته ســرش ب  و ب
  ؟ شده چی:  پرسید نگران عمو.بودند حال بی ، چشمها

 حـالم  ، دارم درد سـر  ، نمیـدونم :  گفـت  و داد تکیـه  کاناپـه  بـاالي  بـه  را سـرش  و نشسـت  عمو زن
 .بده
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ــالر ــ و گرفــت راضــیه از را جوشــانده و چــاي ســینی آی  طــرف ، شــد خــم عمــو زن و عمــو لمقاب
 عمــو زن.برداشــت ســینی از را چــاي و داد بــاال را ابــرویش هــومن. گذاشــت را ســینی ، میــز دیگــر

 :  پرسید آیالر به رو

  ؟ اومدي کی   -

 .  بود نه ساعت:  گفت و کرد تعجب عمو زن گرفتن قرار مخاطب مورد از

ــو زن ــتی عم ــه دس ــرش ب ــید س ــت و کش ــه:  گف ــارت هال ــت ک ــه.داش ــی زود همیش ــدي م  از اوم
 .دانشگاه

 .بودم بیرون دوستهام با:  هاله تماس از نشانی دنبال به کرد نگاه موبایلش به و گفت آهانی

 !ندادي اطالع قبلش:  کرد اخم عمو زن

 .دنبالش رفتم خودم ، بود گفته من به:  گفت هومن که کند باز دهان خواست

 . بدي خبر من به باید وت پس:  کرد اخم هومن به بار این عمو زن

 .دیگه میگم شما به بعد به این از ، ببخشید:  گفت سریع آیالر

 حـالم .اتـاق  بـرم  کـن  کمکـم  ، جـان  کـوروش ...کـن  همینکـارو :  گفـت  و کرد نگاهش کمی عمو زن
 ...بده خیلی

 خـوبی  حـال  واقعـا  انگـار  و بـود  پریـده  عمـو  زن رنـگ . کـرد  بلنـدش  و گرفـت  را او بـازوي  زیر عمو
 خــودش روي را هــومن نگــاه.  برداشــت را خــودش چــاي بعــد و کــرد نگــاه رفتنشــان بــه. تنداشــ
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ــرد حــس ــد بهــم چشــم و ک ــوي گوشــیم ، زدي زنــگ:  گفــت باالرخــه هــومن. دوختن  ماشــین ت
 .بود مونده

 .بود خورده دستم:  گفت و نوشید چاي از کمی زده هیجان

 .آهان:  گفت و رفت باال کمی هومن لب گوشه

 میري؟ هفته این ، بگیرم مشاوره وقت:  گفت دوباره هومن.نزد حرفی و وشیدن چاي از کمی

 .میرم:  گفت و داد تکان را سرش

 زمـین  صـداي  بـا  کـه  بـود  بعـد  ربـع  یـک . رفتنـد  هایشـان  اتاق به بعد ساعتی و نزدند دیگري حرف
 وحشـت  ، هـا  پلـه  کنـار  افتـاده  عمـو  زن دیـدن  بـا . رفـت  بیـرون  اتـاق  از و پرید جا از کسی خوردن

 اتـاق  طـرف  بـه  و شـد  بلنـد ...بـود  سـپید  بـرف  مثـل  رنگـش  و بـود  کـرده  عـرق .نشست کنارش زده
 ...هومن:  زد صدا و کرد باز را در نزده در ، دوید هومن

  ؟ شده چی:  پرسید هراسان و شد پیدایش بالکن از ، نبود تخت روي هومن

 .خورده بهم حالش ها پله رکنا...عمو زن:  گفت عجله با ، کرد پرد را مشامش سیگار بوي

 برگشـت  بعـد  و زد صـدا  را مـادرش  بـار  چنـد ...دویـد  مـادرش  طـرف  بـه  و شـد  رد کنارش از هومن
 و عمـو  و میکـرد  نگـاه  بیهـوش  عمـوي  زن بـه  نگـران  آیـالر .پوشـیدند  لبـاس  و کـرد  بیـدار  را عمو و

 قفــل ور در:  گفــت و کــرد تعلــل کمــی هــومن ، در کنــار.کردنــد ماشــینش ســوار زده بغــل هـومن 
 ...آژانس با رفته شب آخر راضیه. کن

 بـزرگ  خانـه  ، برگشـت  وقتـی . کـرد  قفـل  و بسـت  را در و گفـت  ایـی  باشـه  که داشت عجله اینقدر
 .کرد یخ بدنش و ریخت فرو قلبش...دید ساکت و تاریک را
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 ، خـورد  زنـگ  موبـایلش  گذشـت  کـه  کمـی .میترسـید  کمتـر  اینطـور  ، بسـت  را در و رفت اتاقش به
  بله؟:  داد جواب.  دبو هومن

ــالر:  گفــت شــلوغی میــان در هــومن  بیــا بگیــر آژانــس هــم تــو... بیمارســتان رســوندیم مامــانو آی
 .اینجا

  ؟ شده چی نگفتن ؟ خوبه حالش.  میمونم نه:  گفت و راند لب روي لبخندي

ـ  تـوي  بـرو  ، میـام  زود مـن  آیـالر ...بـوده  تـبش  مـال  رفتـنش  حـال  از ، هنوز نه:  گفت هومن  تاتاق
 ؟ بزنم زنگ هاله به میخواي.  میشی اذیت اگه

 .نباش نگران نمیترسم من...میترسه بابا نه:  گفت. بود گذشته یک از ، کرد نگاه ساعت به

 ... فعال پس. باشه:  گفت و کشید نفسی هومن

 نـه  مگـر  ، داشـت  هـم  را دردسـرها  ایـن  بـزرگ  خانـه . کـرد  نگـاه  رو بـه  رو بـه  و کرد قطع را تماس
 ...ریخت قبلش افتاد که قدي هاي پنجره یاد...مینشست پایین و میکرد روشن را نتلویزیو

 .عزیزم میام زود من:  بود نوشته هومن ، کرد نگاه موبایلش به دوباره اس ام اس صداي با

ــزم از قــبلش ــان هــاي عزی ــد هــومن مهرب ــه و داد بیــرون را نفســش.لرزی  نیمــه فضــاي و پنجــره ب
 کمـی  و گذاشـت  مقـابلش  را دانشـگاهی  هـاي  کتـاب  از یکـی  بعـد  کمـی .مانـد  خیـره  بیرون روشن
 ...خواند درس

ــا.بســت را هــا چشــم و گذاشــت زمــین روي را کتــاب و گرفــت خــوابش بعــد یکســاعت  شــنیدن ب
 ، شـد  بلنـد  و ریخـت  قلـبش  ، آمـد  هـم  بـاز  صـدا .داد گـوش  دقـت  با و شد هوشیار پایین از صدایی
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 ، داد جــواب هــومن بعــد کمــی ، گرفــت را هــومن هشــمار ســریع صــدا تکــرار بــا. ایســتاد در کنــار
  ؟ خونه توي تویی ، هومن:  گفت سریع

 .آره:  خندید هومن

ــالش ــت خی ــد راح ــاز را در و ش ــرد ب ــا. ک ــدن ب ــراغ دی ــن چ ــپزخانه روش ــه از آش ــا پل ــایین ه  پ
  ؟ شد چی...سالم:  گفت و داد تکیه آشپزخانه سنگ به ، بود آب ریختن حال در هومن.رفت

ــوده شــدید آنفــوالنزاي انگــار ، هیچــی:  گفــت و خــورد آب از کمــی داد را بشجــوا هــومن  حــاال.ب
 .فردا تا داشتن نگهش مراقبت براي

ــه. کــرد نگــاهش همــانطور آیــالر ــایین را لیــوان هــومن...آب دادن فــرو موقــع گلــویش حرکــت ب  پ
 :  گفت و گذاشت

  ؟ که نترسیدي  -

  ؟ بگم چی مشاوره به باید...هومن...نه  -

 رو کــرد ســوالی هــر:  گفــت و گذاشــت یخچــال درون را آب پــارچ و کــرد آیــالر بــه نگــاهی منهــو
 .بده جواب

ــالر ــت آی ــودش ســنگ روي و برگش ــاال را خ ــید ب ــت و کش ــوال:  گف ــه ؟ س ــرار مگ ــت ق ــن نیس  م
  ؟ سوال چرا ؟ بزنم حرف باهاش

  سوال؟ از نمیاد خوشت:  گفت و شست را لیوان هومن
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ــالر ــچ آی ــی کشــیده ن ــومن. گفــت ای ــا دســت ه ــرد خشــک را ه ــه و ک ــن:  برگشــت طــرفش ب  م
 .میکنه باز رو صحبت سر طوري یه باالخره.نکنه سوالم شاید ،  نمیدونم

 ؟ باشـد  داشـته  میتوانـد  صـحبتی  چـه  غریبـه  مـرد  یـا  زن یـک  بـا  ، گرفـت  دنـدان  را هـا  لـب  آیالر
 :  پرسید

 ؟ زن یا مرده  -

ـ  و داد تکیــه آشـپزخانه  سـنگ  بـه  کنـارش  هـومن   نــرو نداشـتی  دوسـت  ، نبـاش  نگـران . زن:  تگف
 .رو بعدي جلسه

  ؟ نداره اشکال:  گفت و آورد بیرون جیبش از را سیگار پاکت

 ژسـت  و هـومن  بـه . بـود  دخانیـات  کـال  و سـیگار  بـوي  عاشـق  انـدازه  بـی . انـداخت  بـاال  شانه آیالر
 هـومن . فرسـتاد  ریـه  درون بـه  عمیـق  را نفسـش  پیچیـد  کـه  بـو  ، کـرد  نگاه گرفتنش سیگار زیباي
 :  کرد اخم و گرفت فاصله کمی

 .نکش بو عمیق  -

 .میاد خوشم  -

ــا و داد تکــان را ســرش هــومن ــایی چشــم ب ــان از باریــک نیمــه ه ــرد نگــاهش دود می  چــه از:  ک
 .تو میاد خوشت مزخرفی چیزهایی

 .تو از مثال. اوهوم:  گفت و داد باال را ابرویش

 .نداري تربیت:  دز کج لبخندي و کرد نگاهش چپ چپ هومن
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 .ندارم نه:  زد بزرگی لبخند آیالر

 ...پس میاد خوشت من از:  گفت و داد بیرون را دود و گرفت سیگار از کامی هومن

 ...باشم دیگه کس هیچ با نداري دوست ؟ نمیخواي همینو مگه:  خندید آیالر

 زل هـایش  چشـم  بـه  پرویـی  بـه .کوبیـد  مـی  سـینه  در خـودش  قلـب  ، کـرد  نگـاهش  بهت با هومن
  ؟ میگی چیه ها پرت و چرت این:  گفت و کشید هم  در را هایش اخم هومن ، زد

ــومن جــدیت از ــش ه ــد دل ــه. لرزی ــوخی ب ــت: زد ش ــیگم راس ــه م ــراف ، دیگ ــن اعت ــودي ک  ، حس
 ...یاال...حسود

 آدم طـور  ایـن  بگـم  مـن  ؟ چـی  یعنـی  حسـود :  گفـت  و زد لبخنـدي  و کـرد  نگـاهش  کمـی  هومن
  ؟ حسودي میشه اسمش ننمیخور دردت به ها

 ؟ چیـه  اسـمش  پـس :  گفـت  و هـومن  وگـردن  دور انـداخت  دسـت  ، انـداخت  چنـگ  دلـش  بـه  غم
 میگی؟ اینو چی براي ؟ نمیخورن درد به گفته کی بعد

 ازت زود ممکنــه...رو خــودم جــنس هــم میشناســم مــن:  گفــت بعــد و کــرد ســکوت کمــی هــومن
 ...بدي نجاما...زود احساستت تاثیر تحت تو که بخوان چیزایی

 دوسـت  رو کسـی  اگـه  بـاالخره  ؟ نیسـت  اینطـوري  هـا  رابطـه  همـه  مگـه ... خـب :  گفـت  آرام آیالر
 ...چیزها اینطور و بوس...دیگه میاد پیش ، باشی داشته

 ، مـن  عزیـز  میـاره  وابسـتگی  چیزهـا  اینطـور  ولـی  بیـاد  پـیش  ممکنـه  بلـه :  دوباره کرد اخم هومن
 بهـم  اگـه  بعـدا  کـه  بشـی  وابسـته  بهـش  بایـد  چـی  بـراي  نمیـدونی  کسـی  بـا  رو تکلیفـت  تو وقتی
 ...بقیه به نسبت میشی تر وابسته مسائل اینطور توي تو و...شی اذیت ، خورد
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  ؟ ام بقیه از تر عرضه بی من میکنی فکر چرا:  شد ناراحت اختیار بی آیالر

 بقیــه مثــل زنــدگیت تــو آیـالر  ؟ تــر عرضــه بــی گفــتم مـن :  گفــت مهربــانی بــا و برگشــت هـومن 
 ...باشه بقیه مثل احساستت که نبوده

 

 میدانســت...نبــود دلخــور هــومن هــاي حــرف از ، کــرد نگــاه دیگــري طــرف بــه دلخــوري بــا آیــالر
 ...شاید بود دلخور نبود دیگران مثل که زندگی این از...گوید می را حقیقت

 سرنوشـت  ، بکنـیم  نمیتـونیم  کـاري  آیـالر :  گفـت  و گذاشـت  آیـالر  صـورت  کنـار  را دستش هومن
 ...بوده اینطوري

ــالر ــه آی ــرد نگــاه هــومن هــاي چشــم ب ــانم:  گفــت و ک ــد مام ــا نبای ــام ب  مگــه ، میکــرد ازدواج باب
  ؟ داره مشکل نمیدونست

 راحــت...نبــودن ثروتمنــد مامانــت خــانواده ، داشــته فــرق زمــان اون:  گفــت و کشــید آهــی هــومن
ــول ــردن قب ــد ، ک ــات بع ــته باب ــی داشــته افســردگی درس ــ از ول ــاهري رنظ ــال ظ ــوده نرم ــاید.ب  ش

 ازدواج هـم  بـا  بابـات  و مامـان  اگـه  بعـد ...افتـاده  اتفـاق  ایـن  حـال  هـر  بـه ...نفهمیدن یا نمیدونستن
 .نبودم پسرعموت االن من ، نمیکردن

 را حـرفش  دل در ، کـرد  نگـاه  بـارش  شـیطنت  هـاي  چشـم  و هـومن  خنـده  از شـده  باز هاي لب به
 از همــین واســه اصــال:  گفــت و گرفــت خــودش بــه یغمیگنــ حالــت ، کــرد شــکر را خــدا و تاییــد

 ...ام شاکی سرنوشت
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ــومن ــا ه ــده ب ــنگ روي از خن ــپزخانه س ــایین آش ــیدش پ ــالی در و کش ــه ح ــایش ک ــم را موه  به
 :  گفت میریخت

 . من از شی راحت نیست قرار ، بمون شاکی  -

 .سینک از برنداشتی رو سیگارت ته:  گفت خنده میان آیالر

 کـه  آیـالر  طـرف  بـه  و بسـت  را آشـپزخانه  پنجـره . کـرد  تمیـز  را سـینک .  تبرگشـ  عجلـه  با هومن
  ؟ که نمیترسی:  گفت هومن ، ها اتاق در کنار. برگشت میکرد نگاهش حسرت با

 شـب :  گفـت  و بوسـید  را موهـا  روي و انـداخت  آیـالر  دور را دسـتش  هـومن  ،  داد تکـان  سـر  آیالر
 .عزیزم بخیر

 تخـت  بـه  و داد بیـرون  بغـض  بـا  را نفسـش . بسـت  را در و شـد  اتـاق  وارد و گفـت  بخیـر  شب آیالر
 .برد پناه

 

 مـراجعین  خاصـی  حـس  بـا  کـه  منشـی  بـه  منتظـر  و فرسـتاد  گـوش  پشت شال لبه همراه را موها 
 تمــام بـا  و بـود  کـرده  عــرق هـایش  دسـت  اسـترس  و بـودن  معــذب از. کـرد  نگـاه  میـداد  جـواب  را

. نـرود  نداشـت  دوسـت  اگـر  بـود  گفتـه  ودشخـ  هـومن . بـرود  بیـرون  و شـود  بلنـد  میخواست وجود
 زن کـه  شـود  بلنـد  گرفـت  تصـمیم  و زد چنـگ  موبـایلش  بـه  اضـطراب  بـا ! نداشـت  دوست هم االن

 .برو شما اومدن آقا این االن خانوم:   گفت و انداخت بهش نگاهی

  ؟ عزیزم کردي پر رو فرم:  گفت دوباره منشی. داد تکان سر و کرد نگاه زن به درمانده



یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

129 
 

ــه ــه خودکــاري و کاغــذ زن و گفــت ن  را کــیفش ، گرفــت را کاغــذ و شــد بلنــد. گرفــت طــرفش ب
 ، نوشـت  را اش خـانوادگی  نـام  و نـام . کـرد  نگـاه  شـده  چـاپ  هـاي  نوشـته  به و کاغذ زیر کرد صاف

 تیـک  را شـده  فـوت  گزینـه  ، مـادر  نـام  جلـوي . شـان  سـن  و مـادر  و پـدر  اسـم  و سـن  و تحصیالت
ــیحات در و زد ــه توض ــادف " کلم ــت را "تص ــابقه.نوش ــاري س ــاص بیم ــت را خ ــردگی:  نوش  افس

 .شدید

 بـود  ایـن  حـالش  شـرح  و زنـدگی  فـرم . کـرد  پـر  کوتـاه  کلمـات  بـا  را فـرم  بقیـه  فشـرده  هاي لب با
 .نوشتم:  گفت و گذاشت را خودکار و منشی میز کنار ایستاد...هوایش و حال شرح به واي

 ...لداخ ببر دار نگه خودت دست عزیزم:  زد لبخندي منشی

 .عزیزم برو:  گفت و کرد نگاه دوباره بود آمده بیرون اتاق از هم در هاي اخم با که مردي به

 نـور  کـال  اتـاق . شـد  وارد و زد را رنـگ  سـپید  در و شـد  کوتـاه  راهـروي  وارد و گذشـت  مـرد  کنار از
ــود ــا زنــی ، آن انتهــاي میــزي ، ســاده. ب  ایــی خــرده و ســی حــدودا ، رنگــی ابریشــمی روســري ب
 :  گفت و زد لبخندي دیدنش با...ساله

 .عزیزم بشین بیا  -

ــه روي نشســت و کــرد ســالم ــده و راحــت نفتــی آب کاناپ ــز روي را پرون ــه ، زن. گذاشــت زن می  ب
 داد بهـم  را هـا  دسـت .فشـرد  را میـز  روي سـاعت  ، بعـد  ایـی  لحظـه  و کـرد  نگـاه  شده پر هاي کاغذ

 ...کنی صدا منو اسم به ونیمیت. هستم یاسمن من ، جان آیالر:  گفت لبخند با و
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 اســم بــه را نمیشناســد کــه را زنــی توانســت نمــی. شــد معــذب بیشــتر ولــی زد کمرنگــی لبخنــد
 میتــونی ، راحتــی هرطــور البتــه:  داد ادامــه کــه خوانــد را افکــارش انگــار زن ، کنــد صــدا کوچــک

 .بهریز ، کنی صدا رو فامیلم

 مـن  داري دوسـت :  گفـت  و کـرد  نگـاهش  دقـت  بـا  بهریـز .خـورد  تکـانی  معذب باز و گفت اوهومی
  ؟ کنم شروع

 تـو  منـو  بـین  هرچـی  بگـم  اینـو  بایـد  اینکـه  اول:  گفـت  و داد تکیـه  بهریـز .گفت بله راحت خیال با
 مــا بــین بگــی هــم هرچــی!  تــوبیخ نــه و میکــنم قضــاوتت نــه مــن...محفوظــه اینجــا میشــه گفتــه

  ؟ باشه.میمونه

 مشـاور  بـه  نیـاز  احسـاس  خـودت  کـه  اینـه  سـوالم  اولـین  : داد ادامـه  بهریـز  ، گفـت  ایی بله هم باز
  ؟ اومدي کسی خواست به با کردي

 داد پیشـنهاد  بهـم  پسـرعموم  ، بـودم  نیوفتـاده  فکـر  بـه  خـودم :  گفـت  را راسـتش  و کرد فکر کمی
 ...بیام

  ؟ داده بهت رو پیشنهاد این که داري نزدیکی رابطه پسرعموت با:  داد  تکان سر بهریز

 فــوت از بعــد ، میکــنم زنــدگی عمــوم خــانواده بــا مــن...میدونیــد...بلــه:  داد تکــان رســ اشــتیاق بــا
 ...مادرم

 ، حـرفش  شـدن  تمـام  از بعـد . کـرد  تعریـف  بهریـز  کامـل  و کوتـاه  هـاي  سـوال  بـین  را مـاجرا  بقیه
 :  گفت و کرد یادداشت هایی چیز بهریز

  ؟ درسته.هومنه خونه اون توي بهت نزدیک فرد تنها اصل در پس  -
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ــا ات مدرســه آمــد و رفــت:  گفــت و کــرد نگــاهش بهریــز ، داد تکــان ســر ــود کــی ب  کارهــاي ؟ ب
  ؟ مدرسه به مربوط

 هـم  رو هـا  جلسـه  ، امـد  مـی  هـومن  هـم  هـا  وقـت  بعضـی  ولـی  داشتم سرویس:  گفت و کرد فکر
 .چیه ماجرا میدونستن مدرسه.عمو با اومد می اون

 پریــود وقتــی ؟ چــی بلوغــت دوران:  پرســید ، دمینویســ چــه کــرد فکــر آیــالر و نوشــت بــاز بهریــز
  ؟ فهمید اون ؟ شدي

 غـرق  را هـا  ملحفـه  و بـود  شـده  بیـدار  درد بـا  کـه  روزي.داشـت  بیـاد  خـوبی  بـه  را منحوس روز آن
 ...بود دویده بیرون وحشت با و بود آمده بند زبانش و بود دیده خون

 چـی  نمیدونسـتم ...ولـی  شـدم  اربیـد  صـبح . نگفـتم  مـن  ولـی  فهمیـد :  گفـت  و فشرد بهم را ها لب
 دعـوام  عمـو  زن و کـرد  صـدا  رو مامـانش ...ترسـید  هـم  خـودش  و دیـد  منـو  هـومن .لحظـه  یه شده
 ...راضیه و کرد کمکم دخترعموم...اتاقم توي برم که کرد

  ؟ کیه راضیه:  کرد اخم بهریز

 .میکنه کمک عموم خونه که خانومی:  زد لبخند و آورد بیاد را راضیه هاي محبت

  ؟ رو ات ماهانه عادت هاي وقت میگفتی پسرعموت به بعد به اون از:  پرسید هریزب

 ...ها این و بیحالی و درد دل از میفهمید میکنم فکر ولی ، نمیگفتم نه:  کرد اخم

 آزارش او نوشــتن چــرا نمیدانســت.کشــید عمیــق نفســی آیــالر و برداشــت نوشــتن از دســت بهریــز
  ؟ داري هومن با ایی دیگه نزدیک رابطه چه: گفت دوباره و کرد نگاهش کمی.میداد
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  ؟ چی مثال:  شد درشت هایش چشم

  ؟ نمیکنن بقیه که میکنه خاصی کار چه:  گفت و زد میز روي را خودکار ته بهریز

 هـومن  بـه  احساسـش  از نداشـت  دوسـت  ؟ اسـت  خـاص  بـرایش  هـومن  کارهـاي  همه میگفت باید
 لـب ...نمیکـرد  هـیچکس  کـه  خاصـی  کارهـاي  ولـی ...بـود  خـودش  بـراي  تنهـا  حس این انگار...بگوید

 :  کرد باز

 موقـع  میبیـنم  بـد  خـواب  ،  سـرم  بـاالي  بیـداره  صـبح  تـا  همیشـه  میکـنم  تـب  کـه  هـایی  وقت  -
 دیـدن  تنهـایی  نمیـذاره  هیچوقـت ...میشـه  بـد  خیلـی  حـالم  میـدونم  ولـی  نمیمونه یادم خیلی...تب
 ...برم بابا

 ؟ میشی اذیت میري بابات دندی وقتی:  زد کمرنگی لبخند بهریز

 

 کــه مـرزي ...کـرد  حـس  قلــبش بـه  را دنیـا  بـد  هــاي حـس  همـه  هجـوم .کــرد نگـاه  زن بـه  سـاکت 
 جـز  بـه  کسـی  بـا  مـوردش  در نـزدن  حـرف  و ندیـدنش  ، پـدرش  نکـردن  حـس  بـراي  بـود  کشیده
 ایـن  انگـار  بایـد ...کنـد  سـرزنش  پـدرش  از تنفـر  بخـاطر  را او کـه  نبـود  کسی اما اینجا...عمو و هومن
 : گفت و کرد باز را چسبیده بهم هاي لب...آورد می زبان به را حرف

 !متنفرم ازش  -

 

 کــه کــرد نگــاه مقــابلش دختــرك مرمــري چهــره بــه و کــرد حــبس ســینه در را نفســش ، بهریــز
ــایقی ــیش دق ــود گلگــون پســرعمویش از کــردن تعریــف وقــت ، پ ــا...ب  نمیتوانســت جلســه یــک ب
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 بیـزاري ...بـود  اش کـودکی  میـان  جـایی  کـرده  انگـارگیر  شـه ری.کنـد  پیـدا  را مشـکالتش  همه ریشه
 شـده  حـک  صـحنه  ، بـود  زده هـومن  بـا  جلسـه  چنـد  کـه  هـایی  حـرف  بـا ...پدرش از شدید اینقدر
 ...ذهنش میان میکرد نفوذ کم کم باید...مادرش مرگ

 ...عزیزم:  گفت و گرفت دخترك طرف به شدن آرام براي آبی لیوان و زد لبخندي

 مالیمــت بــا بهریــز...نبــود اینجــا انگــار نگــاهش.بــود ســاکت همچنــان.نوشــید را آب از کمــی آیــالر
 :  گفت

 نمیتــونیم و نیســت آدم خــود دســت هــا بیمــاري بقیــه مثــل کــه بیماریــه افســردگی میــدوونی  -
 از نمیشـه  راحتـی  ایـن  بـه  ، داره هـم  ارثـی  ریشـه  کـه  مخصوصـا  ؟ کنـیم  مقابلـه  راحتی به باهاش
 ...شد خالص

 :  گفت دوباره بهریز.نیاورد زبان به حرفی و زد ديپوزخن آیالر

  ؟ ازش ناراحتی که کرده ایی دیگه کار پدرت  -

 ...نکرده کاري هیچوقت چون ندارم دوستش من:  کرد زمزمه آیالر

 نمیخواسـت . آورد بیـرون  فکـر  از را دو هـر  سـاعت  زنـگ  بعـد  و شـد  خیـره  آیـالر  به ایی ثانیه بهریز
 :  گفت و زد لبخندي.بفرستد بیرون اتاق از رفته فرو رفک در اینطور را دخترك

ــراي  - ــه ب ــدي جلس ــایی ، بع ــه کاره ــحالت ک ــه خوش ــول در میکن ــب رو روز ط ــویس هرش  ، بن
 خیلـی  خـودم ...بنـویس  دفترچـه  ایـن  تـوي  ؟ عزیـزم  باشـه ...میکنـه  ناراحتـت  که کارهایی همینطور
 ...دارم دوستش
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 و زد کمرنگـی  لبخنـد  آیـالر .داد آیـالر  دسـت  بـه  و دآور بیـرون  کمـدش  از را سـفید  و آبی دفترچه
 .میبینمت دیگه هفته:  گفت و فشرد را دستش و شد بلند بهریز.کرد تشکر

 ، کــرد فکــر کمــی و نشســت صــندلی روي بهریــز. رفــت بیــرون در از و کــرد تشــکر هــم بــاز آیــالر
 . خواست را هومن شماره و گرفت را منشی شماره بعد

 

ــود رفتــه روفــ ابــدي ســکوتی در خانــه  را هــا چــراغ و ترســیده تــاریکی از آمــد کــه مدرســه از ، ب
 خسـته  ، بـود  گرسـنه .بـود  نشـنیده  صـداي  و بـود  کـرده  صـدا  را پـدرش  بـار  چنـد .بود کرده روشن
ــود ــگ و ب ــه...دلتن ــه را کول ــی گوش ــه ای ــود انداخت ــاق و ب ــا ات ــته را ه ــود گش ــدرش...ب ــاق در پ  ات

 رفــتن پـایین  و بـاال  بـه  دقـت  بــا و بـود  رفتـه  جلـو  تـرس  بــا...بـود  خوابیـده  تخـت  روي ، خوابشـان 
 و بـود  بسـته  را در آرام بعـد ...شـود  مطمـئن  بـودنش  زنـده  از تـا  بـود  شـده  خیـره  اش سـینه  قفسه

 تحریـرش  میـز  روي هنـوز  بودنـد  سـاخته  نیمـه  سـارا  بـا  کـه  پـازلی ...بـود  بـرده  پناه خودش اتاق به
 ، بـود  شـده  تنـگ  دلـش ...آورد هجـوم  هـایش  چشـم  بـه  اشـک  و شـد  فشـرده  کـوچکش  دلش...بود

 مدرســه از را آمــدنش ســاعت حتــی ، بــود خــواب او امــا کنــد گریــه پــدرش آغــوش در میخواســت
 ...نبود آمدش و رفت نگران حتی ، نمیدانست

 چیـزي  ، کـرد  بـاز  را یخچـال  و شـد  بلنـد  جـا  از خشـم  و گریـه  بـا  ، بود کرده اش عصبی گرسنگی
 در ، رفـت  مـادرش  و پـدر  اتـاق  سـمت  بـه  و کوبیـد  بهـم  محکـم  را یخچـال  در...نبود ها قفسه میان

 و پریـد  جـا  از صـدا  از پـدرش ...داد بـدي  صـداي  و کـرد  برخـورد  دیـوار  بـه  در ، کـرد  باز شتاب با را
 کـاوه  ، اسـت  گرسـنه  زد فریـاد  حـرص  بـا  ، کـاوه  بـه  نکـرد  سـالم ...کـرد  نگـاه  اطـرافش  بـه  مبهوت

ــا ، میکــرد نگــاهش مبهــوت همچنــان ــه گریــه ب ــکن پــدرش ب ــود شــده زدی  اش ســینه میــان و ب
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 جــان دیگــر کــه بـود  زده فریــاد آنقــدر...کنــد درسـت  غــذا بــرایش و باشــد بیـدار  کــه بــود کوبیـده 
 دنبـال  بـه  آشـپزخانه  در بـود  شـده  بلنـد  و بـود  کـرده  نـوازش  را سـرش  روي بار چند کاوه...نداشت
 ...بود گشته رستوران شماره

 زل کـه  آنطـور ...کـاوه  بـراي  بـود  سـوخته  دلـش  ، بـود  شـده  آرام وقتـی  ، غـذا  خـوردن  از بعد آیالر
 هــر دل ، میکــرد پــاك را ســرخش هــاي چشــم گــاهی از هــر و گرفتــه خــاك بــالکن بــه بــود زده

 در فقـط  و آب و غـذا  بـدون  ، میخوابیـد  اینقـدر  نبایـد  امـا  کـه  کـرد  فکـر ...آورد مـی  درد به را کس
 ...میمرد سارا مثل هم او خواب

 ، آخـر  روزهـاي  کـاوه  ، شـد  سـرخورده  و خسـته  بیشـتر  هربـار  و ردکـ  بیشـتري  تـالش  بعد روزهاي
 تنهـا  آیـالر ...نمیـزد  حـرف  و میکـرد  انتخـاب  شـدن  خیـره  بـراي  را جـایی ...نمیکـرد  هـم  گریه دیگر

 خانـه  آن در او نیسـت  مهـم  بـرایش  ، نـدارد  دوسـت  را او کـاوه  کـه  بـود  ایـن  میدانسـت  کـه  چیزي
 کــه نداشــتنی دوســت...باشــد نداشــته دوســت را وا گرفــت تصــمیم کودکانــه و کنــد دق تنهــایی از
 ...شد تبدیل نفرت به ، کشید نبودنش روزهاي در که عذابی و سختی هر با

 

 راه ســاعت چنـد  ، نداشـتند  رفـتن  راه تـوان  پاهــایش.نشسـت  اتوبـوس  ایسـتگاه  هـاي  صـندلی  روي
ــه ــود رفت ــودش ، ب ــایش و خ ــه پاه ــش ، درك ب ــته روح ــده خس ــود ش ــش. ب ــه دل ــود گرفت  و ب

 ، باشـد  خـودش  بـراي  تـا  رفـت  مـی  کجـا  ، نداشـت  را جـایی ...بیـاورد  پنـاه  جـا  یـک  بـه  خواستمی
ــاعتی ــه س ــز هم ــوش را چی ــد فرام ــش و کن ــرد؟ آرام دل ــض بگی ــایی بغ ــه تنه ــویش ب ــگ گل  چن
 شــده ســایلنت موبایــل بیــاد ،  بــود ایســتاده کنــارش کــه زنــی موبایــل زنــگ صــداي بــا. انــداخت
 چنـدین ...شـد  بلنـد  نهـادش  از آه ، گوشـی  صـفحه  دیـدن  بـا .آورد بیـرونش  کیـف  از و افتاد خودش
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 شــماره خواســت...هالــه از اس ام اس یــک حتــی ، داشــت پونــه و هــومن از رفتــه دســت از تمــاس
ــومن ــرد را ه ــه بگی ــودش ک ــگ خ ــش.زد زن ــه را فل ــمتی ب ــید س ــی و کش ــار را گوش ــش کن  گوش
 ...الو:  گفت و گذاشت

  ؟ آیالر تو کجایی:  بود نگرانی و خشم از ترکیبی ، هومن صداي

 ...خیابونم تو...بیارم در سایلنت از رو موبایلم بود رفته یادم:  کرد بغض

  ؟ خیابون کدوم:  گفت بعد و خودش به شدن مسلط براي کرد سکوت هومن

ــم ــان اس ــر و آورد را خیاب ــت منتظ ــیم...نشس ــاعت ن ــد س ــومن بع ــابلش ه ــتاد مق ــوارش و ایس  س
 بــی...کــرد فرامــوش را هــا تــوبیخ همــه و کــرد نگــاه شغمگیــن و شکســته هــم در چهــره بــه.کــرد

 آیــالر دنبــال بــود گفتــه و بــود گرفتــه تمــاس او بــا بهریــز طــرف از وقتــی از...کــرد حرکــت حــرف
 حتـی  و پونـه  بـه  و بـود  رفتـه  جـا  هـزار  فکـرش ...بـود  نگرفتـه  جوابی و بود زده زنگ بند یک ، بیاید
 ...بود زده زنگ هاله

  ؟ شدي اذیت:  گفت و ردک کم را ماشین استریو صداي

 .خب نرو دیگه:  گفت دوباره هومن ، داد تکان نفی نشانه به را سرش آیالر

 دو ، دارم تنهـایی  بـه  احتیـاج  و میگیـره  دلـم  وقتـی :  گفـت  و کـرد  نگـاه  بیـرون  بـه  شیشه از آیالر
 تعلـق  مـن  بـه  جـا  تـا  دو ایـن  ، دنیـا  جاهـاي  تمـام  از...خونـه  دیونـه  یـا  قبرسـتون  یا...دارم گزینه تا

 ...بیام کنار باهاش و کنم قبولش باید میگی که سرنوشتیه همون این...داره

 :  گفت را گرفت را دستش و کرد دراز آیالر سمت به را دستش ، شد فشرده هومن قلب

 !  نکردي حساب آدم منو که شم ناراحت ازت باید االن  -
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 بیــزار و بــود شــده خســته ، بزنــد نبیــرو ســینه از میخواســت قلــبش ، زد گریــه زیــر یکبــاره آیـالر 
 چیـز  چـه ...باشـد  داشـته  نمیتوانسـت  و نداشـت  همیشـه  بـراي  هـم  را هـومن  حتی...چی همه از بود

ــراي داشــت ــوانی ؟ خــودش ب ــایی و ج ــار میخواســت را زیب ــط لحظــه آن ؟ چک  زار میخواســت فق
 ...کند شکایت زمان و زمین به و بزند

 ســینه روي را سـرش  اختیـار  بـی  ، کشــید خـودش  سـمت  بـه  را هــایش شـانه  هـومن  هـاي  دسـت 
. شـد  سـاکت  و گرفـت  آرام جـا  همـان  جـان  بـی  و بیحـال  کـه  آنقـدر ...کـرد  گریـه  و گذاشت هومن

ــت ــاي دس ــگر ه ــومن نوازش ــان ه ــایش روي همچن ــیده موه ــد کش ــان ، میش ــت مهرب  آروم:  گف
 شدي؟

 

 . شدم ناراحت که گفتم جدي:  گفت دوباره و نشنید جوابی

 زنــدگی تــو:  گفــت و کــرد نگــاه بیــرون بــه...بودنــد ایســتاده بزرگــراه کنــار ، نشســت صــاف آیــالر
 .داري رو خودت

 ازت بشـنوم  اینـو  بایـد  گذرونـدیم  هـم  بـا  کـه  هـایی  وقـت  اون همـه  بعد! آیالر:  گفت دلخور هومن
  ؟

 باشـم  تـو  آویـزون  بایـد  مـن  کـی  تـا  بـاالخره  ، هـومن  همینـه  واقعـا :  گفت و کشید باال را اش بینی
 حضـور  زنـی  کـدوم  ، هـم  نبـري  اصـال  ببـري؟  میخـواي  منـو ...کنـی  ازدواج تـو  رو؟ اون به ور این از

  ؟ میکنه قبول زندگیت توي منو

  ؟ میزنی چیه حرفها این ؟ حاال کنه ازدواج میخواد کی:  گفت کالفه هومن
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 تـو  بـه  نمیتـونم  و میگیـره  دلـم  االن مثـل  مـن  کـه  میشـه  روز یـه .مـیگم  راست:  گفت عصبی آیالر
 ...بیام نمیتونم شرمنده بگی تو و بزنم زنگ شاید یا...داري رو خودت زندگی چون بزنم گزن

 هیچوقـت . افتـه  نمـی  اتفـاق  چیـزي  همچـین  هیچوقـت  ؟ آیـالر  میگـی  چـی :  گفـت  حیران هومن
 ، نداشـتم  خـودم  بـراي  خصوصـی  زنـدگی  االن تـا  مگـه ...نرسـونم  تـو  بـراي  خودمـو  مـن  که نمیشه

  ؟ نبودي تو اولیتم کی

 از بیشـتر  االنشـم  همـین  تـا  ؟ کـی  تـا  چـی؟  کـه  آخـرش :  زد فریـاد  و گرفت اش گریه دوباره یالرآ
 ...گذاشتی وقت برام باید که اونی

 ؟ میزنـی  رو هـا  حـرف  ایـن  داري چـی  بـراي  نمـیفهمم :  گفـت  و آورد بـاال  را هـایش  دسـت  هومن
  ؟ کنم ازدواج میخوان گفتم یا برات کردم کوتاهی ؟ دیدي من از چیزي

 بـه  مـن   ؟ میزنـی  کـوري  بـه  خودتـو  چـرا :  زد جیـغ  و کوبیـد  پـا  روي محکـم  را هایش مشت آیالر
 ســراغ میــري تــو...انداختــه روز ایــن بــه منــو کــردي بــرام تــو کــه کارهــایی همــه ، ام وابســته  تــو

 ...میمونم تنها ؟ میفهمی...میشم بدبخت من و زندگیت

 ، میگفــت بــدبیراه بهنــاز و مشــاور بــه کــه حــالی در ، آیــالر هــاي فریــاد از حیــران و گــیج هــومن
 آیـالر  نمیـذارم  تنهـات  هیچوقـت  ، بـاش  آروم:  گفـت  و گرفـت  مشـتش  میـان  را آیـالر  هـاي  دست

 ...کنی باور بخورم قسم کی به ،

 میکنـی  اذیـت  منـو  چـرا  ؟ میگـی  دروغ چـرا  ، آخـه  میگـی  دروغ:  کشـید  بیـرون  را هـا  دست آیالر
  ؟
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 بیـداري  در ، بـود  دیـده  هـایش  کـابوس  در فقـط  را آیـالر  عصـبی  حملـه  ایـن  ، بـود  درمانده هومن
ــت ــد نمیدانس ــار بای ــد چک ــبش...کن ــر قل ــپش پ ــد ت ــرف از میکوبی ــاي ح ــالر ه ــد...آی ــش بای  آرام

 کشـید  خـودش  طـرف  بـه  کمـی  را آیـالر  و گرفـت  محکـم  را هـا  دسـت  مچ...میتوانست باید...میکرد
 :  گفت و شد خیره چشمهایش در ،

 رو هـا  سـال  ایـن  تمـوم  مـنم  نمیتـونم، ...نمیـذارم  تنهـات  هیچوقـت  ، آیـالر  ما وابسـته  بهت منم  -
 نباشـی  تـوش  تـو  کـه  بـدم  تشـکیل  میخـوام  رو زنـدگی  کـدوم  ، مـن  عزیز نمیتونم و گذروندم تو با
  ؟

 گـوش ...شـد  خیـره  هـایش  چشـم  میـان  زده حلقـه  اشـک  و هـومن  بـه  و باخـت  رنگ آیالر هق هق
 ...میکرد درك و نیدمیش را هومن هاي حرف فاصله با هایش

 وقـت  کسـی  بـراي  مسـئولیت  و دیـن  بـراي  فقـط  سـال  همـه  ایـن  اینطـور  کی:  گفت دوباره هومن
 ، مهمــی ، عزیــزي بــرام تــو...جــان آیــالر بــودم خــودم بــراي مــنم بعــد بــه جــایی یــه از ؟ میــذاره

  ؟ خودم زندگی سر برم و بذارمت میتونم چطور

 بـاال  را انگشـتش  هـومن  ، خـورد  سـر  آیـالر  تمبهـو  و شـده  درشـت  هـاي  چشم از سکوت در اشک
 عواقــب و سـنگینی  و بزنــد میخواسـت  کــه حرفـی  بـراي  بســت چشـم  ، کــرد پـاك  را اشـک  و آورد

 هیچوقـت  مـن  ، دلـم  عزیـز  ، قربونـت :  آمـد  زبـان  بـه  قلـبش  و کشـید  کنار منطق و عقل ، پشتش
ــات ــذارم تنه ــول ، نمی ــدم ق ــت...می ــی...هیچوق ــی حت ــه وقت ــر ک ــی فک ــتم کن ــی ، نیس ــی حت  وقت
 ...میرم جایی نه و میکنم شروع رو زندگی نه...نمیشه

 نـوري  ، دیـد  هـایش  چشـم  در را نـورانی  هـاي  سـتاره  ، چشـم  بـه  هـومن  ، ریخـت  فـرو  آیـالر  قلب
 میـان  جـایی  از گرفتـه  سرچشـمه  نـوري ...میداشـت  نگـه  اش زنـده  و بـود  کـرده  روشـن  خودش که
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 بـود  گفتـه  را نبایـد  کـه  حرفـی  و بـود  کـرده  ار نبایـد  کـه  کـاري  ، بست چشم دوباره...خودش سینه
 ...میکرد را اینکار هم باز ، آیالر براي ، نبود پشیمان البته و

 

 روي را خـودش  و گذاشـت  دهـان  بـه  و برداشـت  انگـوري  کوچـک  خوشـه  میـوه  سـبد  از و شد خم
  ؟ میخونه خروس کبکت چیه:  گفت و انداخت او  به نگاهی نیم نیما...کرد رها کاناپه

 . همینطوري:  گفت و داد سر ایی هخند

 نگــاه را اطــرافش نیمــا ، گوشــی ویبــره صــداي بــا. نــزد حرفــی و کــرد باریــک را چشــمهایش نیمــا
 ...موبایلت:  گفت و برداشت را موبایل و کرد

 ...بده:  گفت و گرفت باال را خوشه

ـ  اسـم  دیـدن  بـا  و کـرد  صـفحه  بـه  نگـاهی  بیخیـال  ، گرفـت  سـمتش  به را گوشی نیما  چشـم  کباب
 جـواب  بـه  مانـد  مـردد  و گذاشـت  دسـتی  پـیش  داخـل  را انگـور  و نشسـت  صاف.شد درشت هایش
 و کـرد  خـاموش  را صـفحه  و کـرد  ، میکـرد  نگـاهش  رفتـه  بـاال  ابرویـی  بـا  کـه  نیمـا  به نگاهی.دادن

 :  گفت کنایه با نیما.  داد تکیه دوباره

  ؟ ندادي جواب  -

 .ها فضولی:  گفت و کرد اخم

 میــوه ظــرف بــه نگــاهی و شــد وارد هــومن ،  نشســتند صــاف در صــداي بــا دو هــر.  خندیــد نیمــا
 : گفت و کرد خالی نسبتا

  ؟ انشاهللا کردید که پذیرایی خودتون از  -
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 .منزل شده صرف:  گفت خنده با نیما

 بـده  کـارورزیتم  فـرم  ، کـن  پـر  رو فـرم  ایـن  اینجـا  بیـا :  کـرد  اشـاره  آیـالر  بـه  و زد لبخندي هومن
 .بزنم مهر

 مقــابلش خودکــاري هــومن.ایســتاد صــندلی بــر نشســته هــومن کنــار و برداشــت هــا کاغــذ آیــالر
 و زد برگـه  پـایین  را مهـر  هـومن ...شـد  فـرم  خوانـدن  مشـغول  و میـز  روي نشسـت  آیـالر  ، گذاشت

 :  گفت و شد بلند و کرد امضا

 .صندلی روي بشین بیا  -

 .راحتم:  انداخت باال شانه آیالر

ــاهش کمــی هــومن ــرد نگ ــن شــاد دختــرك ، ک ــا ای ــایش چشــم شــده کمرنــگ غــم ، را روزه  ه
ــه و زد کمرنگــی لبخنــد...را  رو مرتضــوي کــاراي:  گفــت و نشســت کنــارش و رفــت نیمــا طــرف ب

  ؟ کردي

  ؟ دیگه استخدام براي:  گفت نیما

 ...آره:  گفت و کرد جدا ایی دانه طرف انگور از

 . بار قسمت فرستادمش آره  -

  ؟ کردیم رد رو اش بیمه گفتی  -

 .شد خوشحال خیلی خدا بنده ، بابا آره  -
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 بــدون. رو خــدا بنــده بــودن نکــرده رد بیمــه بــراش بــود کــرده کــار ماهنــگ تــوي ســال شـیش   -
 ...میدارن نگه اینطوري رو نفر چند

  ؟ داد لوشون طوري یه نمیشه:  گفت و داد تکیه دوباره نیما

 .بلرزن بادا این با نیستن بیدي ، نیما ان گنده خیلی:  کرد اخم

 !  داریم مملکته:  زد غر نیما

ــومی ــت اوه ــل.  گف ــالر موبای ــان آی ــه روي کنارش ــاره کاناپ ــد، دوب ــی لرزی ــار ب ــاهش اختی  روي نگ
 ...موبایلت ، آیالر:  گفت زودتر نیما.  رفت درهم هایش اخم بابک نام دیدن با و افتاد صفحه

 جوابشـو  کـه  همونـه :  گرفـت  طـرفش  بـه  را گوشـی  نیمـا  ، پریـد  پـایین  میـز  روي از فنر مثل آیالر
 .ندادي

 نیمــا.  انــداخت مــانتویش جیــب داخــل را گوشــی ، هــومن بــه نگــاهی بــدون و کــرد اخمــی آیــالر
 :  گفت دوباره

 .بزنم حرف من بده میخواي ؟ مزاحمه  -

 .مرسی. نه:  گفت و کرد نثارش ایی غره چشم و داد فحشی نیما به دل در آیالر

 و شــد قطــع تمــاس کــه کنــد ریجــت خواســت عصــبی ، لرزیــد مــی جیــبش در انهمچنــ موبایــل
 :آمد اس ام اس باالفاصله
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 پونـه ...کـرده  تصـادف  ، بـوده  بیـرون  عصـر  پژمـان  راسـتش  ، بشـم  مزاحمـت  نمیخواسـتم  ، سالم  -
ــم ــون.باهاشــه ه ــته موبایلش ــت شکس ــگ بهــت خواس ــزنم زن ــاي بگــم ب ــارت بی ــواد ، داره ک  نمیخ

 .بفهمن اینا مامانش

 صـداي  بـوق  یـک  از بعـد  ، زد بابـک  شـماره  روي لـرزان  هـایی  دسـت  بـا  و خواند دیگر بار زده بهت
  ؟ خوبن ؟ شده چی:  گفت اضطراب با ، پیچید گوشی در بابک

 انگــار یکــم...خوبــه پونــه ، شکســته دســتش پژمــان:  گفــت بعــد و کــرد ســکوت ایــی ثانیــه بابــک
 .داره کوفتگی

  ؟ بیمارستانن کدوم:  گفت عجله با

 کــه هــومن و نیمــا بــه و کــرد قطــع را تمــاس نــاراحتی بــا آیــالر و گفــت را بیمارســتان نــام بابــک
 .بیمارستان برم باید ، کرده تصادف پونه:  گفت میکردند نگاهش منتظر

 .ببرمت من بیا:  گفت و شد بلند نیما

 پیشش؟ نرفتن اینا مامانش چرا:  شد بلند هم هومن

 اینــا مامــانش نمیخــواد ، کــردن تصــادف بــودن بیــرون ســرشپ دوســت بــا:  گفــت مضــطرب آیــالر
 .بدونن

 .بیام خودم وایسید: گفت و داد تکان سري هومن

 کـردو  نگـاه  آیـالر  بـه  نیمـا .برگشـت  در طـرف  بـه  و برداشـت  جالباسـی  روي از را پـاییزه  کوتاه کت
 :  گفت
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  ؟ بیام الزمه منم  -

  ؟ داري ماشین. بیا بعد ، بکن ساعتو آخر کاراي بمون تو نه:  گفت هومن

 . شد روان هومن دنبال و کرد خداحافظی سریع آیالر و گفت ایی آره نیما

 کـرد  سـالم  و رفـت  جلـو  آیـالر .بـود  ایسـتاده  اورژانـس  در کنـار  بابـک  ، رسیدند بیمارستان به وقتی
 :  گفت و

  ؟ کجان  -

 .نبانوا بستري ، چپ سمت ، داخل برو:  گفت و داد هومن به را نگاهش بابک

 چشـم  ، بـود  بنـد  دسـتش  بـه  سـرمی  و بـود  خوابیـده  تخـت  روي پونـه . شد داخل و گفت ایی باشه
  ؟ شده چی:  گفت و رفت جلو ، بود متورم و سرخ هایش

 ...آیالر:  گفت و زد گریه زیر آیالر دیدن با پونه

ــتش ــت را دس ــه و گرف ــودي ب ــانی روي کب ــاه پیش ــرد نگ ــت و ک ــه:  گف ــن گری ــکر ، نک  خداروش
 ...سالمی

 .بده تکون نمیتونست رو دستش...چی پژمان:  گفت بغض با پونه

  ؟ نزدي زنگ مامانت به...نباش نگرانش ، خوبه حالش:  زد جانی بی لبخند

 .میفهمه بگم چی هر ؟ کنم چیکار...آیالر واي:  گفت و کرد گریه دوباره پونه

  ؟ آخه نمیدونه مگه:  گفت آهسته آیالر
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 .نمیدونه که بابام ، میشه هول ولی میدونه چیزایی یه چرا:  چکید اشک و زد پلک پونه

 

 نگــران ، باشــه زده زنــگ شــاید مامانــت بــه بگــو حــاال خــب:  گفــت و داد بیــرون را نفســش آیــالر
 .بگیرم من بگو شمارشو...میشه

 تــا داد پونــه بــه را گوشــی بعــد ، کــرد صــحبت پونــه مــادر بــا آیــالر ، گفــت را شــماره مــردد پونـه 
 پژمــان از سـراغی  تــا شـد  بلنـد ...بــوده پژمـان  بــا پونـه  بـود  گفتــه سربسـته  ، شــود حـت را خیـالش 

 خوبـه  حـالش :  گفـت  و کنـد  دیـوار  از تکیـه  دیـدنش  بـا  ، بـود  ایسـتاده  بخش در کنار بابک. بگیرد
  ؟

  ؟ چطوره پژمان ، آره:  گفت و  گشت هومن دنبال و داد تکان سر آیالر

 .شده داغون ماشینش ولی...بگیرن گچ رفتن ، قطف شکسته دستش:  گفت و کرد اخم بابک

  ؟ کردن تصادف شده چی:  گفت و داد بابک ایی قهوه هاي چشم به را نگاهش بار این آیالر

 ...شده باز بگ ایر کرده رحم خدا ، احتماال میرفته تند.ریل گارد به خوردن  -

 ... خداروشکر:  گفت و انداخت اورژانس در به نگاهی دوباره آیالر

 ...ایستاده بیرون:  گفت جدي بابک

  ؟ کی:  کرد تعجب آیالر

 .پسرعموت:  گفت و انداخت باال را ابرویش
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ــا و کشــید خجالــت کمــی  بلنــد باغچــه کنــار هــومن.  رفــت بیــرون اورژانــس در از فعــال گفــتن ب
ــود ایســتاده ــو ، میکشــید ســیگار و ب ــان االن...اینجــایی:  گفــت و ایســتاد مقــابلش و رفــت جل  مام

 ...میاد ونهپ

  ؟ خوبه حالش:  گفت و داد بیرون را دود هومن

 اسـت  عصـبی  کمـی  بـود  معلـوم  ، کـرد  نگـاه  دقـت  بـا  هـومن  روشـن  هاي چشم به و گفت اوهومی
  ؟ چطوره حالش پسره:  گفت دوباره هومن.نبود بابک حضور به ربط بی و

ــه ــا و هراســان هــاي آدم ب ــاه آرام ی ــرد نگ ــ مــن...شکســته دســتش:  گفــت و ک ــیش رمب ــه پ  ، پون
 .بانوان بستري بیاد بگو دیدي رو مامانش.تنهاست

  ؟ کجاست یکی اون:  گفت و داد سرتکان هومن

  ؟ بابک ؟ کدوم:  برگشت آیالر

 ...رفتم من...بگیرن گچ دستشو تا پژمانه پیش:  داد ادامه ، کرد نگاهش همانطور هومن

 ، بــود نگفتــه پونــه بــراي حرفهــایش و هــومن و مشــاوره روز آن از.  نشســت پونــه کنــار و برگشــت
 سـر  نگرانـی  بـا  پونـه  مامـان  بعـد  سـاعت  نـیم ...بمانـد  خـودش  براي ها حرف آن شیرینی میخواست

 آغوشــش در بعـد  ، بـودنش  سـالم  از شـود  مطمـئن  تـا  کـرد  چـک  را دختـرش  بـدن  و تـن  ، رسـید 
 ...کرد دعوا بعد و گرفت

. کـرد  نگـاه  بـود  مانـده  نصـیب  بـی  همیشـه  بـراي  آن از کـه  محبتـی  بـه  ماسـیده  لبخنـدي  با آیالر
 انـدازه  بـی  هـاي  نگرانـی  اینطـور  دلـش  امـا  ، داشـت  امـا  باشـد  داشته دل به حسرت نداشت دوست
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 از لـرزان  هـایی  دسـت  بـا  مـادري  ، بیـاورد  پنـاه  او بـه  لحظـه  هـر  بتوانـد  کـه  مـادري ...میخواست را
 ...دادنش دست از ترس

. کـرد  تشـکر  آیـالر  از و برگشـت  ، ازدقـایقی  بعـد  ونـه پ مـادر . ایسـتاد  تـر  عقب و شدند جمع ها لب
 میتـونی  ، نیسـت  چیـزیم  کـه  حـاال  خونـه  بـریم  میگـه  مامـان :  گفـت  آرام پونـه  و ایستاد پونه کنار
  ؟ میرم دارم بگی بزنی پژمان به سر یه بري

ــن.گفــت باشــه و داد تکــان را ســرش ــار ای ــار بابــک ب ــاق در کن ــان بســتري ات ــود ایســتاده آقای  ، ب
 :  گفت و شد شنزدیک

  ؟ شد تموم گچش  -

 . آره:  گفت سردي به بابک

  ؟ ببینمش میتونم:  گفت و کرد خم اتاق طرف به را سرش

 .زدن مسکن بهش:  گفت و کشید کنار بابک

ــدن از و شــد وارد ــان دی ــا پژم ــبش زخمــی روي و ســر آن ب  گــچ در راســتش دســتش. ریخــت قل
 ، زد صــدا را نــامش و رفــت جلــو. بــود ذاشــتهگ پیشــانی روي را دیگــرش دســت و بــود رنــگ ســبز
 :  گفت سرخ هایی چشم با و برداشت را دست

  ؟ خوبه پونه ؟ خوبی  -

  ؟ بهتري خودت...خوبه حالش.  زدن براش سرم یه فقط ، آره:  گفت و زد لبخندي

  ؟ پونه نمیاد...دارم درد:  گفت و کشید هم در ابرو پژمان
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 ...نگرانته خیلی ، میکنن مرخصش دارن اومده امانشم:  گفت و فشرد بهم را هایش لب

 ...باشه:  گفت و کشید آهی پژمان

 . دیگه برم من:  گفت دوباره ، بود ناراحت پژمان روز و حال براي

  ؟ شده اینطوري صورتش چرا:  پرسید بابک از در کنار ، کرد تشکر پژمان

 ...ها شیشه خرده هب شده کشیده صورتش شکسته شیشه:  گفت سرد همانطور بابک

  نمونه؟ زخماش:  گفت و گرفت دندان به صحنه این تصور از را لبش

  ؟ شد مرخص پونه...نیست عمیق. نه:  گفت او به خیره بابک

 مـن :  گفـت  بابـک  بـه  رو. میرفـت  راه مـادرش  کمـک  بـه  کـه  پونـه  سـمت  برگشت و گفت ایی آره
 .خداحافظ...دیگه برم

 بـا  هـومن  ، رفتنـد  بیـرون  آورژانـس  در از هـم  بـا  و پونـه  متسـ  بـه  برگشـت  هـومن  نگاه از معذب
 .برگشتند عقب دوبه هر ، میکرد صدا را نامش که بابک صداي شنیدن با. آمد جلو دیدنشان

 

 آیـالر .نمیـداد  هـومن  رفتـه  هـم  در اخـم  بـه  اهمیتـی  و بـود  آیـالر  خیـره  نگـاهش  ، آمـد  جلو بابک
  ؟ بله:  گفت معذب

ــان دســت بابــک ــرون را ایــی شکســته گوشــی و کــرد جیــبش می ــه گوشــی:  گفــت و آورد بی  پون
 .  است
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 بـه  دوبـاره  و انـداخت  هـومن  بـه  نگـاهی  ، نکـرد  رهـا  را آن بابـک  امـا  گرفـت  را گوشـی  سریع آیالر
 :  گفت آهسته آیالر

 . هستم حرفم سر هنوز من  -

 .  کرد خداحافظی و کشید را گوشی ، کرد اخم آیالر

 صـدا  بـی  همچنـان  هـم  پونـه . بـود  کـرده  اش عصـبی  ، بـودنش  سـاکت  و هـومن  رفتـه  درهـم  اخم
 کــه آنهــا خانــه مقابــل. بپرســد را اش گریــه علــت مــادرش مقابــل در نمیتوانســت و میکــرد گریــه
 :  گفت و داد پونه دست به را گوشی شدند پیاده

 .خونتون میزنم زنگ  -

 بهـت  خـودم  اون تـو  مینـدازم  کـارتمو  سـیم .  دارم قـدیمی  گوشـی  یـه :  گفـت  و داد تکان سر پونه
 ...اومدي که آیالر مرسی...شد بهتر حالم میزنم زنگ

 کـرد  حرکـت  هـومن  ، در بسـتن  محـض  بـه .کـرد  خـداحافظی  و گرفـت  آغـوش  در را پونه لرزان تن
 :  گفت و

  ؟ نه ، نیست کن ول پسره این  -

 زنـگ  همـین  بـراي  امـروزم .دیگـه  نـداره  کـاري  نـه :  گفـت  و کشـید  لـبش  پوسـت  روي را دنـدانش 
 .بود زده

 ...میزنه زنگ ایی دیگه چیز براي فردا ، زده زنگ این براي امروز  -

  ؟ خب کنم چیکار:  گفت بحث این از ناراحت
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 !  اصال ، نده جوابشو دیگه:  گفت هومن و ایستاد ترافیک در ماشین

 دیگـه  نمیخـوام  گفـتم  بهـش  وقتـی  ، نیسـت  آویزونـی  آدم:  گفـت  مالیمـت  بـا  ، داشـت  بدي حس
 .شده بیخیال.نزد زنگ

 کـن  بـاز  رو داشـبورد ...نکـن  لبتـو  پوسـت ...نمیگفـت  اینـو  کـه  کـردنش  نگـاه :  گفت خونسرد هومن
 .لبت روي بزن گرفتم آ ویتامین برات

ــاز را داشــبورد ــرد ب ــدن از و ک ــامین دی ــک ویت ــدي کوچ ــبش روي لبخن ــش ل ــت نق ــت و بس :  گف
 . مرسی

 .مرتب و منظم.  دفتر يبیا باید شنبه از:  گفت ، کرد حرکت دوباره ماشین

ــی ــامین از کم ــبش روي ویت ــوپ و زد ل ــیفش داخــل را تی ــت و گذاشــت ک ــه:  گف ــبح منک ــا ص  ه
 .هام کالس از بعد بیام باید ها ظهر.بیام نمیتونم

 پس؟ اونجا تا بیاي میخواي چطوري  -

 .دیگه ماشین با  -

 هـا  صـبح  داري کـالس  روزهـایی  چـه .نیسـت  امـن  اونجـا  تـا  بـراي  ، نه:  گفت و داد تکان سر هومن
  ؟

 ایـن .نـه  روزهـا  بقیـه  ، دارم هـا  صـبح  دوشـنبه  و یکشـنبه  و شـنبه :  گفـت  و کـرد  فکـر  کمـی  آیالر
 ...سبکه درسهام برداشتم پروژه و کارآموزي چون ترم

  ؟ خوب. برگرد و بیا نیما یا خودم با شنبه پنج تا شنبه سه ، نیا دوشنبه تا شنبه پس  -
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 ...باشه:  گفت هومن با یشتريب وقت گذراندن از خوشحال

 هـم .  باشـه  حواسـت  بایـد  کـاره  محـیط  ، نکـنم  سـفارش :  گفـت  و انـداخت  آیـالر  به نگاهی هومن
 .بنداز جلو رو خودت بگیر یاد کار باش زرنگ ، دیگه چی همه و رفتارت به هم خودت به

  ؟ اخه اونجا چیه من کار دقیقا:  گفت و داد جلو را چرب هاي لب آیالر

 تاییـد  رو نهـایی  کـار  هـم  دیگـه  تـاي  دو ، هسـتن  ثابـت  تـا  دو ، داریـم  طراحـی  گـروه  اونجـا  مـا   -
ــار ایــی هفتــه و میکــنن ــا یکب ــار ب ــان دوب ــر شــایدم.می ــد روي طراحــی...دیرت ــا.دیگــه تولیــد جل  ی
 ...چی همه و بنر و وب طراحی

  ؟ کنم کار باید کی با من:  پرسید کنجکاوانه آیالر

 .پوراحمده آقاي هم فترد رییس. موحد خانم با  -

 .نیستم بلد کاري هیچ میکنم احساس ، دارم استرس خیلی:  گفت و زد بهم را ها لب آیالر

 .میگیري یاد:  گفت و زد لبخندي هومن

  ؟ بهم میدي حقوقم:  گفت شیطنت با و فرستاد گوش پشت را موهایش

 ...میدم هم حقوق ، بیاي بذار حاال:  خندید هومن

 بـراي  باشـم  داشـته  انگیـزه  بایـد :  گفـت  و کشـید  آنهـا  روي را دسـتمال  ، هـا  لـب  چربـی  از خسته
 .اومدن

 پیـدا  هـم  انگیـزه :  گفـت  و کـرد  پـاك  را لـب  روي مانـده  چربـی  از کمـی  و بـرد  جلـو  دست هومن
 ...بزن هم کم...بزن خواب موقع شبا...عزیزم میکنی
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ـ  و جسـت  و کـرد  نگـاه  رفتـنش  بـه . شـد  پیـاده  و زد لبخندي آیالر  وقتـی  ، اش وارانـه  کـودك  زخی
ــود شــاد ــوار پشــت از را خــودش ، دورش هــاي ســال میــان شــده گــم کــودکی انگــار ، ب ــو دی  جل

ــداد نشــان و میکشــید ــودکی.می ــه ک ــدت ک ــا م ــود ه ــی ب ــراي وقت ــه شــادي ب ــود نیافت  چطــور. ب
 ؟ کند غمگینش هم باز میتوانست

ــل ــراي و برداشــت را موبای ــاز ب ــه ، آره:  داد اس ام اس بهن ــت ی ــه وق ــانم از میخــوام دیگ ــز خ  بهری
 .خودم براي.

 اولـین  هیجـان  حتـی . گذاشـت  دهـان  روي حوصـله  بـی  را دسـتش  و کشـید  خمیـازه  دوم بار براي
 راننــدگی حــرف بــی کــه هــومن بــه...کنــد دور چشــمانش از را خــواب نمیتوانســت هــم کــاري روز

 :  گفت و کرد نگاه میکرد

 بخرم؟ آدامس میداري نگه یجا  -

ــا ســر هــومن ــار زد راهنمــا و داد نتک ــان کن ــاده خــودش.خیاب ــایقی و شــد پی  و برگشــت بعــد دق
  ؟ بخوابی اونجا تا میخواي:  گفت و داد آیالر به را آدامس بسته

 طـرف  از و شـد  خـم  سـمتش  بـه  هـومن  کـه  کشـید  پـایین  را خـودش  کمـی  و گفت اوهومی آیالر
 هـومن ...کـرد  حـبس  ینهسـ  در را نفسـش  ، صـندلی  رفـتن  عقـب  بـا  همزمـان  ، کشـید  را اهرم چپ

 : گفت و برگشت طرفش به حال همان در

  ؟ خوبه  -

 بـود  همـانی  ، رایحـه  ایـن  ، کشـید  تـر  عمیـق  را نفسـش  ناخودآگـاه  و داد تکـان  تـاخیر  بـا  را سرش
 ...آورد می بیاد را هومن فقط و فقط میکرد حس هرجا که
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 .بخواب:  گفت و داد جاده به را نگاهش و کشید عقب هومن

 خـودش  بـراي  کـه  کلمـاتی ...افتـاد  قـرارش  و قـول  و هـومن  هـاي  حـرف  بیاد...بست را شهای چشم
 گـاهی ...باشـد  واقعـی  شـان  همـه  میخواسـت  کـه  اینقـدر  و داشـت  دوستشـان  که اینقدر بود نوشته
 و عمــو بــه هــومن بــود شــنیده بارهــا کــه درك بــه...میکنــد راحــتش کــردن اعتــراف میکــرد فکــر

ــدرش ــول پ ــت ق ــود داده داري امان ــت...ب ــور داري امان ــه آنط ــا ک ــم مرده ــی به ــد م ــرق ، گفتن  ف
 ...داشت

 دســت بــود دیــده ، بــود مــادرش کنــار آخــر لحظــه هــومن میدانســت ، فشــرد بهــم را هــایش لــب
 کـه  هـومن  و میخوردنـد  تکـان  کـه  هـایی  لـب  و بـود  زده چنـگ  هـومن  دسـت  بـه  را مادرش هاي

ــداد تکــان را ســرش ــا بعــد...می ــرده فکــر ه ــود ک ــادرش شــاید ب ــولی او از م ــه ق  شکســتن و گرفت
  ؟ بود ممکن چطور ، قرار و قول اینهمه

 دلـش  عشـق  ایـن  بـه  کـردن  فکـر  بـا  میشـد  باعـث  کـه  چیـزي  ، نبود درست میان این چیزي اصال
 همـان  ، باشـد  خـوش  دلـش  همیشـه  بایـد  کـه  آنطـور  نمیگذاشـت  کـه  حسـی ...نباشد شاد و بگیرد
 داشـته  چیزهـاي  همـه  آورد مـی  یـادش  و آمـد  مـی  فـرود  سـرش  بـر  ، خوشی لحظات در که پتکی

 ...میزدند زخم تر کاري هایش نداشته همیشه که ، را نداشته و

 ولـی  کـرد  کنتـرل  را خـودش ...رفـت  موهـا  میـان  و شـد  رهـا  چشـمش  گوشـه  از اشـک  اختیـار  بی
 و میشـد  پخـش  ماشـین  در کـه  انگیـزي  غـم  آهنـگ  صـداي  ، کشـید  بـاال  نامحسـوس  را اش بینی
ــود کــرده تشــدید را هــوایش و حــال  گریــه ؟ آیــالر:  آمــد هــومن صــداي دنبــالش و شــد کــم ، ب

 ؟ میکنی
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 از میــاد خــوابم ، نــه:  زد آرزویــش نیــافتنی دســت بــه جــانی بــی لبخنــد و کــرد بــاز را هــا چشــم
 ...میاد اشک چشمهام

  ؟ شده چی:  گفت و انداخت جاده به نگاهی و کرد اخم هومن

 ...شدم احساساتی ، بود بد خیلی آهنگش:  خندید و کرد صاف را صندلی

 بپرسـم  سـوال  یـه :  گفـت  و شـد  خـم  جلـو  بـه  آیالرکمـی  ، نـزد  حرفی و کرد نگاهش هم باز هومن
  ؟ میگی بهم راستشو

  ؟ گفتم دروغ تاحاال مگه:  گفت و داد ادامه کمتري سرعت با کشید کنار سبقت الین از

 .بگی میخوام.  نگی نمیخوام ولی.  نه:  داد تکیه شیشه به

 ...دیگه بپرس...انداختی راه نگو بگو:  خندید منهو

 ، مامـانم  سـر  بـاالي  رفتـی  ماشـین  تـوي  گذاشـتی  منـو  کـه  موقـع  اون:  پرسـید  و هومن به زد زل
  ؟ گفت بهت چیزي

 بـه  کـه  خطـی  شـد،  فشـرده  بهـم  کـه  فـرمش  خـوش  هـاي  لـب  و کـرد  حس را هومن رنگ پریدن
  ؟ قربونت االن میپرسی چی براي:  انداخت آیالر به دیر که نگاهی و افتاد اش پیشانی میان

ــاال شــدیدتر را هــایش مــوج بغــض  دارم دوســت:  گفــت و داد فــرو را دهــانش آب ، کشــید مــی ب
 ...بود چی آخرش هاي حرف بدونم

ــالر انگشــتان و کــرد دراز را دســتش هــومن ــه را آی  و کشــید خــودش ســرد هــاي دســت میــان ب
 :  گفت
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  ؟ اشهب ، نه االن.میگم برات روز یه  -

 را پیوستنشـان  بهـم  از مـدل  هـزار  کـه  هـایی  دسـت  ، کـرد  نگـاه  درهمشـان  هـاي  دسـت  بـه  آیالر
 ...کنند آرامش تا بودند آمده که بارهایی براي کند نقاشی میتوانست

 میفهمیــد هــا دســت ســردي از امــا بدانــد میخواســت ، کشــید هــومن دســت بــه را سرانگشــتانش
 : گفت آرام ، گفتنش است سخت

ــه   - ــو...باش ــه یه ــنم ب ــد ذه ــاطر...  اوم ــن بخ ــگ ای ــال...اس آهن ــوش ک ــه داری ــین همیش  غمگ
 .ازش میاد بدم...میخونه

 چشـم  و چسـباند  اش گونـه  بـه  و آورد بـاال  را دسـتش  آیـالر  ، زد رویـش  بـه  مهربـانی  لبخند هومن
 و گرفتنـد  جـان  انگشـتان ...داشـتنی  دوسـت  دسـت  کـف  ، داشـتنی  دوسـت  سرانگشـتان .بست را ها

ــه ــهگ روي ب ــیده اش ون ــدند کش ــت ، ش ــتش هیچوق ــی را محب ــواب ب ــتند ج ــتان ، نمیگذاش  انگش
 هـا  دسـت  ایـن  امـا  ، نخـواهی  مـرا  هیچوقـت  شـاید  ، باشـی  نداشـته  دوسـتم  خودت شاید "...وفادار

 مـن  بـه  یادگـاري  بـراي  را هـا  آن...انـد  کـرده  عـادت  مـن  بـه  ، دارند دوست مرا...نیستند یکی تو با ،
 "..برو داري ستدو کجا هر خودت ، بسپار

 

 .پوینده خانم میرم من:  گفت و داشت نگه آیالر کمر از فاصله با را دستش هومن

 .من اتاق بیا ناهار تایم:  کرد زمزمه تر آرام
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 مـی  بنظـر  سـاله  سـی  دختـري .زد لبخنـدي  موحـد  خـانم  بـه  و برگشـت  و داد تکـان  را سرش آیالر
 اشـاره  اش کنـاري  صـندلی  بـه . گـرمش  نـد لبخ مخصوصـا  ، زیبـا  نسـبتا  و امـروزي  ظاهري با رسید
 .پوینده خانم اینجا بیا:  گفت و کرد

 هـایش  اخـم  کـه  پوراحمـد  بـه  چشـمی  زیـر  و کـرد  آویـزان  پشـت  را کیفش و نشست صندلی روي
ــه را ــود کشــیده هــم در شــدت ب  و کــرد روشــن را مقــابلش سیســتم ، موحــد خــانم. کــرد نگــاه ب

ــالر هــاي آموختــه مــورد در توضــیحاتی ــا کــار تســت.خواســت آی ــا و گرفــت را فتوشــاپ ب  ظهــر ت
 .بود گرم سرش

 !بداخالق:  گفت و کرد اخمی ، پوراحمد گفتن فعال صداي با

 .نمیکنه حال خودشم با.اینطوره اخالقش:  گفت و خندید موحد

 ؟ ناهار بریم باید االن...مشخصه:  گفت و گرفت اش خنده آیالر

 .جان آیالر کن صدام آرزو.پرسنل خوري غذا میریم ، آره:  گفت و داد تکان سر محو

 .چشم:  گفت و زد لبخند ، فامیل زدن صدا معذوریت از راحت آیالر

ــه ــایلش ب ــاه موب ــرد نگ ــا اس ام اس و ک ــاز را نیم ــرد ب ــا:  ک ــاق بی ــومن ات ــه. ه  حضــورت افتخــار ب
 .گرفته کوبیده

 ...برم من اجازه با :گفت آرزو به در کنار.میدانست نیما و بود متنفر کوبیده از ، زد لبخندي

 فکـر  رفـت  مـی  بـاال  هـا  پلـه  از کـه  حـالی  در. داد تکـان  سـري  ، بـود  کـرده  تعجـب  کمـی  که آرزو
 بـاز  را در و زد ایـی  ضـربه  هـومن  اتـاق  چـوبی  در بـه . بخـورد  غـذا  بقیـه  بـا  بایـد  بعـد  دفعـه  از کرد
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 سـر  هـومن  ، منتظـر  بـود  ایسـتاده  هـومن  میـز  کنـار  مـردي  و بـود  نشسـته  ها مبل روي نیما. کرد
 :  گفت مرد به رو و برایش داد تکان

 .بده خبر منم به ، کنه مشخص حسابداري بده  -

 ...اجازه با. حتما باشه:  گفت و گرفت هومن از را برگه ، جوان نسبتا پسر

 هــایی چشــم بــا بــود ایــی قیافـه  خــوش مــرد. کــرد انــدازش بـر  دقــت بــا و گذشــت آیــالر کنـار  از
ــررو ــالر.پ ــی آی ــداد اهمیت ــی و ن ــته در وقت ــد بس ــل روي ش ــت مب ــاالن و نشس ــت ن ــده:  گف  کوبی

  ؟ خدایی خریدین

 .که بخوري قیمه ورودت اول روز نمیشد ، آره:  خندید نیما

  ؟ میدن قیمه پایین:  پرسید

  ؟ هومن آره ، بگیرم قیمه برم گرفتیم کوبیده واقعا اگه:  زد غر ، گفت ایی اره نیما

  ؟ مگه نداري دوست.ایی دیگه چیز نداشت...آره:  گفت و بست را تابش لپ و خندید هومن

 . که واقعا:  کرد اخم

 در نیمـا .رفـت  پیرمـرد  و کـرد  تشـکر  هـومن  ، شـد  وارد غـذا  پـرس  چنـد  بـا  پیرمردي و شد زده در
 .که نمیمیري بخوري قاشق یه حاال:  گفت مقوایی هاي جعبه کردن باز حال

 . اه ، گمشو:  گفت و کرد جمع کوبیده بوي از را اش بینی

 بـاز  تـو  حـاال :  گفـت  و گذاشـت  آیـالر  مقابـل  را ایـی  جعبـه  و نشسـت  کنارش هومن و خندید نیما
 . کن
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 .بخور ماست با برنجشو:  گفت دوباره نیما

 .زهرمار:  گفت لب زیر

ــاور هــومن ــوایی ک ــرایش را مق ــاز ب ــرد ب ــرف و ک ــار را ماســت ظ ــرنج کن ــا:  گفــت و گذاشــت ب  بی
 .میمونی گشنه.قربونت

ــا و میــل بــی  را چنگــال و کشــید جلــو را خــودش کمــی ، هــومن و نیمــا تفــاوتی بــی از تعجــب ب
 اختیـار  بـی  ، کبـاب  جوجـه  هـاي  تکـه  دیـدن  بـا  کـه  ، بکشـد  بیـرون  را کباب تا برد فرو برنج میان
 ...اس جوجه اینکه:  گفت و شد زده ذوق

 .هومن خري خیلی:  گفت پر دهان با نیما

 ...مرسی:  گفت و بوسید را هومن گونه خوشحالی با و آورد بیرون نیما براي را زبانش

 ماشــین واســش ، میشــه خوشــحال اینهمــه جوجــه واســه:  گفــت هــومن بــه و زد لبخنــدي نیمــا
 ...میمیره که بخري

 کـه  نیمـا  و هـومن  بـه  و خـورد  غـذایش  از لـذت  بـا .نشـد  متوجـه  را نیما حرف که بود گرسنه آنقدر
  ؟ چیه:  گفت میکردند نگاهش

 .کال نداره کیو آي:  گفت و داد سرتکان مانی

 خیلــی ، ممنــون خیلــی:  گفــت و بســت را غــذا بســته در. خــورد انتهــا تــا را غــذا و نــداد اهمیتــی
 .چسبید

 .دارم کار...بخورم ور اون رو چاي برم من ، هومن مرسی:  گفت و شد بلند نیما
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 تـا  بـوده  خـوب :  گفـت  و کـرد  گـاه ن لبخنـد  بـا  میخـورد  نوشـابه  که آیالر به و گفت ایی باشه هومن
  ؟ حاال

ــالر ــه آی ــت و داد تکی ــوم:  گف ــتر. اوه ــو بیش ــدم کارش ــد...میفهمی ــی پوراحم ــه خیل  ازش...بداخالق
 .نمیاد خوشم

 .درستیه کار و خوب آدم اتفاقا ؟ نمیاد خوشت ازش رسیدي نتیجه این به دیدن یبار با  -

 آدمهـا  تیـپ  ایـن  از کـال :  گفـت  و خـواب  بـراي  شـد  گـرم  دوبـاره  هـایش  چشم و انداخت باال شانه
 .نمیاد خوشم

  ؟ میاد خوشت تیپی چه از:  خندید نرم هومن

 .زد حرف کلمه دو باهاش بشه باشه مهربون:  گفت خندان و کرد نگاه هومن به

  ؟ باشه مهربون فقط:  میکرد نگاهش همچنان هومن

 همکــار یــه بـراي :  گرفــت بـازي  بــه و آورد بیـرون  گــوش کنـار  از را مشــکی موهـاي  از ایــی رشـته 
  ؟ میپرسی

 .کال نه:  گفت خندان هومن

  ؟ میگی رو زندگیم مرد:  گرفت شیطنتش و کرد نگاه هومن بزرگ لبخند به

 .  زندگی مرد نه حاال:  کرد اخم

 همــین فعــال نمیــدونم... اخــالق خــوش ، مهربــون ، آروم:  گفــت و داد موهــا بــه دوبــاره را نگــاهش
 ...میدونم قدر
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 باشــه تـو  مثـل :  زد دریــا بـه  را دلـش  و کـرد  نگــاه اش جـدي  رخ نـیم  بــه ، گفـت  اوهـومی  ومنهـ 
 .دیگه

  ؟ من:  برگشت طرفش به آرامی به هومن سر

 ...تو مثل باشه روشن موهاشم ، دیگه تو آره:  شیطنت و استرس با ، زد لبخندي

 .دیگه میخواي اختصاصی حمال یه بگو:  کشید را اش بینی و خندید هومن

 

 و راحـت  ؟ بشـی  شـوهرم  تـو  نمیشـه  ، هـا  مایـه  ایـن  تـو  چیـزي  یـه :  بـازویش  به چسبید و خندید
 !آسون

 ؟ دیگه حماله همون منظورت:  زد کمرنگی لبخند هومن

 ...اینا ، رفیق ، همدم ، سر تاج ، نه:  شد بلند و خندید

 .هستم که همشو:  گفت هومن ، ایستاد در کنار

  ؟ دیگه نگردم میگی یعنی:  برگشت و کرد باز را در

 . کارت سر برو:  گفت و شد بلند هومن

 گذاشـت  قلـبش  روي اختیـار  بـی  را دسـتش  ، بسـت  کـه  را در. رفـت  بیـرون  و گفـت  بلنـدي  چشم
 ...را جدي زیادي هاي تپیدن این میگرفت شوخی به هومن ،
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 ورتشصـ  ، بـود  مشـخص  هـم  نشسـته  آنطـور  بلنـدش  قـد  ، بـود  خاکسـتري  نه که ،سفید موهایش
 بـه  متعلـق  کـه  ایـی  چهـره  دیـدن  از دلـش ...بـود  خـالی  و فـروغ  بـی  اندازه همان به ولی فرم خوش
 اش پـاییزي  منظـره  و پنجـره  بـه  و گرفـت  مقـابلش  مـرد  از را نگـاهش ...میبسـت  یـخ  ، بـود  پدرش

 ...ناخوشی بوي ، میداد غم بوي اینجا چیز همه داد،

 ...داد تکیه صندلی بع و بست چشم

 

ـ  هاي دانه  مـی  راه را دهـانش  آب هـم  صـدایش  و میغلتیدنـد  هـم  روي شـکل  مربعـی  ظـرف  در اران
 تفــریح زنــگ...میخواســت دلــش...میکــرد نگــاه رنــگ خــوش هــاي دانــه بــه چشــمی زیــر...انـداخت 

 ! نداشت تغذیه ، بود شومی زنگ برایش

 هـاي  دسـت  ، میدیـد  را شـده  چیـده  مرتـب  هـاي  خـوراکی  و میکـرد  نگـاه  دیگـر  دختران دست به
 نبـودن  نمیدانسـتند  آنهـا  ، یکـی  زنـگ  هـر  بـراي  ، هـم  کنـار  بـود  چیـده  را آنهـا  قبـل  شب فیظری
 شـده  بـین  ریـز  و دقیـق  آنقـدر  ، سـارا  نبـودن  روزهـاي  آن...دارد عـذابی  چـه  شده پیچیده بسته آن

 خــودش بــراي بــود اگــر ســیبی شــب هــر خــودش ، بــود گرســنه...میشــد خســته گــاهی کــه بــود
 سـاندویچ  یـا  ، میخواسـت  شـده  دانـه  انـار  دلـش ...دیگـر  بـود  شـده  بیـزار  سـیب  مـزه  از ، میگذاشت

ــر ــار و پنی ــا خی ــره ی ــاز را کــیفش وقتــی کــه چیــزي ، نداشــت فرقــی...عســل و ک ــدا میکنــد ب  پی
 ، کـاش  اي بـود  مـرده  مامـان  بـا  بابـا  ، نمیگذاشـت  تغذیـه  بـرایش  بابـا  ، نداشـت  حوصـله  بابـا ...کند

 ...نمیدیدش هروز حداقل

 

 :  گفت و نگریست کاوه شده خیره هاي چشم به توزانه هکین و کرد باز چشم
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 .  نذاشتی تغذیه برام هیچوقت _

 :  گفت دوباره ، نکرد حرکتی کاوه

 و کیـف  نظـم  از میخـوردن  حسـرت  همـه  ، سـاندویچ  ، میـوه  ، چـی  همـه  ، ولـی  میذاشت مامان _
 بعـدش ...میکـرد  رنـگ  رو صـفحه  هـر  خـودش ...نشـن  تـا  هـا  ورق کنـار  بـه  میزد گیره برام ، دفترام
 هـر  از خـوردم  سـیب  اینقـدر ...شـد  بـد  درسـم ...بهشـون  میخندیـدن  دوسـتهام  ، بودن کثیف دفترام

 ...شدم متنفر سیبه چی

 :  گفت رحمانه بی و شد خم جلو به

  ؟ بابا میشنوي _

 ایـن  بـراي  بایـد  چـرا  ، بابـا  افتـاده  پـایین  سـر  از گرفـت  ،بغضـش  ناراحتی از کشید هم در ابرو کاوه
 شـود  بلنـد  کـه  ، میخواسـت  پـدري  وجـودش  عمـق  در هنـوز  چـرا  میسوزاند؟ دل خودخواه موجود

  کند؟ فکر او به فقط و غمش میان از

 از شـد  پشـیمان ...نـزد  حرفـی  ، داد تکـان  سـر  بـار  چنـد  کـاوه . داد فـرو  را هـایش  اشـک  و داد تکیه
 .برداشت را کیفش و شد بلند...پدرش خلوت زدن بهم

 :  کرد قفشمتو راه میان کاوه صداي

 ...اومده دیدم خواب پیش شب چند _

 ...میشد مجبور وقتی میزد حرف کلمه یک و یکبار ماهی ، برگشت کاوه سمت به زده بهت

 : داد ادامه و گرفت باال را سرش کاوه
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 بایـد  گفـت  کـرد  نگـاه  سـاعتش  بـه  و خندیـد  یکسـاعت  ، میخنـدي  کـه  تـو  مثـل  ، خندیـد  بهم _
 ...برم

 : شدند روان اش مردانه پژمرده گونه رو ها اشک و دوخت آیالر به را نگاهش

 پـیش  اول روز از ، نـه  گفـت  ؟ خونـه  از نرفتـی  مگـه  پرسـیدم ...آیـالر  پـیش  خونـه  بـرم  باید گفت _
 ...بودم همیشه...بودم آیالر

 :  جلو به شد خم کاوه. نشست صندلی لبه و شدند سست زانوهایش

 ...بود که هایی وقت از بیشتر...بوده کنارت ههمیش اون ، بودم من موند تنها که اونی _

 ...زد زل بهت با پدرش گریه از رفته درهم چهره به

 دنیایـت  از کـن  پـر  را سـهمم  ، مـن  بـراي  اسـت  کـافی  خـدایا  ؟ آورد طاقـت  میشـد  چقدر خدایا^^
 ^^ نباشی آن خداي تو که ، دیگر کهکشانی بروم

 وحشـت  ، شـد  تبـدیل  امـان  بـی  ایـی  زجـه  بـه  کـاوه  گریـه  کـم  کـم  ، فشرد را کاوه دست شد خم
 پرسـتاري  بـا  دوبـاره  ، رفـت  و  آمـد  سمتشـان  بـه  پرسـتاري  و شـد  بـاز  در ، رفت عقب کمی... کرد

 ...شد حاضر دستش میان سرنگ و دیگر

 ، گرفتنــد همیشــه مثــل را هــایش شــانه دســتهایی کــرد، بغــض و گذاشــت دهــان روي را دســتش
 ...زد چنگ را پیراهنش  و کرد پنهان هومن سینه میان را سرش

ــاوه ــم ک ــم ک ــت آرام ک ــدر نمیدانســت ، گرف ــد وقــت چق ــاز ، بع ــرده مثــل ب ــی م  روي نشســته ای
 ... غم این حجم از گرفت نفسش...زد زل بیرون به ، صندلی
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 ...خوبه حالش...عزیزم بریم:  گفت آرام هومن

 

 تن راز نمیکرد برمال هرگز کاش اي

 نگــاهش و گذاشــت کنــاري را طبــی عینــک پــدرش. بســت ســرش پشــت و کــرد بــاز را اتــاق درب
 گرفتـه  نادیـده  جـدیتش  نـه  و باشـد  کـرده  احترامـی  بـی  نـه  کـه  بزند حرف چطور نمیدانست. کرد
 چشـم  و آیـالر  دسـتان  لـرزش  یـاد ...بیشـتر  هـم  آن از بـود  غمگـین  ، نهایـت  بـی  بود عصبانی. شود

ــ خشــمی از میکــرد پــر را بــدنش تمــام ، اش شــده گشــاد و حیــران هــاي  مقدمــه بــی ، امــان یب
 :  گفت

 .آسایشگاه بره آیالر نمیذارم دیگه من بابا _

 :  گفت و داد بیرون فرسا طاقت و تکراري بحث این شروع از را نفسش کوروش

 کـاوه  حـال  هـر  بـه ...نـداره  اشـکال  بـره  نخـواد  خـودش  ، نیسـت  تـو  و مـن  دست این جان هومن _
 .پدرشه

 :  گفت و فشرد کوروش قابلم مبل پشتی روي را دستانش کالفه هومن

 حـالش  االن ، بابـاش  بـه  میـزنن  آرامـبخش  دیـد  بـود  اونجـا  آیـالر  و شـد  بد حالش عمو امروز بابا _
 ...شه بد حالش دوباره نمیذارم من و بابا بده خیلی

 خوبه؟ کاوه االن ؟ شد چی مگه:  شد نگران کوروش

 :  داد تکان سر هومن
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ـ  نگـران  من ، برادرتی نگران شما _  مـنم  ، میـدي  حـق  دختـرش  دیـدن  بـراي  عمـو  بـه  اگـه  ، الرآی
 ...میدم حق کردن زندگی سالم براي آیالر به

 :  گفت و کرد نگاه پریشانش پسر به آرامش با کوروش

 خـاك  سـر  ، نمیکنـه  حـل  رو چیـزي  هـم  فـرار  ولـی . نـدارم  اصـراري  مـن  بـره  نـداره  دوست اگه _
 ! داشتن دوستش که داشته مادري و پدر حال هر به...نره پدرش دیدن نره، مادرش

 :  نشست مبل روي هومن

ــا آره _ ــودن ، داشــتن دوســتش باب ــادآوري بهــش مرتــب بایــد چــرا ، نیســتن دیگــه االن امــا ، ب  ی
  ؟ نداره مادر و پدر که کرد

 .داره پدر:  کرد اخم کوروش

 : داد ادامه کالفه هومن

 مـن ...میکشـه  عـذاب  میبینـتش  ، همیکشـ  عـذاب  میکنـه  فکـر  بهـش  ؟ آخـه  پدري چه.  داره بله _
 بـا  اصـال  کـه  ، نکـرده  آیـالر  بـراي  بـودن  پـدر  ایـن  بـراي  مثبتـی  حرکـت  هـیچ  عمو که ندارم کاري

 مالقـات  و هـا  دیـدن  ایـن  امـا  شـه،  دار بچـه  گذاشـتین  چـرا  و دادیـن  زنش چرا روحیش اوضاع اون
 . یستما می باشه بد آیالر براي که چیزي جلوي من و میکنه بد رو آیالر حال ها

 :  گفت بعد و کرد نگاه پسرش شده سرخ چهره به کمی کوروش

 .  هومن بده براش هم بودن تو کنار _



یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

166 
 

ــومن ــکش ه ــه ، زد خش ــدرش ب ــه پ ــت ک ــاهش بادق ــرد نگ ــره میک ــد خی ــورش ، ش  درك را منظ
 :  کرد زمزمه ؟ نمیکرد

 ؟ من با بودن _

 :  داد تکان سر کوروش

  ؟ اون به خودت یا ؟ هستی خودت به آیالر وابستگی متوجه _

 :  شد خم جلو به کوروش.میکرد نگاه را پدرش هنوز هومن

 نگـاه  بهـش  کـه  هـم  طـور  هـر  ، امـا  چطـوره  آیـالر  بـه  نگاهـت  نوع گفتی و زدم حرف باهات قبال _
 تـو  ؟ چـی  وقـت  اون...بخـواد  اون ، کنـی  ازدواج بخـواي  تـو  بعـدا . نمیشـه  کـم  وابسـتگیش  از ، کنی
ــا زن کــدوم ؟ اون یــا خــودت دنبــال ببــري اونــو ــراش هــم زنــدگی تــوي شــما حضــور مــردي ی  ب

 ؟ کردي فکر اینا به پذیره؟ توجیه

 :  گفت و کرد اخم...بود زده پس را افکار این همیشه بود، نکرده فکر نه ، داد تکان سر هومن

 .نکردم فکر بهش نه _

 :  زد کمرنگی لبخند کوروش

 تـورو  و آیـالر  کـه  بـودم  مریضـیش  نـاراحتی  و اوهکـ  کـاراي  درگیـر  اینقـدر  مـن  وقتی ، زمانی یه _
 گرفتـه  هاشـو  نداشـته  همـه  جـاي  آیـالر  بـراي  تـو  کـه  شـد  جمـع  حواسـم  وقتـی  ، کـردم  فراموش
 کــاري نمیتونســتم ، بــودین شــده دلبســته هــم بــه زیــاد ، بــودین هــم بــا زیــاد ، بــودي

ــدگی کــه وقتیــه ، حــاال...نمیدونســتم...کــنم ــراره جفتتــون زن ــازه مســیر وارد ق ــی ت  هــر...بشــه ای
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 بـراي  امـا  کمتـر  تـو  بـراي  شـاید ...ایـد  همدیگـه  بـراي  اهمیتتـون  اولـین  ، بگیرین بخواین تصمیمی
 ؟؟ نیستی بد براش تو ، بگو حاال...گذاره تاثیر بیشتر خیلی اون

 امــا ، نبودنــد تــازه هــا ف ح ایــن ، میکــرد فکــر هــایش حــرف میــان منظــور و پــدرش بــه هــومن
 :  گفت و فرستاد باال را ابرویش ، داشت نظوريم آمدنشان میان به دوباره

 ؟؟؟ رو ها ف ح این میگید چی براي _

 :  گفت تاخیر با و شد بلند کوروش

 !آیالر بردن براي...ایران میاد دیگه وقت چند ، کردم صحبت اش خاله با _

 .بست یخ وجودش تمام یکباره

 :  گفت و کشید صورتش به دستی

  ؟ پرسیدین آیالر از شما _

 ایــن در چیــزي تــو...خوبــه بــراش بگذرونــه اش خالــه بــا تــایمی یــه فعــال ، وقــتش بــه میپرســم _
ــورد ــذار. نگــو بهــش م ــره تصــمیم خــودش ب ــراش کشــور از خــارج شــاید. بگی  داشــته جــذابیت ب

 ...هومن زندگیش دنبال بره باید...باشه

 : داد ادامه و شد خیره هومن هاي چشم به

 ...دادي انجام براش پسرعمو یه از بیشتر رو ات ظیفهو تو...خواست دلش که جا هر _

 .بابا نیستم پسرعموش فقط من:  کرد اخم و شد بلند هومن

 :  رفت باال عمو ابروي
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 .پسرم کردي براش کاري همه جایگاهم اون در.رو خودت میدونی برادرش مثل میدونم _

 : گفت و گذاشت دستگیره روي را دستش هومن

 .بابا فعال _

 قلمـرو  تهدیـد  حـس . گرفـت  را وجـودش  خودخـواهی  بـا  همـراه  تفـاوتی  بـی  نوعی ، بست که را در
 بـود  راحتـی  ایـن  بـه  مگـر . چیسـت  بـراي  اش خالـه  آمـدن  هـدف  میگفـت  آیـالر  به ، داشت را اش
 تکلیـف  تـا  بودنـد  داده هـم  دسـت  بـه  دسـت  دنیـا  همـه  روزهـا  ایـن  ؟ برونـد  و بگیرنـد  را آیالر که

 زنـدگی  میخواهنـد  هرطـور  تـا  نمیکردنـد  رهایشـان  چـرا  ، کنـد  صمشـخ  را آیـالر  با حالش و حس
  ؟ کنند

 از خـارج  هـاي  جـذابیت  بـا  بیایـد  بـود  قـرار  ، بـود  نشـده  حـس  بـودنش  هیچوقت که ایی خاله حاال
  ؟ دوساله و بیست دختري براي کشور

 ، شــود اجـرا  نیسـت  قـرار  عــدالت میکـرد  حـس  ، جـایی  اگــر.زد پورخنـدي  و نشسـت  تخـتش  روي
 .نمیکرد ماشات مسلما

 

 فرسـتاد  بـرعکس  و کـرد  نزدیـک  بهـم  را هـا  دسـت .بودنـد  شـده  قرمـز  انگشـتانش  سـر  و اش بینی
 را آتـش  میـان  هـاي  چـوب  فلـزي  میلـه  بـا  هـومن . بـود  پوشـیده  کـه  بـافتی  زیـر  ، پهلوهایش روي
  ؟ سردته:  گفت و داد تکان

 .فقط کرده یخ دستام. نه:  داد تکان سر

 .اینجا بیا:  گفت و کرد اشاره بود نشسته آتش به تر کنزدی که خودش کنار به هومن
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 آتـــش روي را دســـتهایش.نشســـت تـــر نزدیـــک کنـــده روي و شـــد بلنـــد خواســـته خـــدا از
ــت ــنش.گرف ــد ذه ــاعت از بع ــا س ــه ه ــی گری ــه ای ــرده ک ــود ک ــواب و ب ــد خ ــالی  آن از بع  ،خ

 فکــر تنمیخواسـ  اصـال .کنـد  فکـر  پـدرش  هــاي ضـجه  صـداي  تکـرار  و روز آن بـه  نمیخواسـت .بـود 
 توقـع  مگـر ...شـود  خیـره  آتـش  بـه  و بنشـیند  هـومن  کنـار  جـا  همـین  هـا  سـاعت  میخواست ، کند

  ؟ بود زیادي

  ؟ باشه.  آسایشگاه نرو ها شنبه دیگه:  گفت و گذاشت کناري را میله هومن

 .باشه:  گفت بعد و کرد سکوت کمی آیالر

 خاصـش  زیبـایی  ، ظـاهري  رکیـب ت ایـن  ، او بـراي  ، کـرد  نگـاه  زیبـایش  و ظریـف  رخ نیم به هومن
 ایـن  همـه  فـراي  چیـزي . بـود  حفـظ  را چهـره  خطـوط  تمـام  کـه  بـودش  دیـده  آنقـدر .نبـود  دیدنی
 درکـش  هـم  کسـی  و بـود  کردنـی  درك ، نبـود  گفتنـی  کـه  حسـی  ، بـود  نشسـته  قلبش به ظواهر

 :  گفت و کرد اخم.نمیکرد

 .تو دیدن براي کانادا از بیاد قراره خالت انگار...زدم حرف بابا با امروز -

  ؟ نادیا خاله:  گفت تعجب با و شدند درشت ها چشم ، چرخید سمتش به آیالر سر

  ؟ ببینه منو میخواد چی براي:  پرسید دوباره آیالر و داد تکان سر هومن

ــرایش!  باشــد خودخــواه میخواســت ، بگویــد را علــتش و کنــد بــاز دهــان خواســت  نباشــد مهــم ب
 هـایش  لـب ...بگیـرد  او از را بگیـرد  قـرار  آیـالر  سـرراه  یتوانسـت م کـه  هـایی  فرصـت  و انتخـاب  حق

ــم را ــرد به ــدگی ، فش ــري زن ــه بهت ــار در ک ــالر انتظ ــود آی ــا ب ــاید ام ــا ش ــود اینج ــت آرام...نب :  گف
 ؟ ببینیش نداري دوست...نمیدونم
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  ؟ میاد هم بزرگم مامان ، ندارم بهش حسی...ندیدمش ساله خیلی:  انداخت باال شانه آیالر

 .نمیدونم یعنی.نه:  نکرد نگاهش هومن

 .کرده خستم ها امتحان...مسافرت برم میخواد دلم:  گفت و کشید آهی

 :  گفت طعنه با. بود کرده پیدا حساسیت مسافرت و سفر اسم به ، ریخت فرو هومن قلب

 !  برو اون با اومد خالت میخواي -

  ؟ یچ یعنی ؟ خالم با:  گفت و کرد نگاه اخمش و هومن به آیالر

 .گفتم رو تا دو خودمون ؟ هومن چته:  گفت و زد اش شانه به. نزد حرفی هومن

 .یکم خرده اعصابم میخوام، معذرت:  گفت و کشید موهایش میان به دستی کالفه هومن

 : گفت و داد تکیه هومن بازوي به را سرش ، شدند حلقه بازویش دور ظریف هاي دست

 آسایشگاه؟ توي اتفاق واسه ؟ چرا _

 و زد چنـگ  آیـالر  حـرف  بـه  ، باشـد  راحـت  آیـالر  سـر  جـاي  تـا  شـد  متمایـل  چپ به بیشتر هومن
 :  گفت

 ...میره باد به هام زحمت اتفاق یه با ماجرا از باشی دور کردم سعی اینهمه من _

 .بزنه بهم رو االنم آرامش نمیتونه هیچی...آرومم االن من ، نیست اینطوري:  زد لبخند آیالر

 کـرد  فکـر  آیـالر ...گرفـت  قـرار  اش سـینه  روي اینبـار  آیـالر  سـر  ، کمـرش  دور نداختا دست هومن
 و  راببنــدد هــایش چشــم و بیــاورد رابــاال ســرش ، باشــد اینطــور شــان بوســه اولــین صــحنه کــاش
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ــومن ــد را او ه ــدي...ببوس ــب روي لبخن ــایش ل ــن از ه ــورات ای ــیرین تص ــش ش ــت نق ــداي...بس  ص
 : خشکاند را لبخندش هومن

 

 .مسافرت بریم نفري دو نمیتونیم دیگه ام آیالر _

  ؟ چرا:  ذهنش از کشید پر بوسیدن رویاي و آورد باال را سرش باالفاصله

 :  انداخت آیالر نکران چهره به نگاهی هومن

 مثــل چیــه، نســبتت میکــنن ســوال ببرمــت خــودم دنبــال هرجــا شــدي بــزرگ تــو ، مــن عزیــز _
 ...باشی دختربچه نیست قدیم

 بعـدش ... بـود  قـدیم  مـال  ؟ میگیـره  رو ماشـین  جلـوي  االن دیگـه  کـی  ، بابـا  بـرو :  کـرد  اخم آیالر
 .یکیه فامیلمون...برادریم خواهر میگیم هم،

 میکـرد  نگـاهش  چـپ  چـپ  کـه  هـومن  بـه  و بسـت  نقـش  هـایش  لـب  روي بـاري  شـیطنت  لبخند
 : گفت و شد خیره

 

 ؟ نمیشه ؟ چیه

 :  داد جواب هومن

  ؟ برادر و خواهر بعد...نمیکنن؟ نگاه پدرامونو اسم _

 :  زد هوا در را حرفش آیالر
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  ؟ نیستی برادرم مثل تو مگه.  دیگه آره _

 :  گفت و کرد نگاهش درونش حس دادن نشان بدون هومن چشان

 .خواهرشون نه مسافرت میرن دخترشون دوست با برادرا _

 .برو دخترت دوست با پس خب:  گفت تفاوت بی آیالر

 :  گفت و گردنش ورد انداخت دست هومن

 .دیگه دخترمی دوست تو ، خنگ _

 :  دستش زدن پس براي کرد تالش آیالر

 ...نکن ، نیستم دوستت من _

 : فشردش بیشتر و خندید هومن

  ؟ چرا اونوقت _

 :  گفت و کرد پنهان را لبخندش آیالر

 ! باشی کرده درخواست نشنیدم. داره روندي یه چیزي هر _

 :  ریخت بهم را موهایش هومن

  ؟ چی دیگه. غلطا چه _

 :  گفت و کرد مرتب را موهایش و کشید کنار را سرش

 ! همونطور ، میکردي شروع قبلیت دوستاي با چطوري. دیگه همین _
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 : کرد اخم یکباره هومن

 .بچه نکن مقایسه اونا با رو خودت جایگاه _

 :  پرسید درنگ بی و کرد نگاه صورتش به

  ؟ مگه استکج برات من جایگاه _

ــود ســوالی ، شــد اش خیــره نیــز هــومن  میترســید چــه از ، روزهــا ایــن بــود پرســیده زیــاد کــه ب
 دوســت نمیگــذارد؟ تنهــایش هرگــز بــود نگفتــه واضــح آخــر بــار مگــر ؟ اش مشــکی مــو دختــرك
 بــه بــاال از نگــاهش...کنــد تعبیــر دیگــري چیــز بــه را لــرزانش هــاي مردمــک زدن دل دل نداشــت

 لـب  و چشـمها ...خـواهش  ، سـوال  بـود  شـده  صـورتش  همـه ...آمـد  گـردش  در آیـالر  صـورت  پایین
 آیـالر  از سـریع  را نگـاهش  ، خـورد  تکـان  هـا  گرفتـه  بـرق  مثـل ...برجسـته  فـرم  خوش هاي لب...ها

 :  گفت و دزدید

 ؟ میپرسی هی چرا.من عزیز میدونی خودت _

 

ــانطور ــه هم ــدس ک ــزد ح ــالر می ــور آی ــد دلخ ــردرگم ، ش ــودش از س ــزي و خ ــه چی ــن زا ک  ذه
 شـب  آیـالر  بعـد  کمـی . نکـرد  اش دلخـورش  بـراي  کـاري  را یکبـار  همـین  ، بـود  گذشته پریشانش

 داشـت  عـذاب  و بـود  بـرزخ . کـرد  نگـاه  رفتـنش  بـه  و داد وار زمزمـه  را جـوابش . رفـت  و گفت بخیر
  ؟ بکند باید چکار نمیدانست که بود مانده کجا ،

 



یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

174 
 

ــه را هــا عکــس ــود یکــی ، کــرد رد دانــه دان ــراي ب ــا ، کاریشــان اول روز ب  روز آن...هــومن و نیمــا ب
 روي کشـید  دسـت .بگـذارد  اینسـتاگرام  در را عکـس  بـود  رفتـه  یـادش  کـه  بـود  شـده  خسته آنقدر

 بالشــت روي اشــکش ســیزدهم قطــره...خــودش کمــر دور دســتش و هــومن واضــح لبخنــد
 :  نوشت زیرش و کرد پست را عکس روز و ساعت با توجه بی...افتاد

  "  بود شنبه سه البته ي،کار روز اولین "

 بــا داشــت عکــس ، پســت هــزاران انــدازه بــه. کــرد ارســال را عکــس و کــرد تــگ را هــومن و نیمــا
 . براش هستی چی ندونی ولی باشه عکس هزارتا ؟ چی که:  کرد زمزمه.هومن

ــه ــس ب ــایی عک ــالري انته ــید اش گ ــی ، رس ــبتا عکس ــی نس ــت ب ــادرش از کیفی ــته ، م  روس نشس
ــا صــندلی  دســت روي کشــید دســت...شــاد و زیبــا لبخنــدي ، مــواج موهــایی و شــکیم لباســی ب

 لحظـه ...بیـاورد  بخـاطر  را جزئیـات  و کنـد  نگاهشـان  بیشـتري  دقـت  بـا  تـا  کرد زوم...استخوانی هاي
 چـرا ...؟ مامـان  دارم دوسـتش  چـرا : زد لـب ...شـدند  سـرازیر  شـمارش  بـی  هـا  اشـک  دوباره بعد ایی

  ؟ اصال نیستی

 صـداي . بسـت  را هـا  چشـم  در بـه  پشـت  و فرسـتاد  بالشـت  زیـر  را موبایـل  ، شـنید  که را در صداي
 زد تاییـد  مهـر  هـم  مخصـوص  بـوي  ، شـنید  اتـاق  داخـل  بـه  را پـوش  روفرشی پاهاي و در شدن باز
 انگـار  هـومن . باشـد  طبیعـی  رفتـنش  خـواب  بـه  تـا  ، بکشـد  نفـس  آرام کـرد  سـعی . هومن بودن بر

 ...آمد رفتن، صداي بعد و شده کشیده باال پتو ، بود ایستاده سرش باالي

 :  بود هومن از پیام ، لرزید موبایلش بعد دقایقی

 ".عزیزم بخیر شب.ندارم براش اسمی که جایگاهی"
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 .فشرد قلبش به را موبایل و بوسید را صفحه روي چندبار

 

 برگـه . بـود  بهریـز  همیشـگی  هـاي  سـوال  منتظـر  ، نداشـت  اسـترس  ، داد تکیـه  راحـت  صـندلی  به
 :  زد زل هومن به جدي بعد. فشرد را میز روي ساعت همیشه مثل و کرد جا به جا را ها

 دنبالش؟ رفتید روز اون _

 .بود بد حالش.بله:  آورد بخاطر را روز آن هومن

  ؟ گفت هم چیزي ؟ چرا _

ــود ایــن نگــران بیشــتر _  روز یــه و دارم رو خــودم زنــدگی مــن و تنهاســت...بگــم چطــوري...کــه ب
 .میرم

 :  گفت و داد باال را ویشابر بهریز

  ؟ بهش گفتی چی شما _

 :  شد کالفه هومن

ــی _ ــتم چ ــه ؟ میگف ــرد گری ــزد داد و میک ــت ، می ــم میگف ــی دروغ به ــتم...گفت ــت گف  دروغ به
 ...نمیذارم تنهات ، نمیگم

 :  گفت و زد گره هم در را ها دست ، داد بیرون را نفسش بهریز

 ایــن بایـد  ، دادیــد قـول  عموتـون  زن بــه شـما  کــه يروز همـون  کـه  اینجاســت مسـاله  ، ببینیـد  _
ــول ــرار و ق ــا رو ق ــی ب ــل کس ــدرتون مث ــون در پ ــتید می ــن و میگذاش ــئولیت ای  دوش از رو مس
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 تصـمیماتی  سـن،  اون تـوي  شـما  امـا  ، بـوده  کالمـی  قـول  یـه  بگیـد  شـاید ...میکردیـد  بـاز  خودتون
 زنـدگی  و مـرگ  حکـم  نبراتـو  تصـمیم  ایـن  ، اون اقتضـاي  و سـن  تـاثیر  تحـت  و گرفتیـد  احساسی

  ؟ میشید منظورم متوجه...کرده پیدا

 :  گفت دوباره اطمینان براي بهریز. داد تکان سر هومن

ــه منظــورم _ ــن در االن فرضــا ، این ــراي شــرایط ای ــه ب ــرار نفــر ی ــد ق ــدر ، بگیری ــون اینق  رو خودت
ـ  ؟ میکـنم  درکتـون  مـن ...میکنـه  غلبـه  احسـاس  بـه  منطـق  ، نمیکنید قول یه درگیر  راحتـر  ونممیت

 ؟ کنم صحبت

 :  گفت مالیم و شمرده بهریز ، داد سرتکان هم باز هومن

 حــال بــه کنــی رهــاش نمیتونســتی شــرایط اون تــوي ، نمیــدونم تــو از رو تقصــیر مــن _
ــی...خــودش ــئولیت خیل ــذیر مس ــودي پ ــوار و ب ــی...بزرگ ــی ول ــد یک ــن بای ــار ای ــزرگ ب  روي از رو ب

 ! نباید که غالبی توي رفتی تو و برنداشت متاسفانه که برمیداشت دوشت

 :  گفت و زد پوزخندي هومن

 .کرد نمیشه کاري گذشته براي. حال هر به افتاده اتفاقها این االن _

 : داد ادامه صبورانه و زد لبخند بهریز

 رو بعـدي  هـاي  توصـیه  علـت  تـا  ، بـدونی  رو افتـاده  اتفـاق  براتـون  کـه  مراحلی باید ولی ، درسته _
 .بشی متوجه

 .بفرمایید:  کرد اشاره و داد تکیه دوباره هومن
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 :  داد ادامه بهریز

 اون همـه  تـو  ، شـدید  روحـی  شـوك  یـه ...بـود  شـده  رو بـه  رو ناگهـانی  عـاطفی  خـال  یه به آیالر _
 عاشـقت  حتـی  طبیعیـه ...شـه  وابسـته  بهـت  طبیعیـه .  کـردي  پـر  بـراش  رو مـادر  و پدر داشتن خال
 !بشه

 :  گفت بهریز.شد خیره یزبهر به اخم با و خورد تکانی هومن

  بوده؟ چقدر بدنیتون هاي تماس _

  ؟ چیه منظورتون:  شد عصبی هومن

 :  پرسید دوباره خونسرد بهریز

  ؟ بوده چقدر...ها تماس قبیل این از ، بوسه ، بغل _

 :  گفت و داد تکان دست هومن

 ...کمتر البته شد بزرگتر کردم، بغلش و بوسیدمش ها وقت خیلی _

 سـن  تـوي  دختـري  هـر  بـراي  ؟ چـی  یعنـی  ، آیـالر  مثـل  دختـري  بـراي  هـا  تماس این ونیمید _
 کـه  حرفهـایی  یـا  ؟ چیـه  بهـش  حسـت  نمیپرسـه  ازت...وابسـتگی  یعنـی ...عشـق  یعنـی  ها این...اون

 ؟؟؟ نمیذاري تنهاش بگی شی مجبور

ـ  همـین  ، اش کننـده  کالفـه  هـاي  سـوال  و قـراري  بـی  ، آورد بیـاد  را آیـالر  روزهاي این  شـب  دچن
ــیش ــار...را پ ــش کن ــی ، آت ــاهش وقت ــت را جایگ ــد میخواس ــه...بدان ــز ب ــدش و بهری ــاه لبخن  نگ

 ...را او دانستن این نداشت دوست.کرد
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  درسته؟ میپرسیده:  گفت لبخند همان با بهریز

 :  گفت و داد تکیه بهریز.خورد زنگ میز روي ساعت که کند باز دهان خواست

 هــاي حـرف  ، برسـونید  حـداقل  بــه رو بـدنی  هـاي  تمـاس  هکـ  اینــه بعـدي  جلسـه  تـا  ام توصـیه  _
  ؟ باشه. ممنوع کننده امیدوار

 .ممنونم! بتونم که جایی تا:  گفت و ایستاد هومن

 .باشید داشته خوبی روز.کنید هماهنگ آیالر براي رو بعدي جلسه:  گفت بهریز در کنار

 دوسـت  را بهریـز  لـب  وير لبخنـد  و مطـب  ایـن  فضـاي  اصـال . رفـت  بیـرون  و داد تکـان  سـر  هومن
 ...را هایش توصیه حتی...نداشت

 

 .ایم آشپزخونه:  گفت بلند آیالر ، شد خانه وارد

 ، بودنـد  ایسـتاده  آشـپزخانه  میـان  سـنگ  پشـت  راضـیه  و آیـالر  و هالـه  ، رفـت  آشـپزخانه  سمت به
 تخـم  پوسـته  و غـذا  از پـر .بـود  کـاري  کثیـف  بنظـرش  بیشـتر  کـه  کـاري  حـال  در و بسته بند پیش

 :  گفت و کشید هم در ابرو...بودند آرد و رغم

  میکنین؟ دارین چیکار _

  ؟ یعنی نیست معلوم:  رفت غره چشم هاله و خندید آیالر

 دیــد هــیچ. البتــه کــرد نگــاه آیــالر بــه بیشــتر ، کــرد نگاهشــان و کــرد رهــا مبــل روي را خــودش
ــه خــوبی ــه ، نداشــت پرحــرف مشــاوران ب ــه و میدانســتند چیــزي حــال و حــس از ن ــایین از ن  و پ



یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

179 
 

 کـه  بـود  منطقـی  آیـالر  و خـودش  زنـدگی  کجـاي  ، میزدنـد  حـرف  هـا  کتاب روي از ، زندگی باالي
  برود؟ پیش خاص قوانین طبق مرتبه یک را بعدش به اینجا از باید

 ، بـود  بافتـه  را موهـایش . شـد  خیـره  آیـالر  بـه  بـاز  نیمـه  چشـمانی  با و ، داد تکیه عقب به را سرش
 لبخنــد ، آرد از بــود شــده ســفید صــورتش بیشــتر نصــف و بــود بــود بســته ســرش بــه دســتمالی
 را اش محبتــی بــی و تــوجهی بــی کــوچیکترین...بــود اش خــانگی گربــه ، دختــر ایــن. زد کمرنگــی
 ...میداد نشان واکنش و میفهمید

 بیارم؟ چاي اي؟ خسته:  شد جلب توجهش آیالر صداي با

 .بخورم کیک با نممیک صبر پختین کیک اگه:  گفت و داد سرتکان

 ...بود پیتزا خمیر ، نپختیم کیک نه:  خندید آیالر

 ریخـت،  چـاي  ، داد دسـتش  بـه  اسـتکانی  راضـیه  ، اش قـوري  و کتـري  و گـاز  سـمت  برگشـت  بعد
ــره ــی قط ــوش آب ای ــتش  روي ج ــد انگش ــت ، چکی ــان را انگش ــه و داد تک ــلوارش ب ــید ش  کش

. کــرد نزدیــک را خرمـا  کوچــک رفظـ  و گذاشــت میــز روي را سـینی .آمــد سـمتش  بــه و ،برگشـت 
 :  پرسید

  ؟ رفتی خودت امروز ؟ خبر چه کارخونه از _

 :  گفت و نشست مبل روي و کرد باز را بند پیش آیالر

 .میگشت دنبالت فقط حسابدارت...نبود خبري...رفتم نیما با _

 :  گفت و کرد نگاه بود آنها با حواسش که هاله به
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  ؟ برگشتی کی با _

 ؟ بودي کجا تو...عمو با:  گذاشت میز روي را ایشپاه آیالر

 .مونده کجا ببینم بزنم سینا به زنگ یه برم:  گفت و راشست هایش دست هاله

 :  گفت آیالر به و داد تکان سر

  ؟ هفته این میري رو ات مشاوره بعدي جلسه...داشتم کار جایی _

 :  گفت و گرفت بازي به را مویش از ایی تکه آیالر

 .برم هفته این نمیخواد دلم تشراس _

 .نرو.باشه:  داد تکان سر خونسرد

 دیگـر  ایـن  ؟ کنـد  کـم  را بـدنی  تمـاس  ، کـرد  نگـاه  سـیاه  موهـاي  بـا  درگیـر  ظریـف  هاي دست به
 و نگیـرد  را دسـتش  ، میکشـید  پـر  او بـراي  دلـش  و میکـرد  هـوس  وقـت  هـر  یعنی ؟ بود لغتی چه

  ؟ نبوسد

 . بود سوخته همانکه ، کرد نگاه آیالر گرفته باال انگشت به و نشست صاف

 گفـت  و گرفـت  آرام را آیـالر  انگشـت  و کـرد  دراز را دسـتش  ؟ نباشـد  بـدنی  تمـاس  میگفـت  بهریز
 : 

  ؟ سوخته _

 نزدیـک  لـب  بـه  را انگشـت  ، نبـود  کنـی  گـوش  حـرف  آدم کـال  ، کـرد  نگـاه  شـده  سـرخ  پوست به
 بـود  هـایی  سـال  تمـامی  بـراي  الکیتشمـ  حکـم  ، بوسـه  ایـن . نـزد  لبخندي ، بوسید تاخیر با و کرد
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 بـه  بـود  کجـی  دهـان ...اش نگرانـی  همـه  بـود  کـرده  را آیـالر  و بـود  گذاشـته  کنار را اش زندگی که
 کــه بــود جایگــاهی همــان اثبــات...بــود بریــده جــدایی حکــم برایشــان جلســه دو در کــه بهریــزي
 .داشت فرق ، بوسه این که البته و...نمیدانست را اسمش

 

 آنجــا فکــرش.  میکــرد نگــاه کلمــات بــه فهمیــدن بــدون و کــرد جــا بــه جــا تشدســ در را کتــاب
 فکـر  عشـق  بـه  فقـط  سـطحی  آدمهـاي  مثـل  ،  کنـد  زنـدگی  عـادي  ، باشـد  عـادي  میخواست.نبود
  ؟ میشد مگر اما!  هومن و نکند

 :  گفت و شد وارد هاله.برگشت عقب به در صداي با ، گذاشت کتاب میان را سرش

 .اومدن اینا عمه ؟ پایین نمیاي _

 .حوصلم بی:  گفت و کشید آهی

 :  گفت و شد تر نزدیک و بست را در هاله

  ؟ داري امتحان ؟ چرا _

 :  گفت و بست را کتاب

 ...آخره ترم دیگه...دارم هم عمومی تا چند ولی...ان عملی بیشتر که هام امتحان _

 زیـر  اختیـار  بـی . کـرد  گـاهش ن خیـره  و داد بـاال  را فـرمش  خـوش  ابـروي  ، داد تکیـه  میـز  بـه  هاله
 :  گفت و شد معذب نگاهش

  ؟ شده چیزي _
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 :  گفت و زد سینه به را ها دست هاله

 ؟ بهش نگفتی هنوز _

 :  گفت و نیاورد خودش روي به ، ریخت قلبش

 ؟ چیو _

 !  کنم تحمل نمیتونم من ؟ میاد خوشت ، بالتکلیفین اینطور _

 انگـار  میزنـد  حـرف  طـوري  هالـه  ، تاییـد  یـا  کنـد  انکـار  تنمیدانسـ  ، داد قورت را دهانش آب آیالر
 کمـی  هالـه .شـد  خیـره  اش درسـی  کتـاب  آبـی  جلـد  بـه  و انـداخت  پـایین  را سـرش ...بـود  مطمئن
 :  گفت دوباره و کرد نگاهش

 ، کـن  نگـاه  اون کـن  نگـاه  تـو  هـی  ، میخـورم  حـرص  امـا  ، میکـنم  دخالـت  دارم بگـی  شاید حاال _
 ! بجنب یکم.ارزشن با خیلی میدي دست از داري هک هایی زمان این ؟ زندگی شد

 :  گفت آرام و کرد نگاه هاله به دوباره درمانده

 .نیست کنی فکر که اونطور.  شدي متوجه اشتباه کنم فکر...ام _

 :  گفت و شد جدا میز از ، داد تکان را سرش و زد پوزخندي هاله

 .پایین بیا ، نمیخونی که درس...میدونی خودت _

 عمـو  زن بـه  چیـزي  هالـه  اینکـه  از میترسـید  هنـوز .  رفـت  بیـرون  هالـه  و داد تکـان  را سـرش  آیالر
  بدانند؟ بقیه چرا نبود مطمئن چیزي از خودش وقتی اصال.. بگوید
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ــه ــاالي کــرد جمــع را موهــایش و ایســتاد آینــه روي روب ــراق لبــی رژ و زد ریمــل کمــی. ســر ب  ، ب
 محـض  ، پوشـید  رویـش  را سـیاه  و قرمـز  چهارخانـه  بلـوز  و کـرد  تـن  بـه  سیاهی تاپ.لب برق شبیه

ــوهر خــاطر ــاد...عمــه ش ــره بی ــوس همیشــه چه ــارش و عب ــاد طلبک ــوز! افت ــه بل ــن از را چهارخان  ت
 .! بود خودش مشکل ، آمد نمی خوشش اگر عمه شوهر. بست کمرش دور و کشید بیرون

 پــذیرایی نســال در همــه بــه و رفــت پــایین هــا پلــه از و بســت نقــش لــبش روي رضــایتی لبخنــد
ــرد ســالم ــه.ک ــم محــض ب ــتن دره ــم رف ــاي اخ ــوهر ه ــه ش ــان ســر و عم ــا دادن تک ــفش ب  ، تاس

 .بگیرد تحویل  بیشتر را نیما امشب نیست بد کرد فکر و شد تر عمیق لبخندش

 

ــار ــه کن ــا عم ــت مین ــه ، نشس ــرش عم ــود بزرگت ــان ، ب ــود مهرب ــتش و ب ــت دوس ــاهی ، داش  از گ
 بیشـتري  نفـس  بـه  اعتمـاد  ، نیمـا  مـادر  بـرعکس . شـد می خسـته  اش فـامیلی  هاي بینی خودبزرگ

 لـرزش  مـریم  عمـه  کـه  همـانطور . بـود  مطـیعش  و سـاکت  شـوهر  سـر  صـدقه  از هـم  آن کـه  داشت
 زنـدگی  از تـر  قـدیمی  هـاي  زن کـه  هـایی  تـاثیر . داشـت  سـر  دو دیـو  آن از را استرسش و ها دست

ــد ــی ، میبینن ــه سازش ــد ک ــر از میکنن ــرس س ــت از و ت ــدگی دادن دس ــه زن ــان اول روز زا ک  بهش
ــه ــده دیکت ــد ش ــه بای ــر ب ــی ه ــش قیمت ــد نگه ــر در و دارن ــام آخ ــدگی زن ن ــودن زن ــان ب  رویش
 !میگرفتند نام انتخاب حق بدون هایی زن باید که صورتی در...میماند

 ؟ نه یا بود داشته انتخاب حق.کرد فکر خودش مادر به و انداخت زیر را سرش

 عمــه.داد پاســخ و زد لبخنــدي میپرســید شدانشــگاه و درس از کــه مــریم عمــه جــواب در
ــانطور ــه هم ــاهش ک ــرد نک ــردمکش ، میک ــانه روي را م ــا سرش ــه و ه ــد اش یق ــه...میگردان  کالف

 همـه  بـه . میشـنید  آنجـا  از را هـا  بچـه  صـداي  کـه  نشـمین  سـمت  رفت شد بلند و کرد عذرخواهی
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 بــود تســاک عجیبــی طــرز بــه امشــب کــه نیمــا کنــار و فرســتاد بیــرون را نفســش و کــرد ســالم
 و میخــورد چیــپس هالـه ...بــود همســرش و بزرگشـان  دخترعمــه بــا صـحبت  غــرق هــومن. نشسـت 

 و زد نیمــا زانــوي بــه. میکــرد دنبــال را اش گوشــی میــان چیــزي ســینا و میکــرد تماشــا تلویزیــون
 :  گفت

  ؟ ساکتی ؟ چته _

 :  گفت و کرد اخم نیما

 .خستم ، هیچی _

 :  زد نیشخندي

  چته؟ ، دیگه بگو _

 :  گفت و شد خم طرفش به بعد و کرد سکوت کمی انیم

 ! رعنا ، بودم باهاش بود دختره _

  ؟ خب:  داد سرتکان

 مـــن...اومـــده در رفـــیقم تـــرین صـــمیمی قبلـــی دختـــر دوســـت ، مـــن گنـــد شـــانس از _
 ...دوستم به بگه بره بعد که من سمت اومده تالفی براي عوضی نگو...نمیدونستم

 :  پرسید متعجب

 ؟ همیدف دوستت _

 .آره:  داد تکان سر ناراحت نیما
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 : گفت و شد ناراحت آیالر

  بهت؟ گفت چی واي، اي _

 : داد تکان سر نیما

 از ایـنم ...شـده  ناراحـت  بـود  تـابلو  امـا  نگفـت  چیـزي  دیگـه  ، بخـدا  نـه  گفـتم  میدونسـتی  پرسید _
 .ما ي...ت شانس

 : گفت و گرفت دندان به را لبش

  ؟ نبوده قبلیش دختر دوست مگه بعد...بده توضیح براش خب _

 : گفت و کشید پیشانی به دستی کالفه نیما

 اخـه  ، کنـه  تالفـی  خواسـته  ایـن  کـرده  تمـوم  دوسـتم  انگـار  ، درسـت  نمیـدونم  که اینه بدبختی _
ــره ــغال دخت ــو آش ــاموش گوشیش ــرده خ ــدونم ک ــه نمی ــم...زده زري چ ــدونم خونش ــدوم نمی  ک

 ...سراغش برم قبرستونیه

 :  گفت و انداخت باال ابرو آیالر

  ؟ تو شدي دوست باهاش نمیدونستی ازش هیچی _

 .بود خوشگل خیلی:  گفت درمانده نیما

 :  گفت و داد تکان سر خنده با آیالر

 ! بین ظاهر بدبخت.پس حقته _
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 :  گفت و خندید نیما

 .خیلی مهمه، خیلی ظاهر ، نمیکنی درك منو تو _

 : گفت بود نشسته کنارشان تازه که هومن

  مهمه؟ خیلی چی ظاهر _

  ؟ بگم هم رو چیش:  خندید نیما

 :  زد بازویش به آیالر

 . بگی نمیخواد _

 :زد لبخند هومن

  ؟ شما میگین چی _

 . برات میگم:  گفت شدن بلند حال در و کرد نگاه میخورد زنگ که موبایلش به نیما

 :  گفت و شد خم سمتش به هومن شد دور که کمی

  ؟ اومدي طورياین شیخی جلو _

 :  گفت و کرد اخم ، بود نیما پدر شیخی

 .خودشه مشکل نمیاد خوشش. آره _

 :  گفت  و داد تکان سر هومن

 .میدونی خودت.  باشه _
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 زد کمرنگـی  لبخنـد  ، خـودش  اهـدایی  ظریـف  گردنبنـد  روي مانـد  ثابـت  نگـاهش  ، ایـی  لحظه بعد
 :  گفت و

  ؟ بودیش ننداخته _

 :  گفت و کرد لمس را فظری پیچیده طرح آیالر

 ...میندازم ها وقت بعضی _

 :  گفت آرام و کرد نگاهش هم باز هومن

 ...میاد گردنت به...خیلی _

 شـیري  آمـدن  بـاال  و زدن قـل  ماننـد  خوشـی  ، شـد  خیـره  سـرگردانش  نگـاه  و هومن به کمی آیالر
 همـه .کـرد  کشفـرو  ، نیمـا  هراسـان  رسـیدن  بـا  کـه  شـود  سـریز  خواست و آمد باال ، جوشد می که
 : گفت زده وحشت که کردند نگاهش اختیار بی

 .گرفته آتیش کارخونه انبار _

 

 بـه  و رفـت  هـا  ماشـین  کنـار  تـا  نگـران . گذشـت  ، مردهـا  شـدن  خـارج   و دویـدن  بـه  بعـد  لحظات
 .شده چی بده خبر:  گفت هومن

 :  گفت اش کاپشن کردن تن حال در هومن

 .میشه دتسر تو برو.  نده جواب گفت چیزي شیخی _
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. کـرد  دنبـال  را هـا  ماشـین  شـدن  خـارج  سـینه  بـه  دسـت  و پوشـید  را کمـرش  دور بلوز حوصله بی
 عبـوس  همیشـه  صـورت  همـان  بـا  و میگرفـت  قنـد  آب راضـیه  از عمـو  زن ، برگشـت  کـه  سـالن  به

ــه ــه ب ــود شــده خیــره رو روب ــود همینطــور همیشــه...ب ــاراحتی و اســترس وقــت ، ب  فشــارش زود ن
 و نشسـت  کنـارش .سـوخت  نـذارش  و زار چهـره  بـراي  دلـش  کمـی .میشـد  تسـاک  و آمد می پایین
 : گفت

 .است بیمه انبار ، نباشید نگران _

 :  گفت و برگرداند را صورتش عمو زن

  ؟ واقعا _

 :  گفت و فشرد بهم را ها لب عمو زن ، داد تکان سر

 ...بود رفته یادم...میگی راست _

ــد ــا عمــه ، زد کمرنگــی لبخن ــ نکــران هــم ه ــه. شوهرهایشــان حتــی و دبودن ــدري ارث ، کارخان  پ
 هـا  خـواهر  االرث سـهم  و میکـرد  اداره را آنجـا  عمـو  عمـال  ، پـدرش  بیمـاري  وجـود  بـا  که بود شان

 اجـازه  خـودش  بـه  هیچوقـت  داشـت  کـه  کنجکـاوي  تمـام  بـا . میکـرد  واریـز  حسابشـان  به ساالنه را
 ، اسـت  زیـاد  چقـدر  ایشـگاه آس هـاي  هزینـه  میدانسـت . کنـد  سـوال  پـدرش  سهم مورد در داد نمی
 همیشـه  اش بـانکی  کـارت  و بـود  شـده  پرداخـت  تـاخیر  بـدون  ، داشـت  کـه  هـم  دیگري هزینه هر
 داشـت  دوسـت . میکنـد  انـداز  پـس  بـرایش  حسـابی  در را سـهمش  بـود  گفتـه  عمـو  یکبـار . بـود  پر

 آسـیب  کـاش  اي کـرد  فکـر  و کشـید  آهـی ...نمیپرسـید  هیچوقـت  ولـی  ، شـده  جمـع  چقـدر  بداند
 ...باشد نشده وارد کسی به جانی
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ــاعتی ــد س ــه بع ــه هم ــه ب ــتند خان ــو زن و برگش ــراي عم ــواب ب ــت خ ــودش. رف ــه و خ ــدار هال  بی
. رفتنــد بــاال بــه و کردنــد خــاموش را تلویزیــون حوصــله بــی بعــد و دیدنــد ســریال کمــی.نشســتند

 :  گفت هاله به مردد آیالر اتاق کنار

 . من پیش بیا نمیاد خوابت _

ــه ــاال شــانه هال ــدا ب ــه و ختان ــد اتــاقش ب ــه ســکوت در و نشســتند تخــت روي.آم  خیــره پنجــره ب
 مقدمــه بـی  هالــه کـه  بـود  ذهــنش در میشـناخت  کـه  نگهبانــانی نـام  مـرور  حــال در آیـالر . شـدند 
 :  گفت

 .میکنه خیانت بهم داره سینا کنم فکر _

ــت ــه زده به ــه ب ــره و هال ــی چه ــاوتش ب ــره تف ــد خی ــش ، ش ــراي نفس ــه ب ــی لحظ ــد ای ــه بن  رفت
 : گفت و داد تکان سختی به را انشده.بود

  میگی؟  اینو چرا میگی؟...چی _

 :  گفت و انداخت باال شانه هاله

ــاد _ ــه زی ــایلش ب ــت ور موب ــردم شــک بهــش ، میرف ــد ک ــار چن ــتم ب ــالش، و سرگوشــیش رف  دنب
 .کنم فکر دانشجوهاشه از. میذاره قرار یکی با فهمیدم

ــن بهــت از گذاشــت، قلــبش روي را دســتش آیــالر ــی و خبــر ای ــه تفــاوتی ب  میکــرد فکــر کــه هال
 : گفت و کشید موهایش میان دستی. بود شده گیج ، است رفتن فرو شوك در شبیه بیشتر

 ...باشه سوءتفاهم شاید...نمیکنی؟ اشتباه _
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 :  گفت آهسته. شد عمو زن شبیه بسیار حالت این در و داد تکیه دیوار به را سرش هاله

 ماشــینش ســوار کــه بــود مانتــال ســانتی دختــر یــه دیــدم کــه جــایی تــا ، نمیــدونم  اینــو دیگــه _
 ...میرسوندش برمیگشت و شاپ کافی میرفتن باهم میشد

 : گفت ناراحتی با. بگوید باید چه نمیدانست اصال ، نداشت گفتن براي حرفی

  ؟ آخه مطمئنی تو _

 :  داد تکان سر هاله

ــا بــود شــده _  مشــکوك اینقــدر مــنم و یگفــتم مــن بــه ولــی بزنــه چیــزي حرفــی شــون یکــی ب
 قلــب یــه ایــنم.  بــود رفتــه اش صــدقه قربــون دختــره! کــردم چــک اینستاشــو دایرکــت نمیشــدم،

 . بود فرستاده براش

 دلـداري ...بـود  سـخت  هالـه  مثـل  آدمـی  بـه  دادن دلـداري . داد تکیـه  دیـوار  به خسته و کشید آهی
 . بود سخت کال ، تلخ شرایط این در دادن

 :  پرسید بعد و کرد سکوت کمی

  ؟ کنی چیکار میخواي حاال _

 :  لرزید کمی هاله صداي

 از نگـرانیم ...خـودش  نیسـت  مهـم  بـرام  البتـه ...میکنـه  سـاقطش  هسـتی  از بگـم  بابـا  بـه . نمیدونم _
 ...ایه دیگه چیز
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 زده، حلقـه  چشـمانش  در اشـک  شـد  متوجـه  زده حیـرت  آیـالر  ، کـرد  جـدا  دیـوار  از را سرش هاله
 :  گفت و آیالر به شد خیره

 .آیالر ام حامله _

 حـس  را خـودش  چشـم  سـوزش  و کـرد  نگـاه  هالـه  گونـه  روي غلطـان  اشـک  شـفاف  قطره به آیالر
 .کرد

 

 زیـر  را انگشـتش  هالـه  ، رسـید  نمـی  ذهـنش  بـه  حرفـی  و بـود  نشسـته  هالـه  روي بـه  رو همانطور
 :  گفت و کشید پلک

 ...میگم تو به چرا نمیدونم _

 :  گفت و گذاشت هاله ستد روي را دستش ، نشد ناراحت

 ...حداقل بگو هومن به _

 : کرد نگاهش هاله

  ؟ میکنه برخورد بابام از بهتر اون _

 :  داد تکان سر آیالر

 نـذاره  فرزنـدي  و پـدر  حـس  شـاید  خـب  ولـی  منطقیـه  هـم  عمـو  بنظـرم  گرچه ، منطقیه هومن _
 .مطمئنم منطقیه هومن ولی.بگیره تصمیم درست

 :  زد لب هاله
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 ...میشناسیش هترب تو _

 : پرسید مردد و فشرد بهم را هایش لب

  ؟ کنی چیکار میخواي حاملگیت...براي _

 :  گفت لرزان ، ریختند فرو صورتش روي دوباره ها اشک

 بچـه  بـود  قـرار  اگـه  ؟ اینطـوري  چـرا  ، االن چـرا  نمـیفهمم .کـرده  سـخت  کـارمو  همین...نمیدونم _
  شم؟ یتاذ اینطوري و بفهمم باید چرا بیاد ایی

 پـاك  را هـا  اشـک  هالـه ...فشـرد  بیشـتر  را دسـتش  و داد دسـتش  بـه  دسـتمالی  ، کشـید  جلـو  آیالر
 :  پرسید و کرد

 ...نمیتونم...من میگی؟ هومن به تو _

 :  داد تکان سر آیالر

 .نباش چیزها این نگران... میگم _

 :  زد کمرنگی لبخند و تخت روي کشید دراز هاله

 .تو به میسپرم رو هومن به مربوط مسائل _

 روي. رفـت  بخـواب  تخـتش  روي هالـه  بعـد  سـاعتی .شـد  بلنـد  تخـت  روي از و کـرد  تاییـد  لبخند با
 میـزد  حـرف  دختـر  آن بـا  رفـت  مـی  بایـد  شـاید  ، میکـرد  نگـاه  بیرون به افکارش غرق میز صندلی

 دســت از را چیــزي چــه میکــرد متوجــه را ســینا بایــد شــاید بــردارد، زندگیشــان ســر از دســت تــا
 ! میشد خنک کمی هم دلش و شاید ، صورتش به میزد سیلی یک ، دهدمی
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 را بـافتش .  بـود  شـب  نیمـه  سـه  ، انـداخت  سـاعت  بـه  نگـاهی  ، شـد  بلنـد  ، حیـاط  در شـدن  بـاز  با
 و هــومن و ســینا. کــرد بــاز را خانــه در و شــد ســرازیر هــا پلــه از و پوشــید لبــاس روي و برداشــت

 :  گفت آرام عمو.شدند داخل خسته و ریخته بهم ظاهري با عمو

  ؟ جان عمو تو بیداري _

 :  گفت و داد تکان سر

 بیارم؟ براتون میخواین چیزي _

 :  گفت و آورد باال را دستش عمو

 .عزیزم بخیر شبت...فقط بخوابم میرم من _

 :  گفت که کرد نگاه هومن به

 هست؟ چاي _

 روي کـه  سـینا  بـه  و زد را سـاز  يچـا  دکمـه  افتـاد،  راه آشـپزخانه  سـمت  بـه  و داد تکـان  سـر  آیالر
 صـورت  و مشـکی  موهـاي  ، میـزد  بزرگتـر  هـومن  از کمـی . کـرد  نگـاه  مینشسـت  آشپزخانه صندلی
ــا و جــذاب  جلــب خــودش بــه را هــا خیلــی توجــه حتمــا و بــود دانشــگاه اســتاد...داشــت نمکــی ب
 زنـدگی  ریشـه  بـه  تیشـه  اینطـور  آدمهـا  چـرا ...شـود  گرفتـه  نادیـده  که نبود زنی هم هاله اما...میکرد

 میزدند؟ شان

 روي را جـوش  آب و برداشـت  سـینا  بـه  کـردن  نگـاه  از دسـت  سـاز  چـاي  شاسـی  پریـدن  صـداي  با
 هــا چــاي.انــداخت ســینک فلــزي ســبد درون و داد تکــان کمــی ، ریخــت ایــی کیســه هــاي چــاي

 : کشید هم در ابرو هومن. نشست هم خودش و گذاشت رامقابلشان
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  ایه؟ کیسه _

 :  نشست سینه به دست

 .عزیزم شبه نصفه سه ساعت _

 :  خندید خسته هومن

 .کردي شرمندمون واقعا.  عسلم برم قربونت _

 :  پرسید سینا و زد لبخندي

  ؟ خوابیده هاله _

 :  نزند حرف طلبکار کرد سعی و داد راباال ابرویش

 !  نبود خوب حالش. بله _

 :  کشید هم در ابرو سینا

 داشت؟ سرگیجه ؟ چرا _

 :  گفت و شد بلند و نوشید را چاي از کمی سینا ، داد تکان سر مردد

 ...بزنم بهش سر یه برم من _

 :  گفت آیالر که برگشت

 .منه اتاق _

 ...میکرد اشتباه هاله شاید.کرد نگاه شدنش دور به غم با آیالر و داد تکان سر سینا
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 :بود متعجب ، سربرگرداند هومن صداي با

  میکنی؟ نگاه چی به _

 : گفت و کشید آهی

  ؟ کارخونه شد چی ؟ خبر چه ، هیچی _

 : داد تکیه هومن

 ...بندي بسته وسایل و ها کارتن انبار یعنی.سوخت یک انبار درصد هفتاد _

 : نالید و گذاشت دهان روي دست آیالر

  نشده؟ چیزیش کسی چی؟ آدما _

 ...رستانبیما بردنش داشت سوختگی یکم نگهبانا از یکی:  داد تکان سر هومن

 ...بود افتاده امشب دنیا بد عاي اتفاق همه ، بگوید چه نمیدانست ناراحتی از

  ؟ میده بیمه حاال _

 :  گفت و داد تکان سر هومن

 برقــی جعبــه اتصــالی از احتمــاال گــرفتیم، هــم رو نشــانی آتــش گــزارش میــاد، مــامورش فــردا _
 ...خستم خیلی...نگهبانه بیمارستان کاراي دنبال برم باید هم فردا...بوده چیزي

 هـاي  مـژه  و بـود  شـده  سـیاه  کمـی  صـورتش . شـد  فشـرده  قلـبش  و کـرد  نگاهش ناراحتی با آیالر
 :  گفت و شد بلند ، گرفت دلش...لرزید می خستگی از خرماییش
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 .بخواب و بگیر دوش برو _

 .مرسی.چسبید خیلی:  شد بلند و برداشت را چاي لیوان و داد تکان سر هومن

ــالر ــ آی ــینا وانلی ــم را س ــینک در ه ــت س ــومن.گذاش ــتش ه ــد روي را دس ــرق کلی ــت ب  و گذاش
ــه را دســتش ــرواز ، گرفــت طــرفش ب ــه کــرد پ  و نشســت اش شــانه دور هــومن دســت.ســمتش ب

 :  گفت آرام. کرد خاموش را چراغ

 .کمکت میام منم فردا _

 : زد لبخند خسته هومن

  فسقلی؟ کجا بیاي تو _

 : کرد ساختگی اخمی

 .میام _

 :  گفت آهسته هومن ، اتاق در ارکن

 .پایین میرم من ، بخواب من اتاق بیا برده خوابش اتاقت توي هاله اگه ببین برو _

 : زد لب

 .میخوابم خودم اتاق کاناپه روي بود اونجا اگه _

 :  داد تکان سر هومن

 .بدم بهت تختیو رو بیا پس _
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ـ  رو هـومن .شـد  وارد دنبـالش ...کـرد  باز را اتاقش در  ، گرفـت  سـمتش  بـه  و کشـید  را ضـخیم  یتخت
 :  پرسید آیالر

  ؟ بخوابی میخواي _

 :  گفت و کرد نگاهش کمی هومن

 ...بکشم نخ یه میخوام

ــد ــه و زد لبخن ــمت ب ــالکن س ــد راه ب ــت. افتادن ــین روي را موک ــداخت زم ــت و ان ــوا.نشس ــرد ه  س
ــا هــومن.بــود  و پیچیــد خــودش دور را دیگــرش ســر.انــداخت دوشــش روي و آمــد نــازکی پتــوي ب
 مشـام  بـه  بـراي  کشـید  نفسـی  اختیـار  بـی  ، آمـد  کـه  فنـدك  صـداي . نشسـتند  دیوار به داده تکیه

 :  گفت و زد اش بینی به هومن...داشت دوست که ایی رایحه کشیدن

 ! نکش بو عمیق اینقدر گفتم صدبار _

 :  فتگ و هومن تماشاي به رو گذاشت آنها روي را سرش و آورد باال را زانوها همیشه مثل

 ...میاد خوشم _

 :  کرد نگاهش هومن

  ؟ شده بحثشون ؟ بود چش هاله ؟ میکردي نگاه اونطوري رو سینا چی براي امشب _

 :  خندید

  ؟ رو اینا تو میفهمی کجا از _

 :  زد لبخند هومن
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  ؟ آره...تو خنگی از _

 :کشید نفسی

 .نکردن بحث نه _

 هـومن .میـزد  حرفـی  نبایـد  امشـب  شـاید ...گفـتن ن و گفـتن  بـین  مانـد  ، کـرد  نگـاهش  عمیق هومن
 :  گفت و کرد نگاه هومن انگشتان میان سیگار به...داشت نگرانی کافی اندازه به

 .یکم بکشم منم بده _

 :  گفت و سیگار از گرفت دیگر کامی ، نکرد اخم هومن

 .بخواب برو.  خوابته وقت _

 :  گفت معترض

 .بکشم میده بهم بابنا دوست یه یجا میرم بکشم نذاري اگه _

 :  گفت خونسرد همانطور هومن

 .نابابت دوست با میکنی بیجا تو _

 : گفت مصرانه

 .کنی منع منو نداري حق میکشی داري خودت وقتی _

 : گفت و داد بیرون صورتش میان را دود و شد خم طرفش به کمی هومن

  ؟ حرفیه ، نداري حق تو ، میکشم من _
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 :  گفت و رفت باال آیالر ابروي

 .زورگو _

 نبـود  چیـزي  انگـار ...ارزش بـی  و بودنـد  پـوچ  هـا  نبایـد  و هـا  بایـد  همـه  انگـار  ، نزدیک فاصله آن از
 ، نمیریخـت  بهـم  چیـزي ...میشـد  تـر  شـیرین  چیـز  همـه  ، میبوسـیدش  اگـر  انگـار  و خودشـان  جز

  میشدند؟ عاشق نباید چرا ؟ میشد چه مگر اصال

 از ، نشسـت  تـنش  بـه  لـرزي ...کـرد  نگـاه  رو بـه  رو بـه  و دکـر  نزدیـک  لـب  به سیگاررا دوباره هومن
 :  گفت و کرد خاموش را سیگار هومن. شد جمع خودش در...سرما یا بود ناامیدي

 .تو برو.میخوري سرما _

 هـومن  بـه  را خـودش  میخواسـت،  بیشـتر  را چیـز  همـه  ، میشـود  تـر  احساسـاتی  هـا  شب کرد فکر
 :  گفت و کرد نزدیک

 ...بعد بشینیم یکم _

 ...جان آیالر:  گفت آرام هومن

ــزد حرفــی ــه چســباند را خــودش و ن ــرش ، هــومن ب ــانه روي کــرد کــج را س  گــرم و اش ش
 دور انـداخت  دسـت  و کشـید  اش شـانه  روي را پتـو  ، شـد  تسـلیم  هـومن  کـه  نکذشـت  زمانی...شد

 .نشست لبش به لبخندي...کرد حس موهها روي را اش بوسه ، بعد لحظاتی و اش شانه

 

 تخیـل  ، ایـی  بوسـیده  را آنهـا  تـو  و موهـایم  میـان  دارم هـایی  لـب  میکـنم  فـرض  ، ندارد یاشکال "
 "هستم آغوشت در وقتی میشوم الخلقه عجیب من ، ندارد مرز و حد که
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 کـه  اسـی  ام اس بـود  هالـه  درگیـر  فکـرش  ، بـود  ندیـده  حسـابی  و درسـت  را هـومن  بـود  روز چند
 هــومن بــه.نــزد حرفــی هــم هــومن بــه و کنــد شفرامــو را چیــز همــه کــه بــود زده روز آن فــرداي
ــزي ــت چی ــا نمیگف ــت ام ــه نمیتوانس ــا حــال آن در را هال ــذارد تنه ــه...بگ ــده ب ــی رانن  آدرس تاکس

 :  داد اس ام اس برایش. کرد حساب دربست و داد را هاله خانه

  ؟ داروخانه یا ایی خونه -

 .ام خونه:  داد جواب بعد دقیقه چند

 .اونجا میام دارم:  نوشت

 بـود  پـنجم  طبقـه  هالـه  خانـه  ، افتـاد  راه هـا  پلـه  طـرف  بـه  درمانـدگی  با رسید وقتی. نیامد جوابی
 بـه  وقتـی ...نمیشـد  آسانسـور  سـوار  تنهـا  حـداقل .داشـت  تاریـک  تنـگ  فضـاي  و آسانسـور  فوبی او و

 کنــار در جلـوي  از هالـه .نداشـتند  قـدرت  زانوهـایش  و آمــد نمـی  بـاال  نفسـش  ، رسـید  هالـه  واحـد 
  : گفت و رفت

 .تو داري هایی ترس چه -

ــه ــر از را مقنع ــید س ــد و کش ــس چن ــق نف ــا کشــید عمی ــه.شــود آرام ت ــوان هال ــابلش را آب لی  مق
 :  گفت و گذاشت

  ؟ اومدي دانشگاه از -

ــی.نشســت شــیک و مــدرن کاناپــه روي و داد ســرتکان  آشــپزخانه بــه هالــه ، خــورد آب کم
 دوســت را هالــه خانــه ، انــداخت نآپارتمــا مــدرن نهایــت بــی و شــیک فضــاي بــه نگــاهی.برگشــت
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 بودنـد  خـالی  و بـزرگ  فضـاها .بـود  شـده  پیـده  داخلـی  دکوراسـیون  هـاي  مجلـه  روي از انگار.داشت
 ...همیشه داشت سردي حس زیبایی تمام با...مشکی و طوسی و سفید ، ها رنگ ترکیب و

 

 و هـاي  ثلـث م از ترکیـب  بـود  هـایی  طـرح  ، کـرد  نگـاه  ایـی  شیشـه  شـومینه  باالي بزرگ تابلوي به
 ...میکرد تداعی برایش را خشونت ، میکرد درك طوري را مفهومش ، پایان بی هاي طوسی

 : گفت و انداخت پا روي پا کرد،هاله نگاه بود نشسته مقابلش که هاله به

  ؟ ورا این از _

 :  گفت و فشرد بهم را هایش لب

  سینا؟ به نگفتی بارداریتو _

 : گفت کوتاه هاله

 !نه _

 :  گفت مهمقد بی

 شی؟ مطمئن حداقل کنم جویی و پرس یه برم من میخواي _

 :  گفت متعجب هاله

  ؟ بزنی حرف دختره با ؟ تو کجا بري.اصال نه _

 : داد تکان سر
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 ... باشه سوتفاهم شاید...چیه جریان شیم مطمئن آره _

 :  گفت و شد خم جلو به هاله

  چیه؟ تفاهم سو... قلب و بوس و بود صدقه قربون ، دیدم من که چیزي _

 :  پیچاند بهم را ها دست

 ! شده درگیر سینا شده پیله اینقدر شاید.فقط باشه اون طرف از شاید _

 : انداخت باال شانه هاله

 زنــدگی سـینا  بــا.آیـالر  مینـدازم  رو بچــه مـن .شــده تمـوم  مـن  بــراي یعنـی  شــده درگیـر  وقتـی  _
 .کردم فکرامو.نمیکنم

 هـا  راحتـی  ایـن  بـه  زنـدگی  یـک  فروپاشـی  دیـدن  امـا  میگفـت  سـت در هالـه  شاید ، ریخت قلبش
 :گفت ناراحتی با...دارد بدي عواقب چه میدانست خودش فقط...نبود هم

 کـه  تـو ...اسـت  دیگـه  چیـز  جریـان  واقعـا  شـاید  بـزنم،  حـرف  دختـره  ایـن  با یطوري برم من بذار _
 .نشی پشیمون حداقل گرفتی رو تصمیمت

 : زد پوزخندي هاله

  اینا؟ و بیاد در اش گمشده خواهر مثال ، هاست فیلم مثل يکرد فکر _

 : شد آویزان هایش لب

 ...وسط این هست بچه یه ولی نه _
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 :  گفت و داد تکیه کاناپه پشتی به را سرش هاله.شدند خیره بهم سکوت در دو هر

  ؟ کنی پیداش چطوري ؟ کنی چیکار بري میخواي مثال _

 :  گفت و شد حالخوش بود شده جلب کمی اینکه از

ــماره _ ــردار رو اش ش ــی از ب ــینا گوش ــد ، س ــرم بع ــگاه دم می ــه آموزش ــره ک ــداش...می ــنم پی  میک
 ...باالخره

 : کشید موهایش میان دستی کالفه هاله

 ! باش مواظب.هومن با نندازي در منو ولی باشه _

 ، دآمــ دنبــالش هــومن کــه ظهــر از بعــد. داد تکــان ســر و نشســت هــایش لــب روي تلخــی لبخنــد
 : زد لب و فشرد را هاله دست

 .بده خبر من به شد چیزي ، باش خودت مواظب _

 خـودش .بـود  گرفتـه  بـدجور  دلـش  آمـد  مـی  پـایین  کـه  هـا  پلـه  از. زد لبخنـد  و داد تکان سر هاله
 ...بیاورد در سینا کار از سر چطور باید نمیدانست هم

 

 ذهـن  در را نظـرش  مـورد  ايهـ  راه سراسـیمه  ذهـنش . نشسـت  و کـرد  تـوجهی  بـی  سالم هومن به
 زود هنـوز . کـرد  نگـاه  موبـایلش  بـه  و کشـید  نفسـی ...تـرس  بـا  همـراه  اما داشت هیجان.میکرد مرور
 نگـاهش  و آمـد  بیـرون  فکـر  از هـومن  صـداي  بـا ...داشـت  اسـترس  امـا  بدهـد  خبـري  هالـه  که بود
 ...میزنم حرف باهات دارم ؟ تو کجایی:  گفت معترض هومن.کرد
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 :  گفت و زد کمرنگی لبخند

  ؟ گفتی چی.نبود حواسم ببخشید _

  ؟ بود کجا حواست:  کرد اخم هومن

 :  گفت و خندید

  ؟ وقته چند...بخوریم پیتزا نبردي منو هست وقتی چند اینکه به بود رفته حواسم _

 : گفت و کرد نگاه جلو به هومن

  ؟ بود چطور هاله _

 .رسوند سالم.بود خوب:  گفت عادي

 داره؟ سینا با مشکلی ؟ من به ینمیگ شده چیزي _

 : گفت تاخیر با و کرد جذاب رخ نیم به نگاهی

 .بود حوصله بی منم بنظر.باشه شده بحثشون یکم...شاید نمیدونم، _

 : پرسید خودش بعد کمی ، نزد حرفی هومن

 میکنن؟ عملش ؟ شد چی بیمارستان راستی _

 :  گفت دلخور هومن

  ؟ بود یادت ا _

 : گفت و داد باال را ابرویش



یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

205 
 

 ؟ شد چی حاال...شد پرت حواسم ، بود یادم بخدا _

 .فردا ، میکنن عملش اره:  کشید آهی هومن

 : گفت و کشید را هومن استین به چسبیده نخ

 ...نشد بدتر شکر رو خدا میشه خوب _

 بلــوز نــخ و اورد بــاال را هــومن دســت مــچ ، نمیشــد جــدا نــخ.کــرد تاییــد و داد تکــان ســر هــومن
 :  گفت و کرد بررسی دقت با را یبافتن

  ؟ شد چی بیمه _

 آیـالر  بـه  نگـاهی  هـومن .میشـد  بـاز  پیـراهن  ظریـف  بافـت  میکشـیدش  اگـر  ، بود اعصباش روي نخ
 :  گفت و کرد

 ...نیست مهم خیلی ولی ، نمیشد شاملش مقواها و ها کارتن البته ، نداره مشکلی بیمه _

 :  گفت تعجب و خنده با منهو ، گرفت دندان به را نخ قرار بی آیالر

 ؟ میکنی چیکار _

 : گفت و آورد بیرونش دهانش از شد، کنده نخ

 .بلوزت میشد شکافته میکرد گیر یجایی _

 و شــد متوقــف ماشــین...کشــید آیــالر گونــه بــه را آمــده بــاال دســت همــان و زد لبخنــدي هــومن
 گفـت  و برگشـت  هـومن  طـرف  بـه  هیجـان  بـا  رسـتوران  اسـم  دیـدن  با و کرد نگاه رو پیاده به آیالر

 : 
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 ...بخدا عاشقتم...اینجا اومدي _

 :  گفت رستوران هاي پله از رفتن باال حال در ، شدند پیاده و خندید هومن

  ؟ نه ، میکنه پیدا معنی برات عشق ، میاد وسط که غذا پاي _

ــالر ــد آی ــق ، زد لبخن ــه عش ــرایش همیش ــک ب ــر ی ــت تعبی ــم آن و داش ــارش ه ــتاده کن ــود ایس . ب
 .شدند رستوران وارد و کرد حلقه هومن بازوي دور را دستش

 

 : گفت  و برید چاقو با را استیک هومن ، چرخاند دار خامه پاستاي میان را چنگالش

 ؟ نه ، شده کم مقدارش اما خوبه کیفیتش _

 : گفت خندان و داد تکان سر آیالر

 .ندارم نظري هیچ من _

 :  گرفت آیالر طرف به را هشد بریده استیک تکه و زد لبخند هومن

 ...بیا...شکمو _

ــالر ــانش آی ــو را ده ــرد جل ــال و ب ــه را چنگ ــدان ب ــت دن ــومن ، گرف ــا ه ــذت ب ــه ل ــایش ب  تماش
 بـه  ، میکـرد  بخـش  لـذت  را کنـارش  خـوردن  غـذا  همـین  و داشـت  دوسـت  اغلب را غذاها...نشست
 روي همیشـه  هـم  نیمـا  کـه  داشـتنی  دوسـت  خصوصـیت  یـک ...نمیـزد  غـر  و نمیگرفت ایراد چیزي

 .سیب و فقط را ماهی تن و کوبیده ، فقط بود غذا چند ، میکرد تاکید آن

 :  گفت و کرد نگاه غذایش مانده نیمه به آیالر
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 .مرسی...بود خوشمزه خیلی...بخورم نمیتونم دیگه _

 :  گفت و جلو به شد خم آیالر ، بیاورد را صورتحساب کرد اشاره گارسون به و داد تکان سر

 ...میخورم شب ، مونده خیلی ؟ ببرم شو بقیه _

 .کرد ظرف درخواست بود آورده را صورتحساب که گارسونی از و گفت ایی باشه هومن

 دیـدن  از هـومن .بـود  گرفتـه  محکـم  را دار در آلومینیـومی  ظـرف  آیـالر  ، آمدنـد  مـی  بیـرون  وقتی
 ، نخـوري  ینزمـ  بـاش  مواظـب :  گفـت  و رفـت  راننـده  در طـرف  بـه  ، گرفـت  اش خنده صحنه این

 ...نبرده ماشین ، دوستش دفتر رفته ، بابا دنبال بریم

 را سـرش  و آمـد  بلنـد  بـوق  چنـد  صـداي  ، گرفـت  در دسـتگیره  بـه  را دسـتش  و داد سرتکان آیالر
 ، میگرفــت ســبقت ماشــین چنــد از پهــن خیابــان میـان  از ماشــینی.خیابــان طــرف بــه گرفــت بـاال 
 سـمت  ماشـین  و ریـل  گـارد  بـه  همزمـان  و کنـد  رد تنتوانسـ  را اخـري  ماشـین ...میزدنـد  بوق بقیه

 چرخیـد  خـود  دور بـه  دومـی  ماشـین  ، ثانیـه  از کسـري  در ، شـد  چـه  نفهمیـد  ، خـورد  اش راستی
ــال در و ــرتش کم ــه حی ــمت ب ــا س ــد آنه ــه ، آم ــن هم ــا ای ــر در ه ــک از کمت ــه ی ــاق دقیق  اتف

 ، آمــد طــرفش بــه چرخــان ماشــین و بکشــد کنــار را خــودش نتوانســت هــومن کــه آنقــدر...افتــاد
ــی  ضــربه ــه ای ــالر و خــورد خودشــان ماشــین ب ــه زده وحشــت آی  محکــم صــداي...رفــت عقــب ب
 کنـد  درك نمیتوانسـت  هنـوز  آیـالر  و دویدنـد  شـان  سـمت  بـه  ایـی  عـده  ، آمد دیگر هایی برخورد

 پـرت  زنـی  ، گذشـته  از کمـی  ، فـیلم  مثـل  میشـدند  عـوض  بـرایش  هـا  صـحنه ...افتـاده  اتفاقی چه
ــده ــان ش ــمان می ــی ، آس ــال کم ــرف ، ح ــر ط ــین دیگ ــده در ، ماش ــده کن ــومنی و ش  کــه ه

 پاهـایی  بـا ...نـدارد  امکـان  چیـزي  همچـین  کـرد  فکـر  و گذاشـت  دهـان  روي را هـا  دسـت ...نمیدید
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:  پرسـید  کسـی ...شـده  خـم  زانـویی  خـاکی،  شـلوار ...کشـاند  ماشـین  دیگـر  طرف به را خودش لرزان
  ؟ ایشونی با شما

ــر یــک ــر نف ــس درخواســت دیگ ــ اورژان ــوتر...ردک ــرت کفــش...میترســید...نرفــت جل ــار شــده پ  کن
 خـانم ...آقـایی؟  ایـن  بـا  شـما  خـانوم :  گفـت  دیگـر  بـار  صـدا ...میکوبید قبلش...شناخت می را خیابان

 ...دقیقه یه اینجا بیا

 ، میدیـد  هـوا  و زمـین  میـان  معلـق  را مـادرش  و میکشـید  سـوت  مغـزش  ، رفـت  جلـو  کمـی  لرزان
ــین روي شــده پخــش خــون ــا را ســرش...زم ــان شــدت ب ــدون زد هــق و داد تک ــه ب  صــدایی...گری

 مــی را اســمش هــم بــاز ، زد هــق دوبــاره و زد زانــو هــومن کنــار زمــین روي ، میخوانــد را اســمش
 خـورد  صـورتش  بـه  ایـی  ضـربه  ، داد تکـانش  کسـی ...زمـین  روي بـود  خـون  فقـط  تصویر اما شنید

 کـم  و شـدند  کمرنـگ  میقـدی  هـاي  تصـویر  کشـیدش،  حـال  دنیـاي  بـه  و کرد عمل شوك مثل که
 تکـان  دیگـر  بـار ...کـرد  حـس  خـودش  هـاي  شـانه  روي را هـایش  دسـت  و دید را هومن صورت کم

 بـود  پریـده  صـورتش  رنـگ  ، بـود  کـرده  عـرق  هـومن ...شـنید  را اطـراف  صـداهاي  کـم  کـم  و خورد
 میشـنوي ...خوبـه  حـالم  مـن  عزیـزم  آیـالر ...جـان  آیـالر :  داد تکـانش  بـاز ...میـزد  صدا را اسمش ولی

 ...عزیزم ، آیالر ، سالمم ببین ، خوبم ؟

 ، بـود  کـرده  دراز را پاهـایش  ، خودشـان  ماشـین  بـه  بـود  داد تکیـه  هـومن  ، کـرد  نگـاه  اطرافش به
 .خانم اونطرف برو:  کرد اشاره آیالر به و زد زانو کنارشان سفیدپوش مردي...فقط بود خاکی

 : گفت و چسبید محکم را دستش هومن

 ...شده شوکه ، آقا منه با _
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 بیـا : کـرد  اشـاره  سـرش  پشـت  شخصـی  بـه  و کـرد  نگـاه  گـردانش  حدقه در چشمان به نکاهی مرد
 ...برس خانم این به

ــدش دیگــري دســت ــان را صــورتش ، چرخان ــایش دســت می ــر و گرفــت ه ــایین را چشــمش زی  پ
ــویش از بغــض ، وحشــت از میکشــید ســوت هنــوز مغــزش... کشــید  راحــتش و نمیشــد خــارج گل
 :  کرد صدایش دوباره هومن ، کند چک را هومن خودش شود بلند ستمیخوا...نمیکرد

 ...خوبه حالم من ، قربونت آیالر _

ــاري مــرد ، داد تکــان ســر ــرد بکــار اصــطالح چنــد اش کن ــراي را برانکــارد ، ب ــد هــومن ب  و آوردن
ــود نرســیده ، افتــاد راه بــه بــود کرفتــه را هــومن دســت کــه همــانطور...کردنــد بلنــدش  ماشــین ب
 ...رفت حال از و رفت سیاهی چشمانش و آمدند کش صداها ، کشید سوت دوباره ،سرش

 

 :  گفت و درد از گرفت دست به را سرش 

 .خوبه حالم ، میکنه درد سرم فقط _

 نخورده؟ که جایی به:  پرسید جوان دکتر

 .نه:  گفت کالفه

 : کشید نبضش کرفتن و مچش از دست دکتر

ــردردت _ ــس س ــاال پ ــراي احتم ــار ب ــبی فش ــوکه و عص ــکن ، ش ــو زدن مس ــرمت ت ــر االن س  بهت
 .میشی
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 .بده فشار رو اینجا:  گفت و گذاشت دست روي را پنبه و کشید بیرون را سرم سوزن

 :  زد لبخندي دکتر.شد یلند سریع و داد فشار

  داري؟ عجله اینقدر بري میخواي کجا _

 : گفت و کرد صاف را مانتویش

 .دیده صدمه تصادف توي پسرعموم _

 ؟ بود خورده ضربه زانوش اونکه ؟ بود کدوم:  کرد نکاهش دکتر

 .آي آر ام بردنش ، بیا:  گفت و شد بلند دکتر ، داد سرتکان

 ...وقتی بود خوبه حالش:  پرسید ناراحت

 خـوبی :  پرسـید  و گرفـت  آغوشـش  در عمـو . گذاشـت  تمـام  نیمـه  را حـرفش  ، نیمـا  و عمو دیدن با
  ؟ شده چی ؟

 ...کنم فکر شکسته پاش...هومن به خورد ماشین یه بودیم خیابون کنار:  دکر بغض دوباره

 و صـندلی  روي نشـاندش  و کشـید  را بـازویش  نیمـا .رفـت  پـذیرش  طـرف  بـه  و داد تکـان  سـر  عمـو 
 : پرسید

 ؟ نشد چیزیت تو _

 ، خیابونــه وســط ماشــینش ؟ گفــت شــما بــه کــی ، کــردم غــش احمقــا مثــل:  گفــت نــاراحتی بــا
 .ماشینه توي هامونم کیف
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 : گفت آرامش با نیما

 .نباش نگران ماشین سراغ رفت سینا بهمون زد زنگ هومن خود _

 حــالش و داشــت دوران ســرش کمــی هنــوز ، اســترس از فرســتاد بغــل زیــر را دســت و داد تکیــه
 پــرت بیــرون کفــش و هــومن خــاکی شــلوار تصــور...میســوزاند را اش معــده اســترس. نبــود خــوب
 نداشــت ،دوســت ببینــد خیابــان کــف نشســته را هــومن نداشــت ســتدو.میــداد عــذابش اش شــده

 محکـم  را سـرش ...شـود  گذاشـته  لعنتـی  برانکـارد  آن روي نداشـت  دوسـت  ، باشـد  خـاکی  شلوارش
ــا داد تکــان ــد کنــار هــا تصــویر ت ــایقی...هــا چشــم از برون  بخــش در از روان تخــت وقتــی بعــد دق

 کنــار بــه را خــودش عمــو.نداشــت ایســتادن تــوان ، دیــد را هــومن و آمــد بیــرون بــرداري عکــس
  شکسته؟ کجات شد چی چطوري؟:  پرسید و رساند تخت

 : داد تکان را دستش هومن

 زخمـی  بـدنش  و دسـت  ، رفـت  حـال  از خیـابون  تـوي  ؟ بابـا   کـو  آیـالر  ، شکسـته  زانـوم  کشکک _
 ...شده

 : زد زور به لیخندي و شد بلند هومن، بعد و برگشت طرفش به نیما و عمو سر

 ...خوبم من _

  ؟ زانوت میکنه درد:  پرسید و کرد نگاه اش پریده رنگ و فشرده هاي دست به

 :زد لبخند مهربان هومن

 .زدن مسکن بهم خیلی نه _
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ــتش ــت را دس ــض و گرف ــرد بغ ــت.  ک ــت طاق ــومن نداش ــور را ه ــد اینط ــت ، ببینی ــه داش  دیوان
 ...عزیزانش دادن دست از و تصادف از نداشت خوبی خاطره ، چه هر یا بود غیرعادي...میشد

 :  گفت و برگشت سمتشان به عمو

 صـبر  بنظـرم  ، نـداري  خـونریزي  ، میـاد  فـردا  متخصصشـون  ،جـراح  شـه  عمـل  زانوت باید میگن _
 .رو پات ببینین دیگه دکتر تا چند صبح کنیم

 بـه  را تخـت  و امـد  جلـو  مـردي . گفـت  چیـزي  پـذیرش  بـه  و برگشـت  عمـو  ،  داد تکـان  سر هومن
 هــومن دنبــال اختیــار بــی.داد عمــو بــه را هــا فــرم پــذیرش مســئول زن  و داد هــل بخــش طــرف
 :  گفت و فشرد بیشتر را دستش هومن...شد کشیده

 .برو نیما با ، برم قربونت خوبه حالم ، ندارم درد _

 :  کفت و فرستاد بیرون را نفسش و داد تکان سر

 .نمیرم _

 :  گفت تر ارام هومن ، ایستاد کناري تخت

 ...خورد برانکارد لبه به پهلوت ، زمین خورد بدنت _

 : داد تکان سر.پیچید کمرش در تیزي درد ، داد فشار و کذاشت کمرش روي را دستش

 .ندارم درد نه _
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 بـار  چنـد  و صـندوق  سـمت  برکشـت  ، داد پـذیرش  بـه  را هـا  ورقـه  و شـد  ظـاهر  راهـرو  میـان  عمو
 دســتش بــه پرســتار. بردنــد تختــه یــک  اتــاق بــه را هــومن بــاالخره تــا رفــت آنطــرف و اینطــرف
 : گفت و کرد تززیق چیز سرم درون ، سرم بعد و کرد وصل آنژیوکد

 .بخوابی کن سعی ، میشه عالی االن حالت _

 هـاي  چشـم  ، نشسـت  ایـالر  و  کشـید  جلـو  را صـندلی  نیمـا  ، بودنـد  ایسـتاده  تخـت  کنـار  سـه  هر
 :  گفت داريکش لحن با و گرفت خود به آلودي خمار حالت کم کم هومن

 ...خونه برو _

 .میرم باشه:  زد لب

 .ترکید بغضش ، افتاد هم روي که هایش چشم

 

 خــم عقــب بــه کمــی حمــام اینــه جلــوي ،  فرســتاد عقــب را موهــا و کشــید دوش زیــر را خــودش
ــد ــرخ رد و ش ــود و س ــیاهی کب ــرش روي را س ــد کم ــی. دی ــم کم ــر ه ــانه س ــز اش ش ــده قرم  ش

 دلـش ...گرفـت  آغـوش  در را زانوهـا  و زد تکیـه  دیـوار  کنـار  ینزمـ  روي ، تـنش  شسـتن  بـدون ...بود
 ، دار مــدت هــاي هـدف  و روشــن ایـی  آینــده ،بجـاي  دنیــایش همـه  کــه میسـوخت  خــودش بـراي 
 دلـش ...هـایش  حمایـت  و هـا  نـوازش  و هـا  محبـت ...هـایش  بوسـه  لبخنـدهایش،  و هـومن  بود شده

 هـم  حسـی  اگـر  و بـود  فتـه گر را گریبـانش  کـه  ایـی  وظیفـه  احسـاس  و هومن خود براي میسوخت
ــود ــاال نداشــت اجــازه ، میــان آن ب ــد ب  کفــش  خــاکی شــلوار تصــویر...دهــد نشــان خــودي  و بیای

 و گذاشــت هـا  گـوش  روي را هـا  دسـت ...کشـیدند  قـد  هـایش  چشـم  جلـوي  دوبـاره  شـده  واژگـون 
 بیشـتر  میکـرد  تـالش  بیشـتر  هرچقـدر ...مرگبـار  تصـاویر  ایـن  از شـود  خـالی  ذهـنش  بلکه داد فشار
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 کفشـی ... مانـد  خیـره  ایـی  نقطـه  بـه  و آمدنـد  پـایین  هـا  دسـت  ، شـد  تسـلیم  بـاالخره ...میدید رازا
 شـده  پخـش  کیفـی ...رفـت  مـی  پـا  بـه  و میشـد  کشـیده  بیـرون  کفشـی  جـا  از هروز که ، دید زنانه

 ، جـان  بـی  کیفـی ...رنـگ  بـی  لبـی  رژ ، أب بطـري  ، بـود  شکسـته  کـه  صورتی ایی اینه ، خیابان در
 ...خراشیده و بودند خاکی که کشیده اییپاه ، باالتر کمی

 شـد،  بلنـد  و کـرد  جـدا  حمـام  کـنج  از را مـاتش  نگـاه  ، فشـار  ایـن  حجـم  از رفت باال قلبش ضربان
 روي حولــه بــا...شــد خــارج حمــام از و کشــید لیــف را ظریــف تــن و شســت را موهــا وار اتوماتیــک

 اتـاق  کـنج  پاهـا ...دیـد  را خـاکی  ییپاهـا  بـاز  ، پتـو  لبـه  کنـار  از و کشید باال را پتو ، شد جمع تخت
 ...بودند مانده

 

 : گفت و کشید باال را خودش کمی

  ؟ کجاست آیالر _

 :  گفت آرام عمو. کرد اخم و دید بهم را پدرش و مادر نگاه ایی ثانیه

 .بود دانشگاه _

 : گفت پا درد از کالفه

 ؟ بابا کجاست نداشت، خبر ازش هم پونه ، برنمیداره میزنم زنگ _

 :  گفت و گرفت را دستش مادرش

 .اس خونه گفت زدم زنگ راضیه به.حتما خوابیده اومده دانشگاه از _
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 : پرسید و عصبی داد تکان سر

 ؟ میشم مرخص کی _

 .سه ساعت:  گفت عمو

 نمیگوینـد  و افتـاده  اتفـاقی  میدانسـت  ، نداشـت  قـرار .میکـرد  صـبر  سـه  تـا  باید و بود دوازده ساعت
ـ  بـود  مربـوط  شاید ،  نیایـد  دیـدنش  بـه  روز دو نداشـت  امکـان  آیـالر  نـه  مگـر  ، افتـادنش  زمـین  هب
 شـده  خـودار  هـم  بـا  همـه ...نمیـداد  پـس  نـم  کسـی  و نداشـت  فایـده  اصـرار  روز دو ایـن .نزنـد  سر و

 ، کـرد  صـبر  سـه  سـاعت  تـا  بـود  کنـدنی  جـان  هـر  بـه ...بـود  نگذاشتع اعصاب برایش هم درد.بودند
 : پرسید میکرد دود اسپند هک راضیه از ، رسیدند خانه به وقتی

 ؟ کجاست آیالر _

 .اتاقش:  گفت و کرد منی و من راضیه

 را بـازویش  عمـو  کـه  رفـت  جلـو  عمـو  زن ، رفـت  هـا  پلـه  سـمت  مخصـوص  آتـل  در پایی و عصا با
 .حال هر به میره ، کن ولش:  گفت و گرفت

 آیـالر  ، کـرد  بـاز  را در و زد اتـاق  در بـه  ایـی  ضـربه  ، رفـت  بـاال  بـود  کنـدنی  جـان  هـر  به ها پله از
 موهــاي ، رفــت جلــوتر کمــی...مــچ روي ایــی پنبـه  و چســب ، آویــزان دســتی بــا بــود تخــت میـان 

ــورتش دور پریشــان ــه را ص ــد گرفت ــس ارام و بودن ــورتش ، میکشــید نف ــزار و زار ص ــود ن ــگ ، ب  رن
 چنـگ  گلـویش  بـه  بغـض ...خـورده  تـرك  و رنـگ  بـی  هـا  لـب ...نبـود  مرتـب  لباسـش  ، الغر و پریده

.  بیایـد  بیـرون  کـرد  اشـاره  هالـه  ، برگشـت  عقـب  بـه  هالـه  صـداي  بـا !  فقـط  نبود روز دو ، داختان
 : پرسید گرفته و داد قورت را دهانش آب. چرخید و کرد نگاه ارامش تنفس به کمی
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 ؟ چشه _

 : گفت و بست را در هاله 

ــد خیلــی حــالش _ ــود ب  تخــت روي خوابیــد بعــد گرفــت دوش رفــت اومــد وقتــی...روز دو ایــن ب
 گفـت  اوردیـم  دکتـر  ، نمیـداد  جـواب  میـزدیم  حـرف  باهـاش  چـی  هـر .یجا بود زده صامت و ساکت
 ارام بهـش  ، داشـت  تـب  یکـم  روزم دو ایـن ...کـرده  اذیـتش  تصـادف  صـحنه  کـنم  فکـر ...شده شوکه
 ...بود خواب همش زدن بخش

 :  گفت و زد پس را بزرگ بغض عصبی

 م؟بگیر تحویلش باید شکلی این نبودم روز دو _

 : گفت و ایستاد سینه به دست هاله

 .بمیره کنم فکر نباشی کال اگه ، اینه حالش نباشی روز دو ، اینو بپرس خودت از اتفاقا _

 :  گفت بعد  و کرد نگاه طلبکار هاله به اخم با ، خورد جا هومن

 .نباشم نیست قرار _

 :  گفت جدي هاله

 !  بگو بهش پس _

 انـداخت  نکـاهی  وضـعیتش  بـه  هالـه  زانـو،  میـان  میـزد  نـبض  داشـت  درد ، عصا میان شد جا به جا
 . هومن کن استراحت برو:  داد بیرون را نفسش و

 :  زد فریاد و کرد پرت ایی گوشه عصبی را عصا ، رفت اتاقش به و داد تکان سر
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 ؟ کجاست قرصام _

ــو ــه عم ــی لحظ ــد ای ــان بع ــاهر در می ــد ظ ــه ، ش ــز هال ــت نی ــرش پش ــا س ــوان ب ــه و آب لی  کیس
 : پرسید.دارو

  ؟ داري درد

 :  گفت عمو به رو و داد تکان سر

 .اینه روزش و حال نگفتین چرا _

 : گفت و کشید نفسی عمو

 .میگرفتی استرس داشت؟ فرقی چه میگفتیم _

 :  گفت آرام و نشست کنارش عمو. داد قورتش و گرفت هاله از را مسکن و آب لیوان

 بــراش هنــوز مــادرش تصــادف جریــان...داره مشــکل هنــوز روحــی نظــر از آیــالر ، جــان هــومن _
 ...دیگه کسی نه تو تقصیر نه...نشده حل

 : گفت بغض از لرزان صدایی با رفت بیرون که هاله ، فشرد بهم را هایش لب

 .ببینمش اینطور نمیتونم.  بابا نیست این حقش _

 : گفت و گذاشت اش شانه روي دست عمو

 . هم باز میکنیم کمکش ، جان هومن ، تره سخت اما وت براي میدونم ، سخته منم براي _

 آسان گفتنش ، داد تکان سر هومن
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 نزدیکـی  و بـزرگ  مـاه  تنهـا  ، آسـمان  و زمـین  ، بـود  سـیاه  جـا  همـه  ، گذاشـت  دیـوار  لبه را پایش
 ، بعـد  کمـی  ، شـد  خیـره  مـاه  بـه  و آورد بـاال  هـم  را دیگـر  پـاي  ، آمـد  مـی  بـاد .بـود  سـرش  باالي
 ...کرد سقوط و گذاشت مقابلش یسیاه میان قدمی

 روز چنـد  ایـن  طـول  در بـار  چنـدمین  بـراي  ، زد زل گلبهـی  دیـوار  بـه .کـرد  باز ناگهانی را ها چشم
 خوابیــده خــودش اتــاق تخــت روي...بــود خــودش اتــاق گلبهــی دیــوار ، کــرد مــرور خــودش بــراي

 حوصـله  و بـود  دلمـرده  ، چرخیـد  کمـی ...بـود  خـواب  فقـط ! بـود  نکشـته  را خـودش  ، بود زنده بود،
ــا شــد بــاز کــه در...بــود گــیج بودنــد کــرده پــاك را اش حافظــه انکــار ، نداشــت  و راضــیه دیــدن ب

 لبخنـد  بـا  و امـد  جلـوتر  ، میـزد  بـرق  راضـیه  هـاي  چشـم .کـزد  سـالم  و کشـید  اهی ، شربت لیوان
ــت ــدار:  گف ــدي بی ــالر ش ــان ای ــد... ؟ ج ــو بلن ــه ش ــانوم دیگ ــد ، خ ــو بلن ــت ش ــورتت و دس  رو ص
 ...کن عوض هاتو اسلب...بشور

 .ندارم میل:  گفت و داد هل عقب به را لیوان حوصله بی

 :  گفت ملتمسانه راضیه

  شده؟ شکلی چه ببین دستتو میزنن سرم بازم نخوري ، دخترم برم قربونت _

 :  گفت زده ذوق صورت و لبخند همان با راضیه ، نداد جوابی

 ...دیروز داشته عمل ؟ تو بگیري رو هومن سراغ نمیخواي اصال _
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 عمـل  هـومن  ، نمیکـرد  تحلیـل  و تحزیـه  گیجـی  از ذهـنش  ، برگشـت  چشـمانش  بـه  کمرنگـی  نور
 تـو  سـراغ  همـه  ااز اول ، اومـد  صـبح .اتاقشـه  تـوي :  گفـت  ارام و کـرد  خـم  را سرش راضیه ؟ داشت

 ...شو بلند...گرفت رو

 شــد بلنــد...داشــت عمــل ، بــود شکســته زانــویش ، گرفتنــد جــان ذهــنش در کــم کــم هــا صــحنه
 :  گزفت را بازویش راضیه ، رفت گیج سرش ، سریع

 ...جان ایالر اروم _

 گــیج ســرش بــاز هــومن اتــاق مقابــل و کــرد بــاز ، دویــد در طــرف بــه و زد کنــار را راضــیه دســت
 هـومن  بـه  کـرد،  بـاز  فکـر  بـی  را در...میکوبیـد  روز چنـد  ایـن  در همیشـه  از بیشتر قلبش اما ، رفت
ــداختن حــال در کــه ــود تخــت روي لــوزشب ان ــاز ، کــرد نگــاه ب  در اشــک...تصــادف صــحنه هــم ب

 دهــانش روي دســت و افتــاد بــزرگ اتــل میــان زانــوي روي نگــاهش ، جوشــید چشــمانش
 گرفتـه  را سـراغش  همـه  از اول او و بـود  نرفتـه  بیمارسـتان  روزي هـیچ ... بـود  رفتـه  یـادش ...گذاشت

 ...ایالر:  کرد زمزمه هومن..   . بود

 حلقـه  تـنش  دور را لـرزان  دسـتان  ، آغوشـش  تـا  کـرد  پـرواز  را هـا  قـدم  بقیـه  و ترف جلو قدم یک
 ، زد هـق  را اسـترس  و فشـار  ، روز چنـد  ایـن  همـه . زد هـق  و فشـرد  اش سـینه  بـه  را سرش و کرد

ــزرگ ناامیــدي ــاره و ب ــوازش هــومن دســتان...را اش خودکشــی تکــراري خــواب ، را اش یکب ــار ن  ب
 گفـت  گریـه  میـان  هیسـتیریک  و کـرد  بلنـد  را سـرش  ، دندشـ  کشـیده  اش شـانه  و شـر  روي بارها

 : 

 کفشـت ...وقتـی ...وقتـی  ، میدیـدم  کـابوس  همـش ...بـودم  مـریض  ، بیمارسـتان  نیومـدم ...ببخشید _
 ...واي..زمین بود افتاده دیدم رو
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 :  گفت و گرفت را بازویش ، نشاند خودش با را ایالر و نشست تخت روي خسته هومن

 ...رو خودت نکن اذیت عزیزم جان الرای ، میدونم قربونت _

 :  ریخت اشک باز و داد سرتکان ایالر

 ...ندارم طاقت من...نمیدونی ، نمیدونی _

ــار هــومن ــراي قلــبش ، کنــد ارامــش چطــور نمیدانســت ، کشــید اغوشــش در دیکــر ب  در انچــه ب
 بـه  اشـک  ، دیـد  را سـرمش  جـاي  از شـده  کبـود  دسـت ...میگرفـت  درد میگذشـت  دختـر  این روان

 تـا  کـرد  نـوازش  را نرفتـه  حمـام  موهـاي  بارهـا  ، بوسـید  و اورد بـاال  را دسـتش  ، زد نـیش  چشمش
ــرد عقــب را ســرش.گرفــت ارام اغوشــش میــان :  گفــت و گرفــت هــا دســت میــان را صــورتش و ب
  باشه؟...نکن گریه دیگه نمیرم، ، نرفتم جایی ، ایالر خوبه حالم

 چشـمش  دو هـر  زیـر  انگشـت  بـا  و زد نـدي لبخ.داد تکـان  سـر  و کشـید  چشـمش  زیـر  دسـت  ایالر
 بیمارسـتانت  کـاري  کـم ...بکـن  منـو  پرسـتاري  بیـا  بعـد .مـن  هپـل  حمـام  بـرو :  گفت و کرد پاك را
 .کن جبران رو

ــالر ــد ای ــه و زد کمرنگــی لبخن ــره چشــمانش ب ــاال را ســردش دســت. شــد خی ــه روي و اورد ب  گون
 کـرد  پرتـاب  چشـمانش  يسـو  بـه  کاغـذي  موشـکی  ماننـدي  ، را احساسـش  تمـام  ، گذاشت هومن

 سـینه  در را نفسـش  هـومن  کـه  انقـدر ...امـد  فـرود  ارامـی  بـه  و رفت باال ، گرفت اوج که احساسی ،
 .شود خیره مقابلش خالی جاي به ، رفتنش از بعد طوالنی دقایقی تا و کند حبس
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ــداخت شــانه روي و بافــت ، شــد گرفتــه نــم کــه کمــی ، گرفــت سشــوار سرســري را موهــایش  ، ان
ــن دور ار ژاکــت ــرزان ت ــد ســرمایش از ل ــاق از و پیچی ــرون ات ــت بی ــه صــداي و ســر.رف  جــایی جاب
 ، بــود کالفــه و بــود نشســته مبــل روي هــومن.رفــت پــایین هــا پلــه از کنجکــاو ، امــد مــی چیــزي

 مــی بنظــر عصــبی و بــود نشســته کنــارش عمــو زن ، میکردنــد جابجــا را تخــت غریبــه نفــر چنــد
 :  گفت و کرد نگاه بود جوش و جنب در که انمهم اتاق به و رسید هومن به. رسید

  ؟ شده چی _

 :  داد تکان سر و کرد سرتاپایش به نگاهی عمو زن

 .پایین و باال بره عصا این با  هروز میخواد ، کنیم اماده رو پایین اتاق نمیذاره _

 : گفت کالفه هومن

 ...نمیبره خوابم. دیگه تخت یه به ندارم عادت من، مادر _

 :  گفت ارام و گذاشت اش شانه روي را دستش

 .پایین میارن رو تختت...مدته یه _

 .باشه:  گفت و رو به رو به بعد و کرد نگاهش کمی هومن

 زن.  باخــت رنـگ  لبخنــدش. کـرد  نگـاه  ، بــود شـده  اش خیـره  حــس بـی  کـه  عمــو زن بـه  راضـی 
 .  بودند امده جابجایی براي که رفت غریبه مرد دو طرف به شد بلند و داد تکان سر عمو

 .اوردند پایین را تشک ، تخت بجاي
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ــود ضــعیف هنــوز  ــرات و ب ــود کشــیده زخــم روانــش روي ارامــبخش اث ــی بــی حــس.ب ــی و وزن  ب
 ...برنگردد و جایی و برود میخواست...بود کرده پرش تفاوتی

 : زد لب و کرد نگاهش مبهوت هومن صداي با

  ؟ گفتی چی _

 : گفت هومن

  ؟ کردي چیکار رو نشگاهدا روز چند این میگم _

 است؟ شنبه چند امروز:  پرسید و کرد فکر کمی

 .شنبه پنج:  گفت فشرده هاي لب با هومن

 : فرستاد بیرون را نفسش

 .نرفتم کارخونه ولی...ندارم کالس بعد به شنبه سه _

 :  گفت مهربان هومن

 .بوده حواسش نیما.نداره اشکال _

 نگــاه رو بــه رو بــه ، میپیچیــد خــودش دور محکــم را اکــتژ کــه همــانطور و داد تکــان ســر آیــالر
 بسـته  پـاي  و هـومن  بـه ...شـود  خـالص  بـد  حـال  ایـن  از تـا  بخـورد  هوا کمی میخواست دلش. کرد

 رســتوران یــا بخــورد هــوا ، بزنــد قــدم هــومن بــا نمیتوانســت مــدتی تــا ، کــرد نگــاه آتلــش میــان
 خیـره  مقـابلش  بـه  و نشسـت  تـاب  روي ، هـا  درخـت  میـان . رفـت  در طـرف  بـه  و شـد  بلند...بروند

 حتـی  ، بابـک  اسـم .کـرد  نگـاه  و امـد  بیـرون  خلسـه  از خـورد  زنـگ  کـه  موبـایلش ...فکـر  بـدون .شد
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 شـنیدن  از بـود  خـورده  جـا  بیشـتر  انگـار  بابـک . کـرد  سـالم  و داد جـواب  را تمـاس .نکرد متعجبش
 : گفت و کرد مکثی ، آیالر صداي

 ؟ خوبی ، سالم _

 .مرسی _

 .کردید تصادف انگار شنیدم پونه از.بپرسم ور حالت میخواستم _

 :  گفت و داد بیرون را ،نفسش تصادف کلمه شنیدن از بیزار

 .ممنون خوبم _

 :  پرسید مردد بابک

  ؟ نیست خوب حالت انگار _

 را آمــده بــاال بغـض  ، آمــد نمــی اش گریـه  ولــی کنــد گریـه  میخواســت. نبــود خـوب  واقعــا حـالش 
 : گفت اختیار بی و زد پس

 ...بود بدي اتفاق...نیستم خوب نه _

 : شد تر حس پر بابک صداي

 ...کنم کمکی میتونستم کاش اي متاسفم، خیلی _

 :  گفت دوباره بابک و نداد جوابی ایالر

 .بودم کنارت کاش اي _
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 را لـبش . خـورد  سـر  پـایین  بـه  چشـمانش  گوشـه  از اختیـار  بـی  اشـک  و فشرد بهم را هایش چشم
 .میگی اینو که مرسی:  گفت و کشید بهم

 :  گفت دمغ بابک

 .کن حساب من روي ، دوست... یه به داشتی احتیاج هروقت.گفتم واقعا _

 :  گفت و کرد پاك را صورتش ، داد تکان را سرش باشد مقابلش بابک انگار آیالر

 .بهتره خیلی اینطوري _

 :  فرستاد بیرون را نفسش بار این بابک

 ...دیگه نمیشم مزاحمت _

 تـاب  ، کشـید  زمـین  بـه  را پـا  نـوك  و کـرد  نگـاه  رو روبـه  بـه  بـاز  کمی ، گذاشت کنار که ار گوشی
 پوسـتش  ، زد یـخ  اش گونـه  روي اشـک  رد...گرفـت  بـازي  بـه  بـاد  را موهـایش  ، امـد  در حرکـت  به

 ...نمیفهمید...بود حس بی اما ، خورد ترك

 

 بــه و کــرد تشــکر چــاي بــراي راضــیه از.  داد مــالش را بغلــش زیــر گذاشــت کنــار را عصــا هــومن
 زشـت  ارامـش  نـوعی  ، بـود  کـرده  تغییـر  دختـر  ایـن  درون چیـزي .  شـد  خیـره  تاب روي آرام آیالر

 نگـاه  بـود  ایسـتاده  کنـارش  کـه  مـادرش  بـه ...نداشـت  دوسـتش  کـه  خطرناك سکوت نوعی ، داشت
 :  گفت و کرد

 !  نبودم روز دو فقط یعنی _
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 :  گفت و داد تکان سر گیتی

 .میکردن فرقی هم بودي _

 ؟ چی یعنی:  کرد اخم هومن

 : گفت و کشید موها پایین به دستی گیتی

ــادف _ ــانش تص ــم مام ــرم ه ــط بنظ ــه فق ــه ی ــن...محرک ــن م ــت ای ــا حال ــوي رو ه ــاوه ت ــم ک  ه
 .شد شروع همینطوري اولش.دیدم

 :  زد لب عصبی هومن

  ؟ بشه افسرده قراره عمو مثل میگی یعنی _

 :  تگف و دوخت پسرش به را نگاهش گیتی

 .میدونی خودت ، هومن ارثیه.بابات بزرگ پدر مثل و _

 :  زد پوزخند هومن

 یکـم  ، نـداره  رو عالئـم  ایـن  از کـدوم  هـیچ  ایـالر .بـود  همینطـور  اول روز از عمـو .پرته  و چرت اینا _
 .ریخته بهم

 : گفت کالفه گیتی

ـ  نچسـب  بهـش  اینقـدر  میگفـتم  اول روز وقتـی  ، شـدي  دختـر  ایـن  غـرق  واقعـا  تـو  _  همـین  رايب
 چشــماش جلـوي  مامـانش  شـنیدم  کـه  وقتـی  همــون ، بشـه  اینطـور  ممکنـه  میدونسـتم  مـن . بـود 
 .میزنی ندیدن به رو خودت اینقدر چرا نمیدونم...مرده



یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

226 
 

 :  گفت ناباورانه هومن

 ي..دیـو  دکتـر  کـدوم  نمیـدونم  کـه  بخشـه  ارام اثـرات  اینـا . خـودت  بـراي  میگی داري چی مامان _
 ...میخوردیم غذا هم با داشتیم ادم مثل شقبل نه مگه...داده بهش

 :  گفت  و فشرد بهم را هایش لب گیتی

 .هومن باش مودب _

 : گفت زنان نفس و زد بغل زیر را عصا سختی به و شد بلند ناراخت هومن

 زنــدگیم از اینکــه فکــر مامــان ولــی ، دختــر ایــن بــا کــردي ایــی کینــه چــه نمیــدونم اول روز از _
 ! محاله چون ، نده راه ذهنت به اصال رو کنم بیرونش

ــرون کــه آشــپزخانه در از ــوز ، رفــت بی ــبش هن ــد قل ــد بلن ــاز را ســاختمان در. میتپی ــرد ب ــه و ک  ب
 نــابود افســردگی بــودن مــوروثی بــه حتــی.نداشــت بــاور را هــا حــرف ایــن ، افتــاد راه ایــالر طــرف

 رو عصــایش دايصــ شــنیدن از ایــالر ، کــرد تــازه نفــس و ایســتاد کمــی...شــان خــانوادگی کننــده
 تصــویر بــه مبهـوت . بــود شــده خیـره  مقــابلش جــایی بـه   و میخــورد تــاب هنـوز   و بــود برنگردانـده 

 در مـادرش  هـاي  حـرف  گـیج،  و مبهـوت  همینطـور  ، بـود  دیـده  را عمـو  بارهـا ...شـد  خیره مقابلش
ــرش ــد س ــاز...چرخی ــویر آن ب ــح تص ــد واض ــل آم ــدگانش، مقاب ــرك دی ــو دخت ــکی م ــان ، مش  می

 بــاز وقتــی و بســت چشــم... آغوشــش میــان دختــرك ، اتــاقش در کنــار دختــرك ، در چهــارچوب
 دسـتش ...بزنـد  بهـم  را افسـردگی  بـه  شـبیه  تصـاویر  همـه  میخواسـت  ، برداشـت  جلو به قدم و کرد

 اورد بـاال  را سـرش . زد صـدا  را ایـالر  و گرفـت  دسـت  بـه  را پایـه  میلـه  و کـرد  دراز تـاب  طرف به را
 :  کرد تعجب و
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 ؟ اومدي کی ا _

 :  زد لبخند ، تعجب حس حتی ، شد خوشحال زیبایش چشمهاي میان حسی وجود از

 .ببینم کنار برو ، االن _

 رخ نــیم بــه. داد تکیــه کنارشـان  درخــت بــه و گرفـت  ایــالر را عصــا و نشسـت  ، کشــید کنــار ایـالر 
 :  گفت و شد خیره اش

  ؟ ایالر نیست خوب حالت _

 : گفت و کرد نگاه پاهایش به ، کشید دست را سرمایش از شده سرخ بینی ایالر

 .گیجم خیلی _

 :  گفت و داد تکان سر هومن

 .میشی خوب. عزیزم هاست ارامبخش اثر _

 : گفت و برگرداند طرفش به را سرش ایالر

 .دارم بدي حس خیلی.شم خوب کاشکی _

 :  گرفت را دستش و خندید

 .قربونت میشی _

 و کــرد وصــل اش گوشــی بــه و اورد بیــرون جیــبش از را هنــدزفري هــومن ، زد کمرنگــی لبخنــد
 : گفت
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 ...بیا _

 پیـدا  ، گشـت  داشـت  دوسـت  کـه  اهنگـی  دنبـال  هـا  اهنـگ  لیسـت  روي. شـد  نزدیـک  کمـی  ایالر
 دور را دسـتش .  کـرد  فـرو  ایـالر  گـوش  بـه  بـه  یکـی  و خـودش  گـوش  بـه  یکـی  را ها گوشی و کرد
 ...زد را پلی دکمه و داد تاب را تاب و انداخت اش شانه

 تـو  بـرام  ، بخنـد  تـو :  زد لـب  و زد لبخنـدي . برگشـت  طـرفش  بـه  دختـرك  سر ، آهنگ هاي میان
 ...بخند

 

  میکشم دیوار روو رو عکست

 میکشم سیگار پشته سیگار

 من به خیرست نابت چشماي اون

 بخند ببینو روزمو حالو 

  لیوان یه

  قرص تا چند

 نپرس نی خوب من حاله

  درد همه این از خستم دیگه

  دلم ايترک

  بغضمو
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 میدم قورت

 مرد یه شدم درد همه این بعد 

  بخند تو نمیکنم گریه

 بخند تو نمیکنم بغض دیگه

  بخند تو نباش من نگرانه

 بخند تو برام

  برات موندم تنها

  بخند تو

  شبام این مرد من

 بخند تو

  نباش من نگرانه

  بخند تو

 بخند تو برام

  ازت من

  هخاطر دیواري چهار یه دارم

  لعنتی
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 خاطرت بره یادم از چطور

 بگم تا میگرفتی چشامو یادمه

 من ماله میکردي تو آغوشه اسمتو 

 من گله عکستو میکشم و نیستی

  بخند تو نمیکنم گریه

 بخند تو نمیکنم بغض دیگه

 بخند تو برام بخند تو نباش من نگرانه

 بخن تو برات موندم تنها

 بخند تو شبام این مرد من د

 بخند تو برام بخند تو نباش نم نگرانه

 

 از چیـزي . کـرد  نگاهشـان  تـر  دقیـق  و نشسـت  صـاف  ، آمـد  یـادش  تـازه  و سینا و کرد نگاه هاله به
 ، تـر  حـرف  کـم  ، میکـرد  دقـت  کمـی  اگـر  شـاید . بودنـد  همیشـه  مثـل  ، نبـود  مشـخص  رفتارشان

 یخچــال درون را ماســت ظــرف. میــز کــردن جمــع بــراي ایســتاد هالــه کنــار شــام از بعــد. ســردتر
 بـود  معلـوم  خـب . بـود  صـاف  و نداشـت  برامـدگی  ، کـرد  نگـاه  هالـه  شـکم  به چشمی زیر و گذاشت

 : گفت قابلمه در برنج ریختن حال در هاله...شکمش نمیشد بزرگ االن

  میکنی؟ نگاه چی به _
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 :گفت آرامی صداي با و کانتر به داد تکیه

  ؟ نکردي کاري ؟ نگفتی بهش _

 : گفت و تگذاش کنار را دیس هاله

 ، بــود هــومن ماشــین کــاراي دنبــال.بــودم اینجــا وقــت تمــام مــنم ، کردیــد تصــادف روز همــون _
 از کـرده  حـس ...امـا  نمیـزدیم  خاصـی  حـرف .اون هـم  بـودم  خسـته  مـن  هـم  ، اومـد   مـی  هـا  شب

 .نمیپرسه ولی.ناراحتم چیزي

 :  گفت و داد گوش پشت را سر گیره از شده رها موهاي ایالر

 .کنم تحقیقی یه برم ممیگ هنوز من _

 :  گفت و شست را دستش و گذاشت سینک کنار را کثیف ظروف هاله

  ؟ بري راه اصال که هست خوب حالت تو _

 .نیست چیزیم...اره:  گفت متعجب ایالر

 :  گفت شده باریک هایی چشم با و انداخت باال ابرو هاله

 .بچه کردي خودت عالف منو کال روز دو ؟ نیست چیزیت _

 : گذاشت هاله بازوي روي دست اختیار بی  و زد کمرنگی خندلب

 .مرسی _

 :  گفت و داد تکان سر هاله



یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

232 
 

 .نکردم خاصی کار _

 :  گفت و انداخت زیر را سرش

  برداشتی؟ رو اش شماره اموزشگاهش، دم میرم یکشنبه _

 : فتگ و داد تکان سر ، کرده را دنیا کار ترین سخت که انگار فشرده هاي لب با هاله

 .نمیشه عوض چیزي ولی ایالر...میکنم اس ام اس برات _

 :  گفت و کشید نفسی. نداشت دوست را روابط این سردي ، شد ناراحت ایالر

 .بکنم میخوام چیکار میدم خبر بهت _

 ایـن  بـه  خـواب  وقـت  شـب  ، بـود  کنجکـاو  خـوداري  تمـام  بـا  هـم  او شـاید . نـزد  دیکري حرف هاله
 بـا .  کنـد  بـاز  را صـحبت  سـر  چطـور  اصـال  و بگیـرد  قـرار  دختـر  راه سـر  بایـد  چطور که میکرد فکر

ــدن ــریع ، اس ام اس ام ــماره س ــی ش ــه ای ــه ک ــتاده هال ــود فرس ــیو را ب ــرد س ــرام وارد و ک  تلگ
 زیبــایی بــه نــه ولــی ، بــود زیبــایی دختــر.ریخــت دلــش ، کــرد بــاز کــه را پروفــایلش عکــس.شــد
 همـه  ، بـود  ندیـده  هالـه  لـب  بـه  هرگـز  کـه  ایـی  نـده خ ، بود خندیده پروا بی ، بود جذاب اما...هاله

 نمیشـد  دلیـل  هـا  ایـن  از کـدام  هـیچ  گرچـه !!! نبـود  هالـه  کـه  بود همانی ، اش ظاهري خصوصیات
 کشــیده مخــالفش قطــب ســمت را ســینا ، هالــه ذاتــی بــودن ســر شــاید.داشــت ربــط شــاید امــا ،

 نمیتوانسـت  شـاید  ، شـد  دل دو کمـی .نبـود  کـم  سـالش  و سـنش  بنظـر  ، کـرد  نگـاه  تر دقیق...بود
 ...شود زن این حریف
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. هـا  تـرین  بنـام  از یکـی  ، بـود  ارشـد  کارشناسـی  کنکـور  اموزشـگاه  ، ایسـتاد  اموزشـگاه  مقابل کمی
 نگـاه  دفتـر  مسـئول  دختـر  بـه  و ایسـتاد  ورودي بـزرگ  میـز  مقابـل . شـد  وارد و کـرد  پا آن و پا این
 :  گفت و کرد

 ...نباشید خسته _

 :  گفت لبخند با و داد تکان سر دختر

  ؟ بفرمایید مرسی، _

 : گفت و داد پاسخ را لبخند

 ؟ هستن امروز ، خاورانی خانم _

ــه را وجــودش اســترس ــود گرفت ــر ، ب ــرویش کمــی دخت ــرد جمــع را اب  خــانوم کــدوم:  گفــت و ک
  ؟ خاورانی

 . خاورانی  پریا:  گفت سریع

 :  گفت و زد دوباره را صورتش به چسبیده لبخند دختر

  ؟ اومده پیش مشکلی.عزیزم لهب _

  ؟ مگه چطور:  باشد جدي کرد سعی

 : گفت دختر

 ...بگید میتونید خودم به که اموزشگاهه با رابطه در اگه _
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 میخـوام :  گفـت  و کـرد  نگـاه  اطـرافش  بـه . بـود  گـیج  و دارد سـمتی  چـه  خـاورانی  پریـا  نمیدانست
 .میشه اگه کنم صحبت خودشون با

 ، بـود  کـرده  عـرق  اسـترس  از هـایش  دسـت  کـف .برداشـت  را تلفـن  یگوشـ  و داد تکـان  سـر  دختر
 حـدس  ، میکـرد  صـحبت  تلفـن  بـا  رسـمی  حالـت  بـا  دختـر .  کشـید  اش بـارانی  لبـه  به نامحسوس

ــاالخره.چیــزي همچــین یــا امــوزش مــدیر شــاید مــثال ، دارد خــوبی ســمت زد  را گوشــی دختــر ب
 :  گفت و کذاشت

 .داخلی مدیریت اتاق ، راهرو انتهاي راست سمت ، باال طبقه بفرمایید _

 میکـرد،  جـور  صـحبتی  بایـد .رفـت  بـاال  هـا  پلـه  از کنـدي  بـه  و کرد تشکر!  بود درست حدسش پس
 عنـوان  بـه  میخواسـت  ، نـدارد  کـالس  اموزشـکاه  امـروز  سـینا  میدانسـت  ، بـود  کرده فکر کمی قبال

 انتهـاي  تـاق ا بـه  مطلـب؟  اصـل  سـر  بـرود  اصـال  یـا  شـود  صـحبت  وارد دانشـجویان  از یکـی  اشناي
ــرو ــاه راه ــرد نگ ــانش اب و ک ــورت را ده ــل. داد ق ــید در مقاب ــد و رس ــربه چن ــاز را در و زد ض  ب

 بــه احتــرام بـا .داد پاســخ را سـالمش  و زد گرمــی لبخنـد  جــذاب و جـوان  دختــر.بـود  خــودش.کـرد 
 هـاي  چشـم  ان بـا  پریـا . باشـد  ارام کـرد  سـعی  و نشسـت  ایـالر .کـرد  اشـاره  میـزش  مقابـل  صندلی
 .عزیزم بفرمایید:  گفت و کرد گره هم میان را ها دست ، گیرا و درشت

 :  گفت جدي و کشید نفسی

 .هستم افخم استاد خانوم خواهر من _

  ؟ افخم سینا استاد:  گفت کمرنگی لبخند با و خورد تکانی پریا

 .بله:  داد تکان سر
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 :  پرسید ترساس از اثري یا باختن رنگ بدون و کرد نگاه مقابلش کاغذ به  و گفت اوهومی

  ؟ میاد بر دستم از کمکی چه _

 :  گفت و فرستاد باال را ابرویش ایالر

 .بپرسم رو اینجا شرایط دوستهام از تا چند براي میخواستم _

 : پرسید و شد خیره ایالر به دقت با به و داد تکیه

 نپرسیدید؟ استاد خود از! درسته _

 .بپرسم شما از گفتن ایشون ، نه _

 :  گفت و زد میز روي ته از را خودکار

 ؟ هستید خانومشون خواهر گفتید _

 .بله:  گفت مقابلش زن سیاه چشمان به خیره ایالر

 :گفت و رفت باال لبش گوشه

  ؟ بدونید میخواستید رو چی خوب.جالبه _

 : گفت و گذاشت صندلی ذسته روي را ارنجش ایالر

 .ها هزینه پرداخت ، ها ازمون ، ها کالس شرایط _

 :  نداشت لبخند حاال زن

 .بپرسید هم اموزش از میتونستید رو اینا _
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 .بپرسم شما از گفتن استاد ، که گفتم:  گفت خونسرد ایالر

 : گفت مقدمه بی پریا ، کردند نگاه هم به کمی

 .ندارن خواهر ، استاد خانوم _

 در فکـري . بـود  هـا  حـرف  ایـن  از تـر  زرنـگ  مقـابلش  زن ، نباخـت  را خـودش  امـا  خـورد  جـا  ایالر
 : گفت.   نداشت اشکالی بنظرش اما ، بود خبیثانه کمی که داشت ذهنش

  میزنید؟ حرف مطمئن اینقدر کجا از _

 :  گفت و کرد اخم پریا

 .نگیر منو وقت یا بگو رو اومدنت اینجا دلیل و کن معرفی خودتو درست یا _

 : گفت و زد لبخند دلخواهش، نقطه به بودند رسیده

 .داري رو استاد زندگی امار بیشتر من از شما اینکه مثل اما.خانومش خواهر ، هک گفتم _

 جدي و خشک و شد جا جابه کمی پریا

 ! بیرون برو:  گفت 

 :  آورد زبان به را فکرش و کشید جلو صندلی روي را خودش ، نداد اهمیتی

 .مئنهمط استاد شخصی زندگی از خیلی شما مثل که هاش دانشجو از یکی کن فرض _

  بفهمی؟ رو چی اینجا اومدي مطمئنی اگر ؟ خب:  نشست پریا لب روي پوزخند

 !  شریکم نفر چند با بفهمم خوام می:  کشید جلو بیشتر را خودش
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  ؟ چیو:  نشد منظورش متوجه پریا

 ! رو سینا _

 جملـه  ایـن  چطـور  دانسـت  نمـی  هـم  خـودش .فرسـتاد  بیـرون  بینـی  از عصـبانیت  با را نفسش پریا
 .رسید ذهنش به

 مـی  زنـدگیش  از چیـو  همـه  سـینام  بـا  وقتـه  خیلـی  مـن :  داد ادامـه  نبـازد  را خـودش  کـرد  سعی
 !!  من زندگی وسط اومدي کی تو دونم نمی فقط دونم

 :  بود حرص و عصبانیت از مخلوطی صدایش.  شد بلند پریا

 بیـرون  بـرو  مکـن  بـاور  رو تـو  مثـل  اي بچـه  دروغـاي  کـه  نشـدم  احمـق  انقـدر  هنـوز !  بیرون برو _
 !  کن بازي دیگه جاي رو فیلما این

 کـه  تـویی  احمـق  اتفاقـا :  بـرد  بـاال  کمـی  هـم  را صـدایش .  ایسـتاد  بـرویش  روبـه .  شـد  بلند جا از
 و بپاشـونی  هـم  از رو زنـدگی  یـه  تـونی  مـی  کـردي  فکـر  کـه !  دار زن مـرد  یـه  زندگی وسط میري

 !  برسی خوشبختی به

 چــی اومــدي خــب.  میــزم حــدس اول از آره؟بایــد زنشــی فطــر از:  زد حرصــداري پوزخنــد پریــا
 میخواي؟ چی بگی؟

 !  میفهمید نباید پریا.  رفته تند فهمید

 مـنم  نیسـتم  زنـش  طـرف  از مـن :  آورد تـر  پـایین  را صـدایش  تـن  ، کشـید  عقـب  را خودش سریع
 .دارم دوسش فقط!  تو مثل



یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

238 
 

ــه دل در ــدیاتش ب  و بایســتد کســی قابــلم روزي میکــرد فکــر کــی ، کــرد مــی کجــی دهــان چرن
 دار دوست را سینا بگوید

 

  د؟؟

 ، لرزیـد  مـی  بینـی  بـزرگ  و غـرور  مثـل  حسـی  از اش بینـی  هـاي  لبـه  ، زد دوز میـز  پشـت  از پریا
 :  گفت و اورد باال را انگشتش

. زیـاده  عاشقشـونه  لبخنـد  و نمـره  یـه  بـا  استادشـون  میکـنن  فکـر  کـه  متوهمی دختراي تو مثل _
 کـم  زنـش  بـدونی  اگـه  نـه  مگـه  ، باشـن  دنبـالش  سـینا  مثـل  مردایـی  کـه  نیسـت  چیزي خوشگلی
 طـرف  از چـه ...اسـت  دیگـه  دنیـاي  یـه  ، میرسـه  بهـش  مـن  بـا  اون کـه  چیزي اون! نیست خوشگل

 . نیست بد بدونی ، نباشی چه باشی زنش

 ، نمیدیــد هالــه در و میدیــد او در کــه چیــزي. شــد خیــره مقــابلش زن بــه ســکوت در و نفــرت بــا
 :  گفت  و کرد جمع را هایش لب. شخصیت نداشتن و بود قاحتو تنها حاال

 ، حـال  هـر  بـه  مـنم .   مـن  دنبـال  افتـاده  راه کـه  نکـرده  حـال  زیـاد  هـم  تـو  دنیـاي  بـا  کنم فکر _
 .نمیدم دست از رو موقعیت

 خیابــان ســر بــه لبخنــدش. رفــت بیــرون و کــرد بــاز را در و زد لبخنــد پریــا برافروختــه چهــره بــه
 زنـی  از ، بـود  دیـده  کـه  زنـی  از ، بـود  خـورده  بهـم  حـالش . شـد  نفـرت  بـه  تبدیل ، ماسید نرسیده

 ! بود کرده بازي را نقشش که

*** 
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 ]03:09 05.12.16[, شیرانی شهرزاد/نمکی پتک رمان

#58 

ــوز  ــه هن ــن از وجــودش هم ــی لفظــی جنــگ ای ــد م ــا ، لرزی ــه ت ــدگی در روز آن ب ــین اش زن  چن
ــاجرایی ــود نداشــته م ــت! ب ــار نمیدانس ــرده رســتید ک ــا ک ــه ی ــوردي اینطــور نمیخواســت ، ن  برخ

ــته ــد داش ــتر.  باش ــت بیش ــردربیاورد میخواس ــه س ــه ک ــین رابط ــینا ب ــت زن آن و س ــا ، چیس  ام
 .نداشت دوست که بزند هایی حرف شد مجبور و شد عوض موقعیت

 .سالم:  داد جواب اضطراب با ، بود هومن. پرید جا از خورد زنگ که موبایلش

  ؟ کجایی:  گفت و ادد را جوابش هومن

 .میزدم قدم یکم:  گفت و کرد اطرافش به نگاهی

  ؟ خونه میاي کی:  بود کالفه و حوصله بی بنظر هومن

  ؟ شده چیزي:  پرسید

 بـه  اتـاق  تـو  اومـدم . شـدم  خسـته  ، اومـدن  نفـر  هـزار  حـاال  تا صبح از. نه:  گفت و کرد نچی هومن
 .خواب بهانه

 میرسـم  دیگـه  سـاعت  نـیم :  گفـت  و گیـر  بهانـه  هـومن  یـن ا از نشسـت  هـایش  لـب  روي لبخندي
 .خونه

 . کرد قطع و گفت ایی باشه هومن
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 دنبـال  و کـرد  سـالم  همـه  بـه . بـود  شـلوغ  خانـه  بـود  گفتـه  هـومن  کـه  همانطور رسید که خانه به
 اش مـانتو . شـد  اتـاقش  وارد و رفـت  بـاال  پلـه  از. برونـد  بـاال  کـرد  اشـاره  و دیـدش  هاله. گشت هاله

 :  گفت و بست را در هاله ، نکند نگاهش کرد سعی. شد داخل هاله که کرد خارج تن از را

  ؟ رفتی  -

 .اوهوم:  گفت و گذاشت صندلی دسته روي مرتب را مقنعه

  ؟ بود چطوري ؟ شد چی ؟ خوب:  گفت و تخت روي نشست هاله

 هـاي  حـرف  از خـودش  بـد  حـس  و داشـت  هالـه  کـه  آینـدي  نـاخوش  اضـطراب  از ، سـوخت  دلش
ــه ــه. بــود شــنیده ک  چیــزي نمیتوانســت.  کــرد نگــاه دخترعمــویش روشــن هــاي چشــم ب

 :  گفت و دزدید را نگاهش.بگوید

 .کن صحبت سینا خود با...من بنظر.نزد هم خاصی حرف.نبود خاصی آدم  -

 چطــوري نمیــدونم اصــال.بــزنم حــرف باهــاش نمیتــونم:  گفــت بعــد و کــرد نگــاهش دقــایقی هالــه
 ...مهربونه همونطور.نشده عوض من با رفتارش...کنم باز رو صحبت سر باید

 نوشـته  چـی  سـینا  ، هاشـون  مسـیج  تـوي :  گفـت  و شـد  خیـره  هالـه  خورده تاب طالیی موهاي به
  ؟ بود

 خاصـی  حـرف .هـا  چیـز  اینطـور  و قلـب  تـا  دو و شـکلک  تـا  چنـد  نمیـدونم :  انـداخت  باال شانه هاله
 .من ندیدم بیشتر دونشو یه...نه که

  ؟ کنی چیکار میخواي اونو چی؟ بچه  -
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 ایـن  بـه ...مـن  ؟ کـنم  چیکـار  بایـد  نمیـدونم .میشـم  دیونـه  دارم.بخـدا  نمیـدونم :  گفت پریشان هاله
 ...حاال اما...بخوام بچه روزي یه نمیکردم فکر هم خودم...دارم حس بچه

 . بزن حرف باهاش:  گفت و کرد نوازش را هاله دست

 حـرف  ، شـدم  بـزرگ  اینطـوري  مـن  ، آیـالر  نمیتـونم :  گفـت  و کشـید  موهـایش  میـان  دستی هاله
 ...خیلی سخته برام زدن

 بـا .بـود  شـده  بـزرگ  دیگـري  طـور  هـم  خـودش  ، کنـد  درك را هالـه  میتوانست.کردند سکوت هردو
 هـم  خـودش  ، بـود  بـرده  طـرف  آن و طـرف  ایـن  بـه  خـودش  بـا  سـال  هر که هنگام زود عشق یک

 .باشد نداشته دوست را هومن نمیتوانست

 نبایــد هــم جــا همــین تــا...نکــن کــاري دیگــه ، آیــالر مرســی:  گفــت و بلنــد و کشــید آهــی هالــه
 ...میکنم یکاري...دیگه نمیدونم.میشد

 نمیـزد  حـرف  کسـی  بـا  هالـه  میدانسـت . گرفـت  سـرش  بـه  را دسـتش  ، رفت بیرون اتاق از که هاله
 اینقـدر  ، بـود ن بـاردار  اگـر  شـاید .بزنـد  هـم  او بـه  حرفـی  نمیتوانسـت  هـم  هـومن  وضـعیت  ایـن  با ،

 ...نبود مهم برایش

  ؟ مگه نیومدي:  بود نوشته ، بود هومن ، کرد نگاه تلگرامش از امده پیغام به

 .چرا:  نوشت

 .پایینم اتاق توي ؟ نمیاي چرا پس:  نوشت هومن

 .اومدم:  نوشت و برگشت هایش لب به لبخند
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ــه عطــر کمــی ــایش و پاشــید خــودش ب ــاز را موه ــرد ب ــ صــورتش دور و ک ــا ، تریخ ــه ب ــر پنی  زی
ــاك را چشــمش ــایین و کــرد پ ــا خــانم بیشــتر. رفــت پ ــد نشســته نشــیمن در ه  فرصــت از ، بودن

 . شد وارد و کرد باز را پایین اتاق در و کرد استفاده

 ژولیــده ظـاهرش  و نامرتــب موهـا . بــود شـکمش  روي تــاب لـپ  و بــود خوابیـده  تخــت روي هـومن 
 :  گفت و نشست تخت روي کنارش و گرفت اش خنده. بود

  ؟ ریختیه چه این  -

 :  گفت و انداخت او به ایی حوصله بی نگاه نیم هومن

ــه تــوي نشســتم شــب تــا صــبح  - ــا دارم همــش خون  و ســالم فامیــل ي هــا بــاجی خــان خالــه ب
 .میکنم علیک

 چـی :  گفـت  و کـرد  نگـاه  تـاب  لـپ  صـفحه  بـه  ، خوابیـد  هـومن  کنـار  بالشت روي و خندید هم باز
  ؟ میبینی

  ؟ خبر چه بگو خوب... ریخته برام نیما.سریال:  گفت و بست را تاب پل هومن

 :  گفت و زد چانه زیر و کرد تا آرنج از را هایش دست ، آورد باال را زانوها و شد برعکس

 .نیستم گیج دیگه...خونه و دانشگاه...هیچی  -

 ...آیالر...خوبه:  گفت و کشید باال را خودش کمی هومن

  ؟ هوم:  گفت و گذاشت دستش روي را سرش و کرد فصا را راستش دست

 .  نیست نرمال ، چشه هاله ببینم بگو.  بله نه هوم:  اش بینی روي زد هومن
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.  میشـد  هـا  پـدر  یـا  هـا  معلـم  شـبیه  هـا  وقـت  اینطـور  ، شـد  هـومن  جسـتجوگر  نگاه قفل نگاهش
 :  گفت و زد پلک بار چند ، کند فرار نگاهش زیر از نمیتوانست

 .میگه بهت خودش بخواد اگه  -

 !  هست چیزي یه پس:  کرد اخم هومن

ــه:  گفــت و فرســتاد بیــرون را نفســش هــومن. نــداد جــوابی  مــن ولــی ، نمیزنــه حــرف اصــوال هال
 .  است حوصله بی.مشخصه.دیگه میفهمم

  ؟ نه ، هست همه به حواست:  گفت و کشید روتختی بافت روي را انگشتش

 .خانواده ، نه که همه:  کرد نگاهش هومن

  ؟ ام خانواده منم:  گفت و گرفت باال را سرش

 بشـنوي  میخـواي  کـه  اونـی :  گرفـت  انگشـتانش  میـان  را سـیاه  بلنـد  مـوي  و کرد دراز دست هومن
 .بگم بگو رو

 

 .بگو رو بشنوم میخوام که اونی:  گفت و کرد ایی خنده

  ؟ من زعزی میپرسی چرا رو میدونی که چیزي:  گفت و کرد خم سر کمی هومن

ــالر ــرش آی ــت روي را س ــت تخ ــت و گذاش ــی:  گف ــانواده معن ــراي خ ــن ب ــرق م ــا داره ف ــه ب  ، بقی
ــار همیشــه ــه همیشــه...نداشــتم و داشــتم خــانواده انگ ــوده آخرشــی ی ــو آخــرش ، ب  دخترشــون ت

 ...پسرعموته آخرش ، نیست تو پدر آخرش ، نیستی
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 خـانواده  ایـن  بـراي  تـو  کـه  ینـه ا ولـی  آخـرش :  زد لبخنـد  ،هـومن   شـد  خیره هومن روشن نگاه به
 داشـته  دوسـت  دلیـل  بـی  کـه  چیزهـایی  ، دارنـد  دوسـتت  هـم  همـه  و ایـی  نشـده  تعریـف  عضو یه

 .ترن ارزش با ، بشن

  ؟ ترن ارزش با ها دلیل بی:  گفت و کرد نگاه هومن هاي لب به

 .تري باارزش ، تو:  گفت و کشید آیالر صورت به دستی و شد خم ، خندید هومن

 بعـد ...کـرد  صـاف  را بالشـتش  آیـالر .بدهـد  تکیـه  کـامال  تـا  کشـید  باال را خودش بیشتر یکم هومن
 موهـایش  ، برداشـت  کاغـذي  دسـتمال  ایـی  برگـه  و هـومن  کنـار  عسـلی  روي تـا  کشـید  را خودش

 مخلـوطی  ، میـداد  را بـو  همـین  همیشـه .کـرد  حـبس  سـینه  در را نفسـش  و خـورد  هـومن  بینی به
 را دســتمال و نشســت صــاف آیــالر.  داد تکیــه و بســت را هــایش چشــم. خــودش عطــر و شـامپو  از

 .کردم سیگار هوس:  کرد زمزمه هومن ، گذاشت بینی روي

 کــه هــم اینجــا ، بــاال بــري نمیتــونی بیــرونن همــه:  کــرد حلقــه زانــو دور را هــایش دســت آیــالر
 .نداره بالکن

  ؟ چیه:  گفت و انداخت باال شانه آیالر ، کرد نگاهش هومن

 .اتاقم بالکن بریم:  زد لب هومن

 مـی  شـان  خنـده  صـداي  امـا  نبـود  پـذیرایی  میـان  کسـی  ، کـرد  باز را در و شد بلند ، خندید آیالر
 .نیست کسی بیا:  گفت و کرد باز نیمه تا را در.آمد
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 بـار  آیـالر  ، رسـاند  در بـه  را خـودش  قـدم  چنـد  بـا . فرسـتاد  بغلـش  زیـر  را عصـا  ، شـد  بلند هومن
 و امـد  مـی  پـایین  هـا  پلـه  از کـه  هالـه  دیـدن  بـا . کـرد  کمـک  هـومن  به و کرد نگاه بیرون به دیگر

  ؟ میرین کجا:  پرسید هاله. گرفت شان خنده دو هر ، میکرد نگاهشان متعجب

ــالر ــتش آی ــی روي را انگش ــت بین ــه گذاش ــی ب ــاکت معن ــودن س ــت آرام و ب ــریم:  گف ــالکن می  ب
 ...هومن

 .ها دیونه:  تگف و داد تکان را دستش و گذاشت کنارشان از هاله

  ؟ نمیشه اذیت زانوت:  گفت و ایستاد هومن کنار و خندید صدا بی

ــومن ــر ه ــان س ــالکن وارد ، داد تک ــه ب ــدند ک ــاز ، ش ــم ب ــان ه ــت هم ــگ موک ــه رو و رن  را رفت
 مـی  پاهایشـان  روي پتـویی  کـه  حـالی  در و گرفـت  اش خنـده  ، نشسـت  سـختی  بـه  هومن.انداخت
 ! بکشم من نمیذاري بدي خیلی میده مزه اینقدر نخ یه اگه:  گفت انداخت

 داد بیــرون آیـالر  نشســتن مخـالف  جهـت  را دود ، کشــید را اول عمیـق  کــام و زد را فنـدك  هـومن 
ــزد حرفــی و  دوســت را کشــیدنش ســیگار ژســت آیــالر. میشــد ســاکت ، کشــیدن ســیگار وقــت.ن

 .رفت نمی جلو زمان کاش:  گفت و زد لبخند خودش فکر از!  میداد مزه تماشایش ، داشت

 انجمـاد  بـه  عشـق  و میبسـت  یـخ  سـیگار  دود و ایسـتاد  مـی  جـا  همـان  زمان ، میشد چیزي ، واقعا
  ؟ شود پیدا برایش درمانی که آینده هاي سال براي ، آمد می در

ــد ــت ناامی ــید دس ــان کش ــایش می ــان و موه ــت بهمش ــومن ، ریخ ــت ه ــو دس ــرد جل ــاي و ب  موه
ــان ــالر پریش ــت را آی ــوش پش ــت و زد گ ــان:  گف ــ زم ــی وجل ــت نم ــاي ، رف ــو موه ــم ت ــد ه  بلن

 .نمیکردم سیگار هوس منم.نمیشد
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ــالر ــا آی ــا ، نمیفهمیــد را ربطــش. کــرد نگــاهش تعجــب ب  را آرزویــش زود.چــرا را اش شــیرینی ام
 ...کرد عوض

 

 دفتـرو  شـماره  ، بـرم  نتونسـتم  اومـد  پـیش  چیـزي :  نوشـت  و کـرد  نگـاه  تلگـرام  در بهنـاز  پیـام  به
 .هم اینجا تا ممنونم ، کنممی هماهنگ خودم بفرست برام

 بـراي  بگیـرم  وقـت  خـودم  بـرات  میگفـتم  کـه  ایـنم  ، نکـردم  کـاري :  آمد بهناز پیام بعد لحظه چند
 .میدونی خودت دیگه حاال.  بهم میداد وقت راحت ، بودم آشنا اش منشی با که بود این

ــاره و فشــرد بهــم را هــایش چشــم ــرام همــون:  نوشــت دوب  حمــتز ، میشــم ممنونــت بفرســتی ب
 .کنم جبران بتونم ، کشیدي

 .بده توضیح برام یبار فقط. ندارم الزم جبران:  نوشت بهناز

  ؟ رو چی:  نوشت تردید با

 .رو شدنمون جدا دلیل:  آمد جواب

 کـه  بعـد  ، بـود  آمـده  خوشـش  اوایـل  ، را دلـیلش  نمیدانسـت  هـم  خـودش  ، کشـید  ایـی  خسته آه
 نداشـت  حوصـله . زد را دلـش  ، بـود  داده گیـر  ایشهـ  پیگیـري  و آیـالر  بـا  روابطـش  بـه  کمی بهناز
 و میکـرد  درکـش  کـه  بـود  کسـی  بایـد  ، را هـا  سـال  ایـن  چگـونگی  چـرا  بدهـد  توضیح کسی براي

 هــم را بگیـرد  جـا  اش آینــده در بـود  قـرار  کـه  نفــري یـک  همـان  حوصـله  ، روزهــا ایـن  کـه  البتـه 
 . نداشت
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ــا نمیتــونی گفتــی خــودن:  تنوشــ و کــرد نگــاه فرســتاد مجــددا بهنــاز کــه ســوالی عالمــت بــه  ب
 .بیاي کنار من شرایط

 .آیالر حضور با گفتم ، تو شرایط با نگفتم:  نوشت بهناز

 .منه شرایط آیالر:  نوشت ناراحت

 رو رابطــه مـدل  ایـن  نمیتونــه دیگـه  نفـر  یـه  چــه مـن  چـه  ، نیسـت  تــو شـرایط  آیـالر :  داد جـواب 
 .کنه تحمل

 .نمیکنم زندگیم وارد رو دیگه نفر یه پس خب:  نوشت کالفه

 کـی  تـا  تـو  ، نکنـه  ازدواج وقـت  هـیچ  آیـالر  شـاید  ، کـن  فکـر  یکـم :  نوشـت  بهنـار  دقـایقی  از بعد
ــه داري هــم ، کنــی حمــایتش اینطــوري میخــواي ــه هــم میکنــی ظلــم خــودت ب  مطمئــنم. اون ب

 موقعیــت داري و داري رو خــودت زنــدگی هــم تــو.نداشــتی مــدت طــوالنی رابطــه یــه وقــت هــیچ
 .میدي دست از هاتو

 .فعال.ممنونم بازم.برم باید اومده پیش کاري شرمنده:  نوشت و نشست لبش روي پورخندي

ــداخت اش کنــاري صــندلی روي عصــبی را گوشــی ــان کشــید دســت و ان  موقعیــت ، موهــایش می
 !  میگفت را خودش حتما! خوب هاي

 کسـی  هـر  یزنـدگ ...بودنـد  آمـده  فیزیـوتراپی  جلسـات  بـراي  کـه  کـرد  نگـاه  اطـرافش  هـاي  آدم به
 فـرق  بقیـه  بـا  کمـی  آنهـا  زنـدگی !  بـود  درسـت .خـودش  بـه  مخصـوص  هم مشکالتش و بود طوري
 خنـده  اصـال ...میکردنـد  زنـدگی  همینطـور  بایـد  و بـود  آمـده  پـیش  اینطـور  حـال  هر به ولی داشت

 مشـکلی  مگـر  وقـت  اینهمـه  ؟ آیـالر  بـا  روابطـش  بـه  بودنـد  داده گیـر  همـه  مـدت  این چرا بود دار
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 اصـال .میشـد  کالفـه  داشـت  کـم  کـم  خـودش  هـم  و بـود  شـده  تر حساس آیالر هم لحا که داشتند
  ؟ میکرد مشخصش باید که بود چه تکلیف این

 ، گذشــته در داشــت هــایی رابطــه ؟ مــدت طــوالنی رابطــه ، شــد تکــرار ســرش در بهنــاز حرفهــاي
 !  داشتن آیالر به ربطی...دیگر هاي دلیل یا و بودند سنش اقتضاي ولی بودند زودگذر شاید

 بـود  دسـتش  آي  آر ام جـواب  بـزرگ  پاکـت  کـه  آیـالر  بـه  و آورد بـاال  را سـرش  اسـمش  شنیدن با
 گـرفتم  وقـتم .بـریم :  گفـت  و برداشـت  هـومن  کنـار  صـندلی  از را کـیفش  شـد  خم آیالر ، کرد نگاه
 .دکترت از برات

 وير شــده رهـا  موهـاي  بـه  و برداشـت   ، رنـگ  توســی شـال  میـان   گـردنش  ظرافـت  از را نگـاهش 
ــانه ــد. داد اش ش ــه چن ــده دورن را برگ ــا اش پرون ــاهش و داد ج ــرد نگ ــت و ک ــی:  گف ــاه رو چ  نگ

  ؟ میکنی

:  گفــت و کــرد ایــی خنــده آیــالر. بگــذارد آیــالر بــراي را وقــتش میخواســت خــودش ، کــرد اخــم
  ؟ چته ؟ هومن

 .هیچی:  گفت و داد دردناکش بغل زیر را عصا و شد بلند و داد تکان را سرش

 .خودم میام:  گفت و کشید را بازو آرام. گرفت را بازویش و ایستاد کنارش آیالر

  ؟ ایی عصبانی چرا ؟ شده چی:  گفت دوباره بعد و کرد سکوت کمی ، ماند آیالر

 یقـه  حـداقل  ، نمیکنـی  جمـع  کـه  موهـاتو :  گفـت  و طـرفش  بـه  برگشت ، رفتند بیرون برقی در از
 !خیابونیم توي.ببند یکم رو ات
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 بــود شــده شــل شــالش کمــی!  نبــود بــاز ، کشــید مــانتویش یقــه روي را دســتش تعجــبم آیــالر
 :  پرسید کالفه. فقط

  ؟ اینجا کجاست آژانس  -

 . هومن آوردیم ماشین:  گفت و گرفت اش خنده بار این آیالر

 .نزدیکه.میارمش من میخوره مغزت به هوا دقیقه یه تو تا:  گفت و برداشت قدم جلوتر

.  داد بیــرون را نفســش و مانــد خیــره رنــگ مشــکی کوتــاه مــانتوي میــان یعشســر هــاي قــدم بــه
 ، اوضــاعش و کارهـا  ریختگـی  بهـم  و شـبانه  هـاي  درد.  میکــرد اش خسـته  روزهـا  ایـن  چیـز  همـه 

ــا صــبح و بیکــاري ــه در شــب ت ــدن خان ــاراحتی ، مان ــه ن ــا چیــز همــه...هال  ریختــه سرشــان هــم ب
 ...میخواست مسافرت یک واقعا دلش.بود

 را عصـا  ، کـرد  بـاز  را در و شـد  پیـاده  سـریع  آیـالر .برداشـت  قـدم  جلـو  بـه  ، بـوق  صداي نیدنش با
 را صــندلی کــه آیــالر بــه.  داد بیــرون را نفســش و نشســت.گذاشــت عقــب صــندلی روي و گرفــت

 جلـو  دادي اینقـدر  چـرا :  گفـت  و کـرد  نگـاه  میکـرد  راننـدگی  و بـود  داد جلـو  توجهی قابل طرز به
  ؟ رو صندلی

 .خب ها پدال به نمیرسه پام:  گفت و کرد نگاه خودش نشستن حالت هب آیالر

 ...کن صاف پشتشو.  میرسه ، یکم عقب بکش:  گفت و صندلی به کرد اشاره و کرد اخمی

 

 راننـدگی  احتیـاط  بـا  هنـوز . آورد در حرکـت  بـه  را ماشـین  و کـرد  صـاف  را صـندلی  تعجب با آیالر
ــود داده پیشــنهاد پــدرش پــیش وقــت چنــد همــین. میکــرد ــرایش ب  آیــالر. کنــد تهیــه ماشــین ب
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 سـالیانه  سـود  آنقـدر . نمیگذاشـت  کـم  هرگـز  هـم  پـدرش  و نمیکـرد  سـوال  اش دارایی از هیچوقت
 دســت انــدازش پــس کــارت ، نبــود عمــویش خانــه دادن اجــاره بــه نیــازي کــه بــود زیــاد کارخانــه
ــود خــودش ــر خــودش و ب ــاه ه ــرایش م ــول ب ــز پ ــت.میکــرد واری ــرای میتوانســت راح ــول از شب  پ
 .بود نگران اما ، بخرد ماشین خودش

 جلــو و میکــرد شــال بنــد را دســتش گــاهی هــراز. گرفــت نظــر زیــر را اش راننــدگی چشــمی زیــر
 :زد غر عصبی. میکشیدش

 .یجا میزنی.نکن ول رو فرمون جلو میکشی رو شالت  -

 .میخوابونن رو ماشین ، جلو نکشم رو شالم:  کرد زمزمه آیالر

 .کن سرت مقنعه پس:  فتگ بداخالقی با

 راننـدگی  اسـترس  از تـا  بسـت  را هـایش  چشـم  خانـه  تـا . نـزد  حرفـی  و فشـرد  بهـم  را ها لب آیالر
 اخـم  و انـداخت  بـود  خانـه  داخـل  کـه  عمـه  ماشـین  بـه  نگـاهی  ، رسیدند وقتی. بزند غر کمتر آیالر

 فاصـله  مـی ک.گرفـت  دردش هـم  بـاز  ، داد بغلـش  زیـر  و برداشـت  را عصـا  آیـالر . رفت هم در هایش
 قفسـه  و بـود  شـده  بـاز  شـال  هـم  بـاز ...کـرد  نگـاه  بسـت  را ماشـین  در حـرف  بـی  که آیالر به و داد

 :  گفت عصبی.میزد چشم توي رنگش سفید سینه

 ؟ خودت میاد خوشت ، پایین بیا بعد کن عوض رو پوشیدي مانتو این زیر کوفتی هر برو  -

 انـداخت  اش سـینه  روي را شـال  ، بـود  دهشـ  اشـک  از پـر  هـایش  چشـم  ، آورد بـاال  را سـرش  آیالر
 :  گفت و

 . شی اذیت که من به نکن نگاه نمیاد خوشت تو. میاد خوشم آره  -



یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

251 
 

 تکیـه  ماشـین  بـه  خسـته  و کـرد  نگـاه  رفتـنش  بـه  مـات  همینطـور . دویـد  خانـه  طرف به و برگشت
  ؟ بماند ناراحت آیالر بگذارد که بود شده کی و بود کرده ناراحتش...داد

 همهمـه  صـداي . گذاشـت  جاکفشـی  روي را دار بنـد  هـاي  بـوت  نـیم  و هـا  پلـک  زیـر  دکشی دست
ــی ــالن از ای ــی س ــد م ــت ، ام ــی نمیخواس ــد را کس ــومن ، ببین ــابش ه ــم را اعص ــه به ــود ریخت  ، ب

 !  نداشت درشتی طاقت هم باز اما میداد حق شاید ، بود کرده ناراحتش

ــه از ــا پل ــاال ه ــت ب ــاق وارد و رف ــد ات ــالش ، ش ــه را ش ــی گوش ــداخت ای ــارانی و ان ــرف را اش ب  ط
 مشـکلی  نـه  و بـود  بـاز  اش یقـه  نـه  ، کـرد  نگـاه  رنگـش  سـفید  سـاده  بلـوز  بـه  اینـه  مقابـل .دیگري
 همـان  از ؟ میـداد  گیـر  هـایش  لبـاس  بـه  کـی  هـومن  اصـال .  کـرد  هـم  در را هـایش  اخـم  ، داشت
ــواحی و میچرخیــد تــنش رو هــومن نگــاه همیشــه انگــار ، مهمــانی شــب  را اش نشــده پوشــیده ن
  ؟ توجه یعنی این! میداد تذکر

 دوسـت  را بدهـد  گیـر  پوشـش  و لبـاس  بـه  مـدام  کـه  مـردي  اینکـه  نه...نشست لبش روي لبخندي
 معنـی  ، داشـت  دیگـري  معنـی  هـومن  رفتـار  تغییـر  ایـن  امـا !  افتـاد  مـی  عمـه  شـوهر  یـاد  ، بدارد

ــده میکــرد حــس دلــش در کــه شــوقی ، کشــید گــردنش ســپیدي روي دســت. شــدن دیــده  خن
ــاهی ــبش روي ناخوداگ ــی ل ــایش. آورد م ــاب را موه ــار داد ت ــوش کن ــت و گ ــا باف ــایین ت  روي و پ

 هـا  پلـه  از و پوشـید  را رنـگ  سـبز  نـازك  بافـت .  پاشـید  خـودش  بـه  عطـر  کمـی . انداخت اش شانه
 عمـو  صـداي  بـا  کـه  بـود  بسـته  در بـه  نگـاهش ...بـود  رفتـه  اتاقش به حتما ، نبود هومن. شد سرازیر
 .برگرداند را سرش

 : گفت و زد لبخندي عمو

  اومدین؟ هومن با _



یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

252 
 

 :  گفت و ساعت این در خانه در عمو بودن از شد متعجب و داد تکان سر

 .بودیم رفته دکترش براي. بله _

 : گفت و اش شانه پشت گذاشت دست و امد جلوتر عمو

 .داریم مهمون امروز _

 : گفت معذب

 .دیدم رو ماشینشون بله _

 : تگف و زد لبخند عمو

 .داریم تو براي ویژه مهمون یه ولی ، هستن هم اونها _

 دو هـر  سـر  هـومن  سـالم  صـداي . باشـد  اش ویـژه  مهمـان  کـه  نمیشـناخت  را کسـی  ، کـرد  تعجب
ــه ســریع ، خــورد گــره بهــم نگاهشــان. برگردانــد عقــب ســمت بــه را .  کــرد نگــاه دیگــري جــاي ب

 : تگف ارام عمو. اورد می درد به را دلش عصایش تق تق صداي

 . جان هومن اومدي شد خوب _

 ورودشـان  بـا  ، کردنـد  طـی  را بـاقی  قـدم  چنـد  سـکوت  در. کـرد  هـدایت  نشـیمن  سمت به را ایالر
 ثابـت  غریبـه  زن بـه  نگـاهش   و چرخانـد  چشـم  و کـرد  سـالم  ایـالر . شـد  قطـع  یکباره همه صحبت

 اشـنا  یـب عج و داشـت  لـب  بـه  لبخنـد  ، بـود  ایسـتاده  همـه  بـرعکس  زن. ریخـت  فـرو  دلش و ماند
 : گفت و فشرد اش شانه روي رابیشتر دستش عمو ، چرخاند عمو طرف به را سرش...بود

 .هستن ات خاله ، جان مارال عزیزم، جان ایالر _
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ــاره زده بهــت ــه دوب ــر نامحســوس هــایش چشــم کــه کــرد نگــاه زن ب ــد ت ــه ، بودن ــود اش خال  ؟ ب
  مادرش؟؟ خواهر

 کـه  کـرد  نگـاه  هـومن  بـه  چرخانـد  سـر  دوبـاره  سـاند، ر هـم  بـه  بـار  چنـد  را اش مانده باز هاي لب
 دسـتش  و امـد  جلـو  احتیـاط  بـا  زن...   امـد  نمـی  خوشـحال  بنظـر  و بـود  همیشـه  از تر پریده رنگش

 بــی و خندیــد زن ، کــرد ســالم دوبــاره اختیــار بــی. گذاشــت ایــالر هــاي دســت روي بــرد جلــو را
 ، قیمــتش گــران بــوي شخــو عطــر و اش خالــه هــاي شــانه میــان از. کشــید اغوشــش در طاقــت
 لبخنـد   بـا  بـار  اولـین  بـراي  کـه  عمـو  زن و کـرد  رهـا  مبـل  روي را خـودش  کالفه که دید را هومن

 !!نداشت دوست را لبخند این اصال ، میکرد نگاهش

 

ــد بهــم را هــایش دســت ، همــه نگــاه از معــذب ــه ، پیچان ــود نشســته کنــارش اش خال  مــی او و ب
 !  بود وکهش هنوز اصال. کند نگاهش زیاد ترسید

 ســفید بلــوز و بــود پوشــیده ســیاه پشــمی دامــن ، چرخانــد خالــه ســمت را ســرس کمــی
ــري دســتمال.رنــگ ــه حری ــردنش ب ــود بســته گ ــف دســتبند ، ب ــري ظری ــم ت ــچ دور ه ــازك م  و ن

 نسـبت  امـا  ، بـود  زیبـا .  داشـت  سـیاه  مخمـل  تـل  و بـود  شـانه  روي تا کوتاه موهایش. بود سپیدش
 . بود زیباتر مادرش تعصب بی ، مادرش هاي عکس به

 لـب  بـاالخره .  بـود  حـرف  کـم  خـودش  مثـل  ، کـرد  ایـالر  نثـار  لبخنـدي  و گردانـد  را سـرش  مارال
 : گفت و کرد باز هم از را هایش

 بدي؟ نشون بهم رو اتاقت میتونی جان آیالر _

 بود؟ فیلم سکانس اینجا مگر ، بود ایی مسخره جمله چه دیگر این
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ـ  بـه  و داد تکـان  سر ناچار  را در ، بـود  سـکوت  اتـاقش  تـا . شـدند  بلنـد  عمـو  گفـتن  بفرماییـد  الدنب
 :  گفت و شد خیره دار لبه قدي بلند پنجره به و زد چرخی مارال بست که

 .خودش براي عمارتیه _

 یـک .را مـادرش  انـدام  خطـوط  ، دقیـق  امـد  نمـی  یـادش .  بـود  عـالی  اش خالـه  انـدام  ، نداد جوابی
 ...کدر و ارت هم همان داشت، ذهن در کلی طرح

 : گفت و رفت جلوتر کمی ، کرد نگاهش لبخند با و سرگرداند مارال

  ؟ راحتی اینجا _

 :  گفت دوباره و کرد ناراحتی ي خنده مارال ، داد تکان سر

 ...کنم باز رو صحبت سر باهات باید چطوري نمیدونم _

 را اش خالـه  یـد با چطـور  ، نمیدانسـت  هـم  خـودش .نـزد  حرفـی  و کـرد  جمـع  را خودش کمی ایالر
  ؟ بود مجبور مگر اصال ، بپذیرد

 :  گفت و کشید نفسی

  رسیدید؟ کی _

 .کشید طول یکم بیام بخوام و بیوفتم جا تا...اومدم اس هفته یک:  زد لبخند راضی مارال

 : پرسید مردد و فشرد بهم را لبهایش ایالر

 بمونید؟ همیشه براي میخواید _
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. ببینمـت  بیشـتر  مـدت  ایـن  دارم دوسـت ...میمـونم  زیـاد  امـا  شـه همی نـه : گفت و کشید اهی مارال
 ؟ میتونم

 همـین ...جوشـید  چشـمهایش  میـان  اشـک  ، کـرد  نگـاه  هـایش  دسـت  روي کشـیده  هـاي  دست به
 در شـدنش  فرامـوش  از بـود  دلـزده  امـا ...را داشـت  اش خالـه  بـه  کـه  کششـی  میفهمید دقیقه چند
 ...سالها این

 :گفت و فشرد را دستش بیشتر مارال.داد تکان بله نشانه به و انداخت پایین را سرش

 .بدم توضیح برات بده فرصت بهم ، هست زیاد حرف میدونم _

 . داد تکان سر اختیار بی ، اشنا شدیدا نی نی و کرد نگاه اش خاله سیاه هاي چشم به

 . دیگر دقیقه چند اید می خودش گفت ایالر ، شد بلند خوشحال مارال

 .لحظه چند براي حتی را سکوتش و تنهایی ، میخواست را نهوم اتاق بالکن دلش

 و کـرد  بـاز  بـالکن .  خزیـد  بـود  شـده  کمرنـگ  ان در هـومن  عطـر  کـه  خلوتش و ساکت اتاق به ارام
 ارنـج ...دلگیـر  هـوا  و پـاییز  اخـر  روزهـاي  عصـر  ، بـود  عصـر  نزدیـک . نشسـت  موکـت  انداختن بدون

 هـومن  فنـدك  و سـیگار  جعبـه  بـه  نگـاهش . شـد  خـم  چـپ  بـه  سـرش  و کـرد  حلقه زانو دور را ها
 جعبــه و شــد خــم. کنــد امتحــان داشــت دوســت همیشــه ، افتــاد دلــش بــر  ایــی وسوســه.  افتــاد

 و کــرد نگـاه  ســیاهش بدنـه  بــه و کشـید  بیــرون نـخ  یــک و برداشـت  را دیــوار کنـار  پنهــان سـیگار 
 ...افتاد نمی اتفاقی که یکبار. کشید دست طالیی خط دو روي

 نزدیـک  سـیگار  سـر  بـه  را شـعله  اسـترس  بـا  ، گرفـت  دهـان  بـه  را سـیگار  و دکـر  روشـن  را فندك
 اش ریــه بــه را دود هجـوم  ، داشــت نگـه  را فنــدك لحظـه  چنــد ، کشـید  داخــل بـه  نفســی و کـرد 
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 و کــرد ســرفه چنــد ، داد بیــرون ناشــیانه را دود و کشــید عقــب را ســیگار ســریع ، کــرد احســاس
ــا را بعــدي پــک.گرفــت ارام ــوع یــک. کــرد ســرفه کمتــر ، کشــید تــر احتیــاط ب  خاصــی گیجــی ن

ــود پیچیــده مشــامش در هــومن بــوي آمــد خوشــش ، ســرش داشــت ــراي و زد لبخنــدي. ب ــار ب  ب
 میـان  از سـیگار  ، پرانـدش  جـا  از ، بـالکن  در صـداي  کـه  گرفـت  هـایش  لـب  میـان  را سـیگار  سوم

 دیــدن از.اورد بــاال را ســرش ، شــدید ســوزش بــا همزمــان ، افتــاد پــایش روي خــورد ســر دســتش
 ... هومن کرده یخ چشمان به زد زل و کرد فراموش را سوزش ایی ثانیه ، زد خشکش هومن

 

ــت اخــی  و شــد خــم ــت ، درد از گف ــایش روي کشــید دس ــت و پ ــورم پوس ــت را مت ــید انگش . کش
ــاره ــه و شــد صــاف دوب ــی صــورت ب ــگ و حــس ب ــومن رن ــره ه ــن. شــد خی  خــوب را حــالتش ای

 حتـی  ،  بـود  کـرده  گـم  را پـایش  و دسـت ...نگـاهش  داشـت  تشـر  و تـوبیخ  ، بود عصبی ، میشناخت
 از را ســیگار پاکــت و گذاشــت جلــو بــه قــدمی هــومن...بــود کــرده فرامــوش را بعــدازطهر دلخــوري

 نگـاه  شـده  لـه  جعبـه  پـرواز  مسـیر  بـه  آیـالر . کـرد  پرتـاب  و فشرد مشتش در و برداشت زمین روي
ــرد ــومن ، ک ــت ه ــش. برگش ــت دل ــاورد طاق ــل ، نی ــد داخ ــدنال و ش ــومن: ی ــط!  ه ــتم فق  میخواس
 !!چطوریه ببینم

 : گفت خشم از شده  سرخ صورتی با و اورد باال را انگشتش ، برگشت ناگهانی هومن

 .کردي غلط تو _

ــا:  گفــت و کــرد هــم در را هــایش اخــم. افتــاد اش دلخــوري یــاد و شــد ناراحــت  اینطــوري مــن ب
 .بودم ریخته بهم ، بود خرد اعصابم...نزن حرف
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ــ هــومن ــد:  دغری ــاي بای ــن ؟ بکشــی ســیگار بی ــردم لوســت م ــالر ک ــاري هــر ، ای ــت ک  بخــواد دل
 ...میکنی

 : گفت و اورد باال را انگشتش دوباره

ــن _ ــت م ــاد به ــتم اعتم ــی داش ــتم وقت ــینی میذاش ــارم بش ــتم  ، کن ــراره میدونس ــاد ق ــري ی  بگی
 .نمیکردم اینکارو

 .کنم امتحانش خواست دلم لحظه یه فقط:  نالید

 چطـور  نمیدانسـت  ، میشـد  خسـته  زیـاد  ایسـتادن  از نشسـت،  تشـک  بـی  تخـت  وير عصبی هومن
  ؟ بود امده چه براي اصال...باال تا بود امده

 ...فقط بود سیگار یه:  گفت اهسته. نشست تخت پایین نیمکت روي مقابلش

 : گفت خشمگین هومن

  ؟ چی یعنی میدونی ، دادم سیگار بهت خودم دست با من انگار ، ایالر نکن عصبانیم _

 ! نیست اینطوري:  زد لب

 .هست من براي _

 :  گفت پا زخم سوزش از کالفه

 .که بکشم نمیخوام دیگه _

 خیــره هــومن ، اورد بــاال را ســرش. کشــید پــا زخــم روي را اش خیســی و زد لــب بــه را انگشــتش
 سوخته؟:  گفت پایش به
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 :  گفت و نداد را جوابش

  ؟ باال اومدي چی براي _

 : کرد نگاهش شگرسرزن هومن

 ...اینجایی شاید کردم فکر _

 : گفت و داد بیرون را نفسش بعد

 .زدم حرف بد باهات ، صبح _

 :گفت و زد کمرنگی لبخند آیالر

 .  زدي حرف بد خیلی _

 . نداشتم منظوري _

 :گفت دوباره و کشید موها میان را دستش

 ...افتادم کاراي همه از ، پا این کرده ام کالفه _

 : گفت دوباره هومن ، نشست کنارش و شد بلند رایال

 .ایالر بزنی لب دیگه نداري حق _

  میکنی؟ بزرگش اینقدر اخه چرا:  گفت معترض ایالر

 . هست بزرگ:  داد تکیه نازك موقتی تشک روي ، عقب به را دستش
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ـ  دارم دوسـت  مـن  ولـی :  گفـت  و کشـید  دردنـاك  سـوختگی  روي دسـتی  و اورد بـاال  را اش زانو  وت
 . بکشی

 :  گرفت اش خنده هومن

 .نکنه درد دستت _

 : شد تر غلیظ لبخندش

 .میده خوبی بوي _

 :  گفت و کرد نگاه پایش به و شد خم سمتش به کمی هومن

 . بزنی پماد باید ، سوخته بدجور _

 :  شد جمع هایش چشم در اشک

 ...میسوزه خیلی _

ــت ــومن میدانس ــق ، ه ــش عم ــرد درك را سوزش ــز دردش ، میک ــري چی ــود دیگ ــدگی ، ب ــی زن  ب
 : گفت و کشید ایالر پاي روي را انگشتش...نامعمولش و آرامش

 ...زندگیت توي جدید ادم یه ، کن نگاهش خوب اتفاق یه چشم به _

ــک ــاي اش ــر ه ــورده س ــه روي خ ــاك را گون ــرد پ ــت و ک ــبیه: گف ــه ش ــا ، مامانم ــم مخصوص  چش
 ...افتادم اون یاد...هاش

 هـر  بـه  کـه  کـاري . فشـردش  اغوشـش  بـه  و کشـید  را دسـتش  ، ایشهـ  اشـک  دیـدن  از شد کالفه
 ...خودش دل براي بیشترش ، ایالر براي کمترش ، میداد انجام باید ، حال
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 :  گفت و کشید ایالر موهاي میان را دستش

ــراي _ ــی ب ــو چ ــت خودت ــی ناراح ــزم، میکن ــحال عزی ــاش خوش ــه ب ــه ک ــر ی ــوب تغیی ــه خ  میکن
 .نخور هغص اینقدر چیزي هر براي. زندگیت

 و اغـوش  ایـن  بـود  خـوب  چقـدر  ، کشـید  هـومن  بلـوز  بـه  را اش بینـی  ، داد تکـان  کمـی  را سرش
 : گفت و لرزید خنده از هومن سینه .شنید می که قلبی صداي

 .ببین رو ما وضع.میدم دلداریت دارم من اخرشم ، کردي خالف _

 ببیــنم نــدارم ســتدو دیگــه:  گفــت و شــد جــدي دوبــاره هــومن ، خندیــد و کــرد بلنــد را ســرش
  باشه؟ ، میکشی

  ؟ میره کی.  پایین بیام نمیخواد دلم:  گفت و داد تکان را سرش

 . بریم پاشو.  نمیدونم:  گفت و شد بلند سختی به

 .سالش و سن نمیاد بنظر اما بزرگتره مامانم از:  گفت و کرد باز را در جلوتر و شد بلند

 ...شاید چهل تازه ، یچارهب سالشه چند مگه:  گفت و زد لبخندي هومن

 نگاهشـان  هـا  پلـه  پـایین . گرفـت  را دیگـرش  بـازوي  ایـالر  ، گرفـت  نـرده  بـه  را دستش ها پله کنار
 کـرد  نکـاه  هـومن  بـه  و زد لبخنـد  ، بودنـد  نشسـته  پـاگرد  کاناپـه  روي کـه  مارال و کوروش به افتاد

 ...داشت اخم که
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 هــم هــومن خوشــایند کــه چیــزي ، باشــد اش خالــه و عمــو میــان بایــد صــحبتی چــه نمیدانســت
 .نبود

 ایکــون.  شــد وصــل نــت بــه و گذاشــت پــا روي را موبــایلش. نشســت بقیــه کنــار و نــداد اهمیتــی
 کـرد  حـبس  سـینه  در را نفسـش  سـینا  پیـام  و کـرد  بـازش  سـریع  ، دیـد  صفحه باالي که را تلگرام

 .کنم صحبت باهات مهمی موضوع مورد در باید جان ایالر:  خواند  و کرد بازش ،

  ؟ چی مورد در:  داد جواب. بود قبل یکساعت براي پیام ساعت

 :  شد دیده بعد دقیقه چند پیامش

 .دنبالت دانشگاه میام ؟ برات مناسبه ظهر از بعد فردا.بگم بهت تا ببینمت باید _

 .منتظرتم دقیقه ده و پنج ساعت فردا. باشه:  نوشت و کرد فکر کمی

 کــنم فکــر.ببیــنمش خواســته ازم ســینا خــوبی؟ ســالم:  نوشــت ســریع و کــرد پیــدا را هالــه اســم
 .اموزشگاه رفتم من فهمیده

 !شاید ؟ جدي:  داد جواب ، بود انالین هاله

 .دنبالم بیاد دانشگاه بعد گفتم ؟ برم:  نوشت و شد کالفه هاله کوتاه جواب از

 . میگه چی ببین برو اره _

 : نوشت بعد و کرد مکث کمی هایش دست

  نداري؟ مشکلی ؟ هخوب حالت

 .داشتم سرگیجه یکم فقط امروز.خوبم _
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  ؟ پیشت بیام میخواي:  نوشت و فشرد بهم را هایش لب

 .شد چی بده خبر بهم فردا. ام اوکی ، نه _

 اگـر . داشـت  پریـا  بـا  راحتـی  ارتبـاط  پـس . بـود  فهمیـده  سـینا  حتما.رفت فکر به و نوشت ایی باشه
 بـه  اسـترس  ؟ نشـود  هالـه  فهمیـدن  متوجـه  کـه  طـوري  ؟ میگفـت  چـه  رفتـه  چـه  بـراي  میپرسید

 ! رفت می پیش داشت جدي چیز همه و بود کرده فکري بی.افتاد جانش

 . امد نمی خوشش قطعا فهمید می اگر ، میکرد صحبت اش خاله با که کرد نگاه هومن به

 را دسـتش  المـار . افتـاد  راه در کنـار  تـا  عمـویش  و او دنبـال . شـد  بلنـد  نیـز  او مـارال  شدن بلند با
 : گفت و پوشاند دوست هردو با و گرفت

 ...دیدنت میام بازم _

 .کرد خداحافظی و بوسید را مارال بوي خوش صورت و داد تکان سر کمرنگی لبخند با

 

 مقــابلش فنجــان بــه ســینا. کــرد نگــاه ســینا ارام چهــره بــه و کــرد جمــع هــم در را هــایش دســت
 . شد سرد:  گفت و کرد اشاره

 شده؟ چیزي سینا میخورم، : گفت معذب

  ؟ اموزشگاه رفتی تو پیش روز چند: گفت و زد غمگینی لبخند سینا

 .کردم سوال رفتم ، آره:  گفت و داد تکان سر ، بود کرده اماده سوال این براي را خودش

  ؟ نپرسیدي چرا خودم از: گفت و برنداشت چشم سینا
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  ؟ اومده پیش مشکلی مگه.داشتم سوال دیگه هاي رشته براي:  گفت و انداخت باال شانه

 خــاوري خــانم:  گفــت و زد لیخنــد هــم بــاز ســینا ترســیده، تــا باشــد طلبکــار بیشــتر کــرد ســعی
 .اونجا اومدي گفت

 بـه  را دسـتش  و داد تکـان  را سـرش  ، کـرد  نگـاهش  منتظـر  سـینا . نـزد  حرفـی  و ریخت فرو قلبش
 : گفت باالخره سینا ، کرد تسکو هم باز و کرد هم در را هایش اخم ایالر.کشید موها

  ؟ بري گفت بهت هاله _

 . نه:  کرد اخم

 : گفت و کرد نگاهش کمی باز سینا

 .میکنین  فکر اشتباه _

 .مشخصه اخبارت از:  گفت اخم همان با

 :  گفت مستال سینا

 . نیست میکنی فکر که اونطور _

 از بعـد ...زد بهـم  ایـی  دیگـه  حـرف .نمیکـرد  فکـر  اینطـور  دیـدم  کـه  خانمی:  گفت و جلو به شد خم
  ؟ بودم من فهمیدي کجا

 ...نیست من حرف اون حرف اما گفته چی دقیقا نمیدونم من...داد نشونم رو ها دوربین _

 : گفت دوباره ، کرد نگاهش سینه به دست
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 اشــتباه مــن. ..میشــه پشــیمون وجــود تمــام بــا کــه میکنــه اشــتباه ادم وقتهــایی یــه ایــالر ببــین _
 روز اون...بـود  نرفتـه  پـیش  بیشـتر  تلفنـی  هـاي  صـحبت  تـا  روابطمـون ...شـدم  متوجه دزو اما کردم
 رو چیــز همــه و کــردم قــاطعی صــحبت پریــا بــا صــبحش مــن روز همــون دقیقــا...رفتــی کــه هــم
 ...کردم تموم

 :  گفت عصبی و ناراحت

 .رو اینکارت نمیکنه توجیه دلیلی هیچ!  کردي خیانت هاله به تو _

 :  گفت کالفه سینا

 . نیستی ما زندگی جریان در تو اما نمیکنه توجیه میدونم _

 یــا ، کنــین حلــش میتونســتین داشــتین مشــکلی هــر. نیســت کننــده قــانع بیــاري دلیلــی هــر _
  ..نداري دوستش اگه بگی بهش حداقل

 : گفت و اورد باال را سرش سریع سینا

 بــین فاصــله...کــردم اهاشــتب فقــط...نــدارم دوســت هالــه انــدازه رو هــیچکس.دارم دوســتش مــن _
 ...است لحظه یه نکردن  و کردن خیانت

 : گفت حرص با

ــو کــه _  ، نمیکنــه خیانــت بهــش باشــه داشــته دوســت رو کســی ادم...کــردي رد رو لحظــه اون ت
 ...زنته دیگه که هاله ، نباشه زنش اگه حتی

 : گفت ارام و بست چشم سینا
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 اراده بـی  ولـی  باشـه  داشـته  دوسـت  رو کسـی  ادم میشـه ...کـردم  اشـتباه  و داشـتم  دوسـتش  من _
 ...باشه هم

 را وجـودش  کـه  بـدي  حـس ...بـود  زده خـودش  کـه  بـود  حرفـی  بـرعکس  کـه  افتاد بابک بوسه بیاد
 . داشت عالقه هاله به هنوز اکر ، بود سینا وجود در باید االن بود گرفته

 : گفت سینا که شد ارام کمی

  ؟ گفته بهت چی پریا گفتی بهش _

 ! نه:  گفت تاخیر با و فشرد بهم را هایش لب

 . میکنم خواهش.لطفا نگو: گفت و جهید سینا چشمان در برقی

  ؟ بگم دروغ بهش باید چی براي...عمومه دختر هاله ؟ بدونه نباید چرا:  گفت ناراحت

 : گفت و کشید اهی سینا

 . چرته پریا هاي حرف چون _

 ..میزد حرف قدرت موضع از خیلی. نمیکنم باور من:  گفت عصبانی و کرد اخم

 .خودتون با تصمیم.میگم بهش من:  گفت و گرفت کیفش به را دستش

 ...بارداره میدونم:  گفت سینا که و شود بلند خواست

 ...میخوام هم رو بچه:  گفت ارام سینا ، کرد نگاهش زده بهت
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  ؟ میدونی کجا از:  گفت و کرد رها را کیف

 :  گفت و داد بیرون را نفسش سینا

 ...بدنش نظم و احوالش  و حال از _

 :داد ادامه ، شد منظورش متوجه تا کرد فکر کمی

 . بعدش دیدم ازمایشگاهم جواب _

 : گفت و کرد اخم دوباره

  مهمه؟ بچه فقط برات نیست مهم هاله یعنی میخواي رو بچه _

 رابطـه  ایـالر ...یمونزنـدگ  ادامـه  بـراي  باشـه  نشـونه  یـه  ایـن  شـاید  یعنـی ...میگم ؟ حرفیه چه این _
 !بود تلفنی فقط پریا و من

 : گفت حرص پر

 تصـمیم  خـودش  ، بزنـی  حـرف  باهـاش  خـودت  بایـد !  کـردي  خیانـت  هالـه  بـه  تـو . نکـن  توجیه _
 . میگم راستشو من چون ، نگو دروغم بهش...  بگیره

 مقــابلش مــرد ، نبــود مهــم بـرایش . نمیدانســت ، عصــبانیت یــا خجالـت  از شــد ســرخ ســینا چهـره 
 : گفت و شد بلند. میشد فشرده هاله براي دلش. است بزرگتر او از سال چند

 ...نمیشه قبل مثل زندگیتون.نمیکنه فراموش ببخشه اگه حتی ، کردي بدي کار خیلی _

 شـرافت  بـی  زن  یـک  چیـز  چـه . رفـت  بیـرون  کافـه  از خـداحافظی  بـی  خـودش  و ماند ساکت سینا
  ؟ واقعا داشت جذابیت ،
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 . داد را  پونه هاي پیغام جواب  و نشست نیما شینما صندلی روي

 .اینو کنار بذار:  گفت و زد دستش به نیما

 :  گفت  و کرد قفل را گوشی و زد را ارسال دکمه

 ...باشه خب _

  ؟ ایی پایه.بذارم شمال برنامه  میخوام: گفت و زد راهنما نیما

  ؟ کی با _

 .هومن براي بیشتر البته!  بیاد کی هر _

 : گذاشت پنجره لبه را تشدس

 ؟ نیست سرد االن _

 رو سـینا  و هالـه  ؟ دیگـه  هسـتی  تـو ...خوبـه  هـم  سـردش  شـمال  ، باشـه  خـب :  داد تکـان  سر نیما
 ؟ خوبه ؟ هان.شه خوشحال بیاد بگیم شایانم ، هومن رفیق ؟  بگم هم

 ؟ اومده شایان مگه:  گفت متعجب

 .مدت یه اینبار بمونه کنم فکر. بابا اره: گفت نیما

 بــه تحصــیل ادامــه بــراي ســال چنــد ، بــود هــومن نزدیــک دوســت ، میشــناختند همــه را شــایان
ــد کــه هــم بعــد ، رفــت کشــور از خــارج ــراي ناچــارا ام ــروژه ب ــی پ ــود رفتــه اش عمران  از یکــی ب

 . بودش ندیده بود ها مدت. جنوب حوالی شهرهاي
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 : گفت و داد تکان را سرش

 ؟ دیگه تعطیلی براي ، میشه خوب _

 . نشیم ترافیک گیر بریم زودتر شب یه فقط.اره:  گفت و ایستاد خانه مقابل نیما

 ؟ تو نمیاي ، کن هماهنگ پس.باشه:  گفت و شد پیاده ایالر

 اینجا؟ تا کوبیدم اینهمه تو رسوندن براي پس.دیگه چرا:  گفت و زد گشادي لبخند نیما

 . کرد نثارش بیشعوري و گرفت اش خنده

 .رفت داخل و کرد سالم.دیدند را هومن و هاله ، بزرگ ایوان هاي صندلی روي

 

ــراك ــا ت ــو را ه ــدا از بعــد و فرســتاد جل ــورد آهنــگ کــردن پی ــومن ، نشســت صــاف نظــرش م  ه
 : گفت و برگشت

 .ببند کمربندتو _

 : گفت و رساند بهم را هایش اخم

 ؟؟ عقب صندلی آخه _

 .عززیزم ببند:  داد تکان سر هومن

 دختـرش  دوسـت  بـا  خـودش  ، بـود  جلـوتر  نیمـا  ماشـین . کـرد  نگـاه  بیـرون  بـه  و بست نارضایتی با
 نیمــا ناکهــانی ســبقت بــه. میخــورد حــرص هــومن و میــداد ویــراژ هــم معمــول طبــق ، بــود امــده
 .آورده برداشته هم  رو مردم دختر ، درك به خودش.نداره مغز:  گفت و داد تکان را سرش
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ــش و کشــید ســرك ــاد ســرعت از دل ــرو نیمــا زی ــایلش. ریخــت  ف  و کشــید بیــرون کیــف از را موب
 . نیما برو یواش توروخدا:  نوشت

 لبهـایش  روي لبخنـدي  و شـد  کمتـر  نیمـا  ماشـین  سـرعت  بعـد  دقیقـه  چنـد  ولـی  ، نیامـد  جوابی
 هـم  بـا  نمیدانسـت .کنجکـاو  و بـود  نگـران  ، برسـند  شـب  فـردا  بـود  قـرار  سـینا  و هاله. بست  نقش

 .داشت دوست اگر ، بگوید برایش هاله خود بود شده منتظر.  نه یا بودند کرده صحبت

ــود گذاشــته هالــه جــاي را خــودش بارهــا بــود شــده کــه خیانــت بحــث  حکمــت...بــود ســخت ، ب
 برخـورد  از تـرس  سـر  از سـینا  هـاي  حـرف  میکـرد  فکـر  گـاهی  ، نمیدانسـت  فقط را گناه بی جنین
ــو ــومن و عم ــود ه ــا ، ب ــم خــودش ســینا ام ــانواده از ه ــود قدرتمنــدي خ ــی و ب ــراي دلیل ــرس ب  ت

 . نداشت

 . کرد دعا هاله براي دل ته از  و داد تکیه را سرش

 ، کـرد  بـاز  چشـم  ماشـین  تکـان  بـا . بـرد  خـوابش  کـم  کـم  و رسـید  جـاده  شدید ترافیک به ماشین
 .خواب ساعت:  گفت و برگشت کمی هومن

 : گفت و مالید دست پشت با را هایش چشم

  نرسیدیم؟ _

 :گفت و زد الودش ابخو چهره از لبخندي هومن

 .شد تموم ترافیک تازه _

 ؟ نمیخواید چاي:  گفت و شد خم و کرد نگاه ها خوراکی و صندلی زیر چاي فالسک به
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 .هالکشم:  گفت و داد تکان خستگی با را سرش شایان

 .بریزیم بایستیم یجا پس:  زد لبخند

 .ستادندای هم ها ان ، ایستاد کناري نیما وقتی و زد زنگ نیما به هومن

 چــاي فالســک از و چیــد ماشــین صــندوق روي را مصــرف یکبــار هــاي لیــوان و شــد پیــاده ســریع
 .ریخت

 .اینور بده هم تا دو لطفا جان ایالر:  گفت و شد نزدیکش نیما

 : گفت و گرفت سمتش را ها لیوان

 .شدي مودب چه _

 .میکنه ایجاب شرایط:  زد چشمکی نیما

ــدي ــه لبخن ــر ب ــق دخت ــراه عن ــا هم ــرف و زد نیم ــا ظ ــه را خرم ــرف ب ــومن ط ــت ه ــه گرف  در ک
 نگـاهش ...میـزد  حـرف  تلفـن  بـا  تـر  دور کمـی  شـایان . بـود  نشـده  پیاده و بود نشسته در چهارچوب

 ســردت:  گفــت و گذاشــت اش شــده ســرخ بینــی روي را ســتش د.داد هــومن بــه و گرفــت او از را
  ؟ شده

 هالــه چــرا نمیــدونی.  نــه:  ادد تکــان کمــی را ســرش و گرفــت اش خنــده ایــالر حرکــت از هــومن
  ؟ نیومد

 .فردا داره کالس سینا ، که گفتن:  گفت متعجب

 : کرد هم در را هایش اخم
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 ...دارن مشکل هم با اینها از بیشتر میکنم حس _

 .میفهمی باشه اگه:  انداخت باال شانه

 .سردته اگه ماشین توي برو:  گفت و گرفت هایش دست میان را ایالر سرد دست هومن

 سـرش  سرخوشـی  بـا .بمانـد  حالـت  همـان  در داد تـرجیح  هـومن  هـاي  دسـت  گرمـاي  از شده گرم
ــاال را ــا. خــورد گــره شــایان تیــره نگــاه در کــه اورد ب ــرق و تعجــب ب  ، میکــرد نگاهشــان خاصــی ب

 .کشید بیرون را دستش اختیار بی که طوري

 

 کاناپـه  روي. نـداخت ا نگـاهی  نـیم  نیمـا  دختـر  دوسـت  بـه  و کـرد  سـرازیر  قوري درون را جوش اب
ــود نشســته ــایلش و ب ــابلش را موب ــه مق ــود گرفت ــا و ب ــره ب ــی چه ــی ای ــت روح ب ــرد چ  اصــال.  میک

 نظیــرش بــی خصوصــیت کــدام جــذب نیمـا  نمیفهمیــد ، بــود ســرد و ادب بــی ، نداشــت دوسـتش 
. چیـد  سـینی  داخـل  امـاده  و اورد بیـرون  کابینـت  درون از را هـا  فنجـان . میکنـد  تحملـش  که شده

 هـایش  لـب . میـزد  حـرف  شـایان  بـا  و بـود  نشسـته  شـومینه  کنـار  زمـین  روي بالشتکی روي هومن
 !  بود امده هاله کاش اي. داد جلو ناراحت را

ــاالخره ــر را هــا فنجــان و کشــید دم چــاي ب ــین روي را ســینی و کــرد پ ــار زم . گذاشــت بقیــه کن
 هـم  را شـده  ادهامـ  قلیـان  نیمـا . کـرد  حلقـه  زانـو  دور را هـایش  دسـت  و نشست ، کرد تشکر هومن

 .شکوفه دیگه بیا:  گفت دخترش دوست به و اورد

ــکوفه ــرش ش ــاال را س ــت ب ــا و گرف ــدن ب ــان دی ــی قلی ــاالخره را گوش ــایین ب ــین روي و اورد پ  زم
 دمـغ  و نگرفـت  شـکوفه  از جـوابی  کـه  زد لبخنـدي  ناچـارا  ، خـورد  گـره  هـم  در نگاهشـان . نشست

 شده؟ چی:  پرسید ارام هومن.  شد نزدیک هومن به بیشتر. شد
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 . نشده چیزي یعنی که انداخت باال را سرش

 مـورد  در هـایی  سـوال  شـایان  از مـدام  کـه  بـود  شـده  جمـع  متوجـه  تـازه  شـکوفه  توجـه  انگـار  اما
 مـنم  بـه :  گفـت  نیمـا  بـه  و فرسـتاد  بیـرون  را نفسـش  قـرار  بـی .  میپرسـید  کشـور  از خارج اقامت

  میدي؟

 .نکش زیاد:  زد بب هومن ، گرفت سمتش به را قلیان شلنگ نیما

ــی ــید کم ــرش ، کش ــنگین بنظ ــود س ــرش ، ب ــی س ــه کم ــیج ب ــاد گ ــلنگ و افت ــرف را ش ــا ط  نیم
 خـم  سـمتش  بـه  و بخـورد  تکـانی  قلیـان  شـد  باعـث  کـه  ، گرفـت  را شـلنگ  هـوا  بی شکوفه.گرفت

 دیـدن  بـا  ، بریـده  چیـزي  بـا  کـرد  فکـر  ایـی  لحظـه  کـه  سـوخت  چنان دستش پشت ناگهان ، شود
 ..شد بلند و داد تکان را دستش و کشید فریادي ،  دستش روي قرمز ذغال

 

 ...میسوزه:  نالید و اش گونه روي خورد سر اشک

  ؟ دکتر ببریمش:  گفت نگران نیما و داد باال را عرقش از خیس موهاي هومن

 تـاریخ  هنـوز  ، کـردم  پیـدا  رو ایـن :  گفـت  و شـد  ظـاهر  هـایش  دسـت  میـان  پماد با باالخره شایان
 .داره

 انگــار کــه میــزد ذوق چنــان. خــورد بهــم دلــش و کــرد نگــاه دســتش ملتهــب و ســرخ پوســت بــه
 بـود  کـرده  کـج  را لـبش  و بـود  درهـم  هـایش  اخـم  کـه  شـکوفه  بـه ...شـود  کنده دستش میخواست

 .کرد بارش حسابی فحش چند  و کرد نگاه
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ــومن ــاد ه ــایان از را پم ــت ش ــات و گرف ــش صــورتی محتوی ــت روي را رنگ ــاره انگش ــالی اش اش  خ
 ، افتـاد  گریـه  بـه  دوبـاره  و شـد  بلنـد  اش نالـه .گذاشـت  بـدقواره  گـرد  زخـم  روي مقدمـه  بی و کرد
 : گفت و فشرد بهم را هایش لب هومن...بکند نمیتوانست دیگري کار

 ...میشه خوب االن کن تحمل عززیزم میخوام معذرت _

 .  شد بهتر خنک پماد حس با کمی شدید سوزش ، گرفت دیگري طرف را سرش

  بهتري؟:  گفت و کرد پاك را تشدس هومن

 ...دکتر میبرمت صبح نشد بهتر:  گفت و کشید نفسی نیما. داد تکان سر درد از رمق بی

 . نداره الزم دکتر:  گفت خونسرد شکوفه

 رعایــت میدانســت ایــالر...بــود کشــیده درهــم را هــا اخــم هــومن ، کــرد نگــاهش چــپ چــپ نیمــا
ــد را شــایان حضــور ــد حرفــی کــه میکن ــه را اب لیــوان . نمیزن  بخــور:  گفــت و گرفــت ســمتش ب
 .عزیزم

 کــرده لبــی زیــر خــواهی عــذر زور بــه احمــق دختــر.  داد عقــب را موهــایش ، نوشــید اب از کمــی
 اینـا :  توپیـد  نیمـا  بـه  هـومن  رفـت  بیـرون  کـه  سـیگار  کشـیدن  بـراي .نبود خیالش عین حاال و بود

  ؟ میاري تو کین

 : گفت و کشید سرش به دستی نیما

ــیقم دابخــ _ ــوي ، نیســت رف ــتم جمعــی ت ــردا گف ــرم ف ــنم گفــت شــمال می ــر م ــرم بب ــالي ب  وی
 .نمون بگم نشد روم ، میره فردا گفت رسیدیم بعد ، فامیالمون
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 ! دخترته دوست کردم فکر:  گفت متعجب آیالر

 !بابا نه:  زد پوزخند نیما

 .مزخرفه خیلی:  گفت حرص با

 .شد خراب همه شب ببخشید:  گفت ندهشرم.  بود شده متوجهش تازه ، خندید شایان

 .مسافرت توي میاد پیش:  داد تکان سر شایان

  ؟ چیه:  زد لب و داد تکان ابرو. کرد نگاه ، بود اش خیره که هومن به و زد کمرنگی لبخند

  نداري؟ درد:  گفت و کشید نفسی ، بگرداند رو هومن

  نمونه؟ جاش:  فتگ ناراحتی با و داد بیرون را ها لب ، افتاد زخمش یاد

 .نکنم فکر:  گفت شایان

 و شـد  خـم  سـمتش  بـه  کمـی  هـومن . کـرد  نگـاه  اخمـو  هـومن  بـه  و برداشت زخم از چشم غصه با
 : گفت

 .لباتو تو بد برمیچینی؟ لب سالته دو مگه _

 بخشـی  لـذت  خوشـی  بعـد ...بگیـرد  خـودش  بـه  عـادي  حالـت  کـرد  سعی اما کرده چکار نمیدانست
 جلـو  بـه  بایـد  او مقابـل  فقـط  کـه  هـایی  لـب :  کنـد  تعبیـر  اینطور داشت تدوس . دوید پوستش زیر
 .آمدند می

 بــا هــم بــار ایــن ، بســت نقــش هــایش لــب روي عمیقــی لبخنــد و گرفــت اش خنــده تعبیــرش از
 ....کشید پر لبخندش و شد رو به رو شایان عجیب نگاه همان
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 ایـن . شـد  خیـره  نـرم  هـاي  شـن  در فروریختـه  خاکسـتر  بـه  هـومن  و داد تکـان  را سیگارش شایان
ــا ــدترین ، روزه ــاي ب ــدگی روزه ــود اش زن ــی. ب ــده بالتکلیف ــود ش ــب ب ــالتی ، روزش و ش ــه ح  ک
 ...بود بیزار همیشه

 : گفت و کرد نگاه متفکرش رخ نیم به شایان

  آیالري؟ دست ناراحت... ؟ چته _

 :  گفت و کرد نگاه شایان به

 ...  نیست امشب مال بدم حال ولی...االغ دختره اعصابمو کرد خراب که ناراحت _

 :  گفت و زد دیگري پک شایان

  کیه؟ مال پس _

 : کشید سرش پشت را دستش

 . مرگمه چه نمیدونم اصال _

  ؟ خانوادگیه مشکل _

 :  گفت دل  دو و داد تکان سر

 . ببرتش اومده ایالر خاله _

 :  انداخت باال شانه شایان
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 !  ببره خب _

 :  گفت کالفه

 !  نمیخوام من اما ، خالش با بره داره حق ، همینه مشکل _

 .نمیشه مربوط تو به:  گفت جدي شایان

 !  میدونم _

 : گفت و کرد جمع را پاهایش از یکی شایان

 .گیجی اینقدر االن میکنم تعجب!  میخواي چی میدونستی همیشه تو هومن _

ــا هــومن  ایــالر. تــره چیــدهپی خیلــی قضــیه:  گفــت و گرفــت مشــت در رو هــا شــن دســت کــف ب
 !  منه مسئولیت

 : گفت و تکاند را شلوارش   و شد بلند شایان

 داشـته  دیگـه  هـاي  عنـوان  هـم  باشـه  مسـئولیت  هـم  نمیتونـه  همزمـان  نفـر  یه مگه ، باشه خب _
  ؟ باشه

ــت را هــومن دســت ــردن کمــک حــال در و گرف ــاره ک  میکنــی ســختش اینقــدر چــرا:  گفــت دوب
  ؟ من داداش

 بـا  کـه  ایـی  جلسـه  ، نبـود  ایـالر  نـاارام  روح جریـان  در کـس  هـیچ . فشـرد  بهـم  را هایش لب هومن
 وابسـتگی  نـوعی  ایـالر  ، بـود  گفتـه  مشـاور .بـود  ریختـه  بهـم  را روانـش  ، بـود  کـرده  برگـزار  مشاوره

ــه جــایگزینی ــود گفتــه ، دارد هــومن ب ــاثیر تحــت و اســت کــاذب حســش ب  و خــانواده نداشــتن ت
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 درمـان  مراحـل  در و اسـت  شـرایط  اقتضـاي  سـر  از ، بیایـد  پـیش  بـرایش  عشـقی  اگر اینکه ، حامی
 ! میدهد تشخیص هم خودش ، هم از دوري با و زمان مرور به ،

 عنـابی  ژاکـت  و بـود  گذاشـته  بـاز  سـرتقی  بـا  را موهـایش  ، کـرد  نگـاه  مقـابلش  سیاه مو دخترك به
 ، میشـد  اش خیـره  وقتـی  نگـاهش  بـرق  و آیـالر ...میـداد  نشـان  بیشـتر  را سـپیدش  پوست ، رنگش

  ؟ باشد کاذب بینشان عمیق احساس میتوانست چطور. بودند زندگی خود

 :گفت و افتاد سفید باند به چشمش ، کرد هومن بازوان حلقه را دستش و رسید انها به ایالر

  ؟ شد بهتر _

 : گفت و داد تکان سر ایالر

 .نیدک درستش شماها بیرون گذاشتم هم رو کباب...برسونه دوستشو رفت نیما _

 ! من با ها کباب:  گفت شایان

 و کشــید را اش شـده  ســرخ بینـی  ، کـرد  نگــاه شـایان  شــدن دور بـه  ایـالر . افتــاد راه جلـوتر  کمـی 
  ؟ سردته:  گفت

 ...هومن...خیلی نه:  گفت و اورد باال را سرش ایالر

  ؟ جانم:  زد لبخند

 : گفت و خورد گره هم در پهنش هاي ابروي
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ــانم خــواب دیشــب _ ــا اسایشــگاه تــوي...دیــدم رو مام ــودیم باب  بشــینم خواســتم شــدم خســته ، ب
ــا صــندلی روي ــار کــه همــون ، باب ــه همــش...نمیذاشــت...میشــینه همیشــه اســت پنجــره کن  گری

 ...ام خسته میگفتم هی ، نشین میگفت...میکرد

 : گفت ارام ، ندید را هومن پریده رنگ و انداخت پایین را سرش

 

  ؟ نه...بابا راغس نرفتم ناراحته کنم فکر _

 : گفت سختی به و داد فرو را دهانش اب

 فکـر  اینطـور  اگـه  حـاال ... دیـدي  اینطـوري  خـواب  شـدي  پریشـون  دیشـب ...نـداره  ربطی عزیزم نه _
 ...دیدنش میریم هفته این میکنی

 .بریم آره:  گفت و گرفت دندان میان را لبش ایالر

ــوازش را دســتش کــف ــا شــاید:  فــتگ و کشــید ایــالر موهــاي روي وار ن  بیشــتر وقــت ات خالــه ب
 .نباشه بد هم بگذرونی

 امـا  نداشـت  چنـدانی  اعتقـاد  رویـا  و خـواب  بـه . داد بیـرون  مقطـع  را نفسـش  ، داد تکـان  سـر  ایالر
 افسـردگی  ، عمـو  شـبیه  عالئـم . بـود  مشـاور  حـدس  شـبیه  عجیـب  ، پـدرش  صـندلی  روي نشستن

 ...کابوس ، حاد

 

 :  گفت و گرفت هاله از سریع را دستی ساك
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 .نکن بلند تو _

 روي.  بسـتند  را در ، اتـاق  تـا  امـد  بـاال  هـا  پلـه  از دنبـالش  و زد امیـزي  تشـکر  کمرنـگ  لبخند هاله
 ؟ خب:  گفت و کشید دراز تخت

 ؟ چی خب:  گفت و گذاشت جالباسی روي را رنگش کرم بارانی هاله

 ؟ هم با زدین حرف _

 و نشسـت  زانـو  چهـار . بدهـد  توضـیح  نداشـت  وسـا د شـاید  ، نکـرد  سـوال  بیشـتر . داد تکان سر  هاله
 .گرفت بازي به را تختی رو لبه

 : گفت و نشست کنارش بعد و چید کمد درون را هایش لباس خونسردي با هاله

 .ام حامله میدونه _

 ؟ کجا از: کند تعجب کرد سعی و اورد باال را سرش

 : انداخت باال شانه هاله

 چقـدر  نمیـدونم ...داره پشـیمونی  ادعـاي ...دیـده  کـرده  پسـت  ازمایشـگاه  جوابشـو  میگـه . نمیدونم _
 ...بوده دختر اون طرف از بیشتر یعنی. نبوده بینشون خاصی رابطه میگه اما میگه راست

ــا برخــوردش صــحنه  لــب. بــود نکــرده هــم رد ســینا امــا ، نبــود هــم بعیــد ، اورد بیــاد را زن آن ب
 :گفت و فشرد بهم را هایش

  ؟ نیک چیکار میخواي...پس _
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 گذاشـت  شـکمش  روي  و اورد بـاال  را دسـتش  ، بـود  سـرد  و ناامیـد  ، دوخـت  چشـم  زمـین  بـه  هاله
 : گفت و

 نگـه  رو بچـه  امـا ... االن نـه  حـداقل ...شـه  درسـت  نمیکـنم  فکـر  کـه  رفته بین از بینمون چیزي یه _
 احتیــاج بهــش مــن...باشــه میخــوام مــنم ، خــودم عهــده بــه گذاشــته تصمیمشــو ســینا.   میــدارم

 ...ارمد

 گفـت  ارام. داشـت  دلـداري  و تاییـد  بـه  نیـاز  هالـه  امـا  نبـود  موافـق  ، کرد حبس سینه در را نفسش
: 

 .میکنی درستی کار _

 : پرسید بغض با ، خورد سر اش گونه روي اشک ، اورد باال را سرش هاله

 ؟ کرد اینکارو که داشتم اشتباهی چه _

 : گفت و کشید جلو را خودش ، شد فشرده دلش

 ...کرد اشتباه اون...  نیست تو قصیرت _

 : گفت و کرد پاك را هایش چشم ، کشید بیرون کیفش میان از دستمالی شد خم هاله

ــن _ ــردم مـ ــالر سـ ــه ، ایـ ــاکتم همیشـ ــادم...سـ ــاد یـ ــی نمیـ ــش کـ ــتم بهـ ــتش گفـ  دوسـ
 ...میشه ارزش بی بیاد زبون به که چیزي میگفت همیشه...مامانم...دارم
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 نظـري  از میترسـید  امـا ...هـم  را خیانـت  قبـول  ، را عمـو  زن محبـت  نـوع  ، نداشـت  قبول را حرفش
 . نمیبخشید را سینا کار ، اش غریزه و حس اما نداشت تجربه.باشد نادرست و بدهد که

 واقعـا  مقصـر  چـون  ، ننـداز  خـودت  تقصـیر :  گفـت  و کشـید  هالـه  دسـت  روي را دستش وار نوازش
 .نیستی تو

 گفـت  و کـرد  بـاز  را دهـانش  بزنـد  میخواسـت  کـه  حرفـی  از دودل.  کـرد  پـاك  را هایش اشک هاله
: 

 پرســیده مــن از بــار چنـد  هــومن... ؟ عمــو ؟ هـومن  ؟ کنــی مشــورت بگـی  کســی بــه نمیخـواي  _
 ...ناراحتی چرا

  ؟ بگی میتونی تو بگم خواستم...اگه...بگم شاید:  گفت و کرد نگاهش هاله

ــاز و بســت را هــایش چشــم و داد تکــان ســر ــه. کــرد ب ــه را دســتش و شــد نــدبل هال  را طــرفش ب
 : گفت و گرفت

 ...امشب براي کنیم دون انار بریم...کنم فکر بهش فعال نمیخوام پاشو _

 جوشـید  دلـش  در خـوبی  حـس ...یلداسـت  شـب  امشـب  بـود  کـرده  فرامـوش  ، گرفت را هاله دست
 ...هومن با دیگر یلدایی شب ،

 

*** 
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 تـا  ، داشـت  بلنـد  هـاي  اسـتین  ، بـود  بـاز  نهشـا  روي تـا  اش یقـه  ، کـرد  مرتـب  را قرمـزش  پیراهن
 کوتـاهی  بخـاطر ...داشـت  ایـی  بـامزه  عروسـکی  کلـوش  دامـن  کمـر  از و تـنش  بـه  بود چسبیده کمر
ــود پوشــیده مشــکی شــلواري جــوراب اش  را قرمــزش لــب رژ...مشــکی عروســکی هــاي کفــش و ب

 ، همیشــه ثـل م بــود شـده  زیبــا. داد تکـان  را اش شــده دار حالـت  موهــاي و کشـید  لــب رو دوبـاره 
ــگ ــز رن ــاترش قرم ــرد زیب ــه...میک ــر شیش ــا روي را عط ــردنش و موه ــالی گ ــرد خ ــی و ک  از راض

 مـوقرتر  کـرد  سـعی  را اخـر  پلـه  چنـد  رفـت،  پـایین  سـبک  را اول پلـه  چند و کرد باز را در ظاهرش
 . بیاید پایین

 ، دبـو  زمـین  روي دسـت  بـه  گیتـار  شـایان  ، بودنـد  نشسـته  شـومینه  کنـار  هـاي  کاناپه روي همگی
 کشـید  بلنـدي  سـوت  دیـدنش  بـا  نیمـا ...بودنـد  نشسـته  کاناپـه  روي سـینا  و هالـه ...کنارش هم نیما

 : گفت و

 ...کرده چه ببین خانومو _

ــدش ــی را لبخن ــغ ب ــارش دری ــرد نث ــم و ک ــد چش ــال گردان ــومن دنب ــه ه ــاو ک ــاهش کنجک  نگ
 کنـارش  وشـحالی خ بـا . کـرد  اشـاره  خـودش  کنـار  مبـل  بـه  و گذرانـد  نظـر  از را پایش سرتا...میکرد
  ؟ بخونم چی خوب:  گفت و گرفت انها از نگاه لبخند با شایان...نشست

 ...بخون شاد:  گفت نیما

 ...مالیم اهنگ یه ، میگه چرت:  کرد اخم هاله

 .میگه راست:  گفت هاله حرف تایید به هومن ، گرفت هاله از تاخیر با را نگاهش شایان

 ...نه یا کنین خراب حالمو تونینمی ببینین بزنن گندتون:  زد غر نیما
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 : خواند گیرایش صداي با و نواخت ارام...شدند ساکت همه و گرفت نواختن ژست شایان

 

 دزدید زود چه و رویام راه

 خورشید از دورِ  شب یلدام، من

 و چرخید باد و شد پاییز باز

 رویید مرموز گیاهی چو هوس

 درد همه این از درخت و رویید او

 کیدخش نگاهم چو

 بردار قدمی دیروز تا

 بگذار شروعش به باز رو من

 و پروایی بی و زیبایی تو

 بیمار دلتنگی این از که من

 کورِ  شب این در کن حوصله من با

 ...یار دل همیشه تو
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 هـومن ...ببـازد  هـم  بـاز  را دلـش  نگـاه  یـک  بـا  و بیاینـد  چشـم  بـه  حرفهـایش  همه میخواست دلش
 بـاز  کـه  داد هالـه  بـه  نگـاه  و فرسـتاد  بیـرون  را نفسـش  دلخـور  .نمیـزد  حرفـی  و بـود  پـایین  سرش
 بیـزار  سـینا  از...دلـداري  بـراي  میفشـرد  را بـازویش  کـه  سـینا  و بـود  زده حلقـه  چشـمانش  در اشک

 ...نداشت فایده کارها این...بود

 :  خواند دوباره شایان

 

 منی بیدارِ  شب تو

 منی تکرار جا همه

 دور که چه گر من، بی گرچه

 منی یار دل ن،مِ  دل

 منی بیدارِ  شب تو

 منی تکرار جا همه

 دور که چه گر من، بی گرچه

 منی یار دل من،ِ  دل

 

 بارید درخت به آرام نور

 خندید سقوطش به رقصان برگ
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 و چرخید باد و شد پاییز باز

 رویید مرموز گیاهی چو هوس

 درد همه این از درخت و رویید او

 خشکید نگاهم چو

 دشوار اهر وِ  پنهان ماه

 بار این غروبمِ  حال در من

 و بیدارم در و خوابم در باش

 مگذار تنهایی این در رو من

 کورِ  شب این در کن حوصله من با

 یار دل همیشه تو

 

 منی بیدارِ  شب تو

 منی تکرار جا همه

 دور که چه گر من، بی گرچه

 منی یار دل من،ِ  دل

 چیست توِ  درمان بگو تو
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 کیست وتِ  یار دل بگو تو

 رو همه ها این بگو تو

 ..نیست فاصله جز سببی

 منی بیدارِ  شب تو

 منی تکرار جا همه

 دور که چه گر من، بی گرچه

 منی یار دل من،ِ  دل

 منی یار دل من،ِ  دل

 ..منی یار دل من،ِ  دل

 

 

 شــایان زیبــاي صــداي و اهنــگ خلســه از همــه اهنــگ شــد تمــام و پایــانی نــت چنــد نــواختن بــا
 و خندیــد نیمــا...کوبیدنــد بهــم را هایشــان دســت رمــق بــی بقیــه و زد دســت ســینا.دنــدام بیــرون

 : گفت

 ...کن درستش بیا حاال ، جو توي نی... ر می گفتم دیدي _

 را هـومن  الـود  اخـم  نگـاه  و برگردانـد  را سـرش  کـرد،  پـاك  را چشـمش  کنـار  هالـه  ، خندید شایان
 ...کشید لباسش پایین اهسی حاشیه روي را انگشتش ، شد غمگین.دید هاله به
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 کـاري  و رفتنـد  مـی  دسـت  از هـا  فرصـت ...بگویـد  احساسـش  از هـومن  بـه  نمیشد روزي هیچ شاید
 ...بود خسته...بود نکرده عشق این براي

 : گفت و زد رویش به لبخندي شایان ، اورد باال را سرش شایان گیتار صداي با

 ...پاشین...براتون دارم آس چیز یه که پاشین _

ــه شــروع را شــادي ریــتم انهمزمــ  و گرفــت را دســتش و شــد بلنــد ســریع نیمــا...کــرد نــواختن ب
ــومن ســمت برگشــت ، کشــید ــرد بلنــدش و ه ــد هــومن...ک ــا نکــن:  گفــت و خندی  میخــورم نیم

 ...زمین

 س و هاله نیما...  برداشت جلو به قدمی و افتاد خنده به که گفت گوشش کنار چیزي نیما

 

 ...کرد همراهی شایان با و کرد خاموش را چراغ از تا چند و کرد بلند هم را ینا

ــتی ــان دس ــرش می ــت را کم ــت ، گرف ــورت و برگش ــومن ص ــک از را ه ــد نزدی ــبش و دی ــرو قل  ف
  ؟ نشی اذیت:  گفت و کرد نگاه پایش به. ریخت

 : زد لب نیما و شایان با و زد لبخند هومن

 ...منی یلداي شب تو آخ

 ...داشتنی دوست دیونه

 ...میاره کم شیرینیش هندونه و اناره گرن تو لباي
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 ...نیستم بلد شو بقیه:  گفت هومن و خندید

 و زد خـودش  دور بـه  چرخـی  ایـالر  و بـرد  بـاال  را دسـتش  و کشـیدش  عقـب  بـه  ریـتم  بـا  همزمان
 خنـده  بـه  ، داد تکـانش  اهنـگ  بـا  و فشـرد  را کمـرش  هـومن  ، هـومن  اغـوش  به شد کشیده دوباره
 : فتگ خنده با هومن ، افتاد

 ...بلدم کارم این

 چـون  موهـاي ...کـرد  خمـش  عقـب  بـه  و کمـرش  زیـر  گذاشـت  دسـت  و کشـید  چپ سمت را ایالر
 را هـایش  دسـت  ، چسـبید  هـومن  سـینه  بـه  تـر  تنـک  امـد  بـاال  کـه  دوباره و شدند سرازیر ابشارش

 روشـنی  بـه  کـرد  وصـل  را نگـاهش . خـورد  تـاب  هـومن  بـا  ارام و گذاشـت  خودش سینه قفسه روي
 ...یلدا این نمیخواست را این از غیر چیزي ببوستش، میخواست ، اش داشتنی تدوس هاي

 بــا شــدنش خیــره نــوع و بــود شــده اش خیــره ؟ میکنــد فکــر او بــه هــم هــومن میکــرد فکــر چـرا 
 دو هـر  ، هـا  چـراغ  شـدن  روشـن  بـا  کـه  کشـید  بـاال  را خـودش  نامحسـوس ...داشـت  فـرق  همیشه

 هالـه  ، بـود  نایسـتاده  خودشـان  جـز  کسـی  ، کردنـد  نگـاه  اطـراف  بـه  و امدنـد  بیرون خلسه از انگار
 ....بود شده خیره هاله به ، بار این شایان و بودند ایوان روي سینا و نیما ، بود نشسته

 

 ، بــرود بیـرون  نمیتوانسـت  و بــود کـرده  تـن  بــه را عروسـکی  کوتـاه  خــواب لبـاس  ، بـود  اش تشـنه 
ــان در ــاریکی می ــاق ت ــم ات ــد چش ــت و گردان ــیجال روي باف ــرش دور را باس ــره کم  از ارام و زد گ

 و تاریــک میــان را هــومن دور از میگذشــت در مقابــل از وقتــی خــورد کــه را اب.  زد بیــرون اتــاق
 . را لبش کنار سیگار سرخی و دید االچیق روشن
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ــاورچین ــاختمان از پ ــرون س ــرما از,   زد بی ــه س ــودش ب ــد خ ــک...لرزی ــر نزدی ــد ت ــومن و ش  از ه
 :  گفت عصبی و کرد نگاه را پایش تا سز رانحی ، یرگشت پایش صداي

  ؟ بیرون اومدي اینطوري چرا _

 پاهـایش .پوشـید  و کـرد  بـاز  کمـرش  دور از را بافـت  و داد جـا  هـومن  کنـار  صـندلی  روي را خودش
 .شد ام تشنه:  انداخت باال شانه ، بود عریان پایین به زانو از

 یـا  میخـوري  سـرما  نمیگـی :  کـرد  اخـم  و کـرد  خـاموش  االچیـق  لبـه  روي نصـفه  را سـیگار  هومن
  میبینتت؟ یکی

 : پرسید شک با و گرفت نادیده را سوالش

  ؟ کردي خاموش سیگارتو چرا _

 .شد تموم:  گفت و گرفت نگاه هومن

  یکبار؟ ان بخاطر ، شد عصبی

  ؟ نمیکشم ، نمیکشی من جلوي تو چون بکشم سیگار بخوام من مثال حاال _

 . ایالر نگو چرت:  کرد نگاهش چپ چپ هومن

  ؟ میگم چرت من:  شد تر عصبانی

 . نکن بحث من با سیگار سر. اره:  گفت و شد بلند هومن

 : گفت دوباره هومن.بود جوشیده هایش چشم میان اشک.رفت بیرون االچیق از هومن
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 . میخوري سرما بریم بیا _

 : گفت حرص با

 .برو تو.نمیام _

 : گفت کالفه هومن

 .شبی نصف نیار در بازي بچه رایال شو بلند _

ــد فشــار را جوشــش دکمــه انگــار ــاال را ســرش ، شــد ســرازیر بغــض همــراه خشــم ، دادن  و اورد ب
 : گفت

  ؟ میارم در بازي بچه ؟ بچم من _

 ایـالر :  گفـت  و برداشـت  جلـو  بـه  قـدمی  عصـا  بـا  سـختی  بـه  ، ایالر هاي اشک از برد بهتش هومن
 ...جان

 :  گفت و رفت عقب

 .نکن محبت بچه من به اصال ، جان ایالر نگو من به _

 : گفت غمگین و داد تکان را سرش هومن

 ... من عزیز _

 :  گفت بلندي نسبتا صداي با دوباره



یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

291 
 

 بخـواي  طـور  هـر  کـه  میبینـی  اینطـوري  منـو  ، بچـم  مـن !  میگـی  راسـت  ، نیسـتم  عززیزت من _
 ...هات مهربونی ، کارات ، خودت به وابسته. میکنی رفتار باهام

 دراز را دسـتش  هـومن  ، کـرد  پـاك  را سـرد  هـاي  اشـک  ایـالر  ، االچیـق  داخـل  امـد  جلـوتر  هومن
 :  گفت نگاهش در خیره و کشید عقب را سرش ، کرد

 ... رو شدنم بزرگ! نمیبینی هیچوقت منو! کوري  تو _

 .تو بریم ، بسه:  گفت ارام میکرد، نگاهش جدي ، بود کرده اخم هومن

 تــو بــه مــن هیچـی  بعــد بــه ایـن  از:  زد هــق ، بــود داده دســت از را عقلـش  اختیــار ، ریخــت بهـم 
ــط ــداره رب ــاریم.ن ــی.هیچک ــه مرس ــن واس ــه ای ــال هم ــا ، س ــه ام ــوام دیگ ــوري نمیخ ــر اینط  زج
 ...نمیتونم دیگه من... بکشم

 :  گفت و گرفت دستانش بین را صورتش ، رفت جلوتر هومن

  ؟ نیستی بزرگ من چشم به گفته ؟کی زجري چه ، قربونت میگی چیه اینا _

 !  کن ثابت پس:  گفت مکس بی ، هومن چشمان به زد زل و اورد باال را سرش

 :  زد لب ، شدند درشت هومن هاي چشم

 ؟ میگی چی _

 .میبینی منو کن ثابت:  کرد تکرار دوباره و چسبید اش سینه به بیشتر ، نکرد تلف را وقت 

 شـیون  یکبـار  مـرگ . بودنـد  هـایش  گـوش  روي جـا  همـان  هـا  دسـت  ، کـرد  نگـاهش  خیره هومن
 ...میکرد استفاده لحظه این از باید ، یکبار هم
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 لـب  بـه  را هـایش  لـب  و کـرد  اسـتفاده  هـومن  زدگـی  بهـت  از لحظـه  یـک  در و برد تر باال را سرش
 بوســیدن...کـرد  فرامــوش را دنیـا  همــه ، بسـت  درنــگ بـی  را هــایش چشـم . چســباند هـومن  هـاي 

 تـر  عمیـق  کمـی  شـاید  ، بوسـید  و کـرد  جمـع  را هـا  لـب  ، گونـه  بوسـیدن  دماننـ  ، نبـود  بلد را لب
 ....بماند یادش ، نباشد ایی بوسه هر مثل ، باشد تر خاص تا فشرد

 هـومن  کـرد  حـس  نکردنـی  بـاور  لحظـه  یـک  در ، شـدند  فشـرده  اش شـانه  روي هومن هاي دست
 میـان  را هـومن  يبـاال  لـب  و کشـید  بـاال  بیشـتر  را سـرش  ، کردنـد  حرکـت  هـایش  لب ، بوسیدش

 از قلـبش  ، بوسـیدند  عمیـق  را هـایش  لـب  ایـی  لحظـه  بـراي  ، هـومن  هـاي  لـب ...کشید هایش لب
 ... میشد حس گلو نزدیک تا بلند هاي کوبش

 هـم  از هایشـان  صـورت . شـد  کشـیده  عقـب  بـه  و کردنـد  وارد فشـار  بیشـتر  شـانه  روي هاي دست
 کشـید  نفـس  عمیـق  بـار  چنـد ...دارد کشـیدن  نفـس  نـام  بـه  نیـازي  کرد حس تازه ، گرفتند فاصله

 برخـوردي  چـه  نمیدانسـت  و بـود  پـایین  سـرش  ، نمیکـرد  نگـاهش  هـومن ...بـود  گیج هم خودش ،
 از صـدایی  بـا .  کـرد  نگـاهش  خـونین  هـایی  چشـم  بـا  و آمـد  بـاال  شـتاب  بـا  هومن سر...کرد خواهد
 ...آیالر بد...کردي غلطی بد:  گفت لبریز خشم

 نگـاه  رفتـنش  بـه  مبهـوت . رفـت  سـاختمان  سـمت  شـتاب  بـا   و دکـر  رهـا  ضـرب  بـا  را هایش شانه
 ، هـومن  ، هـایش  لـب  روي گذاشـت  دسـت  اختیـار  بـی .  نبـود  سـردش  هـوا  دمـاي  خالف بر ، کرد

 !  بود کرده لمس ، بود کرده حس! بودش بوسیده

 . نشست االچیق صندلی روي سرخوش  و کشید ها لب روي عمیقی لبخند

 ....ودب شده یلدایی شب عجب کرد فکر
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 بوسـه  ، چشـمانش  مقابـل  صـحنه  اولـین  و رفـت  قوسـی  و کـش  ، شـد  بلنـد  خواب از سرحال صبح
ــود ایــی ــه ب ــاد ب ــدنی ی ــا زد لبخنــدي...مان ــا ، میکــرد اینکــارا نبایــد شــاید ، خــودش ب  بایــد االن ی

 حـس !  میدانسـت  ، بـود  داده لـو  را خـودش  هـومن  ، نـاب  لحظـه  یـک !  نبـود  ولـی  میبود پشیمان
 !  بود کرده

 هالـه  روتختـی ...بـود  رفتـه  و بـود  شـده  بیـدار  زودتـر  هالـه  ، کشـید  را روتختی حوصله با و شد بلند
 تنـگ  جـین  شـلوار  ، کـرد  انتخـاب  لبـاس  حوصـله  بـا  امـد  بیـرون  کـه  سـرویس  از.کرد مرتب هم را

ــده دار حالــت موهــاي ، اســمانی ابــی شــل یقــه تــاپ و پوشــید را تیــره  دو از را پــیش شــب از مان
 . بافت و برد عقب و کرد معج صورتش طرف

 حتـی  شـاید  ، میکنـد  دوري هـومن  میدانسـت  رنـگ،  بـی  رژ و کشـید  بلنـد  چشـم  خـط  ، زد ریمل
 مجبــور کــه فضــایی در اینجـا  ، بیایــد چشــمش بـه  جــا همــه میخواســت ، کنـد  بخــورد تــر شـدید 
 . میکرد را استفاده تمام باید که بود فرصتی ، بگذرانند هم با بودند

 داشـتن  بـراي  میـزد  کـه  چنگـی  ، سـوخت  خـودش  بـراي  دلـش  ، د افتـا  اینه رد خودش به نگاهش
 لحظــه ان و بـود  امیــد ، بـود  نچشــیده بیـداري  وقـت  ، روز ان تــا کـه  حســی...خوشـبختی  ایـی  ذره

 ...بود حقش ، باشد داشته میخواست! داشت

 را روفرشـی  هـاي  دمپـایی .افتـاد  تـپش  بـه  قلـبش  میـزد  صـدایش  صـبحانه  بـراي  کـه  نیما صداي با
 . رفت پایین ها پله از و کرد بپا

 نشســته دیــوار کنــار صــندلی هــومن.  کــرد ســالمی ، بودنــد نشســته میــز دور همــه اشــپزخانه در
 فکــر کــه حــاال ، نشســت نیمــا کنــار و نشســت هــایش لــب روي لبخنــدي. نــداد را جــوابش ، بــود
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ــرد ــی ذره ، میک ــم ای ــت ه ــید خجال ــی از. نمیکش ــودش پروی ــده خ ــت اش خن ــی ، گزف ــد ب  ازهان
 !  هومن خود حتی ، کند خراب را خوبش حال نمیتوانست چیز هیچ و بود خوشحال

 ســاحلی هــاي بــازي ســمت نیمــا بــا. شــدند امــاده ســاحل بــه رفــتن بــراي و خوردنــد را صــبحانه
 ؟ شیم سوار اینو:  گفت و کرد اشاره قایق به ، رفتند

 .شیم سوار اونو بود اسکی چت ببینم بذار:  گفت و کشید سرکی نیما

 رسـیده  انهـا  بـه  تـازه  کـه  بقیـه  بـه  داد تکـان  دسـت  بـرایش  نیمـا  وقتـی  ، داد تکـان  سـر  هیجان با
ــد ــمت و داد اطــالع بودن ــا س ــت نیم ــردي.رف ــه ، داد را الزم توضــیحات برایشــان م  را نجــات جلیق
:  گفـت  جـدي  و سـرد .  برگشـت  عقـب  بـه  هـومن  صـداي  بـا  ، نشسـت  اسکی جت روي نیما.بستند

 .شی ارشو نیست الزم تو

  ؟ چرا:  گفت تعجب با رفتند یاال ابروهایش

 ! خطرناکه ؟ داره چرا:  کرد اخم هومن

 .  بلدم شنا ، داریم جلیقه ، بخدا نه:  زد لبخند شدن ناراخت بجاي 

 ...امانتی تو ، نکن بحث من با:  غرید هومن

  ؟ کی امانت:  گفت و زد کجی لبخند ایالر

 ، گرفتنـد  هـم  از نگـاه  نیمـا  صـداي  بـا  بـاالخره .شـدند  خیـره  مهـ  هاي چشم به طوالنی لحظه چند
 : گفت معترض نیما

 .هست بهش حواسم ، هومن دیگه نده گیر _
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  ؟ برم:  گفت و کرد مهربان را هایش چشم ، کرد نگاهش دوباره

 .باشین مواظب:  گفت کردنش نگاه بدون هومن

 .کرد حلقه نیما کمر دور را دستانش و نیما پشت نشست ، برگشت و گفت مرسی

 ؟ چی برمیگشتند وقتی...داشت اضطراب اش زده هیجان هاي فریاد تمام در

 

 قـرار  اگـر . نداشـت  را صـبح  هیجـان  ان ، بودنـد  نشسـته  ویـال  محوطـه  داخـل  اتـش  کنار وقتی شب
 ، بدهـد  فرصـت  بایـد  داد دلـداري  خـودش  بـه  ؟ چـی  بدهـد  دسـت  از را هـومن  توجـه  اینطـور  بود
 ...بیوفتد اتفاق چیز مهه کم کم بگذار باید

  چی؟ باشد شده خراب چیز همه اگر اما

  ؟ کنی خراب مسافرتمونو قراره:  نوشت هومن براي و برداشت را موبایلش گوشی فکر بی

 و گرفـت  دسـتانش  در را موبایـل  توجـه  بـی .شـد  بلنـد  هـومن  موبایـل  رسـیدن  کوچـک  بوق صداي
 و اورد بــاال را سـرش  و شــد تـر  یظغلــ هـایش  اخــم ، برداشـت  را گوشــی کـه  دیــدش چشـمی  زیـر 
 . کشید تر پایین را سرش.انداخت طرفش به نگاهی نیم

 :  نوشت حرص با. میدانست ، نمیداد را جوابش

ــا نکــن فکــر پــس ، نیســتم پشــیمون مــن "  مطمــئن بیشــتر ، میکنــی ام تنبیــه کارهــات ایــن ب
 " کردم درستی کار میشم
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 چــه کــرد فکــر بعــد. گذاشــت شــرتش ســوئی جیــب درون را گوشــی و کــرد ارســال را اس ام اس
 میخواســت بیشـتر  ؟ کـرده  درسـتی  کـار  میشـد  مطمـئن  بایـد  چـرا  هـومن  قهـر  از ، داشـت  ربطـی 

 .کند تاکید کارش نبودن غلط روي

 خنـده  بـا  شـایان  ، بـود  نکـرده  نگـاهش  و بـود  شـده  بلنـد  هـومن  موبایـل  صـداي  که دقایقی از بعد
 : گفت

 .داوم اس ام اس براش گوشیت داداش _

 ببینیـد  را العملـش  عکـس  تـا  صـورتش  بـه  زل.برداشـت  را گوشـی  میـل  بـی  و داد تکـان  سر هومن
 مشـغول  وقتـی . گرفـت  خـود  بـه  تـري  ارام حالـت  صـورتش  و نشـد  عصـبانی  ، انتظـارش  خالف بر ،

  بــی ، بــود کــرده خــاموش را موبــایلش صــداي قــبال.شــد زده هیجــان هــا بچــه مثــل ، شــد تایــپ
 دیـد  صـفحه  بـاالي  را نامـه  پاکـت  ایکـون  کـه  بعـد  ایـی  دقیقـه  ، زد چرخ مختلف صفحات در هدف

 : کرد باز را پیامش نامحسوس لرزشی با ،

 " میکنم پشیمونت "

 .خورد گره بهم نگاهشان و اورد باال را سرش گیج

 

 دو ، امــد مــی ســمتش بــه مــادرش ، اســمان در بســتنی هــزاران ، بــود انگشــتانش میــان بســتنی
ــدم ــده ق ــه مان ــرت ، رســیدنش ب ــا بســتنی ، شــد پ ــه ه ــز هم ــدند قرم ــد و ش  و ســر روي چیکدن

 ...برو:  میزد لب که میدید را مادرش هاي لب ، مادرش وصورت

 ...دوید قفه و بی و برگشت
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 خــواب و کجاســت فهمیــد تــا زد پلــک بــار چنــد ، شــد بیــدار خــواب از تــب و نــاراحتی حــس بــا
 در از بیـرون  را کابوسـش  از بعـد  یهمیشـگ  بغـض ...بـود  خـواب  اش کنـاري  تخـت  روي هالـه ...دیده
 بـا  تلـخ  روزهـاي  همـه ...میکشـید  زجـر  ، میشـد  شـکنجه  ، بـود  بیـزار  هـا  خـواب  ایـن  از...کـرد  رها

 .میکرد حس دوباره را مرگبار هاي حس ان همه و میکردند علم قد مقابلش شدت همان

 ، شـد  مـع ج خـودش  در کاناپـه  روي و رسـاند  شـومینه  کنـار  هـا  پلـه  پـایین  را خـودش  هـق  هق با
ــارش ــه را اختی ــت از همیش ــداد دس ــواب ، می ــداري و خ ــی بی ــد یک ــت و میش ــبش میخواس  را قل

 ...کرد گریه و گذاشت زانو روي را سرش...بشکافد و بکشد بیرون

 ، شــد عــوض هــومن چهــره حالــت ، اورد بــاال ســر میکــرد صــدا را اســمش کــه کســی صــداي بــا
  ؟ شده چی:  گفت و رفت جلوتر

 هـومن  ، گذشـته  یینشـان  کـه  چیـزي  هـر  از بـود  نمانـده  یـادش  چیـزي  ، کـرد  نگاه هومن به کمی
  دیدي؟ بد خواب:  گفت و نشست کاناپه لبه

ــوت ــه مبه ــومن ب ــاه ه ــرد نگ ــم ، ک ــاي چش ــنش ه ــایی روش ــدند دری ــر ، ش ــتش دو ه  دور را دس
 ...کردي تب:  کرد زمزمه و گذاشت صورتش

ــه را خــودش ایــالر و زد کنــار را عــرق از خــیس موهــاي  هــاي دســت.  کشــید اغوشــش متســ ب
 روي اغوشـش  میـان  شـد  جمـع  ، کشـید  بـاالتر  را خـودش  ، شـدند  حلقـه  دورش دریـغ  بـی  هومن

ــا هــومن هــاي دســت...پاهــایش  هــاي زمزمــه و امدنــد در حرکــت بــه موهــایش میــان مالیمــت ب
 جـا  همـان  میخواسـت . گرفـت  قـرار  ارامـش  نـا  قلـب ...شـنید  گوشش کنار را بخشش ارام همیشگی

 ...بشود دنیا اخر و بریزد بهم دنیا همه جا همان ، بمیرد



یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

298 
 

 بــی اینطـور  را سـحرامیز  اغـوش  ایـن  کسـی  چــه ؟ بـدارد  دوسـت  را دیگـري  مـرد  میتوانسـت  مگـر 
  ؟ میگذاشت اختیارش در دریغ

ــا هــومن. کشــید بلنــدي نفــس و گذاشــت هــومن گــردن گــودي میــان را ســرش ــر ارام حــس ب  ت
 بیـاد  واضـحی  چیـز  صـبح  میکنـد  فکـر  میدانسـت  .بکشـد  دراز کاناپـه  روي کـرد  کمکـش  ، شدنش

ــا ، اورد نخواهــد ــود هوشــیار امشــب ام ــه نمیخواســت و ب ــاورد خــودش روي ب ــا بی ــن ت  محبــت ای
 ...ندهد دست از را هومن الود اخم پوسته زیر شده مخفی

 ، کشـید  بـاال  گـردنش  نزدیـک  تـا  را پتـو  لبـه  وقتـی  ، برگشـت  پتـو  با و رفت اتاقش به لنگان هومن
 !  نرو : زد لب

 همـان  بـه  و گذاشـت  پـایش  زیـر  بالشـتی  ، برگشـت  بعـد  و کـرد  نگـاهش  کمـی  ، کـرد  اخم هومن
ــا.  داد تکیــه کاناپــه ــا ، بســت را هــایش چشــم لبخنــد ب  بــوي و فنــدك اشــناي صــداي شــنیدن ب
 .رفت بخواب ، سیگارش اشناتر

 

 : گفت اهسته هاله ، گذاشت عقب صندلی روي را هاله دستی ساك و رفت جلوتر

  خوابیدي؟ کاناپه روي دیشب چرا _

 زدم حــرف باهــاش شــد بیــدار هــومن پــایین اومــدم ، دیــدم بــد خــواب:  داد جــواب و گزیــد لــب
 . برد خوابم همونجا دیگه

 ؟ زدین حرف:  گفت و رفت باال هاله ابروي

 . دیگه اره:  گفت و کرد نگاه میکذاشت صندلی روي را هومن عصاي که شایان به
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 : پرسید و گفت اوهومی هاله

  ؟ نگفتی بهش چیزي هنوز _

 : نکرد انکار اینبار ولی شد پاچه دست کمی

 .نیومده خوشش ولی گفتم...چیزایی یه _

 : گفت و ماشین به داد تکیه هاله

 .شده بد اخالقش پریشب از همین واسه پس!  همون _

 : گفت و داد بیرون را نفسش هاله ، داد تکان سر

 و میدیـدم  دسـت  از دسـتی  دسـتی  رو هـا  فرصـت  هـایی  وقـت  یـه  ، يکـرد  خـوبی  کار من بنظر _
 ...میکنیم بیچاره رو خودمون

  ؟ بریم بشینی نمیاي:  زد صدایش شایان که دلداري براي بزند حرفی خواست

 ...تنهاست ، نیما ماشین میرم.نه:  گفت و کرد نگاه بداخالق هومن به

 حـدس  اینطـور  ایـالر  یـا  ، شـایان  بـه  بـود  انـده م خیـره  ایـی  ثانیـه  که هاله سمت برگرداند را سرش
 :  کرد زمزمه ، میزد

 .شی پشیمون نذار.  ایالر سختیه و تلخ حس پشیمونی _

 کـه  بـود  ایسـتاده  جـایش  سـر  گـیج  ، رسـید  ذهـنش  بـه  دلیـل  بـی  که حدسی از ریخت فرو قلبش
 .دوید ماشینش سمت به نیما بوق صداي با
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 گفــت و اورد بیــزون را سـرش  پنجــره از هـومن  ، بســتمی را ویـال  در داشــت نیمـا  ، نشســت وقتـی 
: 

  ؟ اوکی.  نمیري تند نیما _

  ؟ تند ؟ من:  گفت خندان نیما

 ! نیستی تنها. باشه حواست:  گفت جدي هومن

 .راحت خیالت هومن، اوکیه:  گفت و شد سوار نیما

 .امانتی ببند کمربندتو:  گفت و برگشت ایالر سمت

 را اماشـین  اش خنـده  صـداي  ، نیمـا  ناگهـانی  اف تیـک  بـا  ، بسـت  را کمربنـدش  زده هیحـان  ایالر
 .پرکرد

 

 هیجـان  نشسـتن  نیمـا  کنـار  انگـار  ، بـود  رفتـه  سـر  اش حوصـله  ، میکـرد  راننـدگی  احتیـاط  با نیما
 : گفت و سمتش برگشت. طلبید می

  ؟ نمیري تندتر _

 :  زد لبخند نیما

  کشید؟ نشونی و خط چه ندیدي _

 :  انداخت باال شانه

 .که بمیریم نیست قرار ، نده محلش _
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 ، عقــب هالــه و ســینا و بــود جلــوتر هــومن ماشــین ، آینــه از انــداخت ســر پشــت بــه نگــاهی نیمــا
 : گفت

 .میگم بهت شد تر خلوت یکم ، نمیشه االن _

 .باشه:  گفت خوشحالی با

 :  گفت و کرد کم را موزیک صداي نیما

 ؟ وسط این برآورده سر کیه خالت این بگوببینم _

 :  شد کمرنگ لبخندش

 .  دیگه خالمه _

  ؟ حاال تا بوده کجا _

 .کانادا _

  ؟ اومده بزرگتم مامان نبوده؟ حاال تا چرا یعنی میگم ، میدونم:  خندید نیما

 .مریضه انگار اون ، نه:  داد تکان سر

 :  گفت و انداخت او به نگاهی نیما

 . رینب هم با بگه بخواد شاید میگفت مامانم _

 : گفت و فشرد بهم را هایش لب

 .نگفته چیزي من به _
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  ؟ میري ، بریم بگه یعنی:  گغت معترض نیما

 .نه:  گفت معطلی بی و کرد نگاه جلویی ماشین به

 : گفت و کشید نفسی نیما

 .نیست بد بري مسافرتی البته ؟ بري کجا بابا اره _

 .نگفته چیزي فعال که حاال:  خندید

 : گفت و کرد اینه هب نگاهی نیما

 .وقتشه االن بشین محکم!  باشم گفته که گفتم _

ــا و گرفــت محکــم را در دســته ــا ، شــد خیــره رو بــه رو بــه هیجــان ب  الیــن از ماشــین شــدن رد ب
 مقابـل  ماشـین  ، کشـید  چـپ  سـمت  بـه  ناگهـانی  نیمـا  بـود  شـده  ایجـاد  کـه  کمی فاصله و مخالف

 رفـت  راسـت  بـه  بالفاصـله  و کـرد  رد را هـومن  اشـین م نیمـا  ، میـزد  بـوق  و میشد نزدیک سرعت با
 ...گرفت قرار جاده در و

. انـداخت  شـان  خنـده  سـر  پشـت  ماشـین  از قفـه  بـی  بـوق  صـداي  ، امد نمی باال نفسش هیجان از
 : گفت خندان نیما خورد زنگ که نیما گوشی

 . بده جواب خودت بیا ، شدیم بدبخت _

 وایسـین  بـود  جـا  ، هرجـا :  گفـت  عصـبانیت  بـا  نهـوم .کـرد  سـالم  و داد جـواب  و گرفـت  را گوشی
 .  ور این بیا تو

 . اینطوري نمیریم دیگه. نمیام نه:  خندید
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 ...خودش بده رو گوشی:  غرید هومن

 .خطرناکه نمیکنم، صحبت تلفن رانندگی موقع من:  گفت بلند نیما

  گفت نیما. کرد عقط را تماس هومن. کرد کنترل هومن ترس از اما گرفت اش خنده هم باز

  ؟ این هست چش حاال _

 هـومن  اسـم  دیـدن  بـا  و انـداخت  بـاال  شـانه  ، کنـد  بـاز  را رسـیده  پیام تا برداشت را خودش موبایل
 .ور این میاي وایسادیم:  بود نوشته ، کرد باز سریع ،

 .میشه ناراحت نیما.دیگه نکن اذیت:  نوشت و زد لبخند خوش سر

 . میشه که درك به:  داد جواب بعد لحظه چند

 .کردي توهین ام پسرعمه به میگیرم نشنیده.ادب بی:  نوشت و گزید لب

  ؟ فقط منی نگران:  نوشت دوباره ، نداد جواب

  ؟ کنم تکرار برات یبار ماهی باید:  آمد جواب ، زد زل گوشی به منتظر

 ! بدونم میخوام بعد به آالچیق توي شب اون از:  نوشت لرزان انگشتانی با ، کرد فکر کمی

 بــا. نیامـد  جـوابی  ، کشـید  طـول  دقیقـه  چنـد . کـرد  نگـاه  موبـایلش  بـه  اسـترس  پـر  و زده هیجـان 
 . نیوفتاد االچیق توي اتفاقی:  کرد باز را اس ام اس و زد را رمز سریع ، گوشی صداي

 .ترسو:  نوشت حرص با ، رفت وا
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ـ  و انـداخت  کـیفش  داخـل  و کـرد  قفـل  را گوشـی  ، پیچید گلویش میان بغض  چنـد  ، جـاده  اخـر  ات
 امـد  نمـی  کوتـاه  ، نداشـت  اشـکال  ؟ بشـود  منکـرش  میخواسـت . نکـرد  صـحبت  نیما با بیشتر کلمه

 داده انجـام  را تـرینش  سـخت  ، بـود  کـرده  را نبایـد  کـه  کـاري  دیگـر . کنـد  اعتـراف  میکـرد  کاري ،
 ، داشـت  طلـب  دنیـا  از کـه  خوشـبختی  بـراي  ، دلـش  و خـودش  بـراي . نمیکشـید  عقـب  اینجا...بود
 ...میجنگید باید

 

 نـزده  حـرف  هـومن  بـا  بـود  کامـل  روز دو.بـود  نشسـته  هتـل  البـی  کاناپـه  روي اش خالـه  انتظار به
 ...بیشتر بود شکسته دلش ، بود عصبانی حسابی اخرش روز حرف از. برزخی روز دو ، بود

 بـر  قـدم  سـمتش  بـه  پـوش  خـوش  و جـذاب . شـد  بلنـد  جـا  از مارال دیدن با و داد بیرون را نفسش
ــتم ــد ، یداش ــی لبخن ــت مالیم ــا و داش ــان ب ــد هم ــه لبخن ــید را اش گون ــتش ، بوس  روي را دس

ــا بخــوریم چیــزي یــه بگــو اول:  گفــت و گذاشــت ســاعدش ــریم ی ــه ب  کردمــو پیــدا کــه ایــی خون
  ؟ بدم نشونت

 .ببینیم رو خونه بریم:  گفت مردد

 قــرار کــرد فکــر یــدد کــه را ماشــین.افتادنــد راه هتــل پارکینــگ طــرف بــه و داد تکــان ســر مــارال
ــت ــه نیس ــه اش خال ــن ب ــا زودي ای ــردد، ه ــی برگ ــار ب ــحال اختی ــد خوش ــل. ش ــین داخ ــه ماش  ک
 : گفت رفتن عقب دنده حال در مارال نشستند

 .مدت این میشه الزمم گفتم ؟ ماشین بنظرت خوبه _

 .خوبه خیلی:  گفت و داد تکان سر
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 :  گفت و پیچید اصلی خیابان در

 ...ارزه نمی اینقدر. گرونه ماشین اینجا ، شد ومتم گرون خیلی اما اره _

  بودین؟ نیومده ایران حاال تا سال چند این:  پرسید فکر بی

 : گفت مارال

 .طوالنیه جریانش...نمیتونستم ، نه _

 : گفت مقدمه بی مارال ، نزد حرفی

 .نمیداد اجازه...نمیذاشت شوهرم _

  ؟ داد اجازه االن شد چی:  پرسید متعجب

 .مرد:  گفت و زد کمرنگی لیخند مارال

 .خدابیامرزتشون:  زد لب ، شد شوکه

 .میگم کامل برات روز یه...بیامرزتش خدا میدونم بعید:  کشید آه مارال

 .نپرسید اش خاله شخصی زندگی از دیگري سوال مقصد به رسیدن تا

ــارال اپارتمــان ــود شــهر از مناســبی نقطــه در ، م  ورودي در وقتــی.  داشــت شــیکی ســاختمان و ب
:  گفـت  و بسـت  را ورودي در مـارال .بـود  شـده  چیـده  اپارتمـان . شـد  زده شـگفت  ، کـرد  باز را واحد

  ؟ چطوره

  چیدینش؟ کی...عالیه:  گفت و کرد نگاه خانه شیک و مدرن و بزرگ فضاي به
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 : گفت و گذاشت اشپزخانه سنگ روي را کلید مارال

ــا _ ــ کــه اش اشــپزخونه ، داشــت وســایل تقریب ــود لتکمی ــودم رو مبــل...ب ــدم خ  ســرویس و خری
 دیگـه  اتـاق  تـا  دو...ظـروف  و ظـرف  ، تزیینـی  چیـزاي  ، فـرش  ، مونـده  خیلـی  هنـوز ...رو اتـاق  هاي
 .خریدشون دنبال بریم هم با باشی داشته دوست اکه گفتم که خالیه هم اش

 مدین؟نیو بیرون هتل از هنوز چرا...حتما بریم...عالین:  گفت و زد ها اتاق میان چرخی

 : گفت و شد ظاهر سرش پشت مارال

 بــریم االن داري دوســت... هــم رو چیــزا اینطــور و مالفــه و تختــی رو. نــدارم هیچــی ظــرف هنـوز  _
  ؟

 .بریم:  گفت هیجان با و داد تکان سر

 

 کــه طــوري ، کننــد تهیــه را وســایل از مقــداري توانســتند ، خســتگی و بســیار روي پیــاده از بعــد
 رسـتورانی  در شـام  بـراي  وقتـی . بیایـد  خـودش  خانـه  بـه  و کنـد  تصـویه  هتـل  بـا  فردا بتواند مارال

 خـوب  حـس  از پـر ...داشـت  دوسـت  را اش خالـه . بـود  راضـی  امـا  بـود  نمانده برایش رمقی ، نشستند
 .بود شده

 دسـت  ، دیـد  را هـومن  اسـم  حیـرت  بـا . خـورد  زنـگ  اش گوشـی  ، دادنـد  گارسون با که را سفارش
 .سالم:  گفت و گرفت دهانش مقابل را گوشی سترسا با و کرد گم را پایش و

 ! سالم:  پیچید گوشی میان هومن صداي

  ؟ داشتی کارم ؟ بله:  پرسید ، گرفت ارام او صداي شنیدن از دلش ، داد بیرون را نفسش
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 : گفت قبل روزهاي سردي به نه اما سرد هومن

  دنبالت؟ بیام کجایی ، بیرونم شایان با _

 :  گفت و انداخت مارال به نگاهی

 .میام خودم میخوریم غذا داریم خالم با _

 : گفت هومن.  داد تکان سر تایید به و کرد نکاهش مارال

 .برگرده خودش شب نصفه باید بذارتت خالت ، دیروقته _

 : گفت و کرد سکوت کمی درمانده

 .میزنم زنگ خوردیم غذامونو.باشه _

 :  گفت هومن

 ؟ بیایم خوبه هتل دم _

 .خوبه اره:  داد تکان سر

 ؟ بود هتل کدوم باشه _

 ! میرسوندمت خودم:  گفت تعارف بی مارال.کرد قطع خداحافظی از بعد و گفت را هتل اسم

 .میشه دیروقت گفت:  گفت و خورد اب کمی

  ؟ بود هومن:  پرسید مارال

  ؟ خوبه باهاش رابطتت:  پرسید مردد.  داد تکان سر
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 میگـذرد  قلـبش  میـان  انچـه  همـه  از میخواسـت  دلـش  ، شـد  یـره خ مـادرش  شـبیه  هـاي  چشم به
 بجـایش  ، را تنهـایی  هـاي  سـال  ایـن  رنـج  همـه  و را بـزرگش  ریسـک  ، را عشـقش  ، بگویـد  او براي
 : گفت فقط

 .خوبه خیلی...هومن...خوبیم _

 : گفت و داد تکیه مارال

 .مشخصه _

 از بودنـد  ایسـتاده  هتـل  مقابـل  ماشـین  در وقتـی  ، غـذا  بعـداز .نـرود  لـو  تـا  انـداخت  پایین را سرش
 : گفت مهربان مارال.کرد تشکر مارال

  میاي؟ ، بچینیم رو وسایل هم با دارم دوست _

 .میام حتما:  زد لبخند

 : گفت و گرفت را دستش مارال

 نشـــد امـــا...میـــدیمت زودتـــر میشـــد کـــاش اي ، ایـــالر هســـتی داشـــتنی دوســـت خیلـــی _
 .کنم جبران بشه فقط کاش...متاسفانه

 .نشده دیر:  گفت اهسته ، سوخت اش بینی و امد باال بینی تا شکا

 .اره:  گفت و کرد ارامی خنده مارال

 شـده  بزرگتـر  اش خـانوده  ، بـود  شـده  گـرم  دلـش .بـود  امیـدوار  ، نشسـت  هـومن  ماشـین  در وقتی
 ...بود
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  ؟ گذشت وش خ:  گفت و برگشت سمتش به هومن روز  دو این برخالف

 .خیلی : اختیار بی زد لبخند

 : گفت میکرد نگاهش که همانطور دوباره هومن

  ؟ رفتین کجاها _

 :گفت و کشید درهم را هایش اخم.افتاد قهرشان یاد که کند تعریف خواست هیجان با

 .رفتیم خرید _

 

  ؟ چی خرید:  پرسید و گفت کشیده هومی

 . کرده اجاره خونه. خونه وسایل:  داد جواب و انداخت پرسشگرش چشمان به نگاهی

 . جالب چه: گفت و کشید دست را لبش گوشه اشاره انکشت با هومن

 بــازپرس انگـار  حـاال  بــود نـزده  حـرف  ، بــودش ندیـده  روز دو. داد بیـرون  بــه را نکـاهش  الـود  اخـم 
 بـا  ، شـد  پیـاده  وقتـی  ، نزدنـد  حـرف  خانـه  بـه  رسـیدن  تـا .میکـرد  جـواب  و سـوال  اینطـور  که بود

 هــایی قـدم  بـا .  افتـاد  راه بـه  سـاختمان  طـرف  بـه  و کـرد  ایانشـ  از کوتـاهی  خـداحافظی  نـاراحتی 
 روشـن  را کوچـک  ضـبط . کوبیـد  بهـم  محکـم  را در و شـد  اتـاقش  وارد و رفـت  بـاال  ها پله از محکم

ــر ــدایش و د ک ــاال را ص ــرد ب ــالتو ، ب ــا را پ ــن از خشــم ب ــرون ت ــین روي و اورد بی ــرت زم ــرد پ  ، ک
 ...هم را شالش
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 بـا  و بسـت  را در هـومن .کـرد  نگـاه  خشـم  از شـده  سـرخ  هـومن  بـه  متعجب ، اتاقش در شدن باز با
  ؟ رفتاره طرز چه این:  گفت حرص

 .هست منم سوال اتفاقا:  گفت عصبی

 : گفت و برداشت جلو به قدمی هومن

 تـرجیح  تـو  رفتـار  ایـن  بـا  هـم  حـاال  رسـوندتمون  مـون  دنبـال  اومده...کشیدم خجالت شایان جلو _
 .داخل نیاد داد

  ؟ چه من به:  نداختا باال شانه

  ؟ ایالر میکنی رو ها اینکار چی براي:  غرید ، شود مسلط خشمش به تا بست چشم هومن

 :  گفت و رفت جلو هم ایالر

 .میکنی اذیت داري تو ، نمیکنم کاري من _

 : گفت بعد و کرد نگاهش کمی هومن

 !  ندارم بهت کاري من _

 .نکن چکم ، نیا هم دنبالم ، بعد به این از باش نداشته اره:  زد فریاد بلندي صداي با

 خـارجش  تـن  از تـا  بـرد  فشـرد  مـی  را گلـویش  انکـار  کـه  اسـکی  یقـه  پـایین  بـه  دسـت  ناراحتی با
 سـرش  از و کشـید  بـاال  را بلـوز  و نـداد  اهمیتـی  ، شـد  درشـت  ایـی  لحظـه  هومن هاي چشم ، کند

ــود پوشــیده تــاپ زیــرش.  انــداخت کنــاري و کــرد خــارج  کمــرش پوســت از را شنکــاه هــومن ، ب
 ...اخه ترسویی_:  گفت صورتش مقابل رفت جلوتر و زد حرص از پوزخندي ، گرفت
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 ! کن صحبت درست:  کرد اخم هومن

 .ترسو ، میگم بازم:  گفت دوباره

 :  گفت و گرفت محکم را بازویش هردو هومن

 .ایالر بزن حرف درست من با _

 :  زد لب ، هایش دست حرارت از شده داغ

 ...  پس کن ثابت یستی؟ن _

 : گفت تاخیر با ، شد خیره صورتش به هومن

  ؟ کنم ثابت میخواي رو چی _

 : گفت تردید با و داد فرو را دهانش اب

 !  داري دوستم _

ــداد جــواب هــومن ــا ن ــرد رد ،ام ــان در ، نک ــد ایســتاده حــال هم ــن و بودن ــی ای ــه کششــی یعن  ک
 ...کند حس را این میتوانست...شود منکرش نمیتوانست

 : گفت و کرد تر نزدیک کمی را سرش

 ...کنی باور...نمیخواي ولی داري _
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ــود اش خیــره هنــوز هــومن ــار نمیخواســت ، ب  کــاري هــم او و شــود قــدم پــیش خــودش دیگــر ب
 گفـت  و کشـید  عقـب  را سـرش  خشـمگین  ، سـربراورد  دوبـاره  اش ریختـه  بهـم  احساسـات .  نمیکرد

: 

ــویی، _ ــاري ترس ــی هیچک ــین ، نمیکن ــاه یمیش ــی نگ ــه ، میکن ــس ، باش ــاري پ ــم ک ــداریم به  ، ن
 ...جا هر ، کی هر با ، میکنم خواست دلم هرکاري ، هروقت

 از نفسـش  ، هـایش  لـب  بوسـیدن  حـس  و سـرش  شـدن  خـم  ، جلـو  بـه  هـومن  ناگهـانی  حرکت با
 بوســیده هــایش لــب و بــود بــازویش دور همــانطور هــومن هــاي دســت...گرفــت نابــاوري و حیــرت

 و گذاشـت  هـومن  کمـر  دور را هـایش  دسـت  و بـرد  جلـو  را سـرش  ، قـرار  بـی  و رامناا کمی ، میشد
 ...بمیرد خوشحالی از بعدا و ببوسد هم خودش کرد سعی

 اشـتباهه :  کـرد  زمزمـه  و داد فـرو  را تنـدش  نفـس  ، شـد  جـدا  هـومن  هـاي  لب ، نگذشته ایی ثانیه
 ...اشتباه...ایالر

ــت ــایش دسـ ــاال را هـ ــردن دور و اورد بـ ــومن گـ ــ هـ ــرد هحلقـ ــانه و کـ ــت ملتمسـ ــه:  گفـ  نـ
ــت ــت...نیس ــه...نیس ــال اینهم ــتت ، س ــتم دوس ــن...داش ــه ای ــل روز هم ــردم تحم ــی ، ک ــن چ  ای

  ؟ نه ، داري دوستم تو...؟ اشتباهه من براي خوشحالی

 ، ریختنـد  فـرو  نگـاهش  الـود  اخـم  هـاي  دیـوار  ، کـرد  نگـاه  ایـالر  الـود  اشـک  هـاي  چشم به هومن
 .عزیزم دارم:  گفت و پیچاند ایالر تن دور را هایش دست

 .فشرد اش سینه به را سرش و را هایش چشم و گونه ، بوسید را سرش و پیشانی
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 مــی خــوب اتفاقهــاي کــه  بــود داده مهمــانی اش زنــدگی بــه یکبــاره خــدا انگــار ، بــود ابرهــا روي
ــاد ــا ، نــه کــه االن.افت ــت را کامــل روز یــک ام  زده ذوق و برقصــد کنــد، خوشــحالی میخواس

 ....بود برده تنها و یکه را نبرد ، بود نشده چیزي کم...شود

 

 ]03:43 01.01.17[, شیرانی شهرزاد/نمکی پتک رمان

#74 

 

ــاق میــان ــود ایســتاده هــومن اغــوش در ، ات ــاي دســت.ب ــان گــرمش همیشــه ه ــد موهــاي می  بلن
 چیـز  همـه  ،  بـود  اول بـار  انگـار  امـا  ، هـم  اغـوش  و بـود  هـا  دسـت  همـان  ها دست. میکرد حرکت

 ...داشت دیگر لذت یک

 بیـا :  گفـت  و شـد  جـدا  پاچـه  دسـت  و زانـویش  بـه  افتـاد  یـادش  ، پاهـا  روي هـومن  شدن جابجا با
 .بشین

 و داد تکیـه  میـز  لبـه  بـه .کنـد  چکـار  بایـد  نمیدانسـت  کـه  بـود  دار خنـده  ، نشست تخت لبه هومن
ــار بــی ــاري و بســت را دفتــرش ، کــرد مرتــب را خودکارهــا اختی ــه ، گذاشــت کن  هــومن ســمت ب

 انجـا  ولـی  بـود  اش خیـره . میکـرد  نگـاهش  و بـود  داد تکیـه  عقـب  بـه  را هـایش  دسـت  که  برگشت
 ...نمیرسید بنظر خوشحال ، نبود

 : گفت و داد گوش پشت را موهایش ، شد ناراحت

  ؟ ناراحتی چی براي _ 
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 .نیستم:  داد تکان سر هومن

 : گفت دلخور

 .میفهمم ات قیافه از _

 .اینجا بیا:  گفت و زد تخت وير و کشید نفسی هومن

 : گفت  و انداخت زیر به سر  هومن. نشست کنارش شده وتسلیم کرد نگاهش کمی

 .نیستم ناراحت. فقط نگرانم من...آیالر _

 : گفت قرار بی

  ؟ چی نگران _

 : گفت و چسباند بهم را دست دو انگشتان سر هومن

 .بببینه آسیب یدشا که تو احساس همه از اول ، چیزها خیلی نگران _

 :  گفت و هومن طرف یه تخت روي کرد جمع را ها زانو از یکی

  ؟ ببینه اسیب قراره مگه _

 ســنت یکــم! شـدي  وابســته مــن بـه  فقــط ، نــداري دوسـت  منــو...تــو شـاید :  کشــید نفــس هـومن 
 ...شد چی نمیدونم اصال...من...بشی پشیمون شاید بره باالتر

 میـان  سـردرگمی .برگشـت  سـمتش  بـه  هـومن  سـر  ، گرفـت  را هـومن  بـازوي   و کرد دراز را دستش
 : گفت ارام ، داشت دوست ناراحتی عین در را  ها عسلی
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ــه مــن احســاس _ ــو ب ــدم کــه روزي همــون از ، نیســت دیــروز و امــروز مــال ت  وقتــی...اینجــا اوم
 بـراي ...بـودن   تـو  از غیـر  کسـی  کنـار  اصـال ...نمیشـم  پشـیمون  هـومن ...امـروز  تـا  ، در جلوي اومدي

 .نمیشه من

 : فرستاد گوش پشت را صورت کنار پریشان تارهاي ، امد باال هومن دست

 . قربونت حیفی تو _

 : کرد زمزمه و زد حلقه دررچشمانش اشک

 !  شم حیف میخوام خودم _

 :گفت و کشید لبش کنار را انگشتانش ، زد عمیقی لبخند هومن

 ...عسلم نمیذارم _

 . زد لبخند. نشست کمرش روي هومن دست ، داد تکیه هومن بازوي به را سرش ، خندید

 

ــه و کشــید دراز تخــت روي ــره ســقف ب ــوز. شــد خی ــود زده بهــت هن ــی را شــب تمــام ، ب ــرار ب  ق
 ذهـنش  در بارهـا . کنـد  فکـر  قاعـده  بـی  دیـوانگی  ایـن  بـه  کمـی  تنهـا  ، شـود  شـب  تا بود گذرانده
ــد کلمــه ــرار نبای ــود شــده تک ــوز ، ب ــارش چطــور نمیدانســت هن ــود داده دســت از ار اختی ــد! ب  بای
 بیـاد ...را ایـالر  شـاید  یـا ...میگرفـت  را خـودش  جلـوي  بـود  کـرده  حـس  هـا  نشـانه  کـه  وقـت  همان
 و وار پروانــه رقــص ، شــبش ان کننــده دیوانــه زیبــایی ، ایـالر  پــرواي بــی بوســه ، افتــاد یلــدا شـب 

 ...جذابش هاي مهربانی
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 اگـر  حتـی  ، میکـرد  ، کنـد  کـاري  سـت میخوا وقتـی  ؟ بگیـرد  را ایـالر  جلـوي  میتوانسـت  کسی چه
 !  باشد عالقه ابراز و بوسیدن

 ... میکرد گز گز باریکش کمر گرمی از هنوز هایش دست کف

 کالفـه  ،  پـدرش  شـنیدن  تصـور  از ؟ کننـد  پنهـان  همـه  از را رابطـه  ایـن  میخواسـتند  کـی  تا اصال
.  میشـد  عصـبی  بیشـتر  میکـرد  فکـر  کـه  فامیـل  بقیـه  بـه  ، میکرد اش بیچاره.بدتر که مادرش...شد

 باشـد  خـودش  بـراي  روز یـک  تـا  بـود  داشـته  نگـه  پـایش  و دسـت  میـان  ایالر سال اینهمه میگفت
  میکردند؟ فکر چه موردش در ؟

 کــه بــود قــولی ، تــر کننــده ویــران همــه از. گذاشــت زمــین روي را پاهــایش و نشســت تخـت  روي
 درسـت  هـم  مـدلش  ایـن  امـا  ، شـود ب عاشـقش  نیسـت  قـرار  کـه  بـود  نگفته شاید...بود داده سارا به

 !  نبود

 بـه  نهـایتش  بـی  حـس  منکـر  ؟ بـود  شـده  عاشـق  ، شـدند  شـفاف  و صـاف  ایی لحظه براي افکارش
 کـه  روز دو ایـن  و شـب  ان تـا  بـود  نکـرده  را بوسـیدنش  تصـور  هـم  یکبـار  ؟ عشـق  اما نمیشد ایالر
 !  بود جذاب هم نبودنش بلد...بود چشمانش مقابل ترش هاي لب تصویر مدام

 حــس و کنــد فکــر ایــالر بــه حــاال نداشــت دوســت ، اش طبیعــی نیازهــاي از دوري مــدتها از بعــد
ــا هــایش ــال او ب ــا و دســت نخواســتن و خواســتن میــان ، داشــت اوري عــذاب حــس...شــوند فع  پ

 ...میزد

 بـود  نوشـته  ، کـرد  بـاز  تلگـرام  در را ایـالر  پیـام  حـواس  بـی  و امـد  بیـرون  فکر از موبایلش صداي با
: 
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  ".لبات روي شکالتی بوس!  نکش سیگار ، نمون داربی "

  ؟ شکالتی چرا:  کرد تایپ  و گرفت اش خنده

 .میخورم شکالت دارم چون:  داد جواب ایالر

  ؟ االن:  نوشت

 موهـایش  ، بـود  نشسـته  تخـت  میـان  ، کـرد  بـاز  را عکـس  تردیـد  بـا .فرسـتاد  عکسی بعد ایی لحظه
 !  شکالتی ، بودند ایی قهوه هایش لب و ذادن نشان رايب بود گرفته باال را شکالت ، بود باز

 .بشور دندوناتو و صورت برو:  نوشت و خودش به بیشتر ، کرد اخم

 ! خودت روش با ، میکنم واگذار تو به رو خطیر وظیفه این:  امد جواب

 : نوشت ، دخترك پرویی از گرفت اش خنده

 . بخواب بگیر.کتکه من روش _

 :  دام جواب بعد دقایقی

 .بخیر شب.زدم مسواك. رفت دستت از _

 :نوشت بعد و کرد نگاه لحظه چند. بود تمیزش دهان و لب و نزدیک از بعدي عکس

 . بخیر شب!  دارم دوست هم رو نعنا طعم _

 را شــکالت و نعنــا بــوي توانســت و گذاشــت کنــار را گوشــی.نیامــد جــوابی ، شــد خوانــده پیغــامش
 ! کتد تصور
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 .خوبم خیلی:  گفت مضاعفی انرژي با و شد جا به جا صندلی روي

 : پرسید و زد مشکوکی لبخند بهریز

  ؟ عزیزم خوشحالیته این باعث چی _

 عـوض  تصـمیمیش . نگفـت  ولـی  ، بگویـد  روزهـایش  ایـن  هـواي  و حـال  از و کنـد  باز دهان خواست
 فشـرد  بهـم  را هـایش  لـب . بمانـد  بـاقی  خصوصـی  دلشـتن  دوسـت  ایـن  چیـز  همه میخواست ، شد

 دار انگیـزه  کـال  ، میشـه  تمـوم  داره هـم  درسـم  ، میـرم  سـرکار  وقتـی  از دارم خـوبی  حس:  گفت و
 .شدم

 : گفت و زد میز روي را خودکار ته بهریز.  زد خودش جمله از لبخندي

  ؟ چطوري پسرعموت با... عالی چه_

 : گفت و امد کش بیشتر لبخندش اختیار بی

 .دارم دوستش و میگذرونم وقت هم اون با اداکان از اومده خالم...همیشه مثل خوب _

  ؟ مادرت خواهر یعنی ؟ خالت _

 : گفت دوباره بهریز. گفت بله و داد تکان سر

 . داري دوستش و ارتباطی در مادرت خانواده اعضاي از یکی با االن پس ، خوب چه _

 ...دارم بله _

  ؟ نبوده االن تا چرا نپرسیدي ازش _



یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

319 
 

 . میده توضیح بهم گفت_

 : گفت و انداخت باال ابرو بهریز

  ؟ نه ، بازم داري خوبی حس بهش اما نشنیدي توضیحشو هنوز پس _

 :گفت تردید با ، بود نکرده فکر موضوع این به آیالر

 .حتما میکنه قانعم توضیحاتش کردم فکر _

 : گفت بهریز

 .خوبیه تنوع برات باشی کنارش مدت یه خواست اگه بنظرم حتی... خوبه هم خیلی _

 کمتـر  را هـومن  ؟ میرفـت  میخواسـت  اینطـور  واقعـا  اگـر  ، شـد  ظـاهر  چشـمانش  مقابل مارال خانه
  ؟ االن هم ان ؟ میدید

 کـارتی  بهریـز  شـد  بلنـد  وقتـی .  شـد  تمـام  زمـان  بـاالخره  ، کـرد  صحبت بهریز با که دقایقی از بعد
 : گفت و گرفت مقابلش را

 .هستند استادم ایشون. باشی شتهدا دکتر اقاي با هم مشاوره یه نیست بد _

 اورد بـاال  را سـرش  شـک  بـا . روانپزشـک  دکتـر  ، کـرد  نگـاه  صـالحی  جمشـید  دکتر ویزیت کارت به
 : گفت و

  روانپزشک؟ چی براي _

 : گفت و زد لیخندي بهریز
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 .برن بین از داري دوست اگه البته.  الزمه تري تخصصی کمک ، هات کابوس کنترل براي _

 هـا  کـابوس  داشـت  دوسـت  صدرصـد .  رفـت  بیـرون  و کـرد  تشـکر  و گذاشـت  یفشک درون را کارت
 .بود ترسناك برایش کمی روانپزشک اسم اما...بروند بین از

 سـالم  و داد جـواب .کـرد  پـر  را قـبلش  تمـام  خوشـی  هـومن  اسـم  دیـدن  بـا  و خـورد  زنگ موبایلش
  مشاوره؟ رفتی:  پرسید هومن.کرد

 .شد تموم االن.اره:  داد جواب

  ؟ بود خوب _

  کجایی؟ تو.خوبم اره:  داد سرتکان.باشد ریخته بهم قبل دفعه مثل شدن نگران میدانست

  ؟ خونه میري.داشتم کار جا چند اومدم: گفت و کشید نفسی هومن

 .بچینه وسایلشو کنم کمکش خالم خونه میرم نه:  گفت و شد رد خیابان از

 .دنبالت میام شب.باشه:  گفت و کشید هومی هومن

 ...همونجا بمونم.نیام شب شاید:  گفت و گرفت دندان به را بشل

 ...  بده خبر بهم.بمون داد پیشنهاد خالت اگر:  گفت و کرد سکوت کمی هومن

 ...باشه: گفت ناامید! نمان بگوید بود منتظر ، شد اویزان هایش لب

 .باش خودت مواظب:  گفت دوباره هومن
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 میخواســت.نداشــت دوســت اینطــور ، شــد تاکســی رســوا.کــرد قطــع را تمــاس و گفــت ایــی باشــه
 ...دیده ها سال این که چیزي از غیر ببیند ایی ویژه توجه

 ممکـن  لبـاس  تـرین  شـیک  بـا  و بـود  بسـته  سـرش  دور دسـتمالی  اش خالـه  ، رسید که مارال خانه
 وسـایلت  بـرو :  گفـت  و کـرد  اشـاره  اتـاقی  بـه  مـارال . گرفـت  اش خنـده .بـود  وسایل چیدن حال در
 .نشه خاکی کردم تمیزش اونجا، اربذ رو

  ؟ بود کجا خاك:  گفت و خندید

 .بدو.اینجا:  کرد اشاره شده خریده وسایل بندي بسته هاي جعبه به مارال

 همـه  کـه  جدیـد  هـاي  بشـقاب  چیـدن  مشـغول .امـد  بیـرون  و گذاشـت  اتـاق  داخل را هایش لباس
ـ  بعـد .شـدند  هـا  کابینـت  در بودنـد  شـده  شسـته  ظرفشویی در یکبار  کـه  زیـادي  هـاي  عکـس  ابق

  ؟ دارید عکس براشون:  گفت و گذاشت خانه سفید دکور روي و کرد باز را بودند خریده

ــارال ــر م ــان س ــل از و داد تک ــف داخ ــتی کی ــت اش دس ــاهی پاک ــرون ک ــتش و اورد بی .  داد دس
 نشســته هــم کنــار ، چهــره خــوش پســري و بــود مــارال اول عکــس ، کشــید بیــرون را هــا عکــس

 : گفت و کرد خم را سرش مارال. بالکن یهشب جایی روي

 .میالد ، پسرمه _

 ...نمیاد بهتون...اصال ؟ واقعا:  گفت تعجب با

 .شدم دار بچه زود من:  گفت و خندید مارال

 ! است قیافه خوش:  گفت و کرد دقت بیشتر
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 .اخه منه شبیه:  گفت مارال

 بـود  قـدیمی  عکـس  ، بعـدي  کـس ع ، بگـذارد  قـابی  درون تـا  گذاشـت  دکـور  لبه را عکس و خندید
 زد حــدس کــه  ســین هفــت ســفره کنــار بودنــد نشســته هــم کنــار داري ســال و ســن زن و مــرد ،

 : گفت دوباره مارال. باشد بزرگش پدر و مادربزرگ

 ...بابا و مامان _

ــا ، شــد بیشــتر اش داشــتنی دوســت حــس ــدن ب ــبش بعــدي عکــس دی ــرو قل  عکــس. ریخــت ف
ــود، قــدیمی ــا دختــر دو ب ــاه موهــاي دیگــري و ســیاه بلنــد موهــاي یکــی ، لبخنــد ب  دو هــر ، کوت
 سـال  گـویی  کـه  خـواهر  دو...بودنـد  چسـبانده  بهـم  را سرشـان  و بودنـد  گرفتـه  دراغـوش  را یکدیگر

 مقابــل را مـادرش  را عکسـی  ، زد حلقــه چشـمانش  در اشـک ...داشـتند  طالیــی روزهـایی  پـیش  هـا 
 دسـتش  مـارال .بـود  کـرده  منقلـب  ار حـالش  ، دیـدنش  هـا  سـال  از بعـد  و نمیداشت نگه چشمانش

 :گفت ارام و گذاشت کمرش روي را

 .ازمون گرفت بابا...دبیرستانمونه دوران مال این _

 : گفت و گذاشت کنار و گرفت را عکس مارال ، چکید پایین اش اشک

 ...عزیزم میشی ناراحت نمیدونستم _

 :  گفت و کرد پاك را چشمش

 نشد ناراحت _

 

 .شد تنگ براش...دلم ، م
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 : گفت و شد اشک پر مارال درشت چشمان

 ...زیاد خیلی.شده تنگ دلم منم _

 ، اغـوش  ایـن  اشـناي  حـس  از لرزیـد  قلـبش  ، گرفـت  قـرار  مـارال  بـوي  خـوش  اغـوش  میـان  وقتی
 بــا مــارال گرفــت، شــدت اش گریــه و کــرد حــس دوبــاره را مــادر محبــت شــده فرامــوش احســاس
ــاك را خــودش صــورت دســتمال ــرد پ ــه دســتمالی و ک ــالر ب ــه روي. داد ای ــالر ، نشســتند کاناپ  ای

 .میخوام معذرت:  گفت و انداخت پایین را سرش

 : گفت و فشرد را دستش مارال

  بودي؟ ندیده عکسشو...میخوام معذرت من _

 .کردم جمعشون.نه:  گفت و داد تکان سر

 ...رفت دنیا از وقتی...وقتی... سخته.میکنم درکت:  داد تکان سر مارال

 در کــنم صــحبت االن نمیتــونم:  وفــت فشــرد اش بینــی روي را دســتمال ، افتــاد گریــه بــه دوبــاره
 ...موردش

 .نداره اشکال:  گفت و زد لبخندي

 هـا  قـاب  درون انـدازه  ترتیـب  بـه  را هـا  عکـس  ، شـد  بلنـد .کـرد  خـواهی  معـذرت  و شد بلند مارال
 ...شد هخیر مادرش رویایی لبخند به خیره لحظه چند. چید دکور روي و گذاشت

. بیایـد  گفـت  ، بیایـد  دنبـالش  میخواسـت  ، بـود  هـومن  ، برگشـت  موبـایلش  زنـگ  صداي شنیدن با
 ...جون مارال:  کرد صدا و ایستاد اتاق در کنار
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 .ببخشید ؟ جانم:  گفت و امد بیرون سزیع مارال

 .دنبالم میاد داره هومن:  گفت و زد جانی کم لبخند

 . خودش با کند خلوت میخواست ، بماند را شب ان نمیخواست ، داد تکان سر مارال

 و کـرد  اشـاراه  سـرش  پشـت  بـه  مـارال .ایسـتاد  در کنـار  پوشـیده  لبـاس  ، رسید هومن که بعد کمی
 : گفت

 .میبینی که رو اینجا اوضاع ، نمیکنم دعوتش کن خواهی معذرت _

 نشسـت  ماشـین  داخـل . کـرد  خـداحافظی  و بوسـید  را اش خالـه  صـورت  رفـت  جلـو  و داد تکان سر
  ؟ کردي گریه:  گفت تعجب با نیفتاد راه و داد را جوابش هومن.کرد سالم ،

 ! نشده چیزي:  گفت و انداخت پایین را سرش

  ؟ کردي گریه چرا: گفت و برگرداند خودش سمت به را صورتش هومن

 .باشد گریان همیشه نداشت دوست ، نچکد اشکش دوباره تا زد پلک بار چند

 ...شبیهشه...خیلی. افتادم مامانم یاد یکم _

 بــه و کشــید نفســی. نمیشــد پــاك ذهــنش از هــا عکــس یــاد.افتــاد راه و فشــرد را دســتش هــومن
 صـبر :  گفـت  و شـد  خـم  هـومن . شـد  پیـاده  ماشـین  از ، شـدند  کـه  خانـه  وارد. شـد  خیـره  بیرون

 .بریم هم با کن

 .بالکن ، باال بریم. نخواب همه:  گفت ارام هومن. شدند ساختمان وارد هم با ، ایستاد منتظر
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 کـه  مرتـب  اتـاق  بـه .بسـتند  را در و شـدند  هـومن  اتـاق  وارد ، رفتنـد  بـاال  هـا  پلـه  از ، داد تکان سر
 : گفت و کرد نگاه بود گرفته خودش به را قبلی شکل

  ؟ دوباره باال بیاي قراره _

 .کردم هم رانندگی:  گفت و کرد ایی خنده هومن

 : تگف و گذاشت دهان روي را دستانش

  ؟ کنار گذاشتی رو اتل...ببخشید...نبود حواسم اصال واي _

 هنــوز ، شــد طــی مــدتش اره:  گفــت و برداشــت را پشــمی پتــوي ، داد تکــان ســر خنــدان هــومن
 ...بریم ، ولی مونده

 هـاي  باشـتک  و بـود  گرفتـه  قـرار  بـالکن  روي کـه  کوتـاهی  حصـیري  صـندلی  بـه .شـدند  بالکن وارد
 : گفت و کرد گانن هیجان با داشت رنگ طوسی

 ؟؟؟ خریدي کی اینو _

 .تا دو خودمون ویژه. امروز:  گفت و بنشیند هم ایالر کرد اشاره و نشست هومن

ــر و نشســت ــو زی ــد پت ــا هــومن. خزی ــابلش ســکوي روي و کــرد دراز را پاه ــالر. گذاشــت مق ــه ای  ب
 :گفت خوشحالی با و کرد نگاه شکل مربع شده مرتب بالکن

 .دارم دوستش.شده خوب خیلی _

 : پرسید ایالر.فرستاد بیرون را نفسش و داد تکان سر هومن

  ؟ کنار گذاشتی سیگارو _
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 .شده کمتر:  زد لبخند هومن

 .بخدا برمیخوره بهم اینطوري,  هومن کردم امتحان فقط من:  دوباره شد دلخور ایالر

 : گفت و کشید را ایالر گونه ، خندید ارام هومن

 ...نذار تو منکش میخوام من که حاال _

 تــو نــدارم دوســت ولــی:  گفــت و زد اتــش ســیگاري و کشــید بیــرون جیــبش از را ســیگار جعبــه
 .بکشی

  ؟ کنه پیدا ربط تو به من چی همه میشه باعث چی اونوقت:  زد لبخند ایالر

 !  بگو تو:  گفت و داد بیرون را دود هومن

 .پسرمی دوست چون:  گفت و خندید بدجنسی با

 : گفت هومن ، خندید ریز هومن هم در هاي اخم به

 ! نمیاد خوشم کلمه این از اصال _

 : گفت و اورد باال را زانوهایش

 . باشیم داشته اسمی یه باید ؟ چی پس _

 .من پسرعموتم _

 .کرده پیدا فرق قضیه! بوسیدي منو تو!  نه:  گفت و کرد نچ

 . نکن شیطونی:  گفت و زد کجی لبخند هومن
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 :  گفت و کشید وجل بیشتر را خودش

 ...داره دوستشون مرد یه که همونطور...باشم دخترا همه مثل دارم دوست _

 چیـزي  چـپ  دسـت  بـا  ، چرخیـد  راسـت  بـه  برداشـت  را اش تکیـه  ، کـرد  خـاموش  را سیگار هومن
 گوشـواره . کـرد  بـازش  هـومن  ، کـرد  نگـاه  کوچـک  جعبـه  بـه  تعجـب  با ایالر. اورد بیرون جیبش از

 کنـاري  غضـروف  روي تـا  بـرعکس  صـورت  بـه  کـه  بـراق  نگـین  از پـر  مـاه  لهـال  شـبیه  یکـی  ، بود
  منه؟ مال این واي:  گفت ارام هیجان با. بود کوچک دایره یک دیگري و میرفت باال گوش

ــه ارام را هاللــی گوشــواره و شــد خــم ، گفــت اوهــومی هــومن ــداخت چــپش گــوش ب  ســردي ، ان
 . انداخت دیگر گوش به هم را دیگر یکی ان ، کرد حس گوشش لبه روي را بلندش ادامه

 : زد لب ، کرد لمسش و اورد باال را دستش ایالر

 ...ببینمش برم واي...مرسی...مدل این قشنگه چقدر _

ــومن ــتش ه ــت را دس ــت و گرف ــد نگذاش ــود بلن ــدش ، ش ــتش و چرخان ــه را پش ــودش ب ــرد خ  ، ک
 کر حلقه شکمش دور را دستانش و کشیدش عقب کمی

 

 : گفت و اورد گوشش کنار پایین را سرش ، د

 . ببین بعدا _

 اغوشـش  گرمـی  ، بـود  کـرده  منقلـبش  گوشـش  روي هـومن  هـاي  نفـس .بـود  شده الل تقریبا ایالر
 رو قلبـت  صـداي :  کـرد  زمزمـه  دوبـاره  هـومن  ، شـود  ارام تـا  کشـید  عمیقـی  نفـس . بود اور خلسه

  ؟ داري استرس.میشنوم
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 : گفت و کرد زده خجالت ایی خنده

 ...نه که استرس نه _

 : گفت ارام هومن

 ، میشـه  سـنگین  تـو  بـراي  ، داره دیگـه  چیزهـاي  خیلـی  خـودش  دنبـال ...میخـواي  تـو  کـه  اینی _
 ...تر سنگین من براي

  نمیخواي؟ تو یعنی:  گفت قرار بی

  شنیدي؟ رو همون فقط:  خندید هومن

 ! بدونم میخوام خب:  داد جلو را لبش

 : گفت و بوسید را موهایش روي هومن

 ، سـن  ایـن  تـا  مـن  ، هسـت  دیگـه  چیزهـاي  خیلـی . ایـالر  سـخته  منتهـا  ، مشخصه من خواستن _
 .میفهمم تو از بهتر رو نخواستن و خواستن فرق داشتم تجربه تو از بیشتر خیلی

 :  گفت و کرد جدا را تنش بود معنی بی بنظرش که هومن هاي حرف از دلخور

 .بفهمم بعد ، بیام کنم تجربه برم کن صبر میخواي _

ــایش دســتش ــانی ه ــره بهــم پشــت از ناگه ــورد گ ــد اخــش صــداي و خ ــومن ، شــد بلن  کمــی ه
 .نشنوم اضافی حرفاي:  گفت و پیچاند را دستش

 ...شکست دستم:  گفت اغراق با
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 .نشنوم:  گفت و شد خم سمتش به هومن

 .خب باشه:  گفت و خندید

 اش شـوکه  گوشـش  روي هـومن  هـاي  لـب  حـس ,  شـد  برداشـته  بلنـد  هـایش  دسـت  روي از فشار
 فــرق مــن حــس جــنس: گفــت و کــرد جــدا ارامــی بــه را هــایش لــب هــومن. شــد ســاکت و کــرد

  ؟ باشه.نکن اش مقایسه کسی با میکنه

 و بـرد  عقـب  را سـرش ,  خندیـد  هـومن .  داد تکـان  سـر  سـرعت  بـه  هـومن  بوسـه  از شده داغ ایالر
 .داد خودش به را ایالر تکیه دوباره

 .بدجنسی خیلی : گفت و زد لبخند ایالر

 فکـر  بیشـتر  حرفهـام  بـه  ، بعـد  بـه  ایـن  از دیگـه  داري هـم  رو اینـا :  گفـت  خنـده  همـان  بـا  هومن
 .کن

 !  داشتند بعد این از که اتفاقهایی پی رفت بیشتر حواسش و کرد جا جابه را خودش

 

 خـط  بـود  شـکمش  روي کـه  هـومن  سـاعد  بـر  انگشـتش  سـر  بـا  ، کـرد  روشن را دوم سیگار هومن
 : پرسید و کشید

 .میگم بهت روز یه گفتی ؟ گفت بهت چی...مامانم نگفتی...ماشین توي بود روز اون _

 :  گفت تاخیر با هومن

 ...رو عمو و کرد تورو سفارش ، نگفت خاصی چیز _
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  ؟ میگم بهت روز یه گفتی چرا پس _

 .کن باور بود ها همین:  گفت و کشیدش باال کمی هومن

  باشی؟ من مواظب دادي قول بهش _

 : گفت و گرفت سیکار از دیگري کام هومن

 . تقریبا _

 : گفت و سمتش به برگشت کمی

  ؟ بودي پیشم اول روز از همین واسه_

 ازت کـال .بـود  هـاش  علـت  از یکـی  ایـنم :  گفـت  و انـداخت  سـوالش  پـر  چشـمان  بـه  نکـاهی  هومن
 .اومد می خوشم

  ؟ ازم میومد خوشت چرا _

 : گفت ، بود رفتهگ بحث که سمتی از راضی هومن

 .میشه مصنوعی ، میکنی تمرکز بیشتر روشون بگم اگه _

 : گفت و کرد ایی خنده ایالر

  ؟ میکنم تمرکز رفتارهام روي تو براي من گفته کی...خوددراضی از چه _

 : گفت و کشید دست را سیاهش موهاي هومن

 .دید خواهیم _
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 : پرسید دوباره ایالر

 ...خاصی قول مثال...گفته بهت ایی دیگه چیز انممام میکردم فکر...من ولی _

 :  گفت و کشید نفسی هومن

  ؟ میگی  اینو چی براي _

 :  گفت و کرد بازي موها سر با

 .داري هوامو ، دادي که قولی سر میکردم فکر _

 : گفت نگاهش در خیره و کشید باال را اش چانه هومن

  ؟ ببوسمت دادم قول یعنی _

  بکنی؟ اینکارو میخواي:  کرد مزمهز ، امد بند زبانش

 ســمت بــه پاهــایش ، کــرد رد هــایش شــانه زیــر از را دســتش ، اورد تــر نزدیــک را ســرش هــومن
 جـایی  ، حـال  بهتـرین  در سـرش  و بـود  هـومن  اغـوش  در اش تنـه  نـیم ...رفتنـد  کوتـاه  کاناپه پایین
 بــد:  کــرد زمــهزم و امــد پــایین هــا لــب روي هــومن چشــمان. شــد داده تکیــه بــازو و شــانه بــین

  ؟ قبلش خوردي  چی! نیست فکري

 ... ابیموه نوع یه:  گفت و کرد فکر سریع

ــوه طعــم ، بســت را هــایش چشــم ، شــد خــم بیشــتر هــومن ســر ــاد را ابمی ــخت ، نداشــت بی  س
 هـومن  ، رفـت  سـرش  از هـوش  ، شـد  کشـیده  هـومن  هـاي  لـب  میـان  نرمـی  بـه  هـایش  لـب ...بود

 کـه  هـایی  بوسـه  همـه  مثـل ...هـا  معشـوق  و هـا  عاشـق  مـه ه مثـل  ، ارام شـرایطی  در! میبوسیدش
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 بـی  قلـبش  ، بـود  بـازي  مثـل ...پـایین  لـب  بعـد  و شـد  کشـیده  مالیمـت  بـا  باالیش لب...بود شنیده
 ، زدنـد  کنـار  را گوشـش  کنـار  موهـاي  هـومن  دیگـر  دسـت ...میریخـت  مـدام  دلش و میتپید نهایت
 .بود مانده ثابت هومن گردن روي خودش دست

 زمزمــه هایشــان لــب میــان کــم فاصــله همــان در و کشــید نفســی ، کشــید بعقــ کمــی را ســرش
 ...پیناکوالدا: کرد

  ؟ چی:  گفت تعجب با هومن

 . بود پیناکوالدا ، ابیموهه اسم:  گفت قرار بی

 گفـت  و بوسـید  را موهـایش  و پیشـانی  ، شـد  خـم .  خندیـد  بعـد  و کـرد  نکاهش لحظه چند هومن
: 

 ...نتقربو اخه کنم چیکار تو با من _

 اسـم  بـا  کـرد  فکـر  و کـرد  جـا  بـه  جـا  هـومن  اغـوش  میـان  را خـودش  ، داشـت  کندذهنی احساس
 . بود کرده تمام را شان بوسه مسخره ابمیوه یک

 .بخوابم برم:  کفت و کرد مرتب را لباسش ، شد بلند

 و ایســتاد اینـه  مقابـل  ، شـدند  اتـاق  داخـل . صـورتش  داشـت  خنـده  هنـوز  ، شـد  بلنـد  هـم  هـومن 
 .قشنگن خیلی ، مرسی:  زد لبخند ، گوشش روي دکشی دست

  ؟ گفتی اینکه هست چی:  پرسید هومن که رفت در طرف به.میکرد نگاهش لبخند با هومن

 .نارگیل و اناناس اب:  گفت
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 تــازه انگــار ، نظیــرش بــی هـاي  شــب. رفــت اتــاقش بــه و گفـت  بخیــر شــب.داد تکــان ســر هـومن 
 !بودند شده شروع

 

 ...خدایا.. .میاد خوابم:  گفت و گذاشت صبحانه میز يرو را سرش الود خواب

 : گفت و گذاشت کنارش را چایی لیوان راضیه

 . میشه دیرت. خانوم ملوسک پاشو _

 :  زد غر ، نکرد باز را هایش چشم

 .میاد خوابم.امروز نرم ؟ مریضم بگی هومن و عمو به میشه _

 ...نمببی پاشو.سروقتت میان که مریضی بگم:  خندید راضیه

 خریـدش  هـاي  پاکـت  هـومن . نکـرد  بلنـد  را سـرش  هـم  بخیـرش  صـبح  و هـومن  صداي شنیدن با
 ؟ خوابی:  گفت و گذاشت میژ روي را

 صـبح  کـه  نخـواب  دیـر  اینقـدر  شـبا :  گفـت  جـدي  هـومن .کـرد  بـاز  را هایش چشم و گفت اوهومی
 !باشی سرحال

 لیـوانش  درون ابمیـوه  مقـداري  هـومن  ، کـرد  نگـاه  هـومن  بـه  تعجـب  بـا  و شـد  گـرد  هایش چشم
 ؟ میگم دروغ:  گفت تر جدي و ریخت

 دقـت  بـا  را ابمیـوه  قـوطی  کـه  راضـیه  بـه  ، برگردانـد  را سـرش  و کـرد  نـازك  بـرایش  چشمی پشت
  الدا؟..کو..پینا ؟ دیگه چیه این:  پرسید درهم هاي اخم با راضیه. شد خیره ، میکرد نگاه
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 ! مه عالقه مورد جدید مزه:  گفت و خندید هومن ، کرد نگاه هومن به و نشست صاف

 .بخدا میکنن تولید چیزا چه:  زد غر راضیه

 بـا  و انـداخت  بـاال  ابـرو  هـومن . میکـرد  نگـاه  هـومن  بـه  خجالـت  کمـی  و ذوق و تعجـب  با همچنان
 بــا لقمـه  چنـد  ، کشـید  خجالــت میکـرد  فکـر  کـه  چیـزي  بــرخالف...شـد  اش خیـره  کـج  لبخنـدي 

 : کفت بلند هومن.شد دبلن و سرکشید را چایش و خورد عجله

 .میرم ، کنی دیر _

 .  بابا باشه:  داد تکان را دستش

 مقابـل  قبـل  شـب  تصـویر  ، بـود  خریـده  را ابمیـوه  بـود  رفتـه  صـبح  کـرد  فکر میپوشید لباس وقتی
 چشــم و بــود گرفتــه رنــگ صــورتش. شــد خیــره اینــه در خــودش بــه و گرفــت جــان چشــمانش

ــا را دنیــا همــه حــاال میتوانســت کــه عشــقی...میدرخشــید هــایش  هــایش رگ در کنــد خبــر ان ب
 ....  بود جاري

 

 : گفت ایی جدي صداي با پوراحمد

  ؟ شما بوده حواستون اصال _

  ؟ مگه شده چی:  گفت نگرانی با موحد خانم

ــداخت مقابلشــان را چــاپی کاغــذ چنــد پوراحمــد  ایــن ، ســبز زمینــه گفــتن:  گفــت و میــز روي ان
 !  زدین چیه این ینببین کنین نگاه اصال!  زرده
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 پیــک تحویــل را فایــل و بــود گرفتــه خروجــی خــودش ، برداشــت را کاغــذ موحــد از زودتــر ایــالر
 !  کردم چکش خودم من ؟ شده اینطوري چطور:  گفت تعجب با. بود داده چاپ دفتر

 : گفت و سمتش برگشت عصبی پوراحمد

 !  حتما میگم دروغ من پس _

 .کنم چک بذارید.نزدم رفوح این من نخیر:  گفت و کرد اخم

 میرفــت امشــب بایــد...خــانوم نمیخــوره مــن درد بــه چکتــون:  گفــت بلنــدي صــداي بــا پوراحمــد
 !  باال ببرید رو دقتتون باید کردن نگاه گوشی توي و نشستن بجاي! نرفت که چاپ براي

 .چاپخونه میبرم میریزم دوباره االن:  گفت جدي.بود خودش مسئولش ، نشست حرص با

 : گفت و رفت در طرف به احمدپور

 .نمیگیرم گردن من بشه چی هر چون میکنی خوبی کار _

 : گفت ناراحتی با موحد ،خانم رفت که بیرون

  ؟ بوده درست مطمئنی تو _

 سـریع  بـده  رو چاپخونـه  ادرس میشـه  اگـه  نیسـت  مهـم ...ببـین .بیـا :  گفـت  و کـرد  باز را اماده فایل
 .  ببرم

 لباســی جــا روي از را گــردنش شــال و کشـید  بیــرون را فلــش ، وشــتن را ادرس کاغــذ روي موحـد 
 اش خرابکـاري  ایـن  از هـومن  حتـی  نمیخواسـت .نیمـا  اتـاق  سـمت  بـه  زد بیـرون  اتـاق  از و برداشت
 دور کـه  مـردي  چنـد   از و شـد  بلنـد  دیـدنش  بـا  نیمـا .کـرد  بـاز  و زد را نیمـا  اتـاق  در. شود خبردار
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ــد نشســته اش جلســه میــز ــذرخواهی بودن ــل را خــودش و دکــر ،ع  و بســت را در.  رســاند در مقاب
 ؟ شده چی:  گفت ارام

  ؟ بهم میدي رو ماشینت:  گفت مضطرب

 ؟ شده چیزي ؟ چرا:  پرسید نیما

 .بدم رو بنر فایل چاپخونه برم باید:  داد تکان سر

  ؟ پیک نمیدي چرا:  گفت نیما

 .میشه دیر بیاد پیک تا:  گفت ناارام

 : گفت و جیب از کشید بیرون را سوئیچش نیما

 ...باشه اتوبان به حواست. بیا زود ، باش مواظب _

 :گفت استرس با ، داد تکان سر نیما.زد صدا را نیما دوباره و گفت ایی باشه

 .کنم درستش میخوام خودم کردم خرابکاري.  نگی هومن به _

 .باش مواظب.باشه:  گفت و زد لبخندي نیما

 شــهري بــین هــاي بزرگـراه  در زیــاد ، میکوبیــد قلـبش .رفــت ینــگپارک بـه  ســریع و داد تکــان سـر 
ــود نکــرده راننــدگی ــا.  ب ــه را خــودش و کــرد راننــدگی احتیــاط ب ــه ب ــود دور تقریبــا کــه چاپخان  ب

 . شد راحت خیالش و رساند چاپخانه به را فایل اخر لحظات در درست...رساند

 شـود  خـراب  خـودش  بنـام  کـاري  هنگذاشـت  اینکـه  از بـود  راضـی  ، کرفـت  قرار برگشت راه در وقتی
 وحشــت.   ایسـتاد  اتوبـان  پارکینـگ  در و زد راهنمـا  ، ماشـین  کـردن  پـت  پـت  بـا  کـه  زد لبخنـدي . 
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ــار چنــد زده ــه چشــمش ، زد را ســوئیچ دکمــه ب ــاد بنــزین آالرم چــراغ ب ــد نهــادش از اه و افت  بلن
 هـر ...بـردارد  را یـل موبا کـیفش  از تـا  برگشـت  عقـب  بـه  میگفـت  بیـراه  بدو نیما به که حالی در. شد

 و کـرد  خـالی  صـندلی  روي را کیـف  تمـام  عصـبی .میکـرد  یـخ  بیشـتر  میگشـت  را کیفش از قسمت
 .ایستاد حرکت از قلبش! بود گذاشته جا دفتر داخل میز روي را موبایلش...برد ماتش

 

 : گفت عصبی و موهایش میان کشید دست هومن

  ؟ دیروقته ؟ نرو بگی بهش نباید اخه تو _

 .. .  نبودم متوجه اصال اومد داشتم جلسه.نزدیکه کردم فکر بابا:  گفت فهکال نیما

 بـود  سـوم  بـار . پیچیـد  بهـم  دلـش  ازاد هـاي  بـوق  شـنیدن  از و گرفـت  را اش شـماره  دوباره هومن
 همــه ، میگذشــت رفتــنش از ســاعت دو و بــود عصــر هفــت ســاعت...نمیــداد جــواب و میــزد زنــگ
 راه کـه  نیمـا  بـه ...میکـرد  شـان  بیچـاره !  میدیـد  را موحـد  و مـد پوراح فـردا  اگـر  فقـط .   بودند رفته

  کند؟ رانندگی اتوبان در بود کذاشته اصال چطور...خورد حرص بیشتر و کرد نگاه میرفت

ــا ــر ر ب ــماره دیگ ــت را ش ــبی و گرف ــی عص ــه روي را گوش ــاب کاناپ ــرد پرت ــوئیچ.ک ــین س  را ماش
 ...بگردم رو ها خیابون میرم من:  گفت و برداشت

 ! بیام منم بذار:  گفت درمانده مانی

 بـه  را رنـگ  سـفید  گوشـی  ، شـد  وارد عجلـه  بـا  نعمـت  اقـا  و شـد  بـاز  در که بود نداده جواب هنوز
 ...میخورد هم زنگ ، بود مونده جا پوراحمد اقاي دفتر تو این اقا:  کفت و گرفت سمتش
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 رفـت  پارکینـگ  بـه  و گذشـت  در از حـرف  بـی !  بـود  ایـالر  گوشـی . ریخـت  دلـش  و گرفت را گوشی
 اگـر !  بـود  نرسـیده  و بـود  نبـرده  را گوشـی ...افتـاد  راه بـه  اصـلی  جـاده  در و کـرد  روشن را ماشین ،

 نمیتوانسـت ...نبـود  هـم  زنـگ  از خبـري  امـا  ، میزدنـد  زنـگ  بهـش  بـاالخره  ذاشـت  چیزي تصادفی
 المسـ  فقـط  کـرد  فکـر  کالفـه ...میدیـدش  اگـر !  فکـر  بـی  دختـر  ، احمـق  دختر...کند فکر چیزي به

 ...!باشد نیوفتاده اتفاقی فقط!  باشد

  ؟ بله:  گفت حوصله بی ، بود نیما ، امد بیرون فکر از موبایلش زنگ صداي با

 ! نداشت بنزین ماشین کنم فکر...هومن:  گفت نیما

  ؟ دستش دادي و نداشت:  کفت بهت با...شود متوجه را منظورش تا کرد فکر کمی

 ...جایی اتوبانی وسط...نداره موبایلم کرده گیر یجا حتما...ودنب حواسم بود گیج:  گفت نیما

 .باشه:  گفت خشمگین

 اطـراف  بـه  و کـرد  کـم  را سـرعتش  ؟ میکـرد  هـم  فکـر  اصـال . کرد نیما نثار فحش چند و کرد قطع
 وارد کالفــه...برگــردد داشــت شــک ، میکــرد راننــدگی بــود ســاعت نــیم ، رفــت یکبــار ، کــرد نگــاه
 شـاید  ؟ کنـد  چکـار  بایـد  نمیدانسـت ...گرفـت  سـرش  بـه  را هـایش  دسـت  و زد کنـاري  ، شـد  شهر
 ماشــین دنبـال  گردانــد چشـم  و افتــاد راه دوبـاره ...میــداد خبـر  راننــدگی راهنمـایی  پلــیس بـه  بایـد 

 نگرانــی بــا...بــود نااشــنا شــماره ، خــورد زنــگ موبــایلش دوبــاره بعــد دقــایقی...راننــدگی راهنمــایی
  بله؟:  داد جواب

 الـو؟ :  گفـت  دوبـاره  ایـالر  ، کشـید  کنـار  و زد راهنمـا  معطلـی  بـی  شـنید  کـه  را یالرا لرزان صداي
   ؟ هومن
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 کجایی؟ عزیزم جانم ؟ جانم:  گفت هیجان با

 ...اتوبان کنار ، اومده پلیس االن:  گفت ارام ایالر

ــام ــان ن ــت را اتوب ــی و گف ــه را گوش ــر ب ــري نف ــردي.داد دیگ ــدي م ــومتر ج ,  داد را ادرس و کیل
ــرد خداراشــکر.  زد دور را برگــردان دور و کــرد قطــع ار تمــاس ــر ، ایســتاده کنــارش پلــیس  ک  اگ

 . کرد بیشتر را ماشین سرعت و گفت ناسزا نیما به هم باز ؟ چی میشد مزاحمش کسی

 پلـیس  مـامور  ، شـد  پیـاده  ماشـین  از سـریع  دیـدنش  بـا .بـود  نشسـته  ماشین در ایالر ، رسید وقتی
  ؟ هستین پسرعموش شما:  گفت و ایستاد مقابلش جدي و کرده اخم رانندگی راهنمایی

ــه و داد تکــان ســر  ســر مــامور ، داد را اش شناســایی کــارت.کــرد نگــاه اش پریــده رنــگ و ایــالر ب
 مواظـب  بیشـتر  بایـد  ، کنـه  ایجـاد  مزاحمـت  میخواسـت  ماشـین  یـه  رسـیدیم  ما:  گفت و داد تکان

 ...بهتره نباشه منطقه این خانوم یه ساعت این.باشین

 ســرش ، شــد ماشینشــان ســوار و داد پــس را کــارتش مــامور. کــرد تشــکر و داد تکــان ســر عصـبی 
 اختیـار  بـی . پیچیـد  اش بینـی  زیـر  ایـالر  موهـاي  اشـناي  بـوي  و خـورد  تکـانی  بـدنش  برگشت که

 ، بــودنش ســالم از کــرد شــکر را خــدا...فشــرد خــودش بــه و پیچانــد دختــرك تــن دور را دســتش
  ؟ خوبی:  پرسید و کشیدش عقب کمی

 قرمـز  سـرما  از اش بینـی . خـورد  تکـان  صـورتش  کنـار  شـده  اویـزان  بلنـد  موي تکه و داد تکان سر
ــود شــده ــی ب ــه ول ــرد گری ــت ، نمیک ــود شــوکه ، میشــناخت را هــایش حال ــا ب ــاره...ناراحــت ت  دوب
 : پرسید

  ؟ کرد اذیتت کسی _
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 : گفت و داد تکان طرفین به را سرش ایالر

 ســریع...رســید پلــیس بعــد مــن شیشــه ســمت زد اومــد شــد پیــاده رهپســ ، وایســاد ماشــین یـه  _
 .رفتن شدن سوار

. امـد  سـراغش  بـه  ، بیوفتـد  داشـت  احتمـال  کـه  اتفـاقی  تصـور  بـا  پـیش  دقـایق  عصـبانیت  و خشم
 ! ماشین تو برو:  گفت و گرفت را دستش مچ

 !  کیفم:  کرد زمزمه ایالر

 نیمـا  ماشـین  سـمت  برگشـت  و بسـت  محکـم  ار در.نشـاند  را ایـالر  و کـرد  بـاز  را خودش ماشین در
 : گفت و کند صحبت ارام کرد سعی داد جواب وقتی گرفت، را اش شماره همزمان و

 ...میگم که اینجایی بیا بنزین با بگیر اژانس یه _

 .شد خودش ماشین سوار و برداشت را کیف.کرد قطع و گفت ایی باشه نیما

ــالر ــایین را ســرش ای ــود انداختــه پ  اش فکــري بــی از. کــرد روشــن و کشــید بیــرون ســیگاري ، ب
 : گفت حرص با...بود کفري

  ؟ شهر سر اون بري بکوبی باید تو  پیک بجاي گفته کی _

 : گفت و اورد باال را سرش ایالر

 ...نرسه امشب گفت پوراحمد ، بود شده اشتباه کار _

 .کرد غلط پوراحمد:  کرد قطع عصبانیت با را حرفش

 : گفت ناراحتی با ایالر
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 .ترس از لرزیدم ساعت دو این کافی اندازه به نزن داد سرم _

 زدم؟ داد االن من:  گفت تعجب با

 : گفت و برگرداند شیشه طرف به را سرش ایالر

 ! نکن دعوا اینه منظورم _

 ن چند

 

 حـاال  بـود   لرزانـده  را بـدنش  تمـام  سـاعت  سـه  دو ، کنـد  کنتـرل  را خشـمش  تا کشید عمیق فس
  ؟ میکرد ارام را او کسی چه پس!  اورد می در هم دلش از باید و بود دلخور

 . افتادند راه ، شد پر نیما باك وقتی ، نزدند حرفی نیما رسیدن تا

 . نمیشود قدم پیش بار این گفت خودش با و کرد نگاه درهمش هاي اخم به دوباره

 

 ؟ شایان جانم: گفت و زد ماشین اسپیکر روي را گوشی شایان تماس با

 .گفت بهم نیما ؟ کردید پیدا ایالرو ؟ شد چی:  پرسید شایان

 .کنارمه االن اره:  گفت و کشید نفسی

 .شی ریلکس یکم بشینیم هم دور ، اینجا بیاید پاشید میگم...بسالمتی خوب:  گفت شایان

 .دیگه شب یه براي بذاریم ، مرسی:  گفت و کرد ایالر به نگاهی
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 ...بیا پاشو...بابا شو خفه:  گفت خنده با شایان

 ! شایان اسپیکره رو:  گفت و زد لبخندي

  ؟ میشنوه صدامو ایالر...شرمنده بابا اي:  خندید شایان

 .ارع:  خندید

 ...بیارید هم رو نیما...منتظرتونم. ..اینجا بیاید امشب ایالر:  گفت بلندتر شایان

 . میشه زحمت:  زد کمرنگی لبخند ایالر

 .خداحافظ.منتظرم.میشهن:  گفت دوباره شایان

 چیـزي  یـه  وایسـا  یجـا  میشـه  اکـه :  گفـت  ایـالر  بعـذ  لحظـه  چنـد . نـزد  حرفـی  ، شـد  قطع تماس
 .براش بخرم

 مقابــل ایــالر. رفتنــد پاســاژ داخــل و شــدند پیــاده دو هــر.ایســتاد پاســاژي مقابــل و داد تکــان ســر
 : گفت و ایستاد تزئینی وسایل ویترین با ایی مغازه

  ؟ اش هخون تو نداره چی _

 .. .نکردم دقت...نمیدونم:  گفت هومن

 خونـه  بـه  ایـن :  گفـت  و کـرد  اشـاره  بـود  زده زنـگ  فلزهـاي  شـبیه  کـه  زیبـایی  شـمعی  جا به ایالر
  ؟ میاد اش

 هالــه خونــه هــاي مایــه تــو خــونش:  گفــت ، اورد یــاد بــه را شــایان خانــه توســی و ســفید ترکیــب
 ...مدرنه...تر تیره یکم ، است
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  چیه؟:  پرسید ، کرد نگاهش تعجب با ایالر

 ... هیچی:  داد تکان را سرش ایالر

 رابیــرون کـارتش  هـومن  وقتـی ...خواسـتند  را قیمـت  گـران  نسـبتا  شـمعی  جـا  و شـدند  مغـازه  وارد
  میکنی؟ حساب چرا تو منه کادوي:  کرد زمزمه ایالر کشید

 : گفت و داد فروشنده به را کارت هومن

 .هردومون فطر از.هنوز نخریدم چیزي منم _

 . نزدند حرف هم با همچنان شایان خانه تا و نزد دیگري حرف ایالر

 و داد دسـت  ایـالر  بـا  خوشـرویی  بـا  ، بـود  ایسـتاده  در مقابـل  شـایان  ، امدنـد  بیـرون  که اسانسور از
ــه ــل ب ــان داخ ــرد دعوتش ــومن...ک ــه ه ــایان دســت را هدی ــایان ، داد ش ــد ش ــت و خندی ــرا:  گف  چ

  کشیدید؟ زحمت

 .باشی داشته دوست امیدوارم:  گفت دبمو ایالر

 .دارم حتما:  گفت بزرگ جعبه ربان کردن باز حال در شایان

ــا از ــمعی ج ــا ش ــیار ه ــد خوشــش بس ــر و ام ــان ه ــار ایســتاده را دویش  تلویزیــونش میــز کن
 هــومن. شـد  وارد کــیفش همـراه  و گرفــت را بهداشـتی  ســرویس سـراغ  ایــالر بعـد  کمــی...گذاشـت 

:  پرسـید  و نشسـت  کنـارش  چـاي  سـینی  بـا  بـا  شـایان  ، رفـت  وقتـی  ، کـرد  نگـاهش  چشـمی  زیر
  ؟ شده بحثتون
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 از اونـم ...میکـنن  یکـاري  و نمیکـنن  فکـر  اخـه ...شـدنش  گـم  سـر :  گفـت  و تکـان  سـر  کالفه هومن
 ...دستش داده خالی باك که احمق نیماي اون

 ... پسره:  گرفت اش خنده شایان

! اسـت  برگشـته  شـایان  کـه  بـود  خـوب  چـه   گذشـت  ذهـنش  ،از شـد  بـاز  هـم  از هـومن  هـاي  لب
 : پرسید

   ؟  دفعه این دیگه بمونی قراره _

 شـد  درسـت  کـارام  ، تقریبـا  شـده  عـوض  امـا  ، بمـونم  بـود  ایـن  نظـرم :  گفت و کشید نفسی شایان
 ! برگردم شاید

 علـتش  بـی  و ناگهـانی  رفـتن  از بـود  کـرده  سـعی  کـافی  انـدازه  بـه  قبـل  دفعـه  ، کرد سکوت هومن
 ...بگیرد را جلویش نمیتواند کسی بگیرد تصمیمی وقتی میدانست ، ندک جلوگیري

 عقـب  بـه  طـرف  دو از را موهـایش  ، کـرد  نگـاه  امـد  مـی  بیـرون  هـا  اتاق مقابل راهرو از که ایالر به
 کیـپ  دو هـر  ، تیـره  جـین  بـا  بـود  پوشـیده  را اش ایـی  سـورمه  و قرمـز  چهارخانـه  بلـوز  ، بود برده

 و نشســت ایــالر...میــداد نشــان خــوب خیلــی را کمــرش گــودي هکــ بلــوز مخصوصــا ، بودنــد تـنش 
 اش گونــه و بــود پررنــگ اش برجســته لبــان!  بــود کــرده ارایــش.شــد خیــره صــورتش بــه هــومن

 اینقــدر کـی  از...کــرد نگـاه  دیگــري طـرف  بــه سـریع  ، برگشــت سـمتش  بــه کـه  نگــاهش... صـورتی 
 دقــت هــایش لــب نــگر و کمــرش بــودن باریـک  بــه کــی از ؟ بــرایش بــود شــده داشــتنی دوسـت 
  ؟ میکرد
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ــا ــد شــایان ، ایفــون صــداي ب ــالر.شــد بلن ــان داد تکیــه ای ــان می ــه و شــایان اســپرت گــود مبلم  ب
 بنـد  و بـود  کشـیده  سـمتی  بـه  اش یقـه  ، بـود  بـاز  لباسـش  بـاالي  دکمـه  چنـد .کـرد  نگاه اطرافش
ــکی ــاس مش ــرش لب ــخص زی ــود، مش ــش ب ــرون را نفس ــت و داد بی ــذکر خواس ــد ت ــه بده ــا ک  نیم

 نشـانه  بـه  کـرد  تعظـیم  بـار  چنـد  رسـید  هـومن  بـه  تـا  و بـود  دستش بزرگی شیرینی جعبه...رسید
 .بابا کن جمع:  گفت و گرفت اش خنده هومن. عذرخواهی

 .میچینم من:  گفت و گرفت شایان از را جعبه و شد بلند ایالر ، نشست نیما

 ، بـودن  اومـده  متـا ه شـرکت  بازاریـابی  مـدیراي  اومـد  ایـالر  وقتـی  ، تـو  جون:  گفت و نشست نیما
 ...اصال بودم گیج

 : گفت بلند و انداخت میز روي  و کشید بیزون جیبش از را ایالر گوشی

  ؟ چرا کذاشتی جا کوشیتو تو _

 : گفت و گزید لب ایالر

 ! نمیکنن چاپ نرسونیم امشب گفت پوراحمد.داشتم استرس _

 .مرتیکه خورد ه: .. گقت غلیظ نیما

 :گفت و ستنش شیرینی ظرف با ایالر

 ...نیست گوشیم دیدم ، شد خاموش ماشین بعد ، اومدم و رفتم استرس با کلی _

 :داد ادامه و انداخت هومن به دلخوري نگاه

 ...بزنه داد سرت برسه دیگه نفر یه اونوقت بعد برسه پلیس تا نشستم ساعت دو _
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 !  بود حقت:  گفت حرص با

 : گفت و انداخت شا شانه دور را دستش نیما ، برچید لب یالر

 ! رو بچه نکن اذیت. دیگه شد تموم _

 : گفت ظرافت با و کشید کنار را خودش ایالر

 ! نیستم بچه من _

 دوســت هــم را رفتــنش نیمــا بغــل!  نیامــد خوشــش ، کــرد حــس اینطــور هــومن یــا گفــت نــاز بــا
 و نداشت

 

 ]00:34 04.01.17[, شیرانی شهرزاد/نمکی پتک رمان

  ؟ بکشم سیگار کجا:  گفت شایان به و شد بلند کالفه. را سیاه مزاحم بند آن

 ...وسط اتاق.  بالکن تو برو نیستی راحت اما ، نداره اشکال اینجا:  گفت شایان

ــاق وارد ــالکن در و شــد ات ــا را ب ــاز حــرص ب  بیشــتر مصــرفش.کشــید بیــرون را ســیگارش و کــرد ب
 ...بودند کرده تصادف وقتی از بود شده

 رو بـه  رو بـه  دوبـاره  و انـداخت  ایـالر  بـه  نگـاهی  ، شـد  بـاز  بـالکن  در که بود یدهرس نیمه به سیگار
 چـرا :  گفـت  و کـرد  نکـاهش  سـینه  بـه  دسـت  و داد تکیـه  بـالکن  لبـه  بـه  بـرعکس  ایالر. شد خیره

  میکنی؟ بداخالقی اینقدر

  ؟ اخه شد چی مگه:  گفت ناراحت ایالر. داد بیرون شدت با را دود و کرد نگاهش چپ چپ
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 : گفت و کرد خاموش دیوار لبه را گارسی

 . کن فکر کارات قبل یکم ؟ نکن چیکار کن چیکار بگم بهت باید من کی تا _

 

 مانـد  منتظـر ...بـود  برخـورده  بهـش  یعنـی  ایـن  ، داد بـاال  را اش چانـه  و چسـباند  بهـم  را هایش لب
 : جنبیدند ها لب ، کند باز را ترکیبش خوش هاي لب تا

ــوري _ ــم یط ــو به ــاران نگ ــت ادم گ ــا و دس ــی پ ــیم و چلفت ــتم!  احمق ــاري میخواس ــه ک ــراش ک  ب
 ...هم کلمه یه ، گفت پوراحمد چی هر عوضی موحد این بعد نره هدر کشیدم

 تمرکـزش  عجیبـی  طـرز  بـه ...شـد  خیـره  هـا  لـب  و صـورت  حرکـت  به ، نشنید را هایش حرف بقیه
 ! ببوسد ، شود خم: میکرد فکر چیز یک به و بود داده دست از را

 چـی  شـنیدي :  گفـت  معتـرض  ایـالر  ، گرفـت  دیگـري  طـرف  بـه  کالفـه  را سـرش  ، امد خودش به
  ؟ گفتم

 ! اره:  داد تکان سر

 .همش پرته حواست! نشنیدي:  گفت و کرد نگاهش ناباور ایالر

  ؟ چی پرت:  گفت و برد باال را ابرویش

 و شـایان  جلـوي  بایـد  تـو  اونوقـت !  حتمـا  مـن  بـه  دادن گیـر  پـرت  ، نمیـدونم :  انـداخت  بـاال  شانه
  ؟ حقته بگی من به نیما

 : گفت و کرد کنترل را لبخندي
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 .باشه حواست باید تو _

 ! باشه حواست ، باشه حواست هی چی به:  گفت کالفه ایالر

 ، موبایلـت  بـه  ، میـري  کـه  جـایی  بـه  ، میـاي  و میـري  کـه  سـاعتی  بـه  ، چی همه به:  گفت جدي
 ...به...بقیه با برخوردت  به

 شـده  درشـت  هـاي  چشـم  بـه  ، کشـید  ایـالر  بلـوز  مردانـه  یقـه  روي را انگشـتانش  ، شـد  خم میک
 همــانطور را انگشــت و کشــید گــردنش روي را انگشــتش ســر ، گرفــت شــیطنتش...کــرد نگــاه اش

 بـازو  گـردي  روي جـان  همـان  را انگشـتان  بقیـه  و زد بنـد  زیـر  ، بـرد  سـیاه  بند سمت به وار نوازش
 ، میکـرد  نگـاهش  و بـود  چسـبانده  بهـم  را هـایش  لـب ...داد ایـالر  بـه  را اهشنگـ  ، اورد فرود شانه و

 : گفت و نشست لبش روي اش نخورده دست معصومیت از لبخندي

 ! ببینه کسی نباید که ، ها بند این و پوشیدنت لباس _

 .باشه:  گفت عجله با ایالر

 : گفت مهربان زد اش بینی به و کشید بیرون را دستش ، گرفت اش خنده

 .تو بریم...کنی چیکار بدونی باید ، نباشم من شاید _

  جلـو  را خـودش  ایـالر  ، برگردانـد  عقـب  بـه  را سـرش  ، شـد  کشـیده  دسـتش  که در سمت برگشت
 ! میام بري هرجا:  گفت لرزانی صداي با ، کشید

 روي صــورتش کنــار را مردانــه انگشــتان ســر ، اورد بــاال را دســتش ایــالر ، کــرد نگــاهش متعجــب
 : گفت و بست را هایش چشم و چسباند گونه
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 !  نباشم من نگو _

 بـه  ، اش داشـتنی  دختردوسـت  صـورت  پوسـت  هـاي  روزنـه  تمـام  از کـه  محبتـی  از ، لرزیـد  قلبش
ــتانش ــق انگش ــد تزری ــت...میش ــتش دس ــاال را راس ــه دور اورد ب ــالر تن ــد ای ــه و پیچی ــودش ب  خ

 دور مـن  از رو نگرانـی  ایـن :  کـرد  زمزمـه  و شـد  خیـره  دور ایـی  نقطـه  بـه  ، کشید نفسی ، چسباند
 ...ایالر ببرم لذت منم بذار...کن

 درون بــه پـا  هــومن.شـدند  جـدا  هــم از شـایان  سـرفه  صــداي بـا  ، ماندنـد  حــال همـان  در دقـایقی 
 : گفت مرموزي لبخند با شایان ، گذاشت اتاق

 !  بگیرم شام میخوام بیاین شده تموم کنونتون اشتی _

  ؟ دید:  گفت مضطرب ایالر ، رفت بیرون اتاق از شایان.زد صدا ار ایالر و زد معذبی لبخند

  ؟ مگه میکردیم چیکار ؟ رو چی:  گفت و خندید

 .رفتند بیرون و کشید را دستش ، کرد نگاهش لحظه چند ایالر

 

  ؟ بگی امروز میخواي:  گفت و شد خم و کرد نگاه کمرنگش صورتی حریر بلوز در هاله به

 نشـان  اش چهـره  در را اش نگرانـی  کـرد  سـعی .رسـید  مـی  بنظـر  زده هیجـان  ، داد تکـان  سر هاله
 برسـد  چـه  نداشـت  را سـینا  دیـدن  چشـم  دیگـر  ، بـود  مـاجرا  از بیـرون  فـردي  کـه  خودش ، ندهد

 چکــار هــا زن بایــد هــا وقــت اینطــور.بــود دیگــري موضــوع ، بچــه امــا.روزمــره زنــدگی و هالــه بــه
  ؟ میکرد درك بعدا را میکرد کشکود براي داشت هاله که فداکاریی میکردند؟
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 چــاي فنجــان عمــو زن.داد اراســته همیشــه عمــوي زن بــه را نگــاهش و فرســتاد بیــرون را نفســش
  نیومد؟ چرا سینا:  گفت و گرفت دست به را اش

 : گفت نزد،عادي لبخند هاله

 .داشت قرار همکارهاش بیاد،با نتونست _

 رو میـز  راضـیه  بگـم :  گفـت  و شـد  بلنـد  عمـو  زن.دارد قـرار  دختـر  ان بـا  حتمـا  کـرد  فکر بدبینانه
 .میرسن االن.بچینه

  ؟ خبرا چه:  گفت و کرد خم هاله سمت دوباره را عمو،سرش زن رفتن با

 هـم  امشـب ...رسـیدگی  و توجـه  و میـاد  زود ، شـده  خـوب  خیلـی  رفتـارش :گفـت  و کشید اهی هاله
 . جمعمون باشه خانوادگی میخواستم.. .باشه نخواستم خودم

 بایـد  چطـور  ، نمیدانسـت  اش خـانواده  جـز  حتـی  را سـینا  دیگـر  اگـر  ، گرفـت  هالـه  حرف از دلش
  ؟ میکرد زندگی

 شـایان  خونـه  پـیش  شـب  چنـد :  پرسـید  هالـه  ، شـد  خیـره  هالـه  زیبـاي  و ظریـف  هـاي  دسـت  به
  ؟ بودین

 .برامون خرید پیتزا...اره:  گفت ارام ، دزدید را نگاهش هاله ، اورد باال سریع را سرش

  ؟ میکنه زندگی تنها:  پرسید دوباره الهه

 توسـی  و سـفید ...رنگـه  ترکیـب  همـون .تقریبـا  تـو  خونـه  شـبیه .قشـنگه  خونشـم . اره:  داد تکـان  سر
 ...اینا و سیاه و
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 ایــی ثانیــه در ، خــورد جــا هالــه...میــزد حــدس کــه همــانطور ، العملــش عکــس و هالــه بــه زد زل
 گذشـته  در چیـزي  یعنـی  امـد،  در اهـش .اختانـد  پـایین  را سـرش  و زدنـد  اشـک  برق هایش چشم

 ! شان زندگی بود فاجعه بود، اینطور اگر...ریخت بهم تصورش از ؟ بوده شایان و هاله بین

 :  داد اس ام اس هومن براي و شد بلند کالفه

 .بگیر شیرینی بزرگ جعبه یه میاي داري _

  ؟ چی براي:  داد جواب هومن

 !  دمیخوا دلم من:  کرد تایپ لبخند با

 .میخرم باشه.دلت به جان:  داد جواب بعد لحظه چند

 میکــنم حــس ؟ کــردي چیکــار تــو:  گفــت هالــه.  نشســت لــبش روي هــومن جــواب از لبخنــدي
 ...افتاده هایی اتفاق

 .نیوفتاده اتفاقی نه:  گفت و خندید

 ! میگی راست که تو:  گفت و انداخت باال ابرو هاله

 .بپوشم خوب خبر این براي رسمی باسل برم:  گفت و بلند و زد لبخندي

 احسـاس .گشـت  مناسـبی  لبـاس  دنبـال  کمـدش   میـان  ، رفـت  بـاال  هـا  پلـه  از. داد تکـان  سـر  هاله
 اســتینش ، کشــید بیــرون را کمرنــگ زرد پیــراهن...بــود اوج در روزهــا ایــن رســیدنش بنظــر زیبــا
 را سـفیدش  یعروسـک  هـاي  کفـش ...داشـت  برگشـته  لبـه  دو یـا  کوچـک  گـرد  یقـه  ، بود ایی حلقه
ــداخت شــانه روي کــج و بافــت شــل را موهــایش.کــرد بپــا ــا ، ریمــل و زد کمرنــگ رژ.ان  شــنیدن ب
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 و کــرد بــاز را در!  رفـت  هــومن و عمـو  اســتقبال بـه  و شــد ســرازیر هـا  پلــه از هـا،  ماشــین صـداي 
 و هـومن  بـه . کـرد  اویـزان  و گرفـت  را عمـو  کـت  ایـالر  ، بوسـید  را اش پیشـانی  عمو...کرد سالم بلند

 .نباشی خسته:  گفت و کرد نگاه شیرینی عبهج

ــز روي را جعبــه هــومن ــار می ــد ، کــرد را پشــتش و گذاشــت در کن ــو و خندی ــالتوي و رفــت جل  پ
 .نباشی خسته هم شما:  گفت و کشید بیرون تنش از را اش

 چـی  مناسـبتش :  گفـت  و کـرد  جعبـه  بـه  اشـاره  هـومن .برگشـت  طـرفش  بـه  و کرد اویزان را پالتو
  ؟ این بود

 .شام براي بیا کن عوض لباساتو برو. امشب میفهمی:  گفت و برداشت را جعبه

 . داد راضیه به و برد اشپزخانه به را شیرینی.  رفت و داد تکان سر هومن

 کــارش اتــاق بــه خواســت عمـو  ،  نشســتند ســالن در چــایی صــرف بـراي  و شــد تمــام شــام وقتـی 
 .دارم نکارتو ، نرید میشه اگه بابا:  گفت هاله که برود

 زن ، داد را اش بــارداري خبـر  وقتــی.شـد  جمـع  هالــه بـه  همــه حـواس  و برگشـت  تعجــب بـا  عمـو 
 کـرد  نگـاه  هـومن  بـه  ایـالر  ، گرفـت  اغوشـش  در و شـد  بلنـد  عمـو ...کشید کوتاهی و ارام جیغ عمو
 .شده شوکه داییش:  گفت و گرفت اش خنده.  بود زده بهت بیشتر که

 کـرد  تعـارف  همـه  بـه  را شـیرینی ...گرفـت  اغـوش  در را واهرشخـ   و شـد  بلنـد  هومن ، خندید هاله
 ! میدونستی تو:  گفت بلند هومن ،

 ...من به ندادي پس نم:  گفت و کشید را مویش بافته و برگشت طرفش به هومن ، خندید

 . نگه گفتم بهش خودم:  خندید هاله
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 .میشی دایی دوبار که تو:  گفت هومن به رو عمو زن

  ؟ قلو دو یعنی:  گفت تعجب با هومن

 ...هست ایالرم بچه ، منظورم نه:  گفت که کرد نگاه عمو زن به ایالر

 ؟ مامان خرید بریم هم با میاي کی:  گفت و فرستاد بیرون را نفسش هاله

 ناراحـت :  گفـت  و کـرد  نگـاه  ایـالر  بـه  خنـده  بـا  و برداشـت  شـیرینی  هـومن  ، نشسـت  دلخور ایالر
  ؟ شدي

 ! شده جمع چشام تو اشک داییش بغل تو بچم تصور از نه:  تگف حرص با ارام ایالر

 : گفت و کرد ساختگی اخمی هومن

 ...نشو پرو _

 هـا  حـرف  مـدل  ایـن  از گـاهی  چنـد  از هـر  نمیشـود،  راضـی  هیچوقـت  عمـو  زن کـرد  فکر ناراحت
 ، کـرد  نگـاه  دیگـري  طـرف  بـه . کنـد  بیـرون  سـرش  از را هـومن  خیـال  اینکـه  یاداوري براي ، میزد
 داشـت  ایـرادي  چـه  مگـر .نبـود  سـختی  کـار  بـودن  مهربـان ...کنـد  تحمل نمیتوانست ها وقت ورایتط
  ؟ داشت دوستش ، او اندازه کسی چه ؟ هومن براي نبود مناسب که

 با وقتی ، شب اخر
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 بلـوز  بـا  را پیـراهنش  و رفـت  بـاال . میـرود  اسـتخر  بـه  نـرمش  بـراي  کفـت  هومن که شنید رفتند ال
 شـد  وصـل  اینترنـت  بـه .کشـید  دراز تخـت  روي و برداشـت  را موبـایلش ...کـرد  عـوض  راحتـی  شلوار

 :بود نوشته ، دید بابک از پیغامی تعجب با و

  ؟ کنم صحبت باهات میتونم _

 :  نوشت ، بود پیش یکساعت براي پیام ساعت

 .کنیم صحبت فردا.سالم _

 منتظــر هحوصــل بــی ، دیــد نوشــتن حــال در را بابــک و شــد ظــاهر اش جملــه کنــار کــه تیــک دو
 : نوشت بابک و ماند

 " ؟ فردا ببینمت میتونم"

 "بیام نمیتونم ، نه ":  نوشت حرص با

ــاالیی نفــس بــه اعتمــاد ، نمیکــرد درك را بابــک مثــل پســري جــاي  بــی اصــرار دلیــل  ، داشــت ب
 ؟ کند تحمل را محترمانه نه جواب یک نمیتواست چطور... بود موفق

 

 .استخر بیا:  بود نوشته که هومن اسم روي گرداند چشم ، دیگري پیام امدن با

 در هـومن .شـد  وارد و کـرد  بـاز  را اسـتخر  سـالن  در ، رفـت  پـایین  هـا  پلـه  از پـاورچین  و شـد  بلند
 ؟ نمیاي تو:  پرسید هومن ، پالستیکی صندلی روي نشست.بود رفتن راه مشغول اب

 .نداشتم لباس کردن عوض حال نه:  داد تکان سر
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 : گفت و رداشتب دیگر قدم چند هومن

 .نیستا بد کنی ورزش یکمم _

  ؟ تو با  : گفت و رفت باال ابرویش

 !کال.  من با نه:  گفت و کرد نگاه را پایین هومن

 .میکنم ورزش باشه تو با:  گفت شیطنت با

 : گفت و کرد نگاهش مستقیم هومن

 .شیش. ها میکنم بیدارت ها صبح ایالر _

 !  قبول باشه_:  گفت و برد جیبش به دست موبایلش لرزیدن با

 رابطـه  یـه  تـوي  اگـه  حتـی  نمـیفهمم،  خـودم  از دوري بـراي  تـورو  دلیـل  ایـن :  بود نوشته بود بابک
 .ببینی منو میترسی اس مسخره زمونه این تو االن ، باشی هم

  ؟ داره ترس به ربطی چه:  نوشت و شد عصبانی

  ؟ االن هستی کسی با:  نوشت بابک

 .اره:  نوشت! دیگر بود ، کرد نگاه هومن به اختیار بی

 .میزدم حدس _:  شد شروع هایش پیام سیل بعد و نیامد جوابی لحظه چند

 . میگفتی بهم باید _

 ! کردي بازیچه ، انداختی دست منو تو_
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  ؟ میگفتم بهت باید رو چی ، کردم شروع روزه چند:  کرد تایپ حرص با

 !  فهمیدم.نبودم که احمق:  نوشت بابک

  ؟ شبی نصف میکنی چت کی با:  گفت و رسید استخر لبه به نهوم

 .هیچکس:  گفت و زد باد را اش برافروخته صورت

 .کردي که کاري کثیفیه کار:  بود نوشته بابک

 گفـت  و کشـید  بیـرون  اب از را خـودش  هـومن  ؟ بـود  کـرده  چکـار  مگـر  ، نشسـت  گلویش به بغض
  ؟ میکنی بحث کسی با ؟ ایالر کیه: 

 .مزاحمه:  پرید بیرون دهانش از و کرد جا به جا عرقش از خیس انگشتان میان را گوشی

  ؟ کیه _:  گفت و نشست کنارش شد بلند ، کرد اخم هومن

 :  گفت ناچارا. اورد می مزاحم اسم نباید

 .پونه پسر دوست دوسته همون _

 :  گفت ، شد سرد هومن چهره

  ؟ میگه چی _

 : بود نوشته ، کرد باز را پیام ، لرزید گوشی دوباره

 .باشی اینکاره اومد نمی بهت ، بخورم دست رو میاد بدم! دارن جواب کارا اینطور _

  ؟ اینکاره:  زد لب زده بهت
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 !  میزنه زر چی ببینم بده:  گفت و کرد خم سر طاقت بی هومن

 .هومن نه:  نالید

 :  گفت و داد تکان را دستش هومن

 .بگم بهش تا بده...ندونم من نیست چیزي _

 بـی  از!  ترسـید  ، میشـد  تـر  سـفید  هـا  پیـام  دیـدن  بـا  لحظـه  هـر  هومن چهره.گرفت باال را گوشی
 .بکند بود ممکن که فکرهایی و ترسید اش اعتمادي

 بالکــش:  گفــت و گرفــت ســمتش را گوشــی بعــد و لغزیــد گوشــی صــفحه روي هــومن انگشــتان
 .کردم

 ! میدانست ، بود عصبانی ، بود شده رهخی ایی نقطه به هومن ، انداخت پایین را سرش

  ؟ بودي باهاش چقدر:  پرسید

 !  فقط رفتیم بیرون دوبار:  گفت درمانده

 : گفت و برگشت سمتش غیض با هومن

 دســت کالفــه ، گذاشــت نیمــه را اش جملــه ؟؟.. ببــوس و شــه نزدیــک بهــت گذاشــتی دوبــار بــا _
  باهاش؟ رفتی کجا:  پرسید دوباره و صورتش به کشید

 ...بزند حرفی نتوانست و داد تکان بار چند ماهی مثل را هایش لب ، زد بهتش

  ؟ رفتی کجا:  گفت حرص با و ارام هومن
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 : گفت لرزان...فهمیده کجا از نمیفهمید ، بود گیج

 .شاپ کافی _

  شاپ؟ کافی تو:  گفت و سمتش شد خم هومن

 .امد فرود سرش بر اخر جمله و کرد نگاه بابک با چتش کذایی صفحه به و داد تکان سر

 " ؟ ببوسمت اونطوري گذاشتی چرا ، بودي دیگه یکی با که تو"

 

 .کرد اینکارو یهو ، نخواستم من:  گفت و کرد جمع را اش انرژي تمام

  ؟ بودي کرده پاك رو صورتت دست با که شب همون:  گفت و کرد نگاهش تلخ هومن

 روزهــا ان ، نمیکــردي تــوجهی مــن بــه روزهــا ان بگویــد میخواســت.داد تکــان تنــد تنــد را ســرش
 ...نداشتم هم را بودن تو با خیال

 :  گفت و گرفت ها دست میان را سرش هومن

 راحـت  ایـن  عـین  ي...دیـو  یـه  چـون  نیسـت  درسـت  ، زوده تـو  بـراي  رابطـه  میگفتم همین واسه _
 .کنه چیکار باید میدونه

 .نمیخوام گفتم بهش شب همون من:  گفت ارام

  ؟ چرا: زد پوزخند هومن

 .تو بخاطر: گفت مقدمه بی
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 : گفت و سمتش شد خم عصبی هومن

 ! حتی شه رد کنارت از میذاشتی نباید من بخاطر _

 ســر میبــردي منــو ، یکــی دفعــه هــر ، داشــتی دختــر دوســت موقــع اون خــودت:  گفــت ناراحــت
  ؟ من نبودم ادم ؟ نداشت اشکال ، قرارت

 !  وقعم اون بودي بچه تو:  گفت هومن

  ؟ ندارن قلب ، ندارن دل ها بچه:  گفت ناراحت

 : گفت عصبی هومن

 . موقع اون خوردم زیادي گه من _

 .  اره:  گفت پرویی با ایالر

 : گفت و سمتش برگشت هومن

 نـه  حالیمـه  منطـق  نـه  االن ، میکـنم  فـرق  مـن  امـا  ، کـنم  قضـاوتت  و چطور و چرا بگم نمیخوام _
 ...کنم جدا تنت از سرتو میخوام!  عقل

 :  گفت و گذاشت میز روي را گوشی.کرد نگاه هومن غریب رفتار به متعجب

 .کن جدا ، میشی راحت اگه _

 : گفت دوباره آیالر ، خورد جا ایی لحظه هومن

 ...خوردم حرص کافی اندازه به...کنی اذیتم حرفهات با هم تو نمیشینم من ولی _
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 ...بخیر شب:  گفت جدي و شد بلند

 اســترس هنــوز.نکــرد نگــاهش ولــی ایســتاد.شــد کشــیده دســتش کــه بــود نرفتــه بیشــتر قــدم دو
 کجـا :  گفـت  تـري  ارام صـداي  بـا  هـومن ...لرزانـد  مـی  را دلـش  العملـش  عکـس  و هـومن  فهمیدن

 ؟ حاال

 .بخوابم برم:  گفت و کرد نگاه براق زمین به

 : گفت و اورد باال را سرش هومن

 خودتـه  مـال  ات گذشـته  بگـم  بیـارم  در بـازي  شـیک  خـوام ب مـن  کـه  نیسـت  چیزایی اینا ، ایالر _
 چـه  میشـدم  اذیـت  ، فهمیـدم  مـی  و بـود  هـم  پـیش  یکمـاه  ، اصـال  نیست چیزها این بحث!  عزیزم
 . االن به برسه

 :  گفت و اخر کلمه دو با شد گرم دلش

 منـو  هیچوقـت  میکـردم  فکـر  بـود  وقـت  خیلـی  یعنـی  ، نداشـتی  مـن  بـه  تـوجهی  تـو  موقع اون _
 ...نمیبینی میخوام که اونطور

 :  داد ادامه ، میکرد نگاهش جدي هومن

 ! داشتم حق.باشم داشته خودمو زندگی میخواستم _

 :  گفت خاصی لحن با و داد باال را ابرویش هومن

 !  عسلم داشتی حق اره _
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 گفـت  معتـرض .  بـود  کـرده  فـروکش  هـردو  عصـبانیت  ، نشسـت  انگشـتانش  میـان  هـومن  انگشتان
  ؟ نداشتم: 

 . داشتی چرا:  داد تکان سر نمایشی هومن

 ...نکننن اذیت:  گفت و زد لبخند

ــومن ــتش ه ــید را دس ــه ، کش ــن ب ــش ت ــد کشــیده خیس ــت و کشــید عقــب را خــودش ، ش :  گف
 ... هومن میشم مریض

 را دیگـرش  دسـت  هـومن .کشـید  تـرس  از جیغـی  ، کـرد  بلنـدش  و کمـر  دور انـداخت  دست هومن
 .اینجا همه میریزن سسهیس:  گفت و گذاشت دهانش روي

 .میاد بدم تنمه لباس خدا تورو:  گفت تر ارام ایالر

ــرد، توقــف گــرم اب کوچــک حوضــچه کنــار هــومن ــه ک :  گفــت و کــرد خمــش اش لبــه طــرف ب
 .االن غیرفعاله مغزم کن گوش حرف و منطقی قسمت

 .میخورم سرما.نیاوردم حوله ، نندازم توروخدا:  نالید و هومن دست مچ به زد چنگ

 .میشه ات تنبیه:  زد لب چشمانش مقابل هومن

 : گفت پرویی با و فشرد بهم را هایش لب

 .شم تنبیه نداره دلیلی _
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ــا ــن ب ــانی و گرفــت را کمــرش دور هــومن ، حــرفش ای  لحظــه نفســش ، گذاشــتش اب درون ناگه
 هـومن  ، بـود  گرفتـه  را اش سـینه  میانـه  تـا  اب...رفـت  بنـد  تـنش  شـدن  خـیس  و اب داغـی  از ایی
 .بود بد کارت خیلی:  گفت پرید،ایالرعصبانی حوضچه درون به هم ودشخ

 .بیرونه هنوز سرت. نزن حرف زیاد:  گفت خندان هومن

  ؟ میکنه تنبیه رو شماها کی ، شم تنبیه باید من همش...بابا برو:  گفت و رفت عقب

 :  گفت و نشست اب داخل سکوي روي و داد تکیه حوضچه کنار به هومن

 ! دارم برنامه براش که طرفه اون ظورتمن اگه _

 : گفت نگران و نشست سکو روي هم ایالر

 .بود نشنیده نه حاال تا کنم فکر.نه گفتم بهش من که بود این سر حرصش اون _

 ! نکن صحبت دیگه موردش در:  گفت و کرد اخم هومن

 خوشـش  اب يگرمـا  از...کشـید  دسـت  بـود  شـده  شـفاف  اب زیـر  کـه  پاهـایش  به ، شد ساکت ایالر
 طــرف ان از کــه افتــاد او بــه نگــاهش ، اورد بــاال را ســرش.داشــت بــودن ارام احســاس و  بــود امــده
:  زد لـب ...داغ اب از شـده  بلنـد  کمرنـگ  بخـار  میـان  شـده  باریـک  هـایی  چشـم  بـا  ، بود اش خیره
  ؟ چی تو تنبیه

 

 ...خوندم نبایدو که چیزي که همین:  گفت و کشید نفسی هومن

 !  نبودم نفر اولین که:  گفت دوباره و کرد اهشنگ لحظه چند
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ــاال را ســرش ــا و اورد ب  هــومن حــرف ایــن از دلــش.شــد اش خیــره شــده درشــت هــایی چشــم ب
 خوشــحال بایـد  حـاال .بـود  همــین ، بـود  کـرده  حـس  پـیش  مــاه چنـد  خـودش  کـه  دردي!  گرفـت 
  داشت؟ را حس این هم هومن اینکه از ناراحت یا میبود

ــی ــان کم ــد اب می ــک و چرخی ــر نزدی ــه ت ــومن ب ــاال را نشســت،زانوهایش ه ــا دســت و اورد ب  را ه
ــداخت دورش ــردد ، ان ــان م ــتن می ــده و گف ــود نگفتن،مان ــداي. ب ــد اب ص ــور و ام ــومن حض  را ه
 سـرش  ، شـد  گرفتـه  هـومن  روشـن  انگشـتان  میـان  موهـایش  بافتـه  انتهـاي  ، کرد حس تر نزدیک

ــاال را ــه و اورد ب ــ و کــرد نگــاه اش مهتــابی رخ نــیم ب  هــا اخــرین و هــا اولــین ایــن:  گفــت االخرهب
 اهمیتی ، میسازیم خودمون که چیزاییه

 .ندارن

  نگاهش هومن

 !  واقعا ندارن:  گفت دوباره ، کرد

 نـاراحتی  بـا  و گرفـت  دنـدان  بـه  را لـبش !  بـود  بدشـانس  چقـدر  ، میکـرد  نگـاهش  همچنان هومن
 رهــا تــا کشــید پــایین را لــبش و نشســت اش چانــه روي هــومن دســت...انــداخت پــایین را ســرش

 و پیشــانی و بینــی بــه انگشــتان ســر ، کشــید صــورتش کنــار و گونــه روي هــایش انگشــت ،  شــود
 هــاي دســت کــه اینطــور ، شــدند بســته اختیــار بــی هــایش چشــم ، شــد کشــیده هــایش چشــم
 . داشت دوست را میکردند ستایش را صورتش هومن

 هـومن  ، کـرد  بـاز  را هـا  چشـم .شـد  شـیده ک جلـو  بیشـتر  کمـی  ، رفتند فرو گردنش پشت انگشتان
 : گفت ارام و میکرد نگاه سرش باالي به
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ــم _ ــه حس ــو ب ــرام ، ت ــه ب ــزي...عجیب ــوده چی ــه ب ــه ک ــراي همیش ــودم ب ــه و خ ــرار بقی ــردم تک  ک
 ...سخته باهاش اومدن کنار...حاال ، افته نمی اتفاق هیچوقت

 : گفت دوباره ، کرد نکاهش منتظر

ــه بایــد ولــی ، نبــودم ایــی بطــهرا هــیچ درگیــر زیادیــه مــدت _ ــدیم فرصــت خودمــون ب  بایــد ، ب
 ...بیوفته جا حداقل خودمون براي رابطمون بذاریم

 و کـرد  جـا  بـه  جـا  دسـت  زیـر  دوبـاره  را سـرش  ، سـرش  روي بـود  ایسـتاده  حرکت از هومن دست
 : گفت

  ؟ چشه هستیم االن که اینی مگه _

 جــا میــذاریم خــوب:  گفــت دوبـاره !  ودبــ نفهمیــده درســت شـاید  ، کــرد نگــاهش درمانــده هـومن 
 .بیوفته

 اینـه  منظـورم  ، همـیم  کنـار  همیشـه  مـا :  گفـت  و کـرد  نـوازش  را اش گونـه  و زد لبخنـدي  هومن
ــوام ــر نمیخ ــه ه ــه و دقیق ــی لحظ ــه ای ــمی ک ــرم پیش ــن فک ــه ای ــه باش ــت...ک ــک به ــم نزدی  و ش
 ...ببوسمت

 ، شــد باریــک هــومن شــمانچ ، کـرد  نگــاهش منتظــر و زد بهــم بـار  چنــد را دارش نــم هــاي مـژه 
 و کــرد نــزدیکش خــودش بــه ، پیچیــد ایــالر کمــر دور هــوا بــی و افتــاد اش گونــه روي از دســتش

 !اخرش میشه همین فکرم همیشه ولی:  کرد زمزمه گوشش کنار

 ، اش گونـه  بـه  تـا  کشـید  را هـایش  لـب  و زد ایـی  بوسـه  ، چسـباند  گوشـش  کنـار  بـه  را هایش لب
 بـاال  کمـر  روي دسـتش  ، گرفـت  کوبیـدن  قلـبش  و کـرد  سحـ  کمـرش  پشـت  روي را دستش کف
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 پشـت  کوتـاه  بوسـه  چنـد ...گیـر  نفـس  و عمیـق  بوسـه  یـک  ، گرفـت  قرار هم روي هایشان لب ، امد
 کمـی  را شـرتش  تـی  لبـه  و شـد  شـده  کشـید  اش شـانه  روي هـومن  دیگـر  دسـت  ، شـد  تکرار هم

 ...ردب باال را سرش ایالر و رساند گردن به را هایش لب ، کشید پایین

 از دیگــران کــه ترســی ، اســت هــومن مــرد ایـن  شــد تکــرار ذهــنش در بارهــا ، بــود عــالی حسـش 
 کـار  تـرین  درسـت  ، میبوسـیدش  هـومن  وقتـی  انگـار  ، نمیکـرد  حـس  را میگفتنـد  روابطشان میان
 ! بود همان دنیا

 را نفسـش  ، کـرد  پـرت  را حواسـش  میبوسـید  ارام و دقـت  بـا  وقتـی  گـردنش  روي هـا  لـب  گـز  گز
ــه ــهت تک ــرون ک ــا و داد بی ــه خواســت واقع ــی ادام ــار در ای ــب...باشــد ک ــاي ل ــومن ه ــانی ه  از ناگه

ــایین را ســرش ، شــدند کنــده گــردنش  ، کشــید نفــس بــار چنــد هــومن ، علــت دنبــال بــه اورد پ
 شــد خـم  هـومن  کــه کـرد  نگـاهش  منتظـر ...بودنــد شـده  قرمـز  و ملتهــب هـایش  گـوش  و صـورت 
 .ماند مات.  شد ارجخ حوضچه از سریع و بوسید را اش پیشانی

 

 لباسـش  بـی  سرشـانه  بـه .بـود  کننـده  ناراحـت  واقعـا  کـردنش  رهـا  اینطور ، کرد نگاه هومن رفتن به
 ...میرفت نباید ، داد جلو ناراحتی از را هایش لب و کرد نگاه

ــا ــه قــدمی نــاراحتی ب ــا.رفــت بیــرون حوضــچه از و برداشــت جلــو ب ــاال را ســرش پــایی صــداي ب  ب
 حوصـله . گرفـت  تـنش  دور را بلنـد  حولـه  ، کـردنش  نگـاه  بـدون  شـد  دیکشنـز !  بود ،هومن گرفت

  ؟ رفتی چرا:  گفت غر با ، نداشت ادا و ناز

 و رسـاند  بهـم  ایـالر  تـن  روي را حولـه  طـرف  دو و زد لبخنـدي  بعـد  کـرد  نگـاهش  تعجـب  با هومن
 : گفت
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 .بعدا میدم توضیح برات  

 هـومن  در مقابـل . رفتنـد  بـاال  هـا  پلـه  از ، شـد  تـر  خشـک  کـه  کمـی  و داد تکـان  سـر  ، بود خسته
 : گفت و داشت نگهش

 .نخوري سرما کن عوض زود لباسهاتو  

 :  گفت و کرد اخم

 ...بري کنی اراده بعد و کنی شروع کنی اراده شما که نیست اینطوري همیشه! چیزي یه  

 :  گفت بدجنسی با و کشید را در دسته ایالر ، رفت باال تعجب با هومن ابروي

 ...میموندي باید!  نیست کار در بعدي فعهد  

 .بست را در  و گفت بخیر شب و زد لبخند ، هومن ناباور لبخند به

 .شدي عسل:  بود نوشته ، کرد باز را هومن از امده اس ام اس ، گرفت جا تخت در وقتی

 .فرستاد قلب و لبخند استکیر چند

 

 :  گفت و گذاشت کناري را بشقاب کنار دستمال

 .میاد خوابم اواقع 

 .بکن استراحتی یه من خونه بریم:  گفت و کرد پاك را هایش لب گوشه احتیاط با مارال

 .بدم خبر پس:  گفت و داد تکان سر
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 ماشـین  کلیـد  مـارال . شـدند  خـارج  رسـتوران  از هـم  بـا  ، داد اطـالع   عمـو  زن بـه  و زد زنگ خانه به
 .بشین تو:  گفت و گرفت سمتش را

  ؟ من:  گفت متعجب

 .ندارم عادت هنوز. میریزه بهم اعصابمو اینجا رانندگی:  داد تکان دست کالفه مارال

 ...گرفت را سوییچ تردید با و زد لبخندي

 

 و گذاشــت مقابلشــان را چــاي ســینی مــارال.داد تکیــه کاناپــه  بــه را ســرش و نشســت زمــین روي
  زمین؟ روي نشه سردت:  گفت

 .نه:  گفت و داد تکان سر

 ســنی اخــتالف هــم بــا ســال چنــد:  پرســید.  افتــاد مــادرش و مــارال نفــره دو کــسع بــه نکــاهش
 داشتین؟

 اون از زودتــر مــن امــا کــرد ازدواج زودتــر مامانــت...بــودم بزرگتــر مــن ســال دو:  زد لبخنــد مــارال
 .شدم دار بچه

 هـا  سـال  ایـن  کـه  هـایی  دوري تمـام  بـا  ، بدانـد  بیشـتر  داشـت  دوسـت  ، زد زل مارال به اشتیاق با
 : پرسید.بود ردهک

 !بگید رو ازدواجتون داستان -

 :  گفت و کشید اهی مارال
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 ، بــود پــول بیشــتر مامــانم معیــار.ازدواج و پولــدار خواســتگار بــه ، مــن نداشــتم خاصــی داســتان -
 دختــراي مــا ولــی...باشــیم خوشــحال مــا مــثال میخواســت ، بــود کشــیده ســختی خیلــی خــودش

ــدیمی نســل ــودیم ق ــال ، ب ــی فســانها هــاي عشــق دنب ــه بهمــون کســی ، میگشــتیم ای ــود نگفت  ب
 بعـد  ، سـارا ...شـدن  عاشـق  و کـردن  زنـدگی  بـراي  داشـتیم  مضـاعفی  انـرژي  یه ، نیست این زندگی

ــا دیــدن جلســه یــه از ــات از واقع ــود اومــده خوشــش باب ــا.ب ــان اون هــم واقع ــه و تیــپ ، زم  و قیاف
 ...میزد برق چشمهاش ، میدید رو سارا وقتی ، بود مهربونم و اروم.نداشت حرف هیکلش

  ؟ داره مشکلی بودن نفهمیده:  پرسید و کرد حلقه زانو دور را دستها ، گرفت قلبش

 ...نجابتش و حرفی کم بحساب میذاشتن ، نبود مشخص ، نه:  گفت و داد تکان سر مارال

 شـک  حتمـا  کـه  داشـتیم  رو االن عقـل  اگـه  ، خـوب  بـود  مـد  اینـا  موقـع  اون:  داد ادامـه  و خندید
 ، کـورش  زن...نیسـت  مهـم  مـا  شـرایط  براشـون  چطـور  ، کبکبـه  و دبدبـه  همـه  ایـن  با اونا یکردیمم

 چــه گفــتم مــی موقــع اون ، میکــردم فکــر ایــن بــه بعــدا البتــه...داشــتن حســابی خیلــی خــانواده
 همـه  ، کانـادا  بـریم  میخـواد  گفـت  منصـور  اینکـه  تـا  ، بـودم  خوشـحال  و اومـد  گیرمون شوهرهایی

 ....دش خراب سرم رو چی

 :  گفت مارال ، کرد نگاهش سوالی

 

 وقتـی  ؛ ایـران  از بـریم  کـه  بـودیم  نکـرده  صـحبتی  یعنـی  ، نبـود  ایـن  قرارمـون ...شـوهرم  منصـور  -
 دلـداریم  خیلـی  سـارا .شـم  جـدا  ام خـانواده  از نمیتونسـتم  ، میکـردم  گریـه  هفتـه  یـک  بـریم  گفت
 ...برم نباید میدونستم گاران ولی...میشن بزرگ بهتري شرایط توي هام بچه میگفت ، میداد

 :  گفت و نوشید چاییش از کمی
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 مـن  از خیلـی  سنشـم  و بـود  بازرگـان .بـود  خـودش  حـرف  ، حـرف  ، بـود  دیکتـاتور  خیلـی  منصور -
ــتر ــدود ، بیش ــونزده ح ــال پ ــیدم ازش...س ــال و میترس ــر ک ــدادم نظ ــی نمی ــاري.خیل ــت هرک  میگف
 ، میکـرد  رفتـار  امیـز  خشـونت ...هـام با نبـود  جالـب  برخـوردش  کـردم  مخالفـت  کـه  یبارم ، میکردم
 .اومدم می کوتاه من همیشه همین بخاطر ، بکشه کاري کتک به کارمون بود ممکن

 جســارت تــا داشـت  بیشــتري تــاوان بنظـرش  امــدن کوتـاه .نداشــت قبــول امـا  ، میکــرد درك آیـالر 
 : گفت و کرفت انگشتانش میان را چاي لیوان! داشتن

 ؟ نه.داشتین خوبی زندکی اما  

ــ ــاهش ارالم ــرد نک ــت و ک ــاکتور...اره:  گف ــق ف ــر در رو عش ــریم نظ ــکل ، نگی ــه مش ــی دیگ  ای
ــتم ــق.نداش ــم عش ــه ه ــان ، نباش ــداکاري ، هیج ــت ، ف ــه گذش ــی اش هم ــه ب ــه ، معنی  اش تجرب
 !نمیکنی

 

 : گفت و داد تکان سر مارال ، میکرد نگاهش ایالر

ــه  ــه عشــق البت ــیگم ک ــه ، م ــز ی ــایی چی ــ...نکــن تصــور فضــایی و روی ــه چــی ههم ــگ روزي ی  رن
 ...میشه کمرنگ.میبازه

 هــر اگــر نمیکــرد را فکــرش ، شــود کمرنــگ بــرایش هــومن عشــق روزي  ، نمیکــرد هــم را فکــرش
 و زد دسـتش  بـه  ارامـی  ضـربه  مـارال .باشـند  هـم  کنـار  همیشـه  نخواهـد  بـاز  ، ببوسـتش  هـم  ثانیه
 :  گفت

  ؟ فکر توي رفتی 
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 .فضاییه واقعا عشق مورد در نظرم من:  انداخت باال شانه

 ...بود تو مثل هم مادرت نظر...البته!  داري فرق ، خب جوونی تو:  خندید مارال

  ؟ واقعا:  زد لب

 : گفت و داد تکان سر مارال

 واقعـا  پـدرت  اینکـه  بـا  ، زندکیشـو  داشـت  دوسـت .میخندیـد  همیشـه  ، کـرد  ازدواج پدرت با وقتی 
 بعــد مــاه چنــد ، رفــتم کــه مــن. قعــاوا داشــت دوســت امــا ، زنــدگیش شــرایط بــود خاصــی مــرد

 وقتـا  بعضـی  و داشـتیم  نگـاري  نامـه  بـاهم .بـارداره  رو تـو  گفـت  سـارا  بعـد  سـال  سه و کردم زایمان
ــن ــد...تلف ــال چن ــد س ــور ، بع ــال منص ــیالدو ک ــت م ــودش دس ــت خ ــه ، گرف ــو هم ــن از امورش  م
 هـیچ  بـراي  مـن  کـه  کانـادا  اورد بعـد  هـم  مامـانو  ، نمـیکم  رو داشـتیم  ماجراهـایی  چه حاال...گرفت
 ...کرد فوت بعد و گرفت سرطان که هم اخر این. بیام نتونم دلیلی

ــالر ــه ای ــرف ادام ــایش ح ــت را ه ــارال ، میدانس ــایین را ســرش م ــداخت پ ــن:  ان ــا م ــورش ب  در ک
 کـه  فکـر  ایـن  بـا  راسـتش .  بکـنم  نمیتونسـتم  کـاري  هـا  تمـاس  همـون  جـز ...همیشـه  بودم ارتباط
ـ  میشـه  نکهـداري  ازت بهتـر  اینجـا   امـا .باهـات  نداشـت  خـوبی  رفتـار  شـاید  منصـور .میکـردم  دکیزن

 سـال  ایـن  نمیتونـه  هیچـی  هـم  بـاز ...ولـی ...داشـتم  بیشـتري  اطمینـان  هـومن  به بعدا و کوروش به
 .برگردونه رو ها

 ، نیمکـرد  فکـر  اش مـادري  خـانواده  بـه  خیلـی  اول هـاي  سـال  کـرد،  نگـاه  دیگـري  طـرف  بـه  ایالر
ـ  کمبـود  وقتی...شد بزرگتر که کمی  جـایی  االن امـا ...میشـد  دلخـور  ، کـرد  پیـدا  نمـود  داشـتن  ادرم

 روابـط  و هـومن  تـاثیر  تحـت  حسـش  ایـن  میدانسـت .نداشـت  اهمیـت  هـا  سـال  ایـن  برایش که بود
 ...کند غمگینش نمیتوانست چیزي انگار ، روزهاست این
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 : پرسید و شکست را سکوت و کشید اهی

  بمونین؟ میخواین 

 بعـد  و کـرد  مکـث  کمـی .بـود  کـرده  حـس  انگـار  را ایـالر  نبـودن  دلخـور  ، زد شـادي  لبخنـد  مارال
 : گفت

 .بمونم دارم دوست...داره بستگی 

  ؟ میالد ؟ داره چی به بستگی:  پرسید کنجکاوانه

 .داره بستگی تو به ، نه:  گفت و شد اش خیره مارال

 :  گفت دوباره مارال.نمیشد متوجه را منظورش ، کرد نگاه اش خاله به گنگ

 .کنی زندگی من با بدم پیشنهاد اممیخو 

 

 بهــم را هــایش لــب.خوشــحالی یــا بــود نــاراحتی از دلــش ریخــتن نمیدانســت ، زد پلــک بــار چنــد
  میگین؟ واقعا:  گفت و فشرد

ــارال ــان ســر جــدي م ــاهش.داد تک ــه از را نگ ــت اش خال ــه و گرف ــه و خــودش.داد اطــرافش ب  خال
 چطــور ، حتـی  عمـو !  هــومن امـا ...کـرد  کـر ف بگذراننــد هـم  بـا  میتواننـد  کــه هـایی  وقـت  بـه  اش؟

 : گفت بریده بریده ؟ میتوانست

 ...بگم هومن...به باید 

 :  گفت ارامش با مارال



یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

372 
 

 چطــوري نمیــدونم...کنــی تقســیم میتــونی ، بیــاي مــدت یــه میتــونی ، داري دوســت طــوري هــر 
 .باشی کنارم دارم دوست اندازه بی من اما راحتی

 :  گفت و انداخت پایین را سرش

 ...دارم دوست منم 

 : گفت و گذاشت سینی درون را چایش خالی لیوان مارال

 .نداره اشکال بکشه طول هرچقدر. عزیزم بکن فکرهاتو 

 باشـد  جـدا  نمیتوانسـت  ، نبینـد  را هـومن  نمیتوانسـت  احتمـاال . زد اش خالـه  بـه  جـانی  کـم  لبخند
 سـال  ایـن  تمـام . بـود  زیـاد  ، میخواسـتش  وجـودش  تمـام  بـا  کسـی  که جایی در زندگی وسوسه اما
 مــارال ســوال مقابــل در...میــداد ازارش قلــبش روي بــاري مثــل ، عمــویش زن بــودن ناراضــی ، هــا

 ازاد و باشـد  راحـت  داشـت  دوسـت  نکـرد،  اصـرار  مـارال .میـرود  گفـت  و داد تکـان  سـر  مانـدن  براي
 . برود راه پیاده کمی میخواست ، کرد خداحافظی و پوشید لباس.بگیرد تصمیم

 دقیقـه  چنـد ...امـد  مـی  بـرف  بـوي ...صـورتی  االن و بـود  سـفید  اسـمان  صبح از ، بود شده سرد هوا
 و نـرم  بـارش  ایـن .کـرد  نگـاه  اسـمان  بـه  خوشـحال  ، موهـایش  روي بـرف  دانه اولین نشستن با بعد

 جــان بــی هــاي دانــه زیــر و کشــید بیـرون  را هــایش دســتکش.داشــت دوســت را داشــتنی دوسـت 
 .گرفت برف

ــا ــایل صــداي ب ــرد فــرو جیــبش درون را زده یــخ انگشــتان شموب ــا ، کشــید بیــرون را گوشــی و ب  ب
 کجـایی؟ :  پرسـید  و کـرد  سـالم  هـومن .  داد جـواب  و شـد  کمرنـگ  لبخنـدش  ، هـومن  اسم دیدن

 . تم خاله خونه نزدیک من
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 .باالتر چهارراه یه:  گفت و کرد نگاه اطرافش به

 .بیام وایسا جا یه...سرما؟ این تو میکنی چیکار اونجا:  زد غر هومن

 از هــایش دسـت  و بینـی  ، ماشــین داخـل  نشسـت  وقتــی. کـرد  قطـع  را تمــاس و گفـت  ایـی  باشـه 
  ؟ بیرون اومدي چرا:  گفت و کرد تنظیم سمتش به را دریچه هومن.بودند شده سرخ سرما

 :  گفت و سابید بهم را هایش دست

 .یکم برم راه میخواستم 

ــومن ــتش ه ــان را دس ــت می ــاي دس ــزرگش ه ــت ب ــه و گرف ــان ب ــک ده ــرد نزدی ــان و ک  میانش
  ؟ بماند دور کننده ویران هاي محبت این از میشد چطور ، فشرد را گلویش بغض.دمید

 : گفت و داد تحویلش را دستهایش لبخند با هومن

 .عقل بی پسرعموي مزایاي از اینم بیا 

 : پرسید که شد متوجه هومن را اش حوصلگی بی.نداد جوابی و خندید ارام

 ! نیستی سرحال ؟ شده چی 

 ...نیست چیزي:  گفت و  کشید نفسی

 : زد غر هومن

 . گنداخالق دختره بابا، بگو 

 : گفت بعد و کرد سکوت کمی ، خندید
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 .کنم زندگی باهاش من میخواد خالم 

 .کرد رانندگی سکوت در و رفتند هم در اش ناراضی هاي اخم ، کرد نگاهش هومن

 انقــدر.ببینــد را واکنشـش  داشــت دوسـت  ، کــرد نگـاهش  دقــت بـا  و داد تکیــه در بـه  تقریبــا ایـالر 
  ؟ بود هم هومن میشد قرار بی او که

 : گفت و کرد باز لب هومن باالخره

  اره؟ ، شه محیا براش هم چی همه میخواد اومده سال اینهمه از بعد 

 : گفت عصبی هومن ، نزد حرفی ایالر

 بیوفتـه  راه خـرش  نـره  پسـر  حتمـا  هـم  دیگـه  روز نـد چ کنـی؟  زنـدگی  باهاش بري عنوانی چه به 
 مـا  ؟ تمـام  ، سـال  اینهمـه  ؟ بخوریـد  صـبحانه  شـید  بیـدار  هـا  صـبح  خـرم  و خـوش  هـم  بـا  و بیاد
  ؟ وسط این بودیم چی

 : گفت مالیمت با و برداشت در از را اش تکیه

   !میکنم فکر گفتم منم ، داشتی دوست اگه کن فکر گفت ؟ میشی عصبانی چرا 

  ؟ کنی فکر میخواي واقعا ؟ میکنی فکر:  گفت و برگشت سمتش ناباور نهوم

 .بگیرم تصمیم خودم گذاشت...نکرد مجبور منو اینه منظورم:  گفت و شد هول

 : گفت و زد پوزخندي هومن
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 مهربـونی  در ، وسـایل  و اتـاق  حتمـا  و گرفتـه  شـهر  بـاال  خونـه  ؟ بگیـري  تصـمیم  خـودت  گذاشته 
 زرنـگ ! بگیـر  تصـمیم  خـودت  گفتـه  و کـرده  هواییـت  ، فکـرت  تـوي  نداختـه ا و کـرده  باز برات هم

  کجاست؟

 بعضــی گفــت. اخــه نیســت اینطــوري: گفــت و گرفــت دنــدان بــه اضــطراب بــا را هــایش لــب ایــالر
 .وقتها

 : غرید هومن

 .نزن حرف باهام االن ، ترم شاکی تو از من 

ــض ــاره بغ ــه دوب ــویش ب ــوم گل ــرد هج ــت ، ب ــد میخواس ــد بگوی ــ نمیدان ــت ارک ــت درس .  چیس
ــراي را کــار تــرین درســت میخواهــد ، بگویــد میخواســت ــا کنــد خودشــان حفــظ ب  از میترســد ام

  ؟ نمیدانست هومن ، بود هم عمو زن.شدن خسته و تکراري

ــه. شــد جمــع حواســش ایســتاد ماشــین وقتــی و گرفــت بیــرون طــرف بــه را ســرش  ، نبودنــد خان
  ؟ اومدي چرا اینجا:  گفت تعجب با و شناخت را هاله خانه کوچه و کرد توجه بیشتر

 .فرستاده چیز براش مامان:  گفت اخم با هومن

 !  هومن:  زد صدا کالفه

 :  گفت ، برگشت سمتش به هومن

  ؟ میکنی من با رفتارو این چی براي 

 : گفت معترض ایالر.زد اتش و اورد بیرون سیگاري ، تر کالفه هومن
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 ...من بودن از نبود راضی هیچوقت. رهدا حسی چه من به عمو زن میدونی تو 

 : گفت و کرد باریک را هایش چشم هومن

  ؟ چی که 

 :  گفت مضطرب

 فرصـته  یـه  مامانـت  بـراي ...ایـنم  کـه ...گـرفتم  خـودش  خونـه  تـوي  راحتیشو میکردم حس همیشه 
 .کردن زندگی راحت براي

 : گفت سریع ، میکرد نگاهش همچنان هومن

 ند هیچوقت رو میبینی که اینایی تموم من _

 

 ! کنه پیشنهاد بهم عالقه با نفر یه که اتاقی یه همین.اشتم

 : گفت و فشرد اش پنجه میان را اش چانه هومن ، کشید هینی هومن ناگهانی شدن خم با

 قـراره  ؟ بزنـه  حـرف  ، کنـه  نگـاه  چـپ  بهـت  کسـی  گذاشـتم  مـن  ؟ گذاشتم کم برات المصب منه 
  ؟ نباشم

 :  گفت دوباره هومن ، شدند پر اشک از لبالب هایش چشم

 االن نبـود،  کسـی  چـون  بـودي  ایـن  بـراي  تـو  بگـو !  بـرم  میخـوام  بگو ، نکن بهونه من براي رو اینا 
  ؟ نه.  درك به من هست که
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 را شـفاف  قطـره  مسـیر  هـومن  هـاي  چشـم  مردمـک  ، خوردنـد  سـر  گونـه  روي پلکـی  بـا  هـا  اشک
 : گفت حرص با و رفت عقب ، کردند دنبال

 ؟ االن چیه واسه ات گریه _

 

 :  گفت و کرد باز را در هومن که بزند حرفی خواست و کرد پاك را هایش اشک

 .بدم رو اینا پایین بیا 

ــاده ــد پی ــومن و ش ــندوق از ه ــد ص ــایلون چن ــرون ن ــید بی ــه.کش ــاز را در هال ــرد ب ــی وارد و ک  الب
ـ  را دسـتش  ایـالر .ایسـتادند  منتظـر  و زد را آسانسـور  دکمـه  ، شـدند  مجتمع  هـا  نـایلون  از یکـی  هب
 .کنم کمک بده:  گفت و گرفت

  ؟ غذاست:  پرسید.زد اش بینی زیر غذا بوي ، داد حرف بی هومن

 ! فسنجونه:  گفت و کشید بو و کرد باز را ها نایلون از یکی ، داد تکان سر هومن

 بــوي و اسانســور بســته فضــاي.کشــید عمیقــی نفــس اختیــار بــی.شــدند وارد و شــد بــاز اسانســور
 دسـتی  و شـدند  برابـر  چنـد  هـایش  تـپش ...باشـد  ارام کـرد  سـعی  و بسـت  را هـایش  چشـم !  گمر

 روي شـال  بـه  چنگـی ...بـود  نشـده  سـوار  کـاش  اي.کـرد  سـنگینش   و امـد  فـرود  قلبش روي نامریی
 .کشیدش پایین و زد گردنش

ـ  خانـه  درب مقابـل  را هـا  پاکـت  زنـان  نفـس  و پریـد  بیـرون  طاقـت  بی اسانسور در شدن باز با  ههال
 :  گفت متعجب هاله.گذاشت

  ؟ تو اومدي اسانسور با چرا 
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 گفـت  هـومن  بـه  رو هالـه .کـرد  نگـاه  بـود  شـده  متوجـه  تـازه  که هومن به  و داد تکیه دیوار به کمی
: 

  ؟ تو نمیدونی مگه 

  ؟ ایالر خوبی...نبود حواسم:  گفت ناراحت هومن

 .شدم خوب...خوبم:  گفت و داد تکان سر

ــه وارد ــش ، شــدند خان ــایش کف ــت و اورد در را  ه ــا پاک ــد اشــپزخانه ســنگ روي را ه ــومن. چی  ه
 : پرسید

  ؟ نیست سینا 

 : گفت ها ظرف اوردن بیرون حال در هاله

 .حمامه چرا 

  ؟ کردین بحث:  گفت و شد نزدیکش هاله.ریخت خودش براي ابی لیوان ایالر

 : گفت و فرستاد رابیرون نفسش هاله.داد تکان سر

 !  دیگه اخه چتونه شما 

ــاال شــانه و نوشــید اب از کمــی  رو ، بــود نشســته خــوري میزناهــار صــندلی روي هــومن.انــداخت ب
  ؟ بریم:  گفت ایالر به

 .بخوریم فسنجون با کردم درست برنج بشینین:  داد جواب هاله ، ایالر بجاي
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 .باشه:  گفت و انداخت او به نگاهی هومن ، زد ذوقی با لبخند ایالر

 .رفت سرویس به و شد بلند و

 .حاال زدم تعارف یه:  خندید هاله

  ؟ چین اینا:  گفت و شد خم دیگر هاي ظرف سمت به لبخند با ایالر

 یـه  بایـد  حاملـه  زن حتمـا  میکنـه  فکـر  مامـانم .اینـا  و مغـز  و ترشـی  و الو:  داد تکان را دستش هاله
 .باشه دستش لواشک

  ؟ نمیخواد دلت مگه:  پرسید کنجکاو

 .بیشتر میخواد شیرینی دلم.نه:  گفت و داد دستش به را ها اببشق هاله

 .جالب چه:  گفت چیدن حال در

 هالـه  ، بـود  هـم  در همچنـان  هـایش  اخـم . نشسـت  هـا  صـندلی  از یکـی  روي و امـد  بیـرون  هومن
  ؟ کردین بحث چی سر ؟ دوتا شما چتونه:  گفت کالفه

 :  گفت ارام ایالر ، نزد حرفی هومن

 .خالم سر _

 ؟؟ چرا:  پرسید تعجب با ههال

 : گفت خودش ناچار ، نداد جوابی هومن وقتی

 .داشتم دوست اگه کنم زندگی باهاش گفته خالم _
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  ؟ چیه سر بحث ؟ خب:  گفت و انداخت بینشان نگاهی هاله ، زد پوزخند هومن

 : گفت دوباره هاله ، کرد نگاه هومن به ایالر

  ؟ پیشنهادش از شده عصبانی هومن _

 ...میکنم فکر گفتم من اینکه از:  لیدنا

 .دیگه بسه:  گفت تیز و تند هومن

 ! هومن داره حق هم بره.معلومه کنه فکر باید:  گفت خونسرد هاله

 ؟ برم من بدین ادامه میخواي:  گفت عصبی هومن

 داشـت  غـذا  ایـن  بـه  کـه  ایـی  عالقـه  تمـام  بـا .شـد  تمـام  بحث سینا امدن با ، انداخت باال شانه هاله
. هالـه  بـه  جدیـدش  مـدل  هـاي  محبـت  و سـینا  بـه  بـود  مانـده  خیره بیشتر...خوردنش از نبرد لذتی

 دل راه ، خــودش از بــدتر هــم ســینا...میکــرد پـر  کــه اب لیــوان و میریخــت بشــقاب در کــه غـذایی 
ــد را اوردن بدســت ــد.نبــود بل ــه نمیفهمی ــه وقتهــا اینطــور هال  در موشــکافی بیخیــال.میشــود کالف

 و دلگیــر هنــوز ، شــد بلنـد  زودتــر هــومن...کــرد جمـع  را میــز هالــه کمــک بـه  و شــد ســینا رفتـار 
 : گفت و کرد پله راه به ایی اشاره هاله در کنار.رسید می بنظر ناراحت

 .ایالر برو پله با تو _

 :  گفت و کرد نگاهی پله راه سمت به هومن

 . نمیشه که تنها _
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 پـایین  هـا  پلـه  از نمیتوانسـت  دیـده  اسـیب  زانـوي  ایـن  بـا  هـومن  ، کـرد  اسانسـور  بـه  نگـاهی  ایالر
 پلـه  شـبیه  سـاختمان  ایـن  هـاي  پلـه  راه و بـود  دیروقـت .نمیذاشـت  هـم  تنهـایش  میدانسـت  ، برود
 .اصلی راهروي از میشدند جدا در با اضطراري هاي

 بـه . شـد  اسانسـور  وارد و بوسـید  را میکـرد   نگاهشـان  تاسـف  بـا  کـه  را هالـه  گونـه  و گرفـت  نفسی
 هــا پلــه از:  گفــت میــزد را دکمــه کــه حــالی در و شــد وارد و کــرد داحافظیخــ هــومن دنبــالش
 .خب میرفتیم

 بـا  را هـایش  دسـت  و کـرد  حـبس  سـینه  در را نفسـش  ، اسانسـور  هـاي  در شـدن  بسـته  دنبـال  به
 روش ایـن  بـا ...نیسـت  اسانسـور  اینجـا  میکـرد  تکـرار  سـرش  در مـدام  بایـد .فشرد میله دور اضطراب
ــه ــده اینترنــت در کــه احمقان ــود خوان ــایین را ســرش...میشــد مضــطرب  بیشــتر ب ــداخت پ  کــه  ان
 هــاي دســت و شـد  چســبیده هـومن  تــن بـه  اش تنــه کنـار  از ، شــد پـر  هــومن عطـر  بــا مشـامش 

 : گفت گوشش کنار صدایش گرفت، قرار هایش چشم روي هومن بزرگ

 .فقط بکش نفس اروم _

ـ  چـرا !  را داشـت  دوسـت  کـه  عطـري  ، کشـید  بـو  کشـیدن  نفـس  بجاي  نرسـیده  خـودش  ذهـن  هب
 کمـی  را سـرش . میکـرد  نگـاه  طبقـات  کـامپیوتري  صـفحه  بـه  همیشـه  ببنـدد؟  را چشـمهایش  بود
 را گوشــش کنــار هــومن شصــت انگشــت.بســته هــاي چشــم همــان بــا برگردانــد هــومن ســمت بـه 

ــوازش نامحســوس  چنــد.داد بیــرون یکبــاره را نفســش و نشســت لــبش روي لبخنــدي میکردنــد، ن
 تک صداي بعد ثانیه

 

 . شد خنک ها دست برداشتن از صورتش و شد شنیده اسانسور رسیدن زنگ
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 داخـل  وقتـی .شـدند  خـارج  سـاختمان  از حـرف  بـی  و برگشـتند  هـومن  صـورت  بـه  هـا  اخم دوباره
 : گفت قرار بی و کرد نگاه هومن سرد و نامنعطف صورت به دلخور نشستند ماشین

 ؟ اخه کنیم دعوا و قهر هی میخوایم تاکی _

 : گفت طعنه به و گرفت عقب هدند هومن

 ! بکنی فکراتو تو وقتی تا _

 !  نکن اذیتم:  گفت ناراحتی با

 : گفت پوزخند با و کرد صاف را ماشین هومن

 میکنم؟ اذیتت منم رسیدي نتیجه این به _

 :  گفت عصبانی

 .میکنی اینکارو داري _

 :  گفت تاسف با هومن

 .بهانه این با ات خاله خونه برو بگیر. دلیل اینم بیا _

 : گفت بغض با

 قـراره  ؟ شـه  عـوض  تـو  و مـن  بـین  چیـزي  قـراره  مگـه  کـنم؟  زنـدگی  کجا من میکنه فرقی چه _
  ؟ بشه چی یا نبینیم همو

 : گفت و گرفت سرعت هومن
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 ...خودم براي پس میزدم مفت حرف داشتم حاال تا نمیکنه فرقی برات واقعا اگه _

 :  گفت ارام

 .  میکنه فرق برام _

 هــومن مــچ روي را دســتش ، شــد خانــه وارد ماشــین وقتــی. نــزد حرفــی و کشــید نفســی هــومن
 :  گفت و گذاشت

 !  برم نمیخوام من هومن _

 دسـت  میـان  را ایـالر  انگشـتان  و برگردانـد  را دسـتش  کـف  ، کـرد  نگـاه  هایشـان  دسـت  بـه  هومن
 .میري.ایالر میري:  گفت و داشت نگه هایش لب کنار ، اورد باال ، فشرد خودش

 .شد  پیاده و زد دستش به ایی بوسه

 روي پـدرش .کـرد  نگـاه  بـرگ  بـی  و خشـک  بـاغ  از ایـی  نقطـه  بـه  و فشرد کیف دسته به را دستش
 ایسـتاد  کمـی  سـر  پشـت  از...بـود  نشسـته  بلنـد  سـیاه  پـالتوي  میـان  پیچیـده  ، کمرنگ ابی نیمکت

 سـاکت  مـردي  میدیـدي  کـه  اینجـا  از ، بلنـد  گـردنش  ، بودنـد  خاکسـتري  موهـایش .کرد نگاهش و
 پـدر  اگـر  ؟ بـود  مانـده  پـایش  هـم  اگـر  میشـد  چـه .خیـاالتش  میان شده گم و افسرده تا بیشتر بود

 نـه  ، هـم  دراغـوش ,  ریختنـد  مـی  اشـک  هـم  بـا  مـادرش  بـراي  ازگـاهی  هر و بود خانه در غمگینی
 ...تنها و جدا ، اینطور

 ، چرخیـد  سـمتش  بـه  کـاوه  رسـ ...نشسـت  کنـارش  و زد دور را نیمکـت  ، داد قـورت  را کهنـه  بغض
  اومدي؟:  زد لب و رفت باال کمی لبش و کرد نگاه کمی
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 بـه . بـود  گذاشـته  کنـار  را جنگیـدن . بـود  کـرده  تنـگ  را دلـش  نیامـدنش،  هفته چند ، داد تکان سر
  ؟ نمیگیره دلت اینجا:  گفت و شد خیره رو به رو

 ...بدتره زمستوناش:  گفت دوباره ، نداد جواب کاوه

 بـه  سـرما  از لـرزي ...نشسـتند  حـرف  بـی  سـاعتی  بـراي  ، شـد  سـاکت  هم خودش.بود سکوت هم باز
 : گفت و شد خم کمی ، نشست تنش

  ساختمان؟ توي بري نمیخواي ؟ نیست سردت _

  ؟ سردته تو:  گفت و کرد نگاهش کاوه

 ایـالر  خـود  و نبـود  سـارا  انگـار  ، بزنـد  حـرف  عـادي  امـد  مـی  پـیش  کـم  ، خـورد  جا کاوه جواب از
 بشینیم؟.نیست نه:  گفت و مالید بهم را هایش لب... بود

 و کـرد  پیـدا  جـرات  ، بسـت  نقـش  ایـالر  هـاي  لـب  روي کمرنگـی  لبخنـد  ، داد تکـان  سـر  بـاز  کاوه
 : گفت

  ؟ میشناسی رو مارال _

 .بود رفته.میشناسم:  گفت ارام کاوه

 !اومده حاال:  گفت زده هیجان ، امد ذوق به

 .دارم دوستش.خوبه خیلی:  داد مهادا و نماند جواب منتظر

ــاوه ــت ک ــایش دس ــب از را ه ــرون جی ــاهش ، اورد بی ــه نگ ــتان ب ــیده انگش ــبیه کش ــودش ش  خ
 ، برگشـت  بغضـش ! باشـد  داشـته  پـدر  میخواسـت  ، بگیـرد  را هـایش  دسـت  میخواسـت  دلـش .افتاد
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 بـوي  ، بودنـد  گـرم  هـا  دسـت .گذاشـت  اش گونـه  روي ، کـرد  بلنـد  و گرفـت  را کـاوه  دست پروا بی
 تنـگ  بـرات  دلـم  ، بابـا :  زد لـب  ، خوردنـد  سـر  گونـه  روي هـایش  اشـک ...میدادنـد  گمشده منیتیا

 ...زیاد خییلی.شده

 از حقـش  چـرا .را اش دلتنگـی  بـود  نیـاورده  زبـان  بـه  بـود  هـا  سـال  ، فشرد را خودش قلب کالمش
  ؟ بود کم اینقدر دنیا

 و گرفتنــد جـان  اش گونـه  روي حــس بـی  انگشـتان  ، کــرد پـاك  را هـایش  اشــک دیگـر  دسـت  بـه 
 خیـره  پـدرش  روشـن  هـاي  چشـم  بـه  و گرفـت  بـاال  تعجـب  بـا  را سـرش .کردنـد  نوازش را صورتش

 امـد  نمـی  یـادش  نمیشـد  بـاورش  ، کـرد  نگـاهش  و گرفـت  قـاب  را صـورتش  کـاوه  دیگر دست.شد
 ، امـد  بیـرون  دهـانش  از وار هـق  هـق  نفسـش  ، باشـد  کـرده  لمسـش  پدرانـه  اینطور کی بار اخرین

ــت ــاورد طاق ــرش و نی ــم را س ــرد خ ــینه روي ک ــاوه س ــت ک ــوي.گذاش ــی ب ــامش در عجیب  مش
 ... باف دست پشمی هاي گردن شال و شده شسته تازه پتوي شبیه بویی.پیچید

 و حـال  بـاز  نمیخواسـت .کنـد  گریـه  کمتـر  کـرد  سـعی  و فشـرد  کـاوه  پـالتو  بـه  را اش بینـی  بیشتر
 ، کـرد  دگرگـون  را حـالش  اش شـانه  دور و سـرش  روي کـاوه  دسـت ...بدهـد  پـدرش  بـه  غـم  هواي

 کـاوه .کشـید  نفـس  و کـرد  جـدا  را سـرش . نداشـت  طاقـت .گرفـت  قلبش امد یادش که بارها اخرین
 همـین  امـا .را اش واقعـی  خـود  یـا  میبینـد  خـودش  جـاي  را سـارا  نمیدانسـت  ، میکـرد  نگاهش ارام
 .بابا مرسی:  گفت و زد لبخندي زور به ، بود کافی برایش ها

 .شد سرد:  گفت و امد کش یکم ، لرزید کاوه هاي لب

 .تو بریم.  اره:  گفت و شد بلند ایالر
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 اتـاقش  بـه  رسـیدن  تـا .چسـبید  تـنش  بـه  و انـداخت  بـازویش  دور را دسـتش  ایـالر  ، شد بلند کاوه
ــد، حرفــی ــو نزدن ــاوه هــاي شــانه روي را پت ــر و کشــید ک ــدرش پیشــانی و شــد خــم حــس پ  را پ
 .خوابید و ستب را هایش پلک ، کرد نگاهش کمی کاوه. بوسید

 .رفت بیرون بعد و نشست خوابش شدن عمیق تا مدتی

 .خرمایی موهاي با تر اشنا مردي و دید اشنایی ماشین ، امد بیرون که اسایشگاه در از

ــد ــب روي لبخن ــالر ل ــش ای ــرد ارام ــه ، ک ــگاه از همیش ــا اسایش ــاراحتی ب ــرون ن ــی بی ــد م  ، ام
ــت ــایش نمیتوانس ــذارد تنه ــدر.  بگ ــم هرچق ــه ه ــن ک ــار ای ــت وزه ــد ، میخواس ــیگار.نمیش  را س

ــاموش ــرد خ ــطل درون و ک ــه س ــداخت زبال ــالر ، ان ــزدیکش ای ــد ن ــالم و ش ــرد س ــواب.ک  و داد ج
  ؟ بود خوب چی همه:  پرسید

 ؟ بـود  افتـاده  اینـدي  خـوش  اتفـاق  ، رفـت  بـاال  ابـرویش .  داد تکـان  سـر  لبخنـد  بـا  همچنـان  ایالر
 ! خوبه:  گفت و کرد جدا ماشین را اش تکیه

 مبهـوت !  کـرد  بغلـش  پیچیـد،  دورش را هـایش  دسـت  و گذاشـت  جلـو  بـه  قـدمی  مالیمـت  با رایال
 بــه بعــد.  مانــد اغــوش ایــن غــرق ایــی ثانیــه و پیچیــد اش بینــی در عطــرش خــوش بــوي ، مانــد

 تعجــب بــا بودنــد کــرده  پـارك  کــه ماشــینی سرنشــینان ، کــرد نگـاه  اطــرافش بــه و امــد خـودش 
 چـی :  گفـت  و کـرد  جـدایش  و کشـید  ایـالر  کمـر  روي وار شنـواز  را دسـتش  ، میکردنـد  نگاهشان

  ؟ خوشحالی اینقدر شده

 .بود خوب حالش بابا:  گفت و خندید پروا بی ایالر

 .بریم بشین ، قربونت:  گفت و نشست تنش به شیرین ویروسی مثل اش شادي
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 بعـد ...وردا در حرکـت  بـه  را ماشـین  و کـرد  نگـاه  شـادابش  رخ نـیم  بـه .نشسـت  و داد تکان سر ایالر
 بابـا  ، بودنـد  داده ایـالر  بـه  را حـق  همـه ...بـود  جـایزه  بهتـرین  ایـالر  لبخنـد  ، برزخی روزهاي این از
 : گفت و کشید نفسی...بیاورد بدستش زور به نمیخواست! بود خودش سهم دنبال...هاله و

 .بپرسم هاله مورد در ازت میخواستم _

 سـینا  بـا  مشـکلی  یـه  میـدونم :  گفـت  رهدوبـا !  میدانسـت  چیـزي  ، شـد  درشـت  ایـالر  هـاي  چشم
 .میشه اذیت داره خیلی میکنم حس. نمیگه اما داره

 نـه .  میـدونی :  گفـت  و کـرد  جمـع  ایـالر  نگـاه  طـرز  از را لبخنـدش  ، میکـرد  نگاهش همچنان ایالر
 ؟

 .دیگه میگه بخواد ، نه زیادي چیز:  گفت ایالر

 .بگه نیست ادمی.نمیگه:  کرد اخم

 :  گفت و فشرد بهم لب ایالر

 .شاید شوهریه  و زن مسائل...نمیدونم چیزي منم _

ــا ســینا  میــدونم مــن:  گفــت و کوبیــد فرمــان روي را انگشــتانش ، شــد عصــبی  رابطــه در یکــی ب
 .بوده

 : داد ادامه.میدانست هم او پس.زد پوزخند ، کرد نگاهش زده بهت ایالر

 .میگفتین من به باید _

 ؟ میریم کجا:  یدپرس ارام ایالر.شد ساکت خشم با
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 .گرفته مهمونی امشب.شایان خونه بعدم.خونه:  داد جواب

  ؟ بهم میگی االن چرا:  نالید ایالر

  ؟ داري کاري مگه.داري وقت شب تا ظهره االن:  گفت و کشید عمیقی نفس

 .بپوشم چی نمیدونم لباس ولی ، نه _

 ...بپوش رو اوردم ترکیه از برات که مخمله زرشکی اون:  گفت فکر بی

 .شلواري جوراب با:  کرد اضافه سریع و امد چشمش جلوي لباس کوتاه قد

 ! شلواري جوراب با باشه:  گفت و خندید ایالر

 

 کـافی  انـدازه  بـه  جـوراب . نبـود  راضـی  هـم  بـاز  ، افتـاد  ایـالر  پاهـاي  بـه  چشـمش  ، خانـه  در وقتی
 رژ و را دارش تـاب  موهـاي .شـد  خیـره  نظیـرش  بـی  زیبـایی  بـه  و اورد بـاال  را سـرش  ، نبـود  ضخیم

 ، شـد  خـم  حـرف  بـی  ، میبسـت  را کفشـش  بنـد  هـروز  کـه  بـود  دختـري  همـان  او...را اش زرشکی
 بنـد  و کشـید  اش اسـپرت  دار بنـد  بـوت  نـیم  روي را هـایش  دسـت .بـود  نشسـته  صندلی روي ایالر
 و کــرد محکـم  را گــره...میـزد  غـر  و بــود الـود  خــواب ، صـبح  هـروز .داد حرکــت انگشـتانش  دور هـا 

 دسـتش  کـف . بـود  فـرم  خـوش  امـروز  ، الغـرش  همیشـه  پاهـاي ...افتـاد  ظریف پاي ساق به نگاهش
 ان حــس ، داشــت فــرق چطــور.شــد گــرم اتصــال ایــن از بــدنش و کشــید ایــالر پــاي ســاق روي را

  ؟؟ قرارش بی روزهاي این و روزها

 : فتگ و زد لبخند ایالر ، گرفت باال را سرش ، نشست سرش میان ایالر گرم هاي دست

 ! بود ریخته بهم موهات _
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 دســته از را اش روســري...فهمیــد مــی را حســش خــوب دختــرك. ایســتاد و رفــت بــاال لــبش کــنج
 .منتظرتم ماشین تو:  گفت و انداخت سرش روي و کشید صندلی

 ...خب کردي خراب موهامو:  زد غر ایالر

 .کرد مشت را دستش کف و رفت بیرون در از

 

 و میکنـد  بـاز  را بحـث  لحظـه  هـر  میدانسـت  ، میدانـد  بـود  گفتـه .اشـت د را هـومن  دانستن استرس
 شـان  معرفـی  نفـر  چنـد  بـه  شـایان  ، شـدند  شـایان  خانـه  وارد هـم  بـا .  بگویـد  دروغ نداشت تصمیم

 : پرسید هومن از و انداخت پا روي پا. نشستند و کرد

  ؟ نمیاد نیما _

 ! ندادي منو جواب هنوز ایالر...میاد.چرا:  گفت هومن

 .هاله مورد در:  گفت دوباره هومن ، کرد نگاهش انپرس

 : گفت و انداخت زیر را سرش

 .بدونی تو نمیخواست هاله _

 .بگو پس.میدونم که حاال _

 : گفت و گرفت نفسی ایالر

 اموزشـگاه  تـوي  فهمیـدیم ...بعـد ...ارتباطـه  در کسـی  بـا  بـود  دیـده  ، بـود  کرده شک هاش پیام به _
 ...زدم حرف باهاش من...میکنه کار
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 ؟ دختره ؟ کی با:  گفت عصبی هومن

  ؟ اخه زدي حرف باهاش چرا:  گفت پرحرص و ارام و شد خم هومن ، داد سرتکان ایالر

 : گفت معترض و فشرد بهم را هایش دست ایالر

 .بخدا نمیگم کنی دعوا بزنی غر بخواي _

.  شـد  یـره خ دیگـري  طـرف  بـه  و کشـید  نفسـی  بعـد  و کـرد  نگـاهش  چـپ  چـپ  لحظه چند هومن
 خانـه  ، کـرد  نگـاه  اطـرافش  بـه .کردنـد  سـالم  و شـدند  بلنـد  ، شـدند  خانـه  وارد هـم  دیگر نفر چند

 .بود شده پر و داشت جا را دیگر نفر پنج حداکثر

 : گفت و شد نزدیکشان شایان

 ببــرم مــن بشــین ، بشــینی میخــواي تــو.  عنقــت قیافــه ایــن از خــورد بهــم حــالم جــان هــومن _
  ؟ ایالرو

 ...باشه:  گفت و داد هل کمی را شایان هومن ، دیدخن ایالر

 ...بخورید چیزي یه شید بلند پس:  زد غر شایان

 :  گفت و کرد هومن بازوي بند را دستش ایالر

  ؟ باشه.چیو همه میگم برات ، بگذره خوش امشب _

 .باشه:  زد لبخند و کرد نگاه اش شده کج سر به هومن

ــرف ان ــم دور ط ــه روي ه ــت کاناپ ــتند راح ــی و نشس ــا بعض ــین روي ه ــایان.زم ــتش و ش  دوس
. نواختنـد  و کردنـد  نـور  کـم  را فضـا .  رسـید  هـم  نیمـا  بـاالخره  کـه  میکردنـد  کوك را گیتارهایشان
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ــالر ــا ای ــن واقع ــات ای ــت را لحظ ــت دوس ــد ، داش ــات از بع ــبح مالق ــال ، ص ــار اص ــا انگ ــی دنی  رنگ
 احســاس.داشــت را مــادري دهخــانوا عطــر بــا کســی ، حتــی اش خالــه ، بــود کنــارش هــومن...بــود

 ....کرد نگاه کنارش تکی صندلی روي هومن به...میکرد خوشبختی

 

 نیمـا .برگردانـد  را سـرش  دسـتش  بـه  نیمـا  دسـت  تمـاس  بـا  کـه  شـود  خم هومن طرف به خواست
  ؟ نیومدن چرا سینا و هاله:  گفت و شد خم گوشش کنار

  ؟ بودن دعوت مگه:  گفت تعجب با

  ؟ اره ، میشه مامان داره هاله شنیدم ، آره:  فتگ و داد تکان سر نیما

 .آره:  گفت و زد لبخند

  ؟ فسقلی میشی خاله:  گفت و کشید آرام را اش گونه نیما

 .مسخره نکش لپمو:  کرد اخم و کشید عقب را سرش

 ...آیالر:  پرسید و کرد نگاهش خنده با نیما

 :  پرسید تر جدي نیما ، برگشت سمتش به آیالر

  ؟ حالیخوش _

 .تقریبا:  گفت و زد پلک بار چند ایالر

 . نگیر سخت:  فشرد را اش شانه نیما
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ــا ــحبت اهــل نیم ــاي ص ــدي ه ــداري و ج ــود دل ــا. نب ــوایش ام ــت را ه ــد ، داش ــه. میفهمی  مهربانان
 ســالن نــور روشــن و تاریــک در کمــی!  نبــود هــومن.برگردانــد را ســرش و زد رویــش بــه لبخنــدي

 برگشـت  ، رفـت  اشـپزخانه  طـرف  بـه  شـد  بلنـد  نیامـد  کـه  بعـد  ایی قهدقی...ندیدش و گرداند چشم
 داخـل  بـه  شـد  کشـیده  دسـتش  کـه  رفـت  عقـب  ، نشـد  داخـل . کشـید  سـرك  ، اتاقها و راهر سمت
 پخـش  بـا  ، گرفـت  قـرار  دهـانش  روي دسـت  ، تـرس  از رفـت  نفسـش .تنـی  به شد چسبیده و اتاقی
 :  کرد زمزمه و دش خم کنارش سري ، گرفت ارام اشنا و دلپذیر رایحه شدن

 !  میزنی لبخند همه به _

 کشــیده کمــر انتهــاي تــا شــکمش روي هــومن دســت ، خنــده از شــد کشــیده طــرف دو بــه لبــانش
 : گفت دوباره ، داد قلقلک را گوشش نفسش...شد

 ...اینجا ، نزدیکت بیاد نباید کسی هر سر  _

ــه ــی بوس ــه ارام ای ــار ب ــش کن ــدنش ارام و زد گوش ــالر...برگردان ــدخ ای ــومن ، ندی ــت ه  دور دس
 .داد تابشان اختیار بی ، میشد شنیده از کع مالیمی موزیک صداي ، انداخت کمرش

 خیـره  کمـرنگش  لبخنـد  و شـده  باریـک  چشـمان  بـه  و گذاشـت  هـومن  شـانه  روي را هایش دست
 نمیتــونی باهــام:  گفــت آهســته ایــالر ، تــاریکی در مالیمــی رقــص ، داد تــابش کمــی هــومن.  شــد
  بیاي؟ کنار

 :  گفت و کرد نگاهش کمی هومن

 .بغلمی که اومدم کنار _

 ...منظورم نه _
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 : کرد قطع را حرفش هومن

 .میخواد زمان چیزا سري یه. منظورتو میدونم _

 : گفت و  داد جا هومن چانه زیر را سرش و را خودش کشید جلو ، نبود مهم برایش

 .باشیم همینطوري ابد تا نیست مهم برام _

 : ندیدخ نرم هومن

 ...مهمه من براي نکن شک _

 :  گفت و اورد باال را سرش ، زد لبخندي

  ؟ نمیدي پیشنهاد بهم چرا _

 ؟؟ چی پیشنهاد:  شد گرد ایی ثانیه هومن هاي چشم

 . اینا...دوستی ، قرار ، اشنایی پیشنهاد ، میشن اشنا بقیه مثل:  خندید

 ...منحرف:  گفت و کشید هومن شقیقه روي انگشتش با

 :  میخندید روشنش هاي چشم

 . بشنوي ممکنه پیشنهادي هر صورتم روي بکشی همینطوري دستتو اگه _

 ! نیست مشکلی:  گفت پرویی با

 .نیست بد بترسی یکم:  گفت و شد خم هومن

  نمیترسم؟ گفته کی:  گفت و برد باال را ابرویش
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 : گفت و بوسید را اش پیشانی ، خندید هومن

 .میذارم رارق روز یه باهات _

 .مرسی:  گذاشت هومن سینه روي را سرش دوباره

ــان ــور می ــم ن ــاق ک ــی ات ــیدند کم ــت ، رقص ــان دس ــن ، هایش ــان ت ــدگی ، هایش ــه زن ــد ک  میدمی
 مگـر  زنـدگی ...میشـود  پـر  کـم  کـم  و بـوده  خـالی  وجـودش  میـان  چیـزي  میدانست ایالر...میانشان
ــدر ــول چق ــید ط ــدر ؟ میکش ــت ارزش چق ــه او ؟ داش ــرگ ک ــدمی دو در را م ــده اش ق ــود دی  ، ب

 پلـی  ارام رونـدي  بـا  ، ندارنـد  پـاز  ، ندارنـد  گـرد  عقـب  دکمـه  ، میگذرنـد  کـه  ایی لحظه!  میدانست
 ...فقط میشوند

 

 .امتحانها از بعد از شدي معرفت بی تو:  نوشت و اورد باال را گوشی

  شاکیه؟ اینقدر گفتی چی بابک این به میگم ایالر...بابا برو:  نوشت پونه

 ! هستی کسی با گفتی بهش میگه پژمان:  نوشت دوباره پونه ، حرص از نداد ابجو

 .برداره سرم از دست تا گفتم بهش همینو اره:  کرد تایپ سریع

 .عزیزم بیا:  گفت و گرفت سمتش به را کادوپیچ بسته ، اورد باال را سرش مارال صداي به

  ؟ کیه براي:  گفت متعجب

 .دیگه تو:  زد لبخند مارال

  ؟ من چرا _
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 داري؟؟ دوست ببین.بخرم برات گفتم اومد خوشم ازش _

 کمرنگـی  صـورتی  بلـوز  دیـدن  از و کـرد  بـاز  را کاغـذ  ، کشـید  را ربـان  و کـرد  نگاه بسته به تردید با
 : گفت و باالاورد را سرش ، بود زیبا بسیار و مانند حریر که

 .مرسی...قشنگه خیلی این واي _

 .بپوشم برم:  گفت و شد بلند ، کاشت مارال گونه روي ییا بوسه و شد خم جلو به

 و پفـی  هـا  اسـتین  و بـود   تنـگ  اش تنـه .زد چـرخ  اینـه  مقابـل  و کـرد  تـن  را بلـوز  ، رقـت  اتـاق  بـه 
ــر ــامزه حری ــه ، ب ــی اش یق ــاز کم ــود ب ــاي ، ب ــه موه ــانه روي را اش بافت ــداخت ش ــودش از و ان  خ
 !یدجد بلوز:  نوشت و فرستاد هومن براي و گرفت عکس

 .میاد بهت:  زد لبخند مارال.داد نشان مارال به و شد نشیمن وارد

 بـرش  ، موبـایلش  زن چشـمک  چـراغ  دیـدن  بـا  و اتـاق  بـه  برگشـت .کـرد  تشـکر  باز و گفت اوهومی
  اومده؟ کجا از ، خوبه:  بود نوشته هومن. داشت

 .خریده مارال:  نوشت

 .باشه مبارك:  نوشت تنها هومن

 .انگار نیومد خوشت:  نوشت و نشست اتاق نفره یک تخت روي

  ؟ دنبالت بیام شب.ببینم نزدیک از باید:  داد جواب هومن

 !! نیستم دخترا اون از من ؟ کردي فکر چی من مورد در ، نه:  نوشت بدجنسی با

 ؟ تو میگی چی:  پرسید هومن.کرد سالم وار پچ پچ و داد جواب ، خورد زنگ بعد ایی لحظه
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 .نمیرم بیرون پسرا با شب نصف : گفت و خندید ریز

  ؟ چی یعنی:  گفت معترض هومن

 .گذاشتن قرار توي گیرم سخت خیلی من.شده عوض قوانین:  کرد زمزمه

 :  گفت بعد و کرد سکوت کمی هومن

  ؟ اینطوریاست _

 : گفت دوباره هومن ، گفت ایی کشیده اوهوم

 .میزنم زنگ بهت.باشه _

 لــذت شــدیدا جدیــدش لحظــات از ، گرفــت دنــدان بــه را شلــب و کــرد قطــع را تمــاس لبخنــد بــا
 .شود کشیده ناراحتی به ، زیاد خوشی میترسید گاهی و میبرد

ــن از و کشــید پارچــه نرمــی روي دســت ــرد خــارجش ت ــوز...ک ــا و پوشــید را خــودش بل  صــداي ب
 : بود نوشته ، بود پونه ، شد خم سمتش به گوشی

  ؟ نیستی کسی با یعنی االن _

 ؟؟ داري اصراري چه.تو شو من بیخیال:  نوشت و کشید نفسی

  ؟ اینجا میمونی امشب:  پرسید تردید با مارال.زد لبخند مارال به و شد نشیمن وارد

 داري دوســت پیتــزا:  گفــت و شــد بلنــد شــادي بــا مــارال. گفــت بلــه و داد تکــان ســر اختیــار بــی
  ؟ کنم درست
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 .میمونم شب:  نوشت هومن براي و گفت اوهومی

 ! کار سر بیاي باید صبح ولی باشه:  نوشت هومن بعد قیدقی

 .خودم میام:  نوشت و زد لبخند

 .هم با بیاید نزدیکه کن هماهنگ نیما با:  نوشت هومن

 .فرستاد و نوشت ایی باشه

 روي را تـابش  لـپ  مـارال  ، شـام  از بعـد .کـرد  کمـک  شـام  کـردن  درسـت  بـراي  مارال به و شد بلند
 بــه کنجکــاوي بــا ایــالر.داد نشــان را اش خــانواده جدیــد و دیمیقــ هــاي عکــس و گذاشــت زمــین

ــرخاله ــوبی زنــدگی بنظــر ، کــرد نگــاه اش پس  حتــی و پــدرش و مــادر کنــار در...داشــت خ
 یـاد ...بـود  شـده  ناراحـت  امـا  باشـد  حسـود  نمیخواسـت ... بـود  نکـرده  حسـش  هرگـز  کـه  مادربزرگی

 ...گرفت دلش...باشد خودش خاله میخواست که عمویی زن خواهر ، اش کودکی

 :  گفت و انداخت ایالر به نگاهی مارال

 ...نداره اخالق!  خوردي مشکل به زنش با حتما...بگو کوروش خونه زندگی از برام _

 .جدیه یکم:  گفت و زد لبخند ایالر

  ؟ نه.دخترش مثل:  گفت و داد تکیه مارال

 ... خوبه هاله نه:  گفت و داد تکان سر ایالر

 : گفت ، کرد گاهشن منتظر مارال

 ...هم عمو ، مهربونه هاله _
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 : گفت و داد باال ابرو مارال

  ؟ چی هومن _

 : زد لب مارال نگاه از فراري ، ریخت فرو دلش

 .االن تا بوده چیز همه من براي...هومن _

 :  گفت و کشید نفسی مارال.گرفت بالشت گوشه به را انکشتش

 .باشین شده وابسته بهم خیلی باید...میدونم _

 :  گفت و زد لبخندي مارال اورد، باال را سرش و داد تکان سر ایالر

 ! ببینمش بیشتر باید _

 کسـی  داشـتن  ، شـد  گـرم  دلـش .فشـرد  را دسـتش  و شـد  خـم  مـارال .زد لبخنـد  زده خجالت ایالر
ــرایش هــایش برداشــت و هــا حــدس و زدگــی ذوق از ، بگویــد بــرایش هــومن از میتوانســت کــه  ب

 حسـی  ، باشـد  عمـویش  خـانواده  زحمـات  نشـناس  نمـک  اینکـه  نـه ...بـود  شـده  شیدلخو بزرگترین
 ....  کند اش تجربه داشت حق انگار که بود

 منظــره از ، فرســتاد بــرایش عکســی هــومن کــه بــود کشــیده دراز مهمــان اتــاق تخــت روي شــب
 .اتاقش بالکن مقابل

  ؟ من بدون ؟ تنها:  نوشت سریع

 گرفـت  اش خنـده .را " ؟ مـن  بـدون  ؟ تنهـا " همـان  ، کـرد  دفـوروار  بـرایش  را خـودش  پیـام  هومن
 :  نوشت. 
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 .بودنم نشه تکراري میخواستم _

 .بوده علت اولین تکرار ما بین:  کرد تایپ هومن

 .بده عکس:  نوشت دوباره هومن ، شد خیره جمالتش به

 .فرستاد را عکس و گرفت باال را گوشی و انداخت طرفی را موهایش

  دیدي؟:  نوشت و داد جلو ناراضی را هایش لب.ننوشت یزيچ هومن دقایقی تا

 .بخیر شب.شی بیدار زود بخواب.اره:  داد جواب

 است یک و قلب استیکر یک

 .فرستاد بوسه یکر

 .کرد خاموش را گوشی اسکرین و فرستاد بخیر شب ناراضی

 

 خوابیــده ییکســاعت و بــود نــیم   و پـنج .کــرد نگــاه ســاعت بــه و شـد  بلنــد تخــت از کشــان خمیـازه 
 قوسـی  و کـش  بـدنش  بـه .میخواسـت  خـواب  فقـط  دلـش  ، بـود  رسـیده  خانـه  بـه  که شرکت از. بود
 .رفت حمام سمت ، شد بلند و داد

 شـده  جـدي  کمـی  پونـه  بـا . نبـود  خبـري  ، کـرد  چـک  را موبـایلش  و نشسـت  تخـت  روي حولـه  با
 بـا ...باشـد  داشـته  او از خبـري  بابـک  نداشـت  دوسـت .بـردارد  پژمـان  بـه  دادنـش  خبر از دست تا بود

 اهـش .کـرد  نگـاه  میـز  روي تقـویم  بـه  شـد   خـم  و رفـت  هـم  در هـایش  اخـم  شدید، درد دل حس
 .  نبود یادش اصال و بود شده شروع اش ماهانه عادت ، امد در
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 ...بگیرد جوشانده یا مسکن راضیه از تا رفت پایین ها پله از پریده رنگی با  و پوشید لباس

  ؟ اومدي کی:  گفت و نشست و کرد سالم متعجب اشپزخانه در هاله دیدن با

 : گفت و گذاشت میز روي را فنجانش هاله

 .بودي خواب.میشه ساعتی نیم _

  ؟ میدي بهم مسکن یه جون راضیه...خیلی بودم خسته:  نالید و داد تکان سر

  داري؟ درد دل:  کشید هم در ابرو راضیه

 .نمیدي گوش ، نخور کنمس میگم صدبار:  زد غر راضیه و داد تکان سر

 خوبی؟:  گفت و برگشت هاله طرف به و زد لبخند

 .نیستم خوب نه:  گفت و داد تکان سر هاله 

 : گفت دوباره هاله ، کرد نگاهش متعجب

 ...ندارم اعتماد بهش دیگه...کنم زندگی باهاش دیگه نمیتونم میکنم حس _

 : گفت و فشرد لب ناراحت ایالر

  ؟ بازم کرده کاري _

 زن یـه  بـا  خاصـی  صـحبت  ممکنـه  هـروز  میکـنم  فکـر  اینکـه  امـا  ، نه که ظاهرا! نه:  گفت ارام هاله
 .میکنه بد حالمو ، بکنه دیگه

 ! بدي زمان باید شاید:  گفت و شد نزدیک کمی
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 :  گفت و اورد باال را سرش هاله

 ...بگم هومن به...میخوام...اصال شه کمرنگ تا نمیگذره ، ایالر زمانه همین مشکلم _

 :  گفت بعد و کرد نگاهش کمی آیالر

 ! میدونه _

  ؟ کجا از:  پرسید و کرد نگاهش تعجب با هاله

 ...بهش نگفتم میدونستم چرا زد غر بهم کلی پیش وقت چند...نمیدونم:  انداخت باال شانه

 میدونی؟؟ تو فهمیده کجا از:  پرسید متعجب دوباره هاله

 .دادم توضیح یکم شبرا من.بخدا نمیدونم:  کرد اخم

 .شد بهتر اینطوري:  گفت و داد تکان سر هاله

 !  زدا من به رو غرش:  خندید ایالر

 : گفت و زد کمرنگی لبخند هاله

 .یکیش اینم حاال ، میزنه غر همیشه که تو به _

  ؟ کجاست عمو زن:  پرسید و کرد تشکر  و گرفت راضیه از را جوشانده لیوان

 .میاد االن ، خالم خونه رفته:  داد جواب هاله

 !  داشت خاله هم خودش ، زد لبخند خاله نام شنیدن با
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ــد هــاي کیســه هــومن.شــد بیشــتر لبخنــدش ، آمــد کــه هــومن ســالم صــداي ــز روي را خری  می
 .خریدم تازه شیرینی:  گفت و گذاشت

 مـال  ، نیسـت  تـو  مـال :  گفـت  و کشـید  را جعبـه  هـومن  کـه  کـرد  دراز دست جعبه سمت به آیالر
 .اینه نقلهف

 : گفت معترض ایالر و خندید هاله

 .نکن اذیت _

 : گفت و داد راضیه دست را جعبه هومن

 . میشی چاق بخوري شیرینی نمیکنی ورزش ، نمیکنم اذیت _

 !!میکنی ورزش تو نه:  زد غر

 .جان هومن نکنش اذیت:  گفت و گذاشت مقابلشان و چید ظرف در شیرینی چند راضیه

 نثـارش  ادبـی  بـی  و خندیـد  هـومن .اورد بیـرون  هـومن  بـراي  را زبـانش  و برداشـت  را شیرینی ایالر
 کرد

 کـه  هـومن  صـداي  بـا .میـزد  چـرت  کاناپـه  روي هـم  بـاز  ، شـام  شـدن  امـاده   و عمـو  زن رسـیدن  تا
 .میکرد درد هم باز دلش ، کرد باز چشم میزد صدا را نامش

 !  میاد خوابت اگه بخواب اتاقت توي برو:  گفت هومن

  ؟ هاله دیگه میمونی شب...میرم اره:  گفت و شد بلند

 ...زمین نخوري:  گفت و شد بلند دنبالش هومن ، داد تکان سر هاله
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 کــه گذاشـت  شـکمش  روي را دسـتش  ، کشـید  تیـر  دوبـاره  دلـش  زیـر .کـرد  نـچ  و کشـید  خمیـازه 
  ؟ شد چی:  پرسید هومن

 .میکنه درد دلم:  گزید لب

  یته؟همیشگ درد دل:  پرسید ارام هومن

  ؟ باال هم تو داري کاري:  پرسید ، رفتند باال ها پله از هم با.داد تکان سر خجالت کمی با

 .گذاشتم جا موبایلمو:  زد لب هومن

 تخـت  لبـه  کنـارش  هـومن .کشـید  دراز تخـت  روي.امـد  دنبـالش  امـا  هـومن  ، شد اتاقش وارد وقتی
  ؟ میکنه درد دلت خیلی:  گفت و نشست

 .میشم خوب:  فتگ و شد جمع خودش در

 ، میکــرد را تجربــه ایــن بــود بــار اولــین ، درامــد حرکــت بــه کمــر روي بلــوزش زیــر هــومن دســت
 لبخنـد .داشـت  دوسـت  را داشـت  مـوردش  در هـومن  کـه  جراتـی  و میشـد  حـس  کـه  هـایی  تفاوت

  ؟ نگفت چیزي هاله:  پرسید حال همان در هومن.زد

 کجـا  از تـو  راسـتی ...میـدونی  گفـتم  کـه  هبگـ  رو سـینا  جریـان  بهـت  میخواست.  چرا:  گفت آهسته
  فهمیدي؟

  ؟ بگه من به میخواست چی براي...شدم پیگیر و کردم شک کارها به:  کرد اخم هومن

 ...سینا از حتما ناراحته:  گفت ، دردش شدن ارام و هومن دست گرماي از لذت غرق

  ؟ شده چیزي مگه چرا: پرسید هومن
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 ...بپرس خودش از بکش زحمت دیگه:  کرد اخم

  ؟ میري کجا:  گفت و کرد باز سریع را چشمانش ایالر ، کشید را دستش هومن

 ! دیگه بپرسم برم:  گفت خندان هومن

 ...بپرس فردا! خوب میمونه شب...میبرد خوابم داشت:  گفت معترض ایالر

 .گفتی تو دیگه نه:  خندید هومن

 ...برو باشه:  گفت و کرد هومن به را پشتش غرغرکنان

 را موهـایش  روي ایـی  بوسـه  و کـرد  حـس  کمـرش  روي دوبـاره  را دسـتش  گرمـی  بعـد  لحظه چند
 ...برد خوابش کی نفهمید...هم

 

 :گفت و اورد باال را هایش دست قرار بی

 ...بهش نگم بارداره گفتم _

 : گفت و کشید سرش به دستی هومن

  ؟ کارا این وت حد در ؟ باهاش کردي دهن به دهن چرا! رفتی چرا میگم اصال من _

 :  گفت و داد جلو پشیمان را هایش لب

 .اخه دیگه شده...شد یهویی نمیخواستم _

 :  گفت و کرد نگاه میشد نزدیکشان که هاله به و داد تکان سر هومن
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 .کنم چیکار نمیدونم دستت از وقتا بعضی واقعا _

 :گفت و کرد حلقه هومن بازوي دور را دستش

 ! نیست گریزي راه هیچ _

 ! میبینه داره هاله نکن:  گفت متعجب ومنه

 .خب ببینه:  گفت امیز شیطنت

 بـه  نگـاهی  هالـه .داد جـواب  را سـالمش  و برگردانـد  هالـه  طـرف  بـه  را سـرش  ایی خنده ته با هومن
 نشستین؟ اینجا چرا:  پرسید هومن به چسبیده هاي دست به توجه بدون و کرد دو هر

 :  گفت و زد هاله براي پلکی ایالر.کرد نگاهش مردد و شد جا به جا کمی هومن

 !  تو نشه سردت.هوا شدن عوض براي _

 : گفت و گرفت نفسی هاله

 ...هومن _

 : گفت سختی به هاله ، اورد باال را سرش هومن

 .انگار...میدونی...سینا با مشکلم _

 :  گفت اخم با و داد تکان سر هومن

 ...جان هاله...میدونم _

 : گفت دوباره هومن ، کرد نگاه بردارش به فشرده بهم هایی لب با و رداو باال را سرش هاله
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 ؟ ازش فهمیدي چی تو _

 : گفت ارام هاله

 بعــد...رو هاشـون  پیـام  دیـدم  ، گوشـیش  سـر  رفـتم  یبـار ...شـبا  ، داشـت  زیـاد   اس ام اس و زنـگ _
ــالر کــه ــدش رفــت ای  چیــزي گفــت ، کــرد صــحبت باهــام ســینا خــود هــم بعــد روز چنــد و...دی

 ...کردم اشتباه میکنم فکر...االن اما...دارم نگه رو بچه خواستم من...نبوده ینشونب

 : گفت و کرد گره هم در را هایش دست هومن

  ؟ میده ادامه داره بازم ؟ چرا _

 رو بچـه ...کـنم  زنـدگی  باهـاش  حـس  ایـن  بـا  نمیتـونم  ولـی ...نمیـدونم ...نه:  زد لب و کرد بغض هاله
 .کرد يکار نمیشه دیگه االن هم

 هیچوقـت  هالـه .گرفـت  را هـایش  دسـت  شـد  خـم  ، هـومن  خوردنـد  سـر  گونه روي که هایش اشک
 هالـه  جـاي  اگـر  کـرد  فکـر .  بـود  شـده  شـکننده  اینطـور  کـه  داشـت  سختی روزهاي ، نمیکرد گریه
 ... میشد دیوانه حتما بود

 : گفت شمرده هومن گرفت ارام هاله که کمی

ـ  هسـت  هم بچه بحث االن جان هاله _  بهـش  نمیتـونی  واقعـا  اگـه  ، خودتـه  بـا  گیـري  تصـمیم  یول
 ...میکنم حمایت تصمیمت از من ، قضیه این با بیاي کنار و بدي فرصت

 هالـه  بعـد  لحظـه  چنـد ...بـود  بـدي  بـرزخ  ، سـوخت  مـی  او بـراي  بـدجور  دلش ، نگفت چیزي هاله
 .نبینمش مدت یه حداقل...کنم فکر میخوام بازم:  گفت و شد بلند
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 ...خودته خونه که هم اینجا ، کن فکر میخواي هروقت تا:  داد انتک سر هومن

 : گفت متفکر هومن رفتنش از بعد.میرود داخل گفت و زد کمرنگی لبخند هاله

 .بزنم حرف هم سینا با باید _

 : گفت هوا بی آیالر

 ...پشیمونه میگه ، زدم من _

ـ  اش خیـره  کـه  هـومن  بـه  و شـد  متوجـه  ، حـرفش  شـدن  خـارج  محض به  هـومن ...کـرد  نگـاه  ودب
 : پرسید

  ؟ زدي حرف هم سینا با _

 : گفت و کشید عقب را خودش کمی

 .ببینتم خواست خودش _

  ؟ سینا خود _

 .خودش.اره:  داد تکان سر تند تند

 : گفت و پیچاند کمی را ایالر گوش و اورد جلو را دستش لحظه یک در هومن

 میکنی؟ میخواي کاري هر خود سر _

 

 : کند رها را ششگو کرد سعی
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 ...نکش هومن آي...دختره برخورد.بودم هاله نگران واقعا _

 :  گفت و شد تر نزدیک هومن

 چــه میـدونی  ببینــه سـینا  بـا  تــورو یکـی !  نکــن کـاري  مشـورت  بــدون مسـائل  ایــن تـوي  آیـالر  _
 .کارهات به لطفا کن فکر ؟ بکنه ممکنه فکرایی

ــت ــت راس ــرا!  میگف ــه چ ــر ب ــودش فک ــیده خ ــود نرس ــدر ؟ ب ــر اینق ــه درگی ــاراحتی و هال  اش ن
 ... نیوفتاده موردي بی اتفاق کرد شکر خدارا و گرفت دندان به را لبش...بود

 اش راضـی  لبخنـد  و هـومن  بـه  زده شـگفت  و پریـد  جـا  از گوشـش  کنـار  هـومن  ناگهـانی  بوسـه  با
 : گفت و شد بلند هومن.کرد نگاه

 ...میخواي اگه بریم پاشو! میشی خوشمزه ، خودت با میکنی فکر _

 چکارهـا .کـرد  تنـد  قـدم  سـاختمان  طـرف  بـه  و شـد  بلنـد  پاچـه  دسـت  ، بوسـه  جـاي  از شـده  گرم
ــت!  هــومن میکــرد ــی نمیگف ــد کس ــی از و کشــید نفســی ؟ میبین  را شــالش و پــالتو جالباس

 کمتــر اش دلســردي و غــم ان ، بــود عــالی حســش.بــرود کــاوه دیــدن میخواســت امــروز. برداشــت
 بتواننـد  و شـود  مـرخص  کـاوه  بشـود  روزي شـاید  اصـال  ، بزننـد  حـرف  یشـتر ب داشت امید. بود شده

 ...بگذرانند وقت هم با

 .بیام دارم دوست منم:  گفت و شد ظاهر کنارش هاله که رفت در سمت و زد شادي لبخند

 :  گفت و شد مضاعف اش شادي

 ! بریم بیا خب _
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 .شد همراهش و پوشید لباس حرف بی هاله

 تــنش بــه همیشــه مثــل ســردي بــاد ، شــدند اسایشــگاه درخــت پــر و یعوســ محوطــه وارد وقتــی
 .کرد تر تند را هایش قدم.انداخت لرزش و پیچید

 ، اورد بـاال  را سـرش  دیـدنش  بـا  کـاوه .داد سـالم  و کـرد  بـاز  را در لبخنـد  بـا  رسـید  که کاوه اتاق به
ــه قلــبش.زد لبخنــد ــو ، گرفــت تپیــدن ب ــاره و نشســت کنــارش و رفــت تــر جل  از ردکــ ســالم دوب
  بابا؟ خوبی:  پرسید.کرد نگاهش خیره ، داد را جوابش کاوه.ذوقش

  خوبی؟ تو.خوبم:  گفت اهسته کاوه

 : کفت هیجان با و گذاشت کاوه دست روي و کرد دراز را هایش دست

 .ببیننت اومدن هم هاله و هومن...ام عالی _

  ؟ خوشحالی : گفت و کشید دخترش کوچک دست روي را دستش و داد تکان سر کاوه

 .بابا اره:  گفت و گرفت بغضش

  ؟ میدونی!  ایالرم من:  پرسید تردید با بعد

 .میدونم:  داد تکان سر ارام کاوه

  ؟ ها بچه بیان:  گفت و داد پدرش دست به بیشتري فشار ، کرد پاك نرسیده را اشکش

 و میـزد  حـرف  ولـی  ، بـود  همیشـه  از تـر  پریـده  رنـگ  پـدرش  اینکـه  بـا .داد تکـان  سـر  هم باز کاوه
 ! لبخند



یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

410 
 

 همـانطور  بودنشـان  مـدت  تمـام  در و زد لبخنـد  هـم  انهـا  بـه  کـاوه  ، برگشـت  هـومن  و هالـه  همراه
 درمـان  شـاید  ، کـرد  روشـن  را قلـبش  نـور  ماننـد  امیـد .بـود  شـده  عـوض  انگـار  اصال... کرد نگاهشان

 کـافی  انـدازه  بـه  ، بدهـد  دسـت  از را لحظـات  اسـت .نمـیخ ...باشـند  هـم  بـا  میتوانستند شاید! میشد
 .هم از بودند مانده دور

 .بزنم حرف باهات میخوام:  زد لب هومن به رو کاوه ، کرد خداحافظی هاله وقتی

 بیــرون و کـرد  خـداحافظی  بخشـش  اطمینـان  زدن پلـک  بــا و کـرد  نگـاه  هـومن  بـه  ، کـرد  تعجـب 
 آهســته ، امــد مــی گنــگ بنظــر هنــوز هالــه ، ایســتادند منتظــر هالــه بــا ســاختمان در کنــار.رفــت
 : گفت

 .نباشه خوبی این به...عمو حال میکردم فکر من _

 ...بنظرم شده عوض خیلی...اینطوره هفته دو این:  گفت و خندید

 .هم همینطوري دلگیره خیلی اینجا فضاي...واقعا امیدوارم:  داد تکان سر هاله

 بنظـر  خوشـحال  و بـود  سـرحال  اش چهـره .امـد  هـومن  دقـایقی  از بعـد  و را هالـه  حـرف  کرد تایید
  ؟ گفت بهت چی:  پرسید و بگیرد را اش کنجکاوي جلوي نتوانست ماشین تا.رسید می

 .بود خصوصی:  گفت و کرد تصنعی اخمی هومن

 .دیگه  بگو...نشو لوس:  زد بازویش به

 .بدونه علتشو میخواست ، دیدنش نرفته هفته این ، پرسید بابا مورد در:  گفت و افتاد راه

 : گفت و برگشت هاله سمت عقب به زده هیجان



یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

411 
 

 ...سارا میگفت همیشه! شناخت منو امروز اصال...بخدا شده عوض! ببین _

 هالـه  بـه  و کشـید  عقـب  خجالـت  بـا .کـرد  نـوازش  را اش گونـه  آرام و کـرد  نگـاهش  مهربـان  هومن
 ...کرد اشاره

 بــود خوشــبخت...را هــایش روز داشــت دوســت واقعــا.  عمیــق لبخنــدي بــا داد تکیــه بعــد
ــه...نگــارا ــود شــده پــدرش دختــر ، هــا ســال از بعــد حتــی و داشــت عشــق ، داشــت خال  کســی.ب

 صــداي شــنیدن هــروز ، او بــراي...شــود دار پــدر میخواســت یکبــاره انگــار ، نمیدانســت را حســش
ــاوه ــبختی ک ــود خوش ــروز ، ب ــدنش ه ــر ، دی ــار س ــنش ک ــی و رفت ــم حت ــر و اخ ــدود و تش  مح

ــول داشــت دوســت...کــردنش ــو پ  داشــته خواســتگار داشــت دوســت ، بگیــرد او از را اش جیبــی ت
 ...ببیند را اخمش و باشد

 ...بود نمانده خانواده نداشتن و داشتن برزخ در اینطور کسی ، نمیدانست را حالش کسی

 ...باالخره شود تمام میخواست انگار اما

 داشـت  تدوسـ  را هـوا  ایـن .بزننـد  جوانـه  میخواسـتند  بـود  گیـاه  و گل چه هر ، بود شده ماه اسفند
 .بود تولدش روز اسفند دوم ، داشتن بهار بوي از غیر ، میکرد اش زده ذوق ماه این ،

 ، نفــره دو یکبــار.میکـرد  ویــژه را تولـدش  ســال هــر هـومن  ، زد خــودش بـراي  نامحسوســی لبخنـد 
 اب دلــش در قنــد بکنــد میخواهــد کــاري چــه اینکــه حــدس از...غافلگیرانــه یکبــار مهمــانی یکبــار
 .بود اماده احتمالی اتفاق هر براي رسید می خودش به را بعدش و قبل از زرو دو... میشد

 مـوچین  زن. کـرد  نگـاه  ارایشـگاه  اینـه  در خـودش  بـه  و برداشـت  صـندلی  خوابیـده  پشتی را سرش
  داري؟ دوست ؟ خوبه:  گفت دست به
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 .بهار مرسی:  گفت و زد لبخند راضی

  ؟ کنم رنگ ابروهاتم:  پرسید بهار

 .نشه هم تیره ، نشه روشن خیلی:  گفت مردد

 .میدونم:  زد چشمک بهار

 ، کنـد  رنـگ  را موهـایش  بـود  قـرار  اگـر .کـرد  نگـاه  عیـد  بـراي  نوسـازي  حـال  در هاي زن به منتظر
 ...خوشرنگ هاي طالیی این از میکرد هایالیت

 رنـگ  را ابروهـایش  بهـار  وقتـی ...جدیـد  زنـدگی  جدیـد،  رنـگ  ، امـروز  امـد  مـی  خوشش مو رنگ از
  ؟ بنظرت میاد بهم موهامو کنم رنگی چه:  پرسید ردمیک

  ؟ کردي رنگ هوس:  گفت و داد ها چشم به ابرویش روي از را نگاهش بهار

 ذوقــت تــو زیـاد  کــه بزنـی  خوشــرنگ ایـی  قهــوه یـه  میتــونی:  گفـت  دوبــاره بهـار  ، داد تکــان سـر 
  ؟ واقعا حاال میخواي...اولته دفعه نخوره

ــه وقتــی  هــاي الیــت ، هــیچ کــه رنــگ را موهــایش.بــود مــردد کمــی ، رفــت مــی خانــه ســمت ب
 بـاز  داشـت  دوستشـان  ، ایـی  قهـوه  از تـر  روشـن  کمـی  هـایی  تکـه ...بود اورده در میانشان کمرنگی

 .بود کرده قرارش بی هومن نظر هیجان حاال و بود زده پررنگی رژ بهار تاکید به.هم

  ؟ بله:  ادد جواب و کشید بیرونش کیفش از ، موبایلش زنگ صداي با

  کجایی؟:  پرسید و کرد سالم هومن

 .خونه نزدیک:  داد جواب
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 .بزنیم گشتی یه بریم ها بچه با بیا زود:  گفت هومن

ــاز در و زد را زنــگ وقتــی. کــرد قطــع و گفــت ایــی باشــه  را موههــا از کمــی کــرد ســعی ، شــد ب
 بــاز کــه را ســاختمان در.افتـاد  راه خانــه ســمت بــه و کـرد  مرتــب را بلندشــان انتهــاي و داد بیـرون 

 .جان ایالر سالم:  گفت و شد ظاهر مقابلش راضیه ، کرد

  ؟ کجان ها بچه:  پرسید  و کرد سالم

 :گفت و گذاشت جالباسی روي را پالتویش راضیه

 .نیومدن بقیه هنوز ، نشیمن _

 : گفت و کرد پذیرایی تاریک نیمه فضاي به نگاهی

 ...بیا زود گفت که هومن _

 .نمیدونم:  انداخت باال هشان راضیه

 نمـی  کسـی  صـحبت  صـداي ! نفهمیـده  را تغییـرش  راضـیه  کـرد  فکـر  و افتـاد  راه نشیمن سمت به
 و دسـت  و نیمـا  بلنـد  فریـاد  بـا  کـه  رفـت  جلـوتر .نبـود  چراغـی  ، دیـوار  کنـار  آباژور نور از غیر و امد

 ...مارال و شایان و کرد نگاه خانواده جمعیت به مبهوت...زد خشکش جا در موزیک و جیغ

 گردانـد  چشـم  هـومن  دنبـال  بـه  ، خندیـد  و گذاشـت  صـورتش  روي دسـت  کـه  بودند ایستاده همه
 ...نفهمیدم بازم:  گفت خندان و

 :  گفت و کشیدش جلو و گذاشت اش شانه روي دست و امد جلوتر نیما

 ...نداره تعجبی _
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 و افتـاد  هـومن  بـه  انتهـا  در چشـمش  ، داد هلـش  بیشـتر  نیمـا  و جلـو  بـه  شـد  کشـیده  قـدم  چند
 اسـمانی  ابـی  پلیـور  بـا  ، بلنـد  قـد  مـرد ...رفـت  لـبش  روي از لبخنـد  و اش کناري مرد و ، زد لبخند

 همــان زده بهـت ...نمیدانســت خـودش  و بــود ارزویـش  انگـار  کــه مـردي  ، ســفید مردانـه  پیـراهن  و
 !بابا:  زد لب و ایستاد جا

 

 امـده  چطـور  ؟ میکـرد  چـه  اینجـا ! بـود ن واقعـی  اصـال .  داشـت  لبخنـد  ولـی  بود خسته بنظرش کاوه
 اش خنـده  بغـض  میـان  در ، اسـت  شـده  شـوکه  میـداد  توضـیح  بلنـد  کـه  نیما صداي با ؟ اصال بود

 کـاوه  هـاي  دسـت . انـداخت  پـدرش  اغـوش  بـه  را خـودش  و کـرد  طـی  را مانـده  قـدم  چنـد .گرفت
 رقصـان  يهـا  سـتاره  و افتـاد  هـومن  بـه  نگـاهش  ، کـاوه  بازوهـاي  میـان  از.  شـدند  جمع تنش دور

 ...نش چشما

 . ..بود هومن ، چیزي هر اخر هم باز.  بود شده غافلگیر هم باز

 کـه  بـود  ایـن  مهـم  امـا .اش خسـته  و سـرد  نگـاه  و شـد  خیـره  پـدرش  به اشپزخانه شلوغی درون از
 ...بود کنارش تولدش سالها از بعد بود، اینجا

 .دل ته از ، زد بخندل عمیق و برگشت عقب به ، شد جا به جا اش شانه روي موي دسته

  ؟ کردي رنگشون:  گفت و کرد نگاه صورتش به هومن

  ؟ نیست قشنگ:  پرسید نگران

 :  گفت و داد موها به را نگاهش دوباره هومن

 .اومد خوشم من.میاد بهت خیلی _



یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

415 
 

 :  گفت و موهایش میان کشید دست اختیار بی

 ...شدم خوشحال چقدر بفهمی  بگم چی نمیدونم...مرسی _

 : گفت و  زد اش شانه روي مهربانی با ومنه

 ...بگی چیزي نیست الزم _

 و انـداخت  ایـالر  بـه  نگـاهی  مـارال .  داد تکیـه  کابینـت  بـه  دوبـاره  هـومن  ، مـارال  شـدن  نزدیک با
 : گفت

 .شد تنوع.کردي رنگ موهاتو کردي خوبی کار _

 .مرسی:  گفت خوشحالی با

 : گفت هومن به رو لبخندش حفظ با مارال

 .ممنونم...امشب کشیدي زحمت ایالر براي واقعا _

 : گفت و شد جدي هومن صورت

 .نیست من براي ایالر جانب از زحمتی نه مگه...اومدید شما ممنونم من _

 سـمت  بـه  هـومن  رفـتن  بـا  ، داد تکـان  سـر  متفکرانـه  لبخنـدي  تـه  و بـراق  هـایی  چشـم  بـا  مارال
 ! نیست انتظار از دور ، بشی قشمعاش ، کارهاش این با واال:  گفت و شد خم ایالر

 ...خاله میگین چی:  خندید و کشید خجالت ایالر

 .نزد حرفی و انداخت باال ابرویی مارال
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 گفـت  ارام و شـد  نزدیـک  پـدرش  بـه  ایـالر  رفتنـد  هـا  مهمـان  کـه  شب اخر ، نکردند باز را ها هدیه
: 

  بابا؟ کنی استراحت بري میخواي _

 رو بــاال اتــاق یــه همــون:  گفــت و گرفــت قــرار کنارشــان کــوروش.داد تکــان ســر مظلومانــه  کــاوه
 .جان ایالر کردیم اماده براش

 دغدغـه  کمتـرین  شـب  ان انگـار  همـه  ، میدرخشـید  صـورتش  عمـو  ، داد تکـان  سـر  خوشحال ایالر
 ...نبود سینا اینکه با هاله حتی!  عمو زن حتی ذاشتند را

ـ  هـا  پلـه  از سـکوت  در هـم  با و گرفت را پدرش دست  ، نشسـت  تخـت  روي کـاوه  وقتـی .رفتنـد  االب
 :  پرسید

 .سرت باالي هست اینجا هم اب ؟ نداري الزم چیزي _

 : گفت و نشست تخت روي کنارش ، نزند را حرفش نیامد دلش.گفت ارامی نه کاوه

 ...کادو بهترین ، بود تولدم بهترین.بابا اومدي مرسی _

 ...رفت یادم...کادو گفتی:  گفت و زد لبخند کاوه

 و شـد  اش خیـره  کمـی .کشـید  بیـرون  را کـوچکی  جعبـه  و بـرد  فـرو  شـلوارش  جیـب  در را دستش
 : گفت

 میگفــت خریدشــون از میخندیــد و میکــرد ذوق...اومــد مــی بــرف...بــازار از...خریــدیمش...روز یــه _
 . اما نداشتن فرق...دارن فرق
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 و پیچیدنـد  در دور وهکـا  انگشـتان  ، قـدیمی  زرشـکی  جعبـه  و میکـرد  نگـاه  کـاوه  بـه  مبهـوت  ایالر
 بـرق  بـا  بودنـد  سـاده ...بزرگتـر  کمـی  یکـی  و کوچیـک  یکـی  ، بـود  رنـگ  طالیـی  حلقـه  دو...شد باز

 .بود گذشته میانشان از که زنجیري و رویشان نگینی تک

 گرفـت  ایـالر  طـرف  بـه  و کـرد  نگاهشـان  هـم  بـاز .شـدند  معلـق  هـا  حلقه و گرفت را زنجیر سر کاوه
 : گفت و

 .مبارك تولدت.  ام از یادگاري یه _

 قلـبش  ، براقیشـان  بـه  خیـره  ، کـرد  رهایشـان  نگـاه  اخـرین  بـا  کـاوه  و اورد باال را دستش کف ایالر
 خنـده  تصـور  ، میـزد  بـرق  انگشـتر  وقتـی  مـادرش  انگشـت  تصـور ...شد پر شادي  و اندوه از همزمان

ــدگارش ــور...مان ــدري تص ــه پ ــدگی روزي ک ــرد زن ــاي میک ــرور ج ــاطرات م ــودش، و خ ــان خ  می
 . نبود سخت برایش...نهاا

 بغـض ...داد تکیـه  اش شـانه  بـه  را سـرش  ، بوسـید  را کـاوه  گونـه  شـد  خـم   و کـرد  جمـع  را مشتش
 کـه  تنهـایی  بـه  پـدرش  دیـدن  ، در کنـار .  گفـت  بخیـر  شـب   و شـد  بلند ، اورد فشار گلویش به که
 .فشرد را دلش میفرستاد پتو زیر را پاهایش ارام

 ...کرد اره را هایش اشک  و بست را در

 نـدارد  اهمیتـی  ، بیاندازنـد  شـانه  بـه  را پتـو  یـک  سـر  دو ، هـا  شـب  باید ، مادرها و پدر همه انگار "
 ...فقط نباشند تنها ، اشتی یا قهر

 میسـازند  لبخنـد  تـرکیبش  از و میچیننـد  هـم  کنـار  هـا  شـب  را بـودن  هـم  بـا  تصویرهاي ، ها بچه
 ...هاشان لب روي
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 ".. اند ندیده خوبی چیزهاي ، دارد ایراد لبخندشان که هایی بچه ان

 را خانـه  راضـیه  کمـک  تـا  ، نفهمـد  را سـختش  حـال  و حـس  ایـن  کسـی  تـا  بزند لبخند کرد سعی
 راهــرو در ، گفتنــد بخیــر شــب همــه بــه عمــویش زن و عمــو.کشــید طــول ســاعتی کردنــد مرتــب

 و بوســید را عمــویش شــاداب صــورت و عمــو زن ســرد گونــه ، رســید بهشــان پــذیرایی بــه منتهــی
 هــم انهــا زنــدگی ، طــوالنی ســال چنــد ، هــیچ کــه امشــب ، بودنــد کشــیده زحمــت.کــرد تشــکر

 .نبود مهم زیاد نداشتنشان و داشتن اکراه ، بودند کرده حمایتش.بود شده غیرعادي

 کــه هــومن بــه راضــیه. گفــت بخیــر شــب و شــد بلنــد خوابیــدن بــراي هــم هالــه شــایان رفــتن بــا
 .هم تو برو ایالر.شدین خسته.جان هومن بخواب برو:  گفت کشید می خمیازه

 و بـرد  جیـبش  میـان  دسـت  ، میرفتنـد  بـاال  هـا  پلـه  از وقتـی . شـدند  بلنـد  حـرف  ایـن  منتظر هردو
  نیاوردي؟ کادوهاتو:  گفت هومن...کرد لمس را ها حلقه

 ...رفت یادم:  گفت گیج

 .کنیم ونبازش اتاقت بریم:  گفت و برگشت ها کادو با بعد لحظه چند و برگشت هومن

 را همـه ...دادنـد  نظـري  کـدام  هـر  و کـرد  بـاز  یکـی  یکـی . بسـت  را در و شـدند  وارد ، داد تکـان  سر
ــت ــت دوس ــه از.داش ــی هم ــحال چ ــود خوش ــی ، ب ــادوي حت ــدادن ک ــومن ن ــاراحتش ه ــرده ن  نک

 بـه  داد تکیـه ...نداشـت  سـراغ  تـر  بـاارزش  چیـزي  کـاوه  اوردن از و بـود  او بـا  اینهـا  همـه  تدارك...بود
 .کشیدي زحمت خیلی:  گفت و هومن پاي کنار تتخ پایین

 ! نیستی انگار که بودنته خوشحال مهم:  گفت و  شد خم جلو به هومن
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 نکنــد بغــض کــرد ســعی و انــداخت زیــر را ســرش دوبــاره ، کــرد نگــاهش و برگشــت ســمتش بــه
 : دوباره

 ...داد کادو بهم...بخوابونم بابارو رفتم _

 ؟ کرده راحتتنا چی براي بابات دادن کادو خب _

 :  گفت و گرفت باال و کشید بیرون را ها حلقه و زنجیر و برد جیب به را دستش

 .مامانم و خودش حلقه...کادوش بود این _

 : کرد زمزمه و گرفت را زنجیر هومن

 .بده اینو میخواسته...بخرم زنجیر براش گفت _

 : گفت و د نکن گریه شب این حداقل تا داد فرو را دهانش اب

 ...خیلی سوخت دلم میکرد نگاهش یطوري...هومن بدتش اومد نمی دلش _

 و خندیــد نــرم.گذاشــت پــایش روي و کــرد بلنــد را ایــالر حــرف بــی و نشســت زمــین روي هــومن
 : گفت

 ...عاشقیش و عشق این با برده مرده چی هر ابروي عمو _

 :  گفت لبخند با هومن.کشید باال را اش بینی ایالر

  ؟ چته تو حاال _

 : گفت و گرفت بازي به را هاش ناخن کنار
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 ...تنهاست میسوزه دلم _

 :  گفت و کشید نفسی هومن

  همـدیگرو  اینقـدر  یعنـی ...ایـالر  نـداره  اهمیـت  اینقـدر  براشـون  حلقشـون  ، مـن  خود مامان و بابا _
ــوي نداشــتن دوســت ــدر کــه ســال اینهمــه ت ــادر و پ ــو م ــوي ، ت  ارزش...داشــتن کــم مــدت اون ت
 بـی  بـا  ولـی  زنـدگی  عمـر  یـه  نـه  کـن  زنـدگی  دلـت  بـا  سـال  چنـد ...کمیت نه یفیتشهک به زندگی

 ...حوصلگی

  ؟ داري قبول ؟ چی تو...دارم قبول من:  گفت و اورد باال را سرش

 : گفت و شد رد موهایش میان از هومن دست

 .باشم داشته قبول کردي یکاري تو _

 : گفت و شد باز لبخند به هایش لب

 .میکنم کارو همون بازم من ، بشه تکرار شب اون سالم هزار _

 :  گفت و کرد ارامی خنده هومن

 .میکنی خوبی کار _

 نیــتش متوجــه یعنــی کــه طــوري ، کــرد گــل شــیطنتش ، بوســیدنش بــراي شــد خــم کمــی بعــد
 :  گفت و گرفت باال را پدرش زنجیر ، نشده

  ؟ برام میبندي _
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ــتقیم ــه مس ــومن ب ــاه ه ــرد نگ ــایش روي از ، نک ــر پ ــورد س ــابلش و خ ــه ، مق ــت ب ــت پش  و نشس
 سـینه  روي هـا  حلقـه  گـرفتن  قـرار  بـا .  بسـت  را زنجیـر   و گرفـت  نفسـی  هومن.زد کنار را موهایش

 ...کرد پیدا بهتري حس ، قلب نزدیک ، اش

 شــده گــرد هــاي چشــم بــا...گذشــت تــنش از بــرق مثــل ، گــردنش روي هــومن هــاي لــب تمــاس
 طــرف  دو از هــومن هــاي دســت و بازگشــتند دنشگــر روي موهــا بعــد ، کــرد حــس را دوم بوســه

 موهــات:  گفــت ارام هــومن اغوشــش میــان. شــد کشــیده عقــب بــه و شــدند حلقــه شــکمش دور
 ...اینکارهات از قبل بپرسی منم نظر نیست بد اما...شد  قشنگ

 .که میدونی.ام سرکشی دختر من:  گفت و خندید

 .دارم دوست سرکش دختر:  کرد زمزمه گوشش کنار

  ؟ دیگه رو من فقط:  کرد اخم

 .رو تو فقط:  خندید

 : گفت و کشید هومن دست روي را انگشتش

 ...بخواي منو...هم تو روز یه نمیکردم فکر هیچوقت من _

 موقــع اون.خواســتمت همیشــه مـن :  شــد پــرت کمــی حواسـش  ، کــرد نــوازش را شــکمش هـومن 
 ...دیگه مدل یه االن مدل یه

 : گفت استرس با و برگشت کمی

  ؟ چی بفهمه کسی اگه _
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 :  گفت و کرد اخم هومن

 .دیگه فهمیده خب _

  ؟ چی یعنی:  گفت ناراحت

 برنـاممون  بگـیم  و جلوشـون  بشـینیم  بایـد . بشـیم  تـر  جـدي  بایـد  ، بدونـه  کسـی  اگـر  ایالر ببین _
 ...نمیشه االن نمیدونم...  داري درس هنوز تو...چیه

 دوسـت  مـا؟  هسـتیم  چـی  االن اصـال . .. هـا  بـود  ونـه به اخـر  دیگـه  داري درس هنوز تو:  گفت دلخور
  معشوق؟؟ و عاشق ؟ دختر دوست و پسر

 :  گفت و کرد ایی خنده هومن

  ؟ دختر اسمی دنبال چرا!  چیه معشوق و عاشق _

 ، کشــید عقــب و کــرد مکــث کمــی ، بوســید را هــومن هــاي لــب و شــد خــم ناگهــانی و اخــم بــا
  ؟ ندارن اسم اینها:  کرد زمزمه

ــم ــاي چش ــک ه ــده باری ــومن ش ــره ه ــد اش خی ــل ، ش ــودش مث ــاره خ ــت یکب ــرش دور دس  کم
 را هـا  دسـت .  کـرد  برخـورد  زمـین  بـا  ایـالر  کمـر  کـه  انقـدر  ، را خـودش  کشـید   جلو به و انداخت

 اسـمی :  کـرد  زمزمـه  گوشـش  کنـار  و بوسـید  را هـا  لـب  نـرم  امـد  پایین و گذاشت سرش طرف  دو
 ...ایالر نمیکنم پیدا تو به حسم براي

 د و زد زیبایی لیخند ایالر
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 چانـه  ، را فکـش  اسـتخوان  و بوسـید  را بناگوشـش  دیگـر  بـار  هـومن  ، کشـید  بـاال  به را هایش ست
 هـاي  لـب  و اورد بـاال  را سـرش  ، کشـید  بینـی  بـه  را هـومن  مردانـه  و بـو  خـوش  عطـر  بوي...را اش

 حـس  بـا  امیختـه  ، تـر  گیـر  نفـس ...هایشـان  لـب  پیچیـد  بهـم  تـر  عمیـق  اینبـار  ، بوسـید  را هومن
ــاي ــد ه ــی و جدی ــناك کم ــا...ترس ــذت ام ــن ل ــه ای ــا بوس ــر ، ه ــر ه ــطربانه تفک ــی مض  دور را ای
 بـه  سـرش  میـان  کـه  خواهشـی ...بوسـه  و گـردن  بـازي  بـاز  و شـد  کشیده کمی پایینش لب...میکرد
 ...میکرد اصرار ها بوسه شدن بیشتر

 را نفسـش ...ترقـوه  واناسـتخ  روي تـا  شـدند  کشـیده  بیشـتري  جسـارت  بـا  بـار  ایـن  هومن هاي لب
ــوزش یقــه ، کــرد حــبس ــاز بیشــتر بل  ، فرســتاد کمــرش زیــر را هــایش دســت هــومن...نمیشــد ب

ــوازش را پوســتش ــرد ن ــد و ک ــاري چن ــاي بوســه ب ــرار را گــردن ه ــرد تک ــار و ک  را تصــمیمش انگ
 بـه  رضـایت  راحتـی  بـه  اش بسـته  یقـه  و بلنـدش  هـاي  اسـتین  ، گـردن  تا داد باال را بلوز که گرفت
 چهـره  ببینـد  نمیتوانـد  بهتـر  چـه  کـه  کـرد  فکـر  ، هـایش  چشـم  روي بلوزي با...ندادند امدن بیرون

 االن اینکــه و کــرد فکــر زیــرش لبــاس بــه...بــود نمــایش معــرض در تــنش اینطــور وقتــی را هـومن 
 ...دیده را تنش هاي ممنوعه هومن

 روي بعـدي  هبوسـ  ، رفـت  بـاال  اختیـار  بـی  بـدنش  ، خـورد  نـافش  نزدیـک  جـایی  به که بوسه اولین
 ...اش سینه باالي بعدي ، دندهایش

 بیـرون  سـرش  از کامـل  بلـوز ...شـد  رهـا  بعـد  و شـد  بنـد  زیـرش  لبـاس  میـان  بـه   هـومن  انگشتان
 هـومن . بـود  شـده  اش خیـره  محبـت  بـا  کـه  کـرد  نگـاه  هـومن  بـه  اشـفته  موهـایی  با و شد کشیده

 :  گفت و بوسید را هایش پلک بار چند

 ...ایالر ، عزیزم _
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 : پرسید دلخور.  بوسید را موهایش و کشید اغوشش در لباس بدون ورهمانط

  ؟ بازم شد چی _

 :  گفت همانطور هومن

 ...عزیزم نمیشه _

 :  گفت و گرفت فاصله کمی

 ...نصفه اینطوري...نمیفهمم من _

 : گفت شمرده و کشید نفس هومن

  ؟ اینطوري ؟ اینجا ؟ میخواي اینو!  چیه میدونی رو کاملش _

 ؟ میخواست چه واقعا.  کرد فکر تر درست ، گرفت ارام کمی هیجان از ذهنش ، کرد رفک

 : کرد نوازش را موهایش هومن

 ..  .باشه اینطور نمیخوام...ام ارده بی ، نیستم خودم تو کنار من ، ایالر داري فرق تو _

  داري؟ دوستم:  گفت و کذاشت هومن صورت کنار و اورد باال را دستش ایالر

 .دارم دوستت:  زد لب و شدند دوخته هایش چشم به هومن روشن نیمه هاي مچش

 : گفت و کشید خیالش راحتی بابت از نفسی

  ؟ میخوابی جا همین _
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ــومن ــر ه ــان س ــد ، داد تک ــت بلن ــو و بالش ــت روي پت ــت را تخ ــان روي و برداش ــید خودش  ، کش
 .برد خوابش ، باید که کسی اغوش میان ، فرش روي جا همان

 

 مـی  بنظـر  بخـش  لـذت  چیـز  همـه  انگـار  بـود  شـاد  دلـش  ، خنـک  و نـم  نـم  ولـی  بود باران هم باز
ــید ــب.رس ــا ش ــا ه ــاوه ب ــومن و ک ــد ه ــاعتی چن ــالکن روي س ــاق ب ــومن ات ــتند، ه ــاي مینشس  چ

 هــیچ بــرایش.میخندیــد هــومن و میــزد لبخنــد کــاوه و میــزد حــرف خــودش بیشــتر ، میخوردنــد
 میخوردنـد  سـر  هـم  سـر  پشـت  هـایش  اشـک  ، امـا  اهـ  شـب  ، دیگـر  نبود اور عذاب عادي غیر چیز
ــر و بالشــت روي ــرد فک ــر کــاش اي میک ــه ره خــودش زودت ــدرش ب ــک پ ــرد نزدی ــاش اي ، میک  ک

 ...نمیگذراند سرزنش و نفرت در را سال اینهمه

 دوبــاره صــداي...نکــرد پیــدا و برگردانــد هــومن ماشــین دنبــال را ســرش ، ماشــین بــوق صــداي بــا
ــد رنگــی ســفید شــش و دویســت فرمــان پشــت را هــومن و کــرد اش عصــبی بــوق ــرویش.دی  از اب

 : پرسید و کرد سالم.  شد سوار و رفت باال تعجب

  ؟ کیه ماشین _

  ؟ دانشگاه و درس از خبر چه ؟ خوبی.بابا برسی بذار:  گفت و خندید هومن

  ؟ کیه مال.نوئه چقدرم:  گفت و کشید عمیقی نفس

 :  گفت و کرد اخم شوخی به هومن

 ! پرسیدما سوال ازت _

 . دیگه بگو خوب:  گفت معترض
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 .بهت میگم:  زد لبخند هومن

 را ریشــش تـه ...گذرانــد نظـر  از را جـذابش  و داشــتنی دوسـت  رخ نـیم  و هــومن سـمت  و داد تکیـه 
 دوسـت  هـم  مـدل  ان امـا ...میرسـید  بنظـر  تـر  سـن  کـم  میکـرد  اصـالح  کامـل  وقتی داشت دوست

 خـوش  زاویـه  ایـن  از اش اسـتخوانی  چانـه  و بـود  کـرده  جکـ  را کوتـاهش  نسـبتا  موهاي.بود داشتنی
 ، برگردانـد  را سـرش  وقتـی  ، مشـکی  شـلوار  و بـود  پوشـیده  خاکسـتري  گـرد  یقـه  بلوز...بود ترکیب

 .مهربانش روشن نگاه براي رفت ضعف دلش

  ؟ میکنی نگاه چیو:  گفت و زد کجی لبخند هومن

 .تورو:  گفت و گذاشت اش شانه روي را سرش و کشید سمتش را خودش

 .عزیزم مردم میبینن:  گفت ارام هومن

  ؟ میریم کجا:  پرسید و نداد اهمیتی

 .کنی مهمونم تو رستوران یه میریم _

 :  گفت و کرد بلند را سرش تعجب با

  ؟ چی براي دقیقا _

 .عسلم تولدت براي _

 .کنم چیکار دیگه باشه:  گفت میل بی و گفت اهانی

 خـودش  روي بـه  هـومن  کـه  بـود  گرفتـه  اش خنـده  و کـرد  حسـاب  رایـال  را رسـتوران  صورتحساب
 :  پرسید جدید ماشین در نشستن با هم باز...اورد نمی
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 ؟؟ کو خودت ماشین.اخه چیه این بگو خب _

 .خریدم اینو فروختم:  گفت و افتاد راه هومن

 .بخدا لوسی خیلی:  گفت معترض

 :  گفت و شد خم سمتش هومن

 .گمب بهت تا بده بوس یه _

 کـرد  فرامـوش  ، لـبش  رو کوتـاه  بوسـه  بـا  و شـد  خـم  سـمتش  بـه  هـومن  حـرف  شنیدن از مشتاق
 ...را هومن وعده

 : گفت و رفت پدرش سمت ذهنش

  ؟ داره مرخصی کی تا بابا _

 :  گفت و کشید نفسی هومن

 بیـاریمش  تونسـتیم  شـاید  بهتـره  خیلـی  حـالش .تـو  نبـاش  هـا  چیـز  ایـن  نگـران  هسـت،  عیـد  تا _
 .خونه

 ...میشه خوب خیلی ؟ اقعاو _

 .میذاري حالش روي خوبی تاثیر خیلی تو.بگذرون وقت باهاش:  گغت و داد تکان سر هومن

 .همیشه مثل ، میفهمید را حسش.گرفت را دستش هومن.نزد حرفی و داد تکان سر
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 بقیـه  و نیمـا  بـه  و افتـاد  راه جلـوتر .بودنـد  نشسـته  بـالکن  روي همـه  ، شـدند  خانه حیاط وارد وقتی
 .ها اینجایی کال تو:  کفت و کرد سالم

  ؟ هومن نمیدونه:  گفت و کرد نگاه هومن به بعد و کرد نگاهش دقت با نیما

 .کرد مهمونم شام.هنوز نه:  گفت خنده با هومن.برگشت عقب به و کرد تعجب

 .هستی کی دیگه تو عجب:  گفت و خندید نیما

  ؟ میگین چی:  گفت گیج

 .نکنید تشاذی:  گفت خنده با عمو

 :  گفت و گرفت سمتش به را سوئیچ هومن که برگشت هومن سمت دوباره

 .عزیزم مبارك تولدت.شد اماده دیر یکم شرمنده _

 . گذاشت دهانش روي دست هیجان از یکباره بعد و کرد نگاه سوئیچ و هومن به مبهوت

 .پرید اغوشش به فکر بی و کرد نگاه هومن براق هاي چشم به

 ارامـش  تشـکر  بـه  و گذاشـت  پـایش  کنـار  را ایـی  حولـه  هـاي  دمپـایی  و کـاوه  پـاي  مقابل شد خم
 بــه و ریخـت  دســتش کـف  را کـرده  جــدا هـاي  قــرص ایـالر  و نشسـت  تخــت روي کـاوه .زد لبخنـد 

 .گرفت پدرش سمت اب لیوان

 کـرده  پـر  را وقـتش  تمـام  تقریبـا  ، بـود  کنـارش  کـاوه  کـه  بـود  هفتـه  سه ، عید تا بود مانده روز دو
ــا و بودنــد خریــده عیــد لبــاس... قــدم گــاهی و میزدنــد حــرف هیگــا.بــود  رســتوران حتــی هــم ب

 ...بود اما میشد خسته زود اینکه با ، بود ساکت اینکه با.رفتند
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 : گفت و کشید باال اش سرشانه تا را پتو

  بابا؟ نمیخواي چیزي _

  ایالر؟:  گفت و داد تکان سر کاوه

 و کشــید نفســی کــرد نگــاهش متفکــر کــاوه.کــرد اوهکــ نثــار جــانمی و نشســت تخــت کنــار ایــالر
 :  گفت

 و بـود  مـادرت  بـا  اشـنایی  زنـدگیم  خـوب  اتفـاق  اولـین .شـدم  خوشـحال  اومدي دنیا به وقتی من _
 تـو  دیـدن  از کـه  عـذابی ...اون دادن دسـت  از...از غیـر  رفـت،  سـارا  وقتـی ...تـو  اومـدن  بدنیا دومیش

 ...میگرفت  رو نفسم میکشیدم

 نبـودم  قـوي  اینقـدر  اینکـه  از.میـداد  عـذابم ...بـود  مـادر  بـی  کـه  ام بچـه  دیدن ، شباهتت بخاطر نه
 برسـم  بهـت  و بـذارم  تغذیـه  یـه  بـرات  نمیتونسـتم ...حتـی  کـه .کـنم  پر رو سارا خالی جاي بتونم که

 ...میخندید باهات اون که اونطور ، میکرد رسیدگی اون که اونطور

 بابـا  دیگـه  نگـو :  کـرد  زمزمـه  و کـرد  نگـاه  اش گونـه  روي کـاوه  خـورده  سـر  هـاي  اشک به بغض با
 .خودتو نکن اذیت

 : گفت و اورد باال را دستش کاوه

ــد _ ــم بای ــدونی بگ ــن.ب ــدم م ــن از میفهمی ــبانی م ــتی عص ــار ، هس ــن کن ــبخت م ــودي خوش  نب
 .نبود کار در عادي خانواده ، میدونستم خودم ، بودم بیمار من.ایالر

 :  گفت و اش گونه روي کشید دست
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 بـی  ایـن  از ، داشـتیم  کـه  هـم  زنـدگی  هـر .داشـتم  الزمـت  بـودي  هرطـور  مـن  بابا کردي اشتباه _
 . بود بهتر من بودن کس

 : گفت و بوسید را اش پیشانی شد خم کاوه

 تنهــا .  میشــدي  دلمــرده .نمیشــدي قــوي  و ســرحال  دختــر  ایــن االن بــودي  مــن  کنــار _
 .نیستی تنها االن.میشدي

 : گفت دوباره کاوه و گرفت باال را سرش

 پســش از بتــونی کــن ســعی ، نبــود کســی اگــه حتــی.بــاش قــوي.میکــنم افتخــار بهــت خیلــی _
 ...بربیاي

ــان ســر ــاره و داد تک ــه روي دوب ــاك را اش گون ــرد پ ــن نمیدانســت و...ک ــادت ای ــود ، ع  تیــک میش
 ...فرورفتنش خود در روزهاي

ــا ، بعــدش روز دو صــبح نمیدانســت ــن ب ــدرش ســرد ت ــه رو پ ــاي چشــم و میشــود رو ب  ســتهب ه
ــت...اش ــک نمیدانس ــرار روز ی ــت ق ــدر اس ــاق در را پ ــی ات ــه بغل ــوش ب ــرد اغ ــاد و بگی ــد فری  از بزن

ــاوري ــاق گوشــه عمــویش کــه ، اش ناب ــه هــومن و بنشــیند ات ــی تــن از ســختی ب  پــدرش جــان ب
 بـا  نبرنـد،  را پـدرش  بخواهـد  و بزنـد  هـق  اش بیـداري  بـار  هـر  و بـرود  حال از بارها که...کند دورش
 ...باشد گذشته سپردنش خاك به از روز چند اینکه

 کـه  بـود  چـه  اخـر  قلـب  رسـاند؟  مـی  اخـر  بـه  را جـانی  و میگرفـت  باید که بود چه اخر قلب ، قلب
 ...قراري بی از نداشتن از ، حسرت از اش سینه در میشد فشرده اینقدر باید

 .نمیریخت دیگر که اشکی کردن پاك عادت به کشید گونه روي را استخوانی سرد انگشتان
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 قفســه بــاز و داد بیــرون تکــه تکــه را نفســش ، بســت چشــم و گرفــت اســمان ســمت بــه را ســرش
ــینه ــوخت درد از اش س ــاهرش...س ــود ارام ظ ــا ب ــش ام ــد درون ــه مانن ــی دیوان ــر ای ــده رنجی  ش

 پـدر  از سـهمش  بـود  ایـن  کـه  کنـد  اعتـراض  خـدا  بـه  و بکوبـد  مشـت  زمـان  و زمین به میخواست
  ؟ داشتن مادر از ؟ داشتن

 ؟ داشـت  طاقـت  مگـر  چقـدر ...بـود  کمـی  زمـان  ، نبـود  حقـش  ایـن ...نبـود  عادالنه!  بود صافیان بی
  ؟ ایستاد نمی و میتپید عارانه بی که بود جنسی چه از قلبش

 هــاي دسـت  بـه  ، حـرفش  پـر  و سـاکت  هـاي  نگـاه  بــه.کـرد   فکـر  اخـر  روزهـاي  بـه  و کشـید  آهـی 
 ضـعیف  اینطـور  را قلـبش  کـه  شا لعنتـی  داروهـاي  کیسـه ...میکشـید  سـرش  روي کـه  اش کشـیده 

 ...بودشان خریده وسواس با که خوب جنس ایی حوله هاي دمپایی ان و بود کرده

 نبـود  اسـان  دیـدن  را جـانش  بـی  تـن . افتـاد  هـق  هـق  بـه  هم باز و کرد حلقه تنش دور را ها دست
 شصـدای  تـن  دیگـر  ، نمیکنـد  بـاز  چشـم  دیگـر  ، نمیکشـد  نفـس  دیگـر  او اینکه باور و کردن نگاه ،

 ...نمیشنود را

ــه و برداشــت را پــدرش پلیــور و شــد بلنــد ــود هنــوز تــنش بــوي ، فشــرد صــورتش ب  خــودش و ب
 ...نبود

 خـدا  کـه  چیـزي ...فریـاد  نـه  و بـود  بغـض  نـه  ، داد سـر  گریـه  شـبیه  چیزي و کشید بزرگتري نفس
 ...بودش داده که غمی سنگینی از بکشد خجالت کمی و بشنود

 افتـاد  زمـین  بـه  زانـو  بـا  و خـورد  سـر  تخـت  روي از ، کردنـد  خـیس  را پلیور نرم بافت هایش اشک
 تـن  دختـران  دنیـا  کجـاي ...هـا  غـم  ایـن  ، هـا  مـرگ  ایـن  شـود  تمـام  تـا  میریخت اشک انقدر باید. 
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 چیـزش  همـه  کـه  بـود  دنیـا  کجـاي  ، اینجـا  میسـپاردند؟  خـاك  بـه  را پدرهایشـان  و مـادر  جان بی
  ؟ بود برعکس

  ؟ نمیشد امار و نبود سرد خاك که بود کجا

  ؟ وارونگی نقطه این بود کجا

 .میشد تمام کاش

ــته ــده و خس ــک در درمان ــن و تاری ــور روش ــاب ن ــه مهت ــوار ب ــاق دی ــه ات ــت و داد تکی  روي نشس
 بارهـا .  گذاشـت  زمـین  روي را شـده  تمـام  سـرم  و کـرد  نگـاه  ایـالر  مـنظم  کشـیدن  نفس به.زمین

 چسـب  ، میگذاشـت  سـوزن  روي و میکـرد  لـی الک را پنبـه  ، بـود  کـرده  را اینکـار  وقـت  چند این در
 . میکشید بیرون را سوزن و میکرد جدا دانه دانه را رنگ شیري مات هاي

 حواســش و میکــرد مــدیریت را هــا مراســم ناخوداگــاه ، نداشــت خبــر خــودش از وقــت چنــد ایــن
 ...پدرش و میبود ایالر به باید

 ، دویـد  کـاوه  اتـاق  داخـل  و پریـد  خـواب  از ایـالر  پریشـان  هـاي  جیـغ  با که شوم روز ان یاداوري از
 ارام بایــد را ایــالر میدانســت فقــط ، افتــاده اتفــاقی چــه نمیــداد فرمــان مغــزش. فشــرد بهــم چشــم

 چنـد  کـال ...نکنـد  فکـر  ایـالر  اغـوش  میـان  کـاوه  هـاي  دسـت  سـردي  بـه  که ، کند دورش که...کند
 چنـد  ایـن  بـراي  نـه  ، عمیـق  و طـوالنی  خسـتگی  یـک . واقعـا  بـود  خسـته  امـا . اصال نکند فکر وقت
 ... دورتر زمانی از که روز

 ...نداشت نیازش اینقدر اگر ، نداشت دوستش اینطور اگر ، نبود ایالري اگر
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 ، بسـت  را در ارام و رفـت  بیـرون .شـد  بلنـد  مـادرش  دیـدن  بـا  و برگردانـد  سـر  در ارام شـدن  بـاز  با
:  پرسـید  اهسـته  و گرفتنـد  صـله فا اتـاق  از...  داد تکـان  تاسـف  از سـري  و کـرد  نگـاه  سـرم  بـه  گیتی
  ؟ مامان داشتی کاري

 بیـرون  محوطـه  هـاي  صـندلی  روي و شـدند  خـارج  سـاختمان  از ، برونـد  پـایین  کـرد  اشـاره  گیتی
  ؟ اصال کردي خودت به نگاه یه:  گفت مقدمه بی گیتی.نشستند

  ؟ مگه چمه:  داد تکان سر کالفه

 :  کفت نگران گیتی

ــی _ ــله ب ــش ، حوص ــال هم ــار دنب ــن ايک ــته...اون و ای ــم...خس ــدرت از اون ــه پ ــال ک ــوي داره ک  ت
  ؟ بدین ادامه روندو این میخواین کی تا.میکنه زندگی کتابخونه

 :  گفت متعجب

 و نـــاراحتن معلومـــه...پدرشـــو ایـــالرم ، داده دســـت از برادرشـــو بابـــام.میکـــنم تعجـــب ازت _
 . شن اروم بگذره مدت یه باید...سختشونه

 : گفت و فشرد هم به لب گیتی

 دقـت  بهـش  مـدت  ایـن  اصـال  ؟ هـومن   چـی  ایـالر  ولـی  ، میشـه  خـوب  دیکـه  وقـت  چند پدرت _
 بـا  داشـتم  شـدنش  خـوب  بـه  امیـدي  اگـه ...نمیخـوره  غـذا  نمیزنـه  حـرف  ، مبهوتـه  و مات ؟ کردي

 ...رفت بین از اتفاق این

 بـوده  مـریض  مگـه  ؟ شـدنش  خـوب  چیـه  منظـورت  ؟ مامـان  میگـی  چـی :  پرسید زده بهت هومن
  ؟
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 : کفت تر ارام گیتی

 میکـردم  فکـر  داشـتم  ، بـود  خـوب  وقـت  چنـد  ایـن  امـا  داشـت  افسردگیشـونو  عالئم وقتا بعضی _
ــردم اشــتباه ــی میک ــن ول ــاق ای ــومن اتف ــردن ، ه ــم م ــراش مامانش ــه تشــدید ب  از هیچــوقتم میکن
 ببـین ...بهـم  میریـزه  کـوچیکی  چیـز  هـر  بـا  همیشـه ...میمونـه  مـریض  همیشـه .نمیشـه  پاك ذهنش

ــویتم.مــادرتم مــن...عزیــزم ، مپســر ــه خوشــبختی اول  بخــدا امــا داریــد دوســت همــو میــدونم...توئ
 کــه االن....میزنــی ضـربه  بهــش دوبــاره و میبـري  ، میشــی خســته...کنـی  زنــدگی درســت نمیتـونی 

 بـدبخت  ، بـرو  تـو  امـا .نمیـذاریم  تنهـاش .میکنـیم  کمکـش  هسـتیم  مـا ...کنـار  بکش کم کم میتونی
 ...خودتو نکن

 : گفت کالفه و کشید اش انیپیش به دست

 ، بــدم توضــیح بــرات دوبـاره  نــدارم حوصــله. مامـان  میشــم خســته حرفهـات  ایــن از بیشــتر مـن  _
  ؟ نه.نمیکنم ولش من بشی متوجه باید بیشتر که هم رو ما بین حس میدونی که حاال

 : گفت دوباره و شد بلند

 .بخیر شب...بیاي کوتاه یکم شاید.کن نگاهش دخترت چشم به یبارم _

 کـه  مـدتی  تمـام  در. رفـت  بـاال  هـا  پلـه  از آهسـته  هـومن  و کـرد  نگـاه  رفتـنش  بـه  تاسـف  با گیتی
 دم ان از مــادرش کــه خســتگی ، خوابیــدن بــراي میکشــید دراز و میگرفــت دوش و میکنــد لبــاس

 .میترسید خودش شدن خسته از...میپیچید گوشش در زنگ مثل میزد

ــود خــودش از ترســیدنش ــی نداشــت شــکی دشــای احساســش از ، ب ــوي از ول ــودنش ق  مطمــئن ب
 ... نبود
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 راضـیه  بـه  و بسـت  را در ، نبـود  اتـاق  داخـل .زد سـر  ایـالر  اتـاق  بـه  همیشه مثل شد بیدار که صبح
 : پرسید و کرد سالم امد می باال ها پله از که

  ؟ کجاست ایالر _

 :  گفت لبخند با راضیه

 .باالخره میخوره صبحانه داره _

 ، گفــت بخیــر صــبح.ســاکت و پنجــره بــه خیــره ، دیــد را ایــالر و رفــت زخانهاشــپ بــه.کــرد تعجــب
ــالر ــرش ای ــد را س ــواب و برگردان ــاس.داد ج ــیده لب ــود پوش ــه و ب ــته روي اش مقنع ــندلی دس  ص

 :  پرسید.بود

  ؟ دانشگاه بري میخواي _

 : گفت و کرد نوازش را موهایش روي.داد تکان سر

 .پس میرسونمت _

 بیشـتر .نبـود  حواسـش  اینکـه  از نشـد  دلخـور  ، بـود  میـز  سـر  اگـر  تریخـ  مـی  چاي برایش همیشه
ــرد ســعی و نشســت. انگیــزش غــم ســکوت از گرفــت دلــش  داري دوســت:  بشــکند را ســکوت ک

  ؟ مسافرت بریم

 : گفت و کرد نگاهش عمیق ، برگشت سمتش به ایالر سر

 ...مرسی...شدي خسته.مدت این شدي اذیت خیلی _

 .نباش من شدن اذیت نگران تو:  گفت و زد لبخند
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 .کرد ارام را خاطرش ایالر کمرنگ لبخند

 بـه  را قلـبش  ، اش افتـاده  هـاي  شـانه  و سسـت  هـاي  قـدم  ، کـرد  اش پیـاده  دانشـگاه  مقابل وقتی
 .افتاد راه شایان خانه سمت به اختیار بی و کالفه ، اورد درد

 یـک  و کشـید  ونبیـر  جیـبش  از را سـیگار  پاکـت  درنـگ  بـی  ، نشسـت  کـه  رنـگ  فیلی کاناپه روي
 انگـار  و برداشـت  نـخ  یـک  امـا  نمیکشـید  سـیگار  ، نشسـت  کنـارش  سـکوت  در شـایان .زد آتـش  نخ

 .کند همدردي میخواست

 .شایان داغونم:  زد لب و تکاند را خاکستر هومن

 .مدت این شدي خسته:  گفت و داد هومن خسته چهره به را نگاهش شایان

 : گفت و داد تکان سر هومن

 ...هیچی که هم مامانم...هاله و هم بابا ، طرف یه آیالر _

 ؟ اومده پیش براش مشکلی مگه هم هاله:  پرسید احتیاط با و داد تکیه شایان

 : گفت کالفه و داد تکان سر هومن

 .شده قاطی یکی با ش..پوفی شوهر _

 : گفت دوباره هومن...شد هومن خیره مبهوت و رفت وا شایان

 ...جنبیده دیر...نداره ایی چاره ولی کنه گیزند نمیخواد ، هست هم حامله _

 ؟ بارداره:  گفت کرد حبس را نفسش ، داد تکان بیشتر را شایان دوم شوك
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 بـا  را دود هـومن .انـداخت  زیـر  را سـرش  شـایان .داد تکـان  سـر  و زد سـیگار  بـه  دیگـري  پـک  هومن
 : گفت مواج مه به خیره و داد بیرون تاخیر

 ...آیالر براي نه ، هاله رايب نه ، چیه درست کار نمیدونم _

 : گفت ارام شایان و شد سکوتی

  ؟ نمیدونی چرا ایالر براي...بیاد دنیا به بچه کنین صبر باید...مشخصه که هاله براي _

 : کفت خسته هومن

 اتــاق کنــار...کــنم دورش اتفاقهــا ایــن از کــردم ســعی چقــدر هــر...خــودش تــوي رفتــه _
 کـارایی  یـاد ...چـی  یعنـی  زنـدکی  میفهمیـد  داشـت  تـازه ...ددا دسـت  از پدرشـو  بغلش توي...خودش

 از غیـر  نمیکـرد  توجـه  هیچـی  بـه ...شـوقش  و ذوق...میشـم  داغـون  افـتم  مـی  میکـرد  عمو براي که
 ؟ کـنم  صـبر  بایـد  دیگـه  چقـدر  ؟ ببیـنم  رو نگـاه  اون بتـونم  دوبـاره  کـی  ، مـردن  هاش چشم...اون
  ؟ شه اینطور باید چرا

 صــدایش بـی  هـاي  اشـک  و هـا  رفـتن  فـرو  خـود  در از. کـرد  کوتسـ  و بسـت  را گلـویش  راه بغـض 
 ایـالر  نحیـف  تـن  بـراي  را بزرگـی  ایـن  بـه  بـار  ایـن  کـه  دنیـا  همه از و بود بیزار خودش از. بود بیزار

ــود گذاشــته ــراي گشــتن از حقیقــت در...بکنــد نمیتوانســت هــم کــاري و...ب  را ایــالر کــه چیــزي ب
 ...بود شده ناامید ، کند خوشحال

 زمـان  یکـم .هیچوقـت  نذاشـتی  کـم  تـو :  گفـت  و زد اش شـانه  بـه  شـایان  زد اتش که را ومد سیگار
 ...کنه پیدا خودشو بذار ، بده

 : گفت پریشان هومن
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 فکـر ... شـاید  میکـردم  فکـر  وقتـایی  یـه .بـود  کمتـر  خیلـی  ارتبـاطمون  ، بـود  عمـو  که مدتی توي _
 .باشه هداشت دوستم شده مجبور پناهیش بی از...داره دوست منو میکنه

 : گفت و داد تکان سر شایان ، کردن رد یا تایید منتظر ، کرد نگاه شایان به

 ...دیده رو تو کرده باز چشم تا.  نیست بعید _

 :  داد ادامه شایان ، نگرفت شایان از را نگاهش ناامید هومن

 اصـله ف هـم  از نباشـه  بعـد  شـاید  ، کـرد  پیـدا  رو خـودش  کـه  دیگـه  وقـت  چند ولی ، نه که االن _
 .بگیرید

 بـه  ایـالر  عشـق  نداشـتن  از ، شـدنش  فرامـوش  از ، فاصـله  از نـه .ریخـت  فـرو  سـینه  در هـومن  قلب
 ...خودش

 ، کـرد  نکـاه  انـدکش  هـاي  تحـرك  و سـیاه  و سـفید  نـامعلوم  تصـویر  بـه  شـده  گشـاد  هایی چشم با
 .بود دیدش زمینه هم ضعیفی توپ و تاپ صداي

 کمـک  بـراي  دکتـر  شـوخ  تشـر  بـا .شـد  بلنـد  و یدکشـ  شـکمش  روي را هـا  دسـتمال  هالـه  باالخره
 :  گفت لبخند با هاله.رفت سمتش و امد خودش به هاله به کردن

 .شدم شوکه اول دفعه منم _

  ؟ داري خوبی حس:  گفت و داد دستش به را مانتو

 و افتـاد  پـدرش  یـاد  اختیـار  بـی  و افتـاد  چشـمش  کنـار  ریـزي  چـروك ...کرد تکرار را لبخندش هاله
ــاد را او چیــز همــه روزهــا ایــن ، هــایش کنارچشــم کمرنــگ خــط  مــی طالیــی کوتــاه دوران ان ی
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ــداخت ــت. ان ــت دوس ــا نداش ــه ب ــاتم قیاف ــال اش زده م ــه ح ــرد را هم ــی بگی ــت ول ــودش دس  خ
ــود ــزي.نب ــان چی ــبش می ــان قل ــت همچن ــوخت داش ــد و میس ــاموش قص ــدن خ ــت ش  ارام.نداش

ــراي خلــوتی هــر از ، نمیگرفــت ــوانگی ایــن ســتنمیخوا.میکــرد اســتفاده مــاتمش ب ــه دی  هــومن ب
 هــا عمــه داغ کننــده تــازه نمیخواســت...بکشــد عــزادارش عمــوي و هالــه بــه نمیخواســت ، بکشــد

 ... باشد

 ؟ نمیزنی حرف زیاد هومن با:  گفت مقدمه بی همیشه مثل هاله نشستند که ماشین داخل

 .خیلی ندیدمش:  داد تکان سر

  ؟ چرا!  میکنی دوري ازش:  گفت هاله

 : گفت و داد قورت سختی به را دهانش اب

 .نمیکنم دوري _

 .نگو دروغ لطفا _

ــیم ــه نگــاهی ن ــه ب ــرد خونســردش همیشــه چهــره و هال  میخــوام.شــده اذیــت خیلــی:  گفــت و ک
 .باشه راحت

 : گفت و داد تکان تاسف نشانه به سري هاله

 .شو پا سر زود ، نشه اذیت میخواي اکه _

 .گفت ایی باشه بغض با
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 اشــک کــرد ســعی و فشــرد را هــایش شــانه گرفــت، اغوشــش در حــرف بــی هالــه ، خانــه در کنــار
 .نریزد

 و بشــکافد را اش ســینه میخواســت ، بــود گرفتــه دلــش. داد حرکــت را ماشــین ایــالر و رفــت هالــه
 بـه  منتهـی  و اصـلی  اتوبـان  سـمت  بـه  فکـر  بـدون ...شـود  کـم  دردش از کمی تا دهد فشار را قلبش
 . افتاد راه شهر خارج

 تـر  بچـه .  بـود  ندیـده  را سـارا  مـزار  روز ان تـا  ، داشـت  فاصـله  هـم  با ردیف چند مادرش و رپد مزار
 فــرق امــروز امــا ، نداشــت مــادر مفهمــوم بــرایش قبــر و نداشــت مــردن از درســتی درك بــود کــه

 ، کنـد  خیـال  هـا  اسـمان  در را پـدرش  و مـادر  میـداد  تـرجیح  چقـدر  هـر .  فهمید می امروز.ذاشت
 بـه  ربطـی  چـه  آسـمان ...میـزد  بهـم  را تصـوري  هـر  میشـد  مـدفون  خـاك  میـان  که جسمی تصویر
  ؟ اصال داشت زمین

 جـایش  همیشـه  انگـار  کـه  سـنگی  مقابـل  و کشـید  تـر  قـدیمی  هـاي  ردیف سمت به را هایش قدم
 .ایستاد میدانست را

 وفـات  و تولـد  سـال  بـه ...داشـت  ادامـه  پـایین  تـا  و بـود  شـده  حکـاکی  سفید سنگ روي مادرش نام
 دو و سـی  روي و شـمرد  را وفـات  تـا  تولـد  کوتـاه  هـاي  سـال  انگشـتانش  بـا  اختیـار  بـی  و کرد نگاه

 ...رسید انتها به ، زمین روي و شد زخمی اسمان میان که ایی سالگی دو و سی...شد متوقف

 لـرزانش  هـاي  دسـت  و نشسـت  سـیمانی  سـکوي  کنـار  ، نیاوردنـد  تـاب  زانوهـایش  و شد خم کمی
 نگـاه  مـادرش  و پـدر  بـین  فاصـله  بـه ...امـد  بیـرون  اشـکی  قطـره  همـراه  آهش...کشید سنگ روي را

 کـه ...سـخته  کـه  ، میسـوزم  کـه  درك بـه ...درك بـه  کـه  مـنم ...همـین  بـا  حـاال :  کـرد  زمزمه و کرد
 ...نمیتونم که ، نیستم قوي که ، کرد تحمل نمیشه



یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

441 
 

 ...میمیرم دارم که:  زد هق

ــا بعــد و ریخــت اشــک لحظــاتی  ، را هــایش چشــم...شــد تســاک ، قبرســتان رحــم بــی ســکوت ب
 مـی  خـود  بـه  اش خـانواده  نـام  کـه  شـده  حکـاکی  سـفید   سـنگ  دو میـان  گذاشـت  جا...را نگاهش
 ...اش سنگی کسان همه...گرفتند

 

 غـروب .رسـد  مـی  خانـه  بـه  دیگـر  یکسـاعت  کـه  داد اس ام اس هـومن  هـاي  کـال  مـیس  جواب در
 ماشـین  داخـل  حیـاط  در.برگشـت  تـر  خسـته  روحـی  بـا  و امـد  بیـرون  قبرسـتان  از کـه  بـود  نشده

 بـودي  کجـا :  پرسـید  عصـبانی  کمـی  و کـرد  بـاز  را در هـومن .شـد  پیـاده  و کـرد  مرتـب  را ظاهرش
  ؟ تو

 .زهرا بهشت:  گفت و زد کجی لبخند

  ؟ اتوبان تو ؟ اخه تنها:  گفت و کرد اخم بیستر هومن

 .میخوام معذرت:  گفت شرمنده

 . شدم راننگ ؟ میخواي چی براي معذرت:  گفت کالفه هومن

 .ببخشید:  گفت و بوسید را هومن گونه و شد بلند پنجه روي ، برداشت  جلو به قدمی

 هــم از میشــد چطــور. شــد خیــره را زیبــایش هــاي چشــم و نشســت اش شــانه روي هــومن دســت
 ... بودند یکی و امیخته هم در چنین این وقتی ؟ بگذرند

 .  گذشت هومن کنار از و انداخت زیر را سرش
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ــش ــو دل ــداد خــوبی اهگ ــار نداشــت ارام ، نمی ــی ، انگ ــار ب ــدام اختی ــه م ــدایی ب ــومن از ج ــر ه  فک
 بـا  جـایی  خانـه  از خـارج  فـردا  بـود  خواسـته  و بـود  کشـیده  کنـارش  گیتـی  وقتی از درست...میکرد

 ...داشت بدي هواي و حال عجیب دلش...کنند صحبت هم

 نگــاه اش اراســته و زیبــا ههمیشــ چهــره بــه آرام ، بگویــد چــه اســت قــرار گیتــی میدانســت انگــار
 و بـود  قـرار  بـی  کـه  وجـدان  عـذاب  شـاید  و داشـت  اسـترس  انگـار  ولـی  گیتی! بود خسته و میکرد

 . کند باز را صحبت سر کجا از نمیدانست

 گفـت  شـمرده  ، کـرد  زیـاد  را شـجاعتش  نیکـوتین  انگـار  خـورد  را اش قهـوه  از کمـی  وقتی باالخره
: 

 برقــرار ارتبــاط باهــات بایــد کــه اونطــور میــدونم...بــودي مــا کنــار ، ســال همــه ایــن جــان ایــالر _
 ...نکردم

 گذرونـدي  رو سـختی  روزهـاي  میـدونم ...میـدونم ...نتونسـتم :  داد ادامـه  و فشـرد  بهـم  را هایش لب
ــراي و ــري ب ــه دخت ــو ســن ب ــن ت ــه ای ــاد ، مصــیبت هم ــوده زی ــدونم...ب ــو االن می ــاتر خودت  از تنه

 همــون مثــل.شــی نزدیــک هــومن بــه قبــل از تربیشــ...میشــه باعــث ایــن و میکنــی حــس همیشـه 
 ... اومدي که روزایی

! بـود  هـومن  موضـوع .بـود  درسـت  حدسـش  ، بسـت  ایـی  لحظـه  را هـایش  چشـم  و کشید اهی ایالر
  ؟ شم نزدیک هومن به من اگه چیه اشکالش:  زد لب

 :  گفت و رفتند هم در نامحسوس هایش اخم و نشست صاف گیتی

 ...تو میشه غمش و حم و زندگیش همه و میکنه تو وقف خودشو هومن هم باز _
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 :  گفت و شد خم جلو به کجاست نمیدانست که ایی سرچشمه از خشمی با

 ؟ نیست کافی براتون این!  نداره دوست من اندازه رو هومن هیچکس ؟ داره اشکالی چه _

 : گفت دوباره ایالر نداشت را ایالر جسارت توقع شاید ، خورد جا کمی گیتی

ــدارم دیگــه هیچــی مــن _ ــوي ن ــدگی ایــن ت  نمیخــوام ، میمیــرم نباشــه اگــه ، هــومن از غیــر زن
 ، نداشـتید  دوسـتم  سـال  اینهمـه ! باشـید  مهربـون  باهـام  یکـم ...بسـوزه  مـن  براي دلتون یکم...بمیرم
 ...باشید داشته دیگه امروز

 انهـا  زنـدگی ...بیایـد  کنـار  هـومن  زنـدگی  در حضـورش  بـا  بایـد  بفهمـد  گیتـی  تـا  زد حـرف  محکم
 هــومن...کشــید کنــار و ســنجید را زیــانش و ســود بشــود کــه نبــود روز دو و روز یــک عشــق ، بــود
 ! بود خدا او براي ، بود فرزند گیتی براي اکر

 : گفت و کشید نفسی گیتی

 ...بذاري کنارش باید تر راحت پس ، داري دوست رو هومن میگی که اینقدر اگر _

  ؟ چی یعنی:  گفت متعجب

 : گفت باالخره و کرد گاهشن کمی گیتی

 نشـون  خودشـو  افسـردگی  ایـن  بـاالترت  هـاي  سـن  تـوي  ممکنـه ...پـدرت  مثـل ...ایالر مریضی تو _
 یـا  شـی  بسـتري ...پـدرت  مثـل  بشـی  روز یـه  اگـه ...اینـه  حقیقـت  ولی کنم ناراحتت نمیخوام...و بده
 خـواهش  نکـ  درك...میـره  بـین  از زنـدگیش ...میمیـره  اونـم ! کـن  فکـر  هـومن  عاقبـت  بـه ...چی هر

 ...ببینم رو روزها اون نمیتونم منم.میکنم
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 بــاال گلــو تــا بغــض...شـد  متوجــه را هــایش حــرف معنــی وقتـی  و شــد خیــره گیتــی بــه زده بهـت 
 بزنـد  حرفـی  تـا  کـرد  بـاز  را دهـانش  بـار  چنـد ...اش کشـنده  هـاي  حـرف  و گیتـی  رحمی بی از.امد

ــی ــر ول ــه میگفــت چیــزي اگ ــزد اشــک نمیخواســت و میگرفــت اش گری  و داد تکــان را ســرش.بری
 : گفت و گرفت نفسی

 ...بدم ندارم جوابی کوچیکه شما اندازه قلبش که ادمی براي _

 :  گفت دوباره و شد بلند

ــما _ ــه ش ــاتون بچ ــارتون رو ه ــد کن ــط میخوای ــر ، فق ــرده اگ ــند م ــم باش ــون ه ــی برات  اهمیت
 چـون  میکنیـد  کـر ف خودخواهانـه  و کردیـد  بـدبخت  هـم  رو هالـه  حتـی  شـما  هیچ که هومن...نداره

 شـما .براتـون  متاسـفم ! نیسـت  ولـی  خوشـبخته  ، میکنـه  زنـدگی  ، درسـته  میکردیـد  فکر که اونی با
 ...هستین من از تر بیچاره خیلی

ــه از ــرون کاف ــا را بغضــش و زد بی ــس خشــم ب ــت...زد پ ــه نمیخواس ــد گری ــا...کن ــرص ب ــماره ح  ش
 بـودنش  سـالم  گـواهی  و فـت میر بایـد .گرفـت  وقـت  و گرفـت  را بـود  داده مشـاورش  که روانپزشکی

ــه میخواســتند کــه کســانی همــه صــورت در را ــا بعــد و کوبیــد مــی کننــد اش دیوان ــا ارامــش ب  ب
 ...ناشناخته جایی به میکرد فرار هومن

 کـرد  خداراشـکر  و بوسـید  دلتنگـی  بـا  را اش خالـه  صـورت  و شـد  وارد ، کـرد  بـاز  را خانـه  در مارال
 .هنوز دارد را کسی ،

 جــواب در و کــرد جمـع  خــودش در کاناپـه  روي را پاهــا ، نشســت مقـابلش  چــاي سـینی  بــا مـارال 
ــی ــارال احوالپرس ــک م ــایش اش ــدند روان ه ــارال.ش ــودش م ــو را خ ــید جل ــه و کش ــش ب  اغوش

 درونـش  از چیـزي .بـود  شکسـته  واقعـا  دلـش  بـار  ایـن  ولـی  را زاري اینهمـه  نداشـت  دوسـت .کشید
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 آرام و تـر  انگیـز  غـم  کمـی  ، میشـد  دیگـري  طـور  زنـدگی  انگـار  شکسـتنی  هر از بعد...بود شده کم
 .میشد کمتر رنگشان ها شادي و میخوابید هیاهو ، تر

 : گفت و کرد نوازش را هایش شانه مارال

 ...برات کنم کاري میتونستم کاش اي...کنه کم غمت از عزیزم بگم چی _

 .خاله خوبه هستی همینکه:  کرد زمزمه و کرد پاك را صورتش

 بــه منفــی امتیــاز یــک ، میشــد ناراحــت هــومن...بــود هــومن مــادر یگیتــ ، نــزد حرفــی گیتــی از
 داري دوسـت  ایـالر :  گفـت  بـار  ایـن  مـارال ...نمیخواسـت  هـومن  بـراي  هـم  را بـدجنس  مادر عنوان

  ؟ شی دور اینجا از یکم

 : گفت و زد استرسی با لبخند مارال.کرد نگاه مارال به زده شگفت و اورد باال را سرش

  کانادا؟ بریم مدت یه نیمک اقدام داري دوست _

  ؟ بري قراره شما _

 :  گفت سریع مارال

 فکـر  روش...پیشـنهاد  حـد  در.شـه  عـوض  ات روحیـه  بیـاي  مسـافرتی  مـدت  یـه  گفـتم ...اصال!  نه _
 .کردي رد که رو قبلیم پیشنهاد...کن

 :  گفت و انداخت زیر را سرش

  ؟ اول پیشنهاد جاشه سر هنوز _

 ...جاشه سر همیشه زیزمع اره:  کفت ذوق با مارال
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 خـالی  جـاي  بخـاطر ...شـده  اور عـذاب  بـرام  خونـه  اون.اینجـا  بیـام  دارم دوسـت :  گفت و کشید اهی
 .بابا

 : پرسید احتیاط با مارال

 ؟ چی هومن ؟ نداره مشکلی کوروش _

 ، میشــد ناراحــت ، بــود هــومن مشــکلش بزرگتــرین ، هــومن نــام شــنیدن از شــد فشــرده قلــبش
 اینطـــوري ولـــی...آرامشــش  بـــه فروختــه  را اش همیشـــگی یـــار و کــرده  قدرناشناســـی انگــار 

 .ساخت می را خودش مدتی باید شود سرپا بود قرار اگر...نمیتوانست

  ؟ کجایی:  پرسید هومن.کرد سالم و داد جواب را گوشی زد زنگ هومن که بار این

 .خالم خونه _

  ؟ تو بدي خبري من به نباید _

 .اومدم ایی دفعه یه _

 ...شو اماده دنبالت میام دارم:  گفت که اش خسته صداي و امد هومن عمیق نفس يصدا

 ...هومن:  کرد زمزمه ناراحتی با

 !  بمونی میخواي حتما:  گفت هومن

 دلخــور و کــرد خــداحافظی اهســته هــومن.نمیبینــد هــومن باشــد متوجــه انکــه بــی داد تکــان سـر 
 هایشـان  ندیـدن  شـروع  ایـن  کـرد  فکـر  و داد تکیـه  کاناپـه  بـاالي  بـه  را سـرش .کـرد  قطع را تماس
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ــود ــد ازدواج شــاید و میشــد عــوض چیــز همــه اینکــه مگــر ب ــراي ازدواج کلمــه تکــرار از.میکردن  ب
 ...حس این بود جدید...کرد تعجب خودش

 نـام  تعجـب  بـا .خـورد  زنـگ  اش گوشـی  ، کـرد  عـوض  لبـاس  و رفـت  اتـاقش  بـه  خواب ببراي وقتی
 ...سالم:  داد جواب و برداشت ، دید را هومن

 .پنجره دم بیا:  کفت خسته صدایی با هومن

 ماشـین  بـه  داد تکیـه  هـومن  دیـدن  از و زد کنـار  را پـرده  ، رفـت  پنجـره  سـمت  دو به و پرید جا از
ــداخت ســرش روي را روســري و برگشــت...زد حلقــه چشــمانش در اشــک ــد و ان ــه ضــربه چن  در ی

 :  کفت و زد مارال اتاق

 ...ببینمش رمب.دره دم اومده هومن خاله _

 : گفت و گذاشت کناري را اش طبی عینک مارال

 .باال بیاد بگو _

 مجتمـع  مقابـل  کوتـاه  سـیاه  هـاي  نـرده  کنـار  دیـدنش  بـا  هـومن . کـرد  پـرواز  در سمت و زد لبخند
  ؟ پایین اومدي اینطوري چرا:  گفت اخم با و امد جلو

 . باال بیاي بگم گفت خالم:  گفت و زد لبخند

 :  گفت و کرد اپارتمان پنجره به نگاهی هومن

 .دیروقته.ممنون _

 . دیگه بیا:  گفت و گرفت را هومن دست
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 نیســـت درســـت:  گفـــت و گرفـــت هـــایش دســـت میـــان را ســـردش هـــاي دســـت هـــومن
 .نبودي صبح از ببینمت اومدم...دیره.عزیزم

 :  گفت و شد فشرده هومن مهربانی از قلبش

 .میشه تنگ برات منم دل _

 :  گفت و گذاشت خودش سینه روي ار انگشتش هومن

 حــاال کــی.نمیــاد ولــی شــده تنــگ دلــش میگـه  دیگــه یکــی ، میــاد و میشــه تنــگ دلــش یکـی  _
 ؟ درسته کارش

 !  تو:  گفت و خندید

 : گفت و کرد کج را سرش کمی بعد

 ؟ ببینیم میاي باشم اینجا شبی هر من _

 : گفت و کرد نگاهش عمیق هومن

  ؟بمونی اینجا بیاي میخواي _

 : گفت دوباره هومن ؟ را مادرش هاي حرف میگفت چطور ، دزدید را نگاهش

  ؟ تري راحت اینجا _

 : گفت و کشید نفسی هومن.داد تکان را سرش آهسته

 . موندنت نمیکشه طول خیلی...حال هر به.بمون تري راحت جا هر _
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  ؟ چیه منظورت:  گفت و  کرد نگاه کمرنگش لبخند و هومن به تعجب با

 : گفت و موها میان کشید دست ومنه

 ...میشه چی ببینم بذار حاال _

 اش گونـه  و شـد  خـم  جلـو  بـه  کمـی  هـومن .داد تکـان  سـر  و کشـید  داخـل  بـه  را پایینش لب ایالر
 ، فشـرد  هـومن  دسـت  بـه  را سـرش .شـد  کشـیده  انـدامش  تمـام  تـا  دسـتش  گرمی ، کرد نوازش را

ــتان ــین انگش ــا ب ــر موه ــال زی ــرو ش ــد ف ــوازش و رفتن ــه وار ن ــردنش ب ــیده گ ــدند کش ــدر...ش  چق
 ... بود انگشتان و گرما این معتاد چقدر و میدانست خدا داشت دوستش

 کشـید  عقـب  را دسـتش  هـومن .دوخـت  هـومن  شـفاف  و مهربـان  هـاي  مردمـک  به را هایش چشم
 : گفت و

 .قربونت نخوري سرما تو برو _

ــا و گفــت ایــی باشــه  بــاال کــرد اشــاره و شــد ســوار هــومن.گذاشــت عقــب بــه قــدمی نارضــایتی ب
 هــاي شــب وشــت ســرن میشــد ایــن...بــود گرفتــه دلــش...رفــت بــاال و شــد ســاختمان داخــا. بــرود
 هیجا بوسه نه و بود بالکنی نه.دیگر

 

 طــول از بــود چــه هــومن منظــور کــرد فکــر و کشــید دراز تخــت روي و کشــید نفســی...انگیــزي ن
 ...میکرد فکر که بود همان حتما ؟ ماندنش نکشیدن

 روشـن  را گوشـی  و کـرد  بلنـد  را سـرش  اسـش  ام اس صـداي  بـا  کـه  بودنـد  شده گرم هایش چشم
 .خودت از بفرست برام عکس یه:  بود نوشته هومن.کرد
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ــرام وارد  ــد تلگ ــی و ش ــت عکس ــتاد و گرف ــک دو.فرس ــار تی ــس کن ــد زده عک ــر ، ش ــواب منتظ  ج
 : نوشت هومن بعد کمی.ماند

 " ات قیافه قربونت"

 .االن زشتم کن پاك سموعک:  نوشت و زد لبخند

 .بخیر شب. بخواب:  داد جواب هومن

 .فرستاد قلب استیکر چند و گرفت اش خنده

ــرزان را نفســش...بیگــاه و گــاه هــاي حســی بــی و خبــري بــی...روزهــا بعضــی گیجــی و کــابوس  ل
 مـرگ  و هـا  کـابوس  سـابقه  ، را پـدرش  پرونـده  ، بـود  دیـده  را هـا  تسـت  میانسال دکتر... داد بیرون
 دارد ارثـی  سـابقه  بیشـتر  افسـردگی  بـود  گفتـه  ارامـش  بـا . بـود  کـرده  تجربـه  را دیدنشان که هایی

 در بایــد و دارد را عالئــم بعضــی بــود گفتــه ، کنــد پیــدا نمــود نیــز او در روز یــک اســت ممکــن و
 بـود  داد تکیـه  ، شـد  ظـاهر  چشـمانش  مقابـل  ارامـش  چهـره ...شـود  تشـدید  که نگیرد قرار شرایطی

 : بود گفته و

 میـاره  وجـود  بـه  بـرات  اسـترس  خـودش  ایـن  ، روزي یـه  بشـی  افسـرده  ممکنه بگیم نمیتونیم ما «
 ممکنـه  هـم  ایـی  دیگـه  ادم هـر  گذرونـدي  سـر  از رو بـزرگ  غـم  تـا  دو تـو  اینکـه  بـه  توجـه  با ولی

 دیگـه  اتفـاق  هـر  یـا  ، زایمـان  از بعـد  مـثال  حتـی  یـا ..بشـه  طـوالنی  انـدوه  و غم و سرخوردگی دچار
 هــر یــا هــات کــابوس بــا شــدن مواجــه زمــان بگیــري یــاد بایــد االن شــما...ردهبرگــ شــدت بــا ایـی 

 پشـت  رو هـات  غـم  بتـونی  بایـد .بـذاره  عمیقـی  تـاثیر  روت نگـذاري  چطـور  ایی دیگه سخت مشکل
 ».بذاري سر
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 بـرود  کـه  قـدري  نـه  امـا  نبـود  بـد  اوضـاعش  هـم  انقـدر .شد خیره رو به رو به و نشست نیمکت روي
ـ  و بایستد گیتی مقابل  اشـکال  هـم  بـاز ...نمیشـود  دچـار  پـدرش  سرنوشـت  بـه  هیچوقـت  کنـد  تثاب

 ...او براي بود سارا همان هومن ، بود نکرده دگرگون را پدرش زندگی سارا مگر ، نداشت

 ، میشــد.زد دلنگرانـی  لبخنــد و داد تکـان  میگفــت ذهـنش  در کـه  خیــالی بلـه  نشــانه بـه  را سـرش 
 ، بـود  شـده  کـم  تـوانش  کـه  بـود  ایـن  حقیقـت .داد فشـار  بهـم  درد بـا  را هـایش  چشـم ...میتوانست

 بـا  کـردن  نـرم  پنجـه  و دسـت  حـال  در ، عـادي  ، نرمـال  ، کنـد  زنـدگی  بقیـه  مثل میخواست دلش
 ...روزمره مسائل

 !  میماند غمگین نباید...میگرفت غم فاز نباید ، کند ارام را خودش کرد سعی و شد بلند

 ...بود رفته باد به هایش الشت و بود گرفته دلش ایستاد عمو خانه مقابل وقتی

 زنـدگی  مـارال  کنـار  میخواسـت  کـه  مـدتی  بـراي  بگیـرد  اجـازه  و کنـد  تشکر عمویش از میخواست
ــد ــود یکــی نخواســتنش و خواســتن.کن ــدن دل ، ب ــتن دل همینطــور و نداشــت مان ــن.رف ــه ای  خان

 ، داشــت نســبتی او بــا اش زنــدگی در کــه کســی عنــوان بــه عمــو زن حضــور حتــی...بــود پنــاهش
 !  هومن و هاله به ، راضیه به برسد چه ، عمویش به برسد چه.میکرد گرم را لشد

 را در و زد در بـه  ضـربه  چنـد .افتـاد  راه کتابخانـه  سـمت  و پرسـید  عمـو  از و کـرد  سـالم  راضـیه  بـه 
 صـورتش .نداشـت  چشـم  بـه  عینـک  همیشـه  مثـل  و بـود  نشسـته  بـزرگ  کاناپـه  روي عمـو .کـرد  باز

 ، را بغضـش ...بـود  شکسـته  هـم  در بـرادرش  بـراي  میکـرد  فکـر  کـه  نچـه ا از بیشتر ، بود شده پیرتر
 ایــالر خــوبی:  گفــت و زد جــانی بــی لبخنــد عمــو.نشســت کنــارش و داد فــرو را همیشــگی بغــض

  ؟ جان

 . خوبم:  گفت ارام و داد تکان سر
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ــا از از بعــد ــتن دنی ــدرش رف ــار ، پ ــاید یکب ــوش در را عمــویش ش ــه اغ ــود گرفت ــا ان ، ب ــم روزه  ک
 دنبـال  انگـار  اصـال ...بوییـده  کـم  ، کـرده  بغلـش  کـم  میکـرد  فکـر  امـروز .نبـود  متوجـه  و ودب حواس

 ...بود بهانه

 :  گفت و کرد دهاندباز زودتر کورش

  ؟ بمونی ، ات خاله خونه بري میخواي میگفت هومن _

 .فقط مدت یه:  گفت سریع

 : گفت و کشید اهی کورش

 ...افته می که اتاقش به چشمم...میکنه اذیت داره منم اینجا.داري حق_

 دسـتش  و شـد  جمـع  ایـالر  هـاي  چشـم  در اشـک .رفـت  خاموشـی  بـه  رو لرزشـی  با کالمش انتهاي
 .عمو:  گفت و گرفت را عمویش پدرانه هاي دست برد جلو را

 دیـدن  طاقـت  ، شـد  قـرار  بـی  دلـش .کشـید  هـا  چشـم  گوشـه  به را انگشتش و کرد خم سر کورش
ــن ــاراحتی ای ــق ن ــویش عمی ــت را عم ــودش. نداش ــو را خ ــید جل ــانش و کش ــه ده ــی ب ــاز حرف  ب
 : گفت و کرد بلند سر کورش...نشد

 وظیفـه  همیشـه .بـود  مظلـوم . بـود  سـاکت  همیشـه  میـاد  یـادم  وقتـی  از...شـده  خوب میکردم فکر _
 اون تـوي  زندگیشـو  از سـال  اینهمـه  بـود  سـخت  بـرام  خیلـی ...کـنم  حمایـت  ازش میدونستم خودم

 خـوب  داشـتم  امیـد  همیشـه .بـود  شـکنجه  بـرام  دیـدنش ...بکـنم  نمیشـد  کـاري ...گذرونـد  اسایشگاه
 فکـر !  بـود  خـوب  دیـدي  اخـرم  روزاي ایـن ...میشـه  عـادي  تـو  دیـدن  بـا  مرور به میکردم فکر ، بشه



یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

453 
 

ــت میکــردم ــت...میشــه درس ــرف هیچوق ــی نمیــزد ح  مــی ازم تــو مــورد در یکمــاه ایــن ول
 ...بشناستت میخواست.پرسید

 ، را کـاوه  بیگـاه  و گـاه  هـاي  سـوال  امـد  یـادش .رکیـد ت هـم  خـودش  بغض کورش صداي شکستن با
 ...داشت دوست که ایی خواننده یا ، محبوبش غذاي مثل ایی ساده هاي سوال حتی

 دسـت  بـین  را دسـتش  دو هـر  کـورش .کـرد  نـوازش  را عمـویش  بـازوي  و کشـید  پلکـش  زیر دست
 :  گفت و گرفت ها

 ، هسـت  همیشـه .جـان  ایـالر  بـوده  بهـت  حواسـم  همیشـه  امـا  ، باشـم  پـدر  بـرات  نتونستم شاید _
 ...خوشبختی ، ارومی میدونی هرجا...کن زندگی داري دوست جا هر

 چشـم  بـه  اشـک  زنـدگیش  مردهـاي  وفتـی  کـرد  فکـر .کشـید  عمـویش  اغـوش  بـه  را خـودش  ایالر
 .ست امیدها همه شکستن اخر ، دنیاست اخر ، بیاوردند

 

 واجـب  کـه  انهـایی  ، را هـایش  لبـاس  و برداشـت  چمـدانی .رفـت  اتـاقش  بـه  و امد بیرون کتابخانه از
 و الك چنـد  ، اش عالقـه  مـورد  هـاي  عطـر  ، برسـش  ، میـزش  پـاي  هـاي  عکـس  ، برداشـت  بود تر

 بهانـــه بــراي  بکـــذارد هــم  را واحــب  وســـایل از کمــی  کــرد  ســـعی...اش فرشــی  رو دمپــایی 
ــاقش در...برگشــتن ــاز ات ــیه و شــد ب ــارچوب در راض ــرار چه ــت ق ــره.کرف ــه اش چه ــم در و گرفت  ه

 .هات کتاب براي:  گفت و گذاشت ایالر پاي کنار را مقوایی جعبه. ودب

 : گفت دوباره راضیه.  کرد تشکر

 ؟ میمونی شام...االن   میاد گفت زد زنگ هومن _
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 .که نمیرم همیشه براي:  گفت و داد تکان سر

 : گفت و کشید اهی راضیه

 .  همینطوره که انشاهللا _

 ؟ ها یشههم براي برم داري دوست:  خندید

 ؟ نمیخواي کمک...جان ایالر نزن حرفا این از:  گفت و کرد اخم راضیه

 را خـودش  شـد،  بلنـد  قـرار  بـی  و چیـد  جعبـه  داخـل  را هـا  کتـاب .رفـت  راضیه و گفت نه لبخند با
 بــه و کــرد چــک را هــومن ســیگار مخفــی جــاي.نشســت و رســاند اش داشــتنی دوســت بــالکن بــه

 زن کـاش  ، میشـد  کـاش  ؟ میکشـید  بیشـتر .کـرد  تعجـب  جعبـه  دیـدن  از همیشـگی  نخ چند جاي
 یـک ...کنـد  سـخت  اینطـور  را مانـدنش  کـه  نمیـزد  را هـاي  حـرف  و میبـود  خـودار  هـم  باز عمویش
 هـیچ  در ، بـود  ایـن  خقیقـت  امـا  ، بهتـرش  بـه  رسـیدن  تـا  گذشـت  چیزهایی یک از باید ، روزهایی

 ...شاید ایی هفته یک و وزهر یک هاي بازه!  باشد چیز همه نبود قرار زندگی از ایی بازه

 خـودش  ، هـومن  دیـدن  و بـالکن  در شـدن  بـاز  محـض  بـه  و شـد  بلنـد  ، اتـاق  در صداي شنیدن با
 ... بوسیدش حرف بی و کرد حلقه گردنش دور رو ها دست.انداخت اغوشش به را

 شـد  همـراه  و کـرد  حلقـه  کمـرش  دور و اورد بـاال  را هـا  دسـت  ، گرفـت  نفـس  را ایـی  لحظه هومن
 امــدن ، دلتنگــی یــا جــدایی. باشــد حــس هــزار میشــد تعبیــرش کــه هــا لــب میــان ایــی بوســه ،

 ...اخر بودند نشدنی جدا بوسه و عشق...عشق هم اخرش و تر سخت روزهاي

 بـه  دیـدنت  دیـر  بـه  دیـر :  گفـت  و کـرد  ایـی  خنـده  هـومن ...گرفـت  نفـس  و کشـید  عقب را سرش
 .ارزه می استقبالت این
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ــه را خــودش بیشــتر و زد لبخنــد ــراي.چســباند هــومن ب ــه کجــی دهــن ب  هــومن...شــاید گیتــی ب
 :  گفت و نشست همراهش

  ؟ کنی جمع اومدي وسایالتو _

 !  میرسی بنظر مشتاق خیلی:  گفت و کرد اخم

 ، نمیگـی  میکنـی  داري یکـاري :  گفـت  و بـرد  بـاال  را ابـرویش .   خندیـد  بـاز  و بوسـید  را لبش هومن
  ؟ نه

 .بفهمی باید بوقتش.نکن فضولی:  گفت چراغانی ییها چشم با و فشرد را کمرش هومن

 : گفت و کذاشت هومن شانه روي را سرش

 ! لطفا باشه خوب چیزاي فقط _

 : گفت گوشش کنار کرد خم سر هومن

 ...باش مطمئن _

 ...بیشتر خوبه روزاي:  کرد زمزمه

  .. خوب روزاي:  گفت و بوسید را سرش هومن

 :  گفت و وسیدب را ها چشم و اورد باال را سرش

 ... بیشتر خنده _

 ...بیشتر بوس:  زد لبخند ایالر
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 ...بیشتر:  زد لب و گرفت دندان به را لبش هومن

 ایـالر  هـاي  لـب  روي را زبـانش ...عمیـق  و هـم  سـر  پشـت  بـار  چنـد  ، پـایین  و باال لب ، بوسید باز و
 ...خواست بیشتر و امد بند نفسش.بوسیدش بیشتري اشتیاق با و کشید

 بلنـد  خواسـت  و کشـید  عقـب  را سـرش  پاچـه  دسـت  ، میکـرد  صدایشـان  کـه  نیمـا  بلنـد  دايص با
 .کن صبر:  گفت متعجبش هاي چشم مقابل در و گرفت محکم را کمرش هومن. شود

 

 ...میاد نیما االن:  گفت استرس با

 .بیاد میخوام:  گفت و کرد بیشتر کمرش روي را انگشتان فشار خونسرد هومن

 ...میفهمه:  گفت استرس با و لرزید قلبش ، اتاق در شدن کوبیده صداي با

 ...بفهمه:  گفت گوشش کنار و کرد تر نزدیک را سرش هومن

 .میکشم خجالت من:  گفت و کشید باال سمت به را خودش ، بوسید را گوشش الله

 بـالکن  در شـدن  بـاز  از قبـل  لحظـه  چنـد  ، دوخـت  هـومن  بـه  را هـایش  چشم ، اتاق در شدن باز با
 نگاهشـان  همیشـه  از تـر  دقیـق  کـه  نیمـا  بـه  پریشـان  و گـیج .ایسـتاد  خـوران  تلو و شد رها مرشک

 چـرا  پـس :  گفـت  و کـرد  ایـی  خنـده  تـک  نیمـا .کـرد  مرتـب  را موهـایش  و انداخت نگاهی ، میکرد
  ؟ نمیاد در صداتون

 : گفت و داد عقب به را هایش دست هومن

 .نمیزدیم حرف شاید _
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 : گفت و ختاندا باال را ابرویش نیما

 .شدم مزاحم پس _

 .تو مزاحمی همیشه:  خندید هومن

 بـالکن  از و زد کنـار  را نیمـا . را هـومن  رونـد  تغییـر  ایـن  نمیفهمیـد  ، گرفتـه  گـر  صورتش کرد حس
 ملتهــب صــورتش هنــوز ، رســید حیــاط بــه وقتــی و رفــت پــایین هــا پلــه از... رفــت بیــرون اتــاق و

  ؟ کند هنگا نیما به میتوانست چطور دیگر...بود

 .برنکشت ساختمان به سینا و هاله امدن تا و کشید دست صورتش به بار چند

 تفــاوتی بــی همــان نگــاهش و بــود شــده بــزرگ نســبتا هالــه شــکم ، بودنــد هــم دور همــه شــب
 نادیـده  را حضـورش  از وسـیعی  محـدوده  کـرد  سـعی  ، امـد  حیـاط  بـه  کـه  نیمـا ...داشـت  را گذشته
 کـرد  سـعی .نشسـت  ایـالر  کنـاري  صـندلی  و شـد  روان بـالش دن بـه  هـومن  ،  نشسـت  وقتـی .بگیرد

 : گفت و داد قرارش مخاطب اما نیما...نکند نگاه هم هومن به

  ؟ نبینیمت دیگه قراره _

 .بازم میام نه:  گفت و زد کمرنگی لبخند

  ؟ نمیده راهمون خالت یعنی:  گفت خندان نیما

 .نیست اینطوري.چرا:  گفت و خندید

 : گفت و داختان پا روي پا نیما

 ...که میدونی...نمیگم خودم براي من البته _
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 : گفت خنده با هومن و انداخت زیر را سرش ، نمیماند ساکت نیما میدانست

 . نباش نگران.هستم خودم فکر من _

 .پس میکنی خوبی کار:  گفت و کرد تعجب باز نیما

  ؟ میاد ادنی به کی:  گفت هاله به رو ، کند عوض را صحبت مسیر کرد سعی

 .  مرداد:  زد لبخند هاله

 .میشه تابستونی پس:  گفت خوشحالی با

 .هومن اقا مثل ، بله:  گفت دوباره نیما

  ؟ بود ناراحت چه از.کرد نیما اخموي چهره به اخمی و برگرداند را سرش

 کـرد  عـذرخواهی  موبـایلش  صـداي  شـدن  بلنـد  بـا  ایـالر .شـد  جمـع  هم هومن ،لبخند امد که سینا
 تمــام کــه صــحبتش. شــود مطمـئن  امــدنش از میخواســت بــوذ مـارال . گرفــت فاصــله و شــد نـد بل و

 ! ترسیدم:  گفت و کشید بلندي هین نیما دیدن از و برگشت ، شد

 . بترسی بایدم:  گفت و کرد اخم نیما

  ؟ میگی چی:  گفت و نیاورد خودش روي به

  ؟ میزنه جار اینطور که هومنه و تو بین چیزي:  گفت و کشید کنارش نیما

 : گفت تردید با کند، پیدا جوابی تا شد خیره

 .نه _
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  ؟ چی هومن ، میدونم که تورو ؟ نه چی:  گفت اخم با همچنان نیما

  ؟ میدونی منو:  گفت زده بهت

  ؟ باهاته هومنم ؟ اره!  نمیدونه کی:  گفت حوصله بی نیما

 : گفت بعد و شد شا خیره منتظر کمی نیما.کرد نگاه نیما به شوکه  و گیج

 ! هست اره _

 

 بـا  کمـر  بـه  دسـت  و فرسـتاد  بیـرون  را نفسـش  نیمـا  ، کشـید  هـم  روي را هـایش  لـب  معذب ایالر
 چـی   نمیـدونم  واقعـا :  گفـت  و برگشـت  سـمتش  دوبـاره  بعـد .زد دیـوار  بـه  ضربه چند کفشش نوك
 . بگم

 : گفت و کرد نثارش ایی غره چشم دوباره

 بگی؟ من به نباید تو عدب ؟ فکرین بی اینقدر واقعا _

 : گفت اهسته.بدهد باید جوابی چه نمیدانست و بود گیج هنوز

  ؟ شده چی مگه _

 .هم تو گیجی بابا، برو:  داد تکان کالفه را دستش نیما

 میـزنیم  حـرف  هـم  بـا  بعـدا :  گفـت  و گشـت  ب عقـب  بـه  را رفتـه  قـدم  چنـد  ، بـرود  کـه  برگشت
 .مفصل
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 اینقـدر  کـه  بـود  عصـبانی  خـودش  از. سـاختمان  سـمت  افتـاد  راه بعـد  و کـرد  نگاه رفتنش به خیره
 !  بود داده لو را احساساتش مشخصا

 جعبـه  بعـد  و گذرانـد  وقـت  هالـه  بـا  کمـی  ، گذشـت  گیتـی  درهـم  چهـره  و نیمـا  هاي اخم با شام
 ...گذاشتند ماشین درون را چمدانش و ها کتاب

 ، رفـت  مـی  عقـب  ماشـین  وقتـی ...نشسـت  ماشـین  درون گرفتـه  دل بـا  و کـرد  خـداحافظی  همه با
 دل ایــن انگـار  ، داشـت  عجیبـی  حـس ...بـود  مانــده خاموشـش  چـراغ  و اتـاقش  پنجـره  بـه  نگـاهش 
ــدن ــود همیشــگی ، کن ــاه!  ب ــاد را ورودش اول روز ناخوداگ ــه و اورد بی ــدي خــاص روزهــاي هم  بع

ــک.را ــمانش در اش ــه چش ــت حلق ــی و بس ــاال را اش بین ــید ب ــومن. کش ــاهش ه ــرد نگ ــی و ک  حرف
  ؟ گفت بهت چی نیما:  پرسید دقایقی از بعد...نزد

  ؟ بدونه میخواي چرا:  پرسید جواب بجاي

 .همه کم کم بدونن باید:  گفت جدي هومن

 ناراحـت  بگـم  چـی  نیمـا  بـه  نمیدونسـتم  چـون .لطفـا  کـن  هماهنـگ  مـنم  بـا  پـس :  کرد اخم ایالر
 .شد

 !  پرسید می من از ، شد ناراحت بیخود _

 .کشیده خجالت شاید _

 !  باشه جریان در داشته دوست.نباش نگرانش ؟ بکشه خجالت اون:  خندید هومن

  ؟ بگی همه به میخواي حاال:  پرسید نگران ایالر
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 :  گفت و داد تکان سر هومن

 مخالفی؟ تو...حداقل جمع توي باشیم راحت میخوام ، اخر مرحله بزرگترا ، کم کم _

 : گفت مردد ایالر

 ...کنیم صبر یکم...بنظرم...نخوام که نه _

 :  گفت مهربان هومن

 . بگی تو هروقت باشع _

ــا.زد لبخنــد و گرفــت ارام ــا مــارال و داد انتقــال مــارال اپارتمــان بــه را وســایلش هــومن کمــک ب  ب
ــه را هــومن اصــرار ــذیرایی و گذاشــت مقــابلش چــایی...کــرد دعــوت داخــل ب ــالر ، کــرد پ ــاق ای  ات

 .قشنگه:  گفت و زد اتاق داخل قدم چند هومن.داد هومن نشان را جدیدش

 : گفت و انداخت باال شانه ایالر

 .نداره قبلیمو اتاق پنجره منظره ولی _

 : گفت و شد نزدیک اتاق پنجره به هومن

 .بکش همیشه هاتو پرده.داره دید رویی به رو اپارتمان از فقط هم اینجا نیست بد _

 بلعیـد  را حضـورش  وجـب  بـه  وجـب  و کـرد  نگـاه  هـومن  کشـیده  قامـت  بـه  و گفـت  اي باشه ایالر
 ...او گرم اغوش نبودن و کابوس با مقابله هاي شب براي...نداشتش روزهاي براي

 .کرد تجربه سال سیزده از بعد را ش کنار نبودن واقعی شب اولین ، رفت که هومن
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ــود ســخت ــود تلــخ.ب ــه ، ب ــود نداشــتنی دوســت ایــی تجرب  تمــام میخواســت نگذشــته یکســاعت...ب
 ! شود

 

 دم از ایــی جرعــه مــارال.کــرد نگــاهش منتظــر و داد توضــیح مــارال بــراي را دکتــر هــاي حبتصــ
 : گفت شمرده و نوشید را اش نوش

 ...کنی کمک هم خودت باید ، میگه راست بنظرم _

 : گفت و داد تکان تایید براي را سرش ایالر

 ...نشم اذیت بیرون اومدم عمو خونه از همین واسه.. .کنم کارو همین میخوام _

 : گفت دوباره و کرد نگاهش کمی مارال

 .  بشی هم دورتر باید یکم شاید _

 اش املـت  و گـاز  سـمت  چرخیـد  مـارال . شـد  خیـره  اش خالـه  بـه  شـده  درشـت  هایی چشم با ایالر
  ؟ چیه منظورتون:  پرسید تردید با ایالر.زد بهم را

 : گفت و گذاشت کناري را چوبی قاشق مارال

 ؟ حالت شدن عوض براي بریم هم با فرس یه نداري دوست _

 ؟ کانادا:  گفت و زد پلک بار چند

 : داد تکان سر لبخند با مارال

 !توریستی!  کوتاه مدت یه.اره _
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 ...نمیشه:  گفت و نشست بلند پایه صندلی روي حس بی ایالر

 : گفت که میگیرد را جواب این میدانست انگار مارال

 میتــونیم حتــی ، تمومــه تــرم ایــن کــه دانشــگاهت میمونــه قــطف ، مــن بــا ویــزا کــاراي!  میشــه _
 .کنیم اقدام تحصیلت ادامه براي اونجا

 :  گفت حوصله بی ایالر

 .نمیتونم من خاله _

 ؟ هومن بخاطر:  گفت و امد جلوتر مارال

 : گفت و شد خیره مارال به خسته

 .دالیلشه از یکی هومنم _

  ؟ چیه ات دیگه دالیل _

 : گفت و داد تکان را هایش دست کالفه

 !  میکنم کار کارخونه توي من بعد بگیرم تحویل مدرکمو باید...ام...اینجا کارهاي _

 .عزیزم ، ایالر میشه حل کنیم اقدام باید که ماهی چند تا اینا همه _

 نکـرد  پیـدا  هـومن  از غیـر  بـه  چیـزي  ولـی  بیـاورد  را دیگـري  خییـالی  دالیـل  خواست بار چند ایالر
 : گفت زنان خندلب مارال! 
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 کمــک هردوتــون بــه فاصــله مــدت یــه کــنم فکــر امــا میــدونم ســخته بــرات هــومن از جــدایی _
 بـذار  هسـت  بینتـون  حسـی  اگـر ...بکشـین  نفـس  بـده  اجـازه ...یکبـار  وقت چند بیاد میتونه بعد... کنه
 ؟ میشی منظورم متوجه.باشه داشته درستی و طبیعی روند

 از بکشــد نفــس هــومن بگــذارد کــه اســت ایــن تــر درســت جملــه کــرد فکــر و زد پلــک ناراحــت
 ...هایش درگیري از ، مشکالتش از.دستش

 :  گفت و کرد نگاه املت محتویات روي پنیر ریختن حال در مارال هاي دست به

 .کنم فکر بدید زمان بهم _

 : گفت و کرد خاموش را گاز زیر بعد  و کرد صبر کمی مارال

 اینجــا بتــونم مــنم و بخــواي هروقــت تــا و نــداره وجــود اجبــاري هــیچ.دادم پیشــنهاد فقــط مــن _
 .میمونم کنارت

 شـده  تحمیـل  عشـق  ایـن  ، بگـذارد  فشـار  تحـت  را هـومن  نمیخواسـت  هـم  خـودش  ، داد تکان سر
 ! نداشت دوست را

 

 ایــی ســختی هــرر بــه.کنــد تمرکــز امتحــانی برگــه روي نمیتوانســت و میکــرد درد عجیــب ســرش
 مگرنــه بــود عملــی امتحانــاتش بیشــتر کــه اورد شــانس.شــد لنــدب و داد پاســخ را هــا ســوال ، بــود
 .نداشت را حفظی دروس تمرکز اصال

 و فشــرد اش پیشــانی بــه را دســتش.بــود داده را امتحــانش هــم پونــه ، شــد وارد کــه محوطــه بــه
  نیست؟ خوب حالت:  گفت پونه



یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

465 
 

 .میکنه درد سرم:  گفت بیحال

 : گفت کیف در موبایلش دنبال به پونه

 ...الو....ببخشید....خوردي سرما شاید _

 و کـی .شـد  تمـوم  امتحـانم :  کـرد  تایـپ  نیمـا  بـراي  و نشسـت  نیمکـت  روي ، پونـه  گرفتن فاصله با
 ؟ بیام کجا

 .دنبالت میام خودم:  داد جواب نیما

 .اومدم ماشینم با:  نوشت سرش وار دیوانه درد از عصبی

 بـا  کـه  پونـه  بـه  کالفـه . گذاشـتند  قـرار  بعـد  یکسـاعت  بـراي .فرسـتاد  را ایی کافه ادرس بار این نیما
 پونـه .برونـد  زودتـر  کـرد  اشـاره  ، پونـه  سـر  امـدن  بـاال  محـض  بـه  و کـرد  نکـاه  رفـت  می راه لبخند
  ؟ بریم:  گفت و ایستاد ایالر.امد ایالر سمت بع و کرد تمام تر سریع را اش مکالمه

 .دنبالم میاد پژمان:  گفت لبخند با پونه

 .میرم من پس:  داد تکان سر ایالر

 .خورد و خرید مسکنی و ایستاد داروخانه مقابل راه میان در ، کردند خداحافظی

 پـارك  ، پارکینـگ  در را ماشـین  و رسـید  داشـت  قـرار  ان در کافـه  کـه  پاسـاژي  بـه  زودتـر  ربع یک
 .کرد

 تکلیـف  هـاي  صـحبت  ایـن  از بـود  خسـته .نشسـت  ایـی  نفـره  دو میـز  پشـت  و رفـت  بـاال  طبقـه  به
 همــه بــه داشــت دوســت.نداشــت امــدن کوتــاه خیــال هــم ســردردش و زا اســترس و کــن روشــن
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 بـراي  هـومن  بـه  حـالش  و حـس  دادن توضـیح  ، داشـت  فـرق  نیمـا  اینکـه  بـا ...کننـد  رهایش بگوید
 ! میشد معذب ، بود سختش.نداشت دوست را او

 : گفت و کرد نگاهش کمی.داد سفارش دو هر براي و نشست نیما.کرد سالم ، نیما امدن با

 .. پریده رنگت ؟ مریضی _

 : گفت و کرد اشاره اش شقیقه به

  ؟ خوبی تو...یکم میکنه درد سرم _

 :  گفت و کرد نگاهش عمیق نیما

 .ام عصبانی اما خوبم _

 : گفت و فشرد هم روي را هایش چشم ایالر

 ؟ اخه چرا _

 : گفت حرص با و شد خم جلو به نیما

 .زندگیت و خودت با میکنی چیکار داري نیستی متوجه اصال چون _

 :  گفت متعجب

 .  اصال میگی چی نمیفهمم _

 : گفت دوباره و گذشت کمی. اوردند را سفارششان که بزند حرف خواست نیما

 .میکنه اذیتت!  مخالفه دایی زن میدونی _
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 :  گفت و کرد اخم

 .اومد می بدش من از اول از اون _

 : گفت و داد تکان سر نیما

 دایـی  و هـاش  بچـه  روي تسـلطش  ببـین .نمیـذاره  ، باشـی  هـومن  بـا  باشـه  قرار اگه .دیگه همین _
 .میبینی که اونیه از ببیشتر

 : گفت عصبی

 .نه ، هومن روي _

 .کنار بذارتش نمیتونه.حال هر به مادرشه...کمتر اون روي شاید _

  ؟ کنار بذاره میتونه منو:  گفت ناراحت

 : گفت و شدند مهربان نیما هاي چشم

 سـن  ایـن  تـوي  خودتـو  تـو  اونوقـت  بعـد .بگـذره  شـاید  کنـه  گیـر  بنظـرم .مـیگم  همینو منم خب _
 .قضیه این سر میره عمرت نصف و کردي درگیر

 : گفت و گرفت قلبش

 ...بگم میتونم  همینو فقط.  نیما میکنی اشتباه _

 : گفت اهسته نیما
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 اینطــوري کــه میکــنم تعجــب هــومن از.رفتــین پــیش زیــادم هــم بــا میکــنم  حــس مــن ببــین _
 .کرده درگیرت

 : گفت دلخور

 .اون نه گذاشتم پیش پا من _

  ؟ واقعا:  گفت و کرد تعجب نیما

 توجیــه را ادم و عــالم بــود نشســته اینکــه از.شــد مشــغول چنگــالش بــا بــازي بــه و داد تکــان ســر
  ؟ نبود هومن با مسئولیت این اصال ؟ میداد توضیح باید چرا.بود خسته ، میتوانند که میکرد

  ؟ کرد قبول اونوقت:  گفت دوباره نیما

 . ازت اومد خوشم.بابا نه:  گفت و کرد ایی خنده نیما ، نیما به زد زل خشمگین

 !داري لطف:  گفت طعنه به

 و شـیش  تـو  هنـوز  مـا  اونوقـت  میـاره  شـانس  جـاش  فـالن  از هـومن  میاد  خوشم:  گفت دوباره نیما
 ...موندیم کارمون بش

 : گفت خسته

 ایـن  بـا  مـن  یـا  میکنـی  حسـودي  شـده  بچـه  یـه  هللا سـالگی  پـونزده  از کـه  هـومن  به داري االن _
  ؟ درخشانم شرایط

 : گفت و زد کجی لبخند نیما
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 روانــت و روح و خـودت  بـه  یکـم  نـداري  حـق .احمـق  تــوام نگـران  مـنم .نگیـر  کـم  دسـت  خودتـو  _
 ؟ بدي استراحت

 حضـور  در ارامـش  ایـن  کـه  البتـه  و باشـد  راحـت  مـدتی  داشـت  دوسـت  واقعـا  کرد فکر و داد تکیه
 .نداشت گرفتن ارام خیال که هم سرش...داشتنش و بود هومن

 .بشه قراره چی نمیدونم خودمم ولی.نگرانیت از مرسی:  گفت و کرد باز دهان

 :  گفت و داد تکان سر نیما

 .بدم نظر باید...خواهرمی مثل تو اما ندارم رو برات نظر اظهار حق میدونم _

 :  گفت و یدخند ایالر

 .نداره اشکال بده نظر.  مرسی _

 حـس  رسـیدند  پارکینـگ  بـه  وقتـی . گذاشـت  راحـتش  و نکـرد  مـورد  ایـن  در بیشتري صحبت نیما
 : گفت سختی به و گذاشت در لب را دستش.چرخد می سرش دور دنیا میکرد

 .نیست خوب حالم. نیما کنم رانندگی نمیتونم من _

 .ماشینو میبریم میایم بعد میرسونمت من . نداره اشکال:  گفت نگران نیما

 درد از و اسـت  شـکافتن  حـال  در سـرش  پوسـته  میکـرد  حـس . نشسـت  نیمـا  کنـار  و داد تکـان  سر
 حـس  و بخوابـد  داد تـرجیح .نداشـت  را نیمـا  بـه  دادن جـواب  تـوان  حتـی .وجـودش  رود مـی  تحلیل

 ! است رفتن هوش از شبیه بیشتر خوابیدنش کرد
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 سـقوط  درونـش  کـه  هـایی  چالـه  ، افتـاد  مـی  بارهـا  کـه  هـایی  بلنـدي  از زدنـش  پـا  و دسـت  میان
 را مــارال گــاهی ، میشــد بیــدار هــایی وقــت ، رفـت  مــی فــرو انهــا در کــه هــایی تــاریکی و میکـرد 
ــد ــاهی و میدی ــومن گ ــا میشناختشــان ، را ه ــی ام ــان خالئ ــود ذهــنش می ــانش و ب ــار را ده  از انگ
 فکــر ولــی...برســاند زبــان بــه توانســتنمی را ســرش درون صــداي کــه بودنــد کــرده جــدا ذهــنش

 هـاي  نشـانه  و خیـالش  رفـتن  کمـا  بـه  ، ترسـید  مـی  کـه  چیزهـایی  همان به ، میکرد فکر و میکرد
 ...منحوسش ارثیه

 خانـه  ، خـاموش  اتـاقش  چـراغ  و بـود  شـب .نـور  نـه  و بـود  صـبح  نـه  ، کـرد  بـاز  کـه  را هایش چشم
 روز یــک چـرا  نمیدانســت دقیقـا . بـود  افتــاده در چهـارچوب  در راهــرو سـوي  کـم  نــور و بـود  مـارال 
 .لرزید می گاهی و داشت تب چرا و بود شده بستري

 اش شــانه روي و کــرد جمــع دســت بــا را عــرقش از خــیس موهــاي و نشســت تخــت روي اهســته
 در عمیـق  درد ان جـاي  انگـار  هنـوز  ، کـرد  بلنـد  را اش شـده  خشـک  تـن  و کشـید  نفسی. گذاشت
 بــه قــدم و کــرد پــا بــه را هــایش دمپــایی.شــد بلنــد و کشــید نفســی...میکــرد درد هــایش شــقیقه

 گـوش  و داد تکیـه  دیـوار  بـه . کـرد  متـوقفش  مـارال  و هـومن  زمزمـه  صـداي .گذاشـت  راهـرو  میـان 
 وقــت:  پرســید ارام مــارال بــود، گفتــه وضــعیتش از کــه میکردنــد صــحبت دکتــري مــورد در ، داد

  ؟ شه خوب میکشید طول چقدر میشد اینطور که دیگه هاي

 :  امد هومن نرم صداي

 تـب  میریـزه  بهـم  هروقـت .فهمیـد  مـی  بیشـتر ...شـد  بیشـتر  شـد  بزرگتـر  یکم ، کمتر بود تر بچه _
 .میکنه

 . بوده روش زیادي فشار مدت این:  گفت مارال
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 : گفت امیدوار هومن

 .میشه خوب براش.مسافرت بریم مدت یه باید _

 :  کرد متوقفش مارال صداي که برود جلو خواست

 .دانشگاهش از بعد...ماه چند کانادا بیاد من با گفتم...دادم پیشنهاد شبه منم _

  ؟ گفت چی:  پرسید پرشتاب که هومن صداي شنیدن براي کرد تیز گوش

 گفــت.نکــرد قبــول...بیــاد تحصــیل ادامــه بــراي دادم پیشــنهاد مــن البتــه ، بیــاد نمیتونــه گفــت _
 ...کنه ول  رو اینجا نمیتونه

ــه:  گفــت ســریع هــومن ــه ن ــران از خــارج مســافرت.نمیتون ــریم ای ــراي می  و حــال شــدن عــوض ب
 ...هواش

 :  گفت شمرده مارال

 ممکنـه .داده قـرار  تـاثیر  تحـت  هـم  تـورو  زنـدگی .نـداره  مناسـبی  شـرایط  واقعـا  ایالر جان هومن _
 .باشه نداشته خوبی عواقب که بگیرین ایی عجوالنه تصمیم

 : گفت بلندتري صداي با هومن

ــه _ ــاثیري چ ــتهگذ ت ــثال اش ــارال ؟ م ــان م ــما ج ــان در ش ــن جری ــال ای ــا س ــتید ه ــی ، نیس  یعن
  ؟ واقعا اصراریه چه نمیفهمم من...میکنند گیري تصمیم هم همه و نیست هیچکس

 کـه  ، کـرد  پـاك  را چشـمش  گوشـه  خـورده  سـر  اشـک  ، فشـرد  را دلـش  ، هـومن  صـداي  تابی بی
 :  شنید همیشه از تر ارام.کرد میخکوبش مارال هم باز
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 گفـت  هـم  دکتـر  حالتـاش  ایـن .کنـی  قبـول  نمیخـواي  فقـط  خـودت  میدونی ، هومن مریضه اون _
 و تـب  ایـن  و عصـبی  شـوك  تـوي  بـره  اتفـاقی  هـر  بـراي  نمیشـه .داره درمـان  به نیاز و نیست نرمال
  ؟ میشه چی و کی مثل بزنم مثال الزمه...میزنه اسیب بدنشم به مرور به ، ها ضعف

 : کفت ناراحتی با که هومن و شنید را کاناپه صداي

 ...نمیذارم من...میکنید مریضش دستی دستی دارید شماها _

 ایــن...دیــوار کنــار شــدند خــم کــه زانوهــایش و ، اشــکش قطــره چکیــدن و در شــدن بــاز صــداي
 ... انگار نداشتند تمامی بد روزهاي

 

 کـه  یکـرد م فکـر  اینطـور  یـا  ، کـرد  نگـاه  مـارال  امـن  و سـیاه  هـاي  چشـم  بـه  و گرفت باال را سرش
 : زد لب درمانده ، نمیشنید و میخوردند تکان که مارال هاي لب مقابل در...هستند امن

  ؟ کنید جدا هم از هم رو ما میخواید چرا _

  شنیدي؟ حرفامونو:  پرسید حیران مارال

ــا ؟ برنمیداریــد ســرمون از دســت چــرا:  نالیــد دوبــاره  میخــواي ؟ خالــه شــدي همدســت گیتــی ب
 ؟ کنی اذیتم

 :  گفت و زد زانو پایش کنار رالما

 مـدت  یـه  بایـد  میگـه  زدم حـرف  دکتـرت  بـا ...مـیگم  خودتـون  بـراي  بخـدا  مـن  عزیزم جان ایالر _
 مامـانش  اونـم  تـا  شـو  دور مـدت  یـه  ، شـو  جـدا  ازش نمـیگم  منکـه ...باشـی  دور استرس از طوالنی

 ...کنی اداره رو زندگی یه اینطوري نمیتونی کنی مراقبت خودت از باید تو...کنه راضی رو
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 : گفت و کشید عقب را موهایش عصبی

 دکتـر  همـه  ، میکـنن  زنـدگی  دارن کـه  روانـی  ادم اینهمـه  ، شـهر  ایـن  تـوي  هست دیونه اینهمه _
  ؟ نمیفهمین اینو چرا.ندارن بقیه که داریم چیزي ما...جلوتریم میکنن؟ما درمان و میرن

 : گفت و کرد نوازشش ، گرفت اغوش در را سرش و شد خم مارال

 .عزیزم نمیکنه مجبورت هیچکس.باش اروم باشه _

ــازوي بــه ــرایش دیگــر گریــه ، بــود شــده خســته.نکــرد گریــه و انــداخت دســت مــارال ب  جوابگــو ب
 سـر  پشـت  را عـذابی  و شـوك  هـر  ، بکیـرد  ارام ، شـود  خـوب  میخواسـت .نداشـت  ایـی  فایـده ...نبود

 .کند زندگی و بگذارد

 انگـار  ، کـردن  تـازه  نفـس  بـراي  میـداد  ایـی  ثانیـه  فقـط  دنیـا  ارانگـ  ، بودنـد  کوتـاه  ها خوشی عمر
 .فقط انداخت می بتعویق را مردن

 

ــه روي ــته کاناپ ــد نشس ــر و بودن ــالر س ــانه روي ای ــود اش ش ــوي.ب ــایش ب ــی از موه ــه بین ــق ب  عم
 و ایــالر مخصــوص...خودشــان مخصــوص میشــد ایجــاد ایــی خلســه انگــار و میکــرد نفــوذ مغــزش
 ایـالر  ، بوسـید  را موههـا  روي و زد لبخنـدي ...بودنـد  امیختـه  هـم  در ورد هـاي  سـال  از کـه  هومنی

  ؟ چیدي مقدمه اینهمه حاال بگی میخواستی چی:  گفت و فشرد خودش به بیشتر را

 زیــادي  هــاي نقشــه. نبــود راضــی اخیــرش هــاي  دلمردگــی ایــن از ، نخــورد تکــان ایــالر
ــه میخواســت.داشــت ــه خان ــاده نیم ــد نشــانش را اش ام ــاکار ، بده ــد درســت را یشــان ه  در و کن
 کمـی  ؟ ایـالر  بـا  ؟ ازدواج ، میگرفـت  اش خنـده  هـم  خـودش ...بگویـد  پـدرش  بـه  مناسـب  فرصتی
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 اش عصــبی گیتــی یــاد ؟ داشــت امــادگی ایــالر اصــال ؟ میکــرد رفتــار بایــد چطــور.میترســید هــم
ــودنش راضــی از میدانســت...میکــرد ــد نب ــاره...بگــذرد سرســري نمیتوان ــانی دوب ــه تک ــالر ب  و ادد ای

  ؟ بگی میخواستی چی ؟ هوم:  گفت

 . برم خالم با ماه چند میخوام:  گفت و کشید نفسی ایالر

  ؟ کجا بري؟:  گفت کرد ایی خنده ، شنیده اشتباه کرد خیال لحظه یک

 .کانادا:  گفت کردنش نگاه بدون و نشست صاف ایالر

  ؟ بري کانادا؟:  پرسید دوباره و زد پلک بار چند

 ...شدنم بهتر...براي فقط...برمیگردم:  گفت و داد کانت سر ایالر

  ؟ چته االن مگه ؟ شدنت بهتر:  گفت عصبی

 . هومن مریضم:  گفت و نیاورد باال را سرش هم باز

  ؟ زده رو مخت خالت:  گفت ناباور ، نمیرسد مغزش به خون زیاد  خشم از کرد احساس

 . گفت دکتر:  داد تکان سر ایالر

 .خورده گه دکتر:  گفت و جلو به شد خم

 : گفت خشم از لرزان صدایی با. اش سینه قفسه به بودند چسبانده انگار را ایالر چانه

  ؟ رفت یادت عاشقی و عشق ؟ برده سرت از هوش کشور از خارج و کانادا رویاي _
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 الکـی  اینقـدر  ؟ اره:  کفـت  بلنـدتر  و گرفـت  دسـت  بـه  را اش چانـه  و رسـید  جنـون  بـه  سکوتش از
  نخور؟ درد به و حست بود داغون اینقدر ؟

 اشـنایی  بـرق  بـراي  رفـت  ،دلـش  درخشـیدند  ایـالر  غمگـین  و درشـت  چشـمان  در براق هاي اشک
 کـه  هـایی  احتمـال  همـه  از ترسـش  و کسـی  بـی  از...درخشـند  مـی  چـه  بـراي  میدانسـت  حتی که

 :   پرسید تر ارام...میچرخید کوچکش سر میان

  چیه؟ پرتا و چرت این چیه درمان اصال.نباشه اینجا که نیست درمانی  هیچ _

 :  گفت و داد تکان سر ایالر

 ...هست هم اینا و اسکایپ میزنی سر میاي هم تو اصال...نمیرم همیشه براي _

 : گفت و شد بلند بعد اش خیره سکوت در ، بود ناباور هنوز هومن

  ؟ اره ؟ گفته من مامان!  گفته چیزي یه یکی یا خورده یجا به سرت تو _

 خـواب  بـازم  شـاید ...بـده  حـالم  میکـنم  حـس ...خیلـی .نگفتـه  کسـی  نـه :  گفـت  و داد تکان سر ایالر
 ...چیزي یا شم افسرده ببینم بد

 : گفت و داد تکان حرص با را هایش دست هومن

 ...خدایا...بشی چی براي اصال...بشی خب _

 : گفت و موهایش میان کشید دست

 خــودت حـاال  نمیذاشـتی  تــو شـم  جـدا  میخواسـتم  مــن اگـه  نمیکـنم  بــاور اصـال .  مزخرفـه  اینـا  _
  ؟ بري میخواي
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 :  نالید ایالر

 .نمیکنه تغییر که احساسم _

 :  گفت زانو روي شد خم هومن

 میبرمــت ، میخــواي مسـافرت  ، مزخرفــه االن رفتنــت. نکـن  روانــیم ، نریــز بهـم  منــو ذهــن ایـالر  _
 ...خودم

 :  گفت هایش چشم در خیره و گذاشت ایالر صورت طرف دو را دستش

 خیلـی  میـدونم .هـا  سـختی  ایـن  میشـه  تمـوم  زود...نـده  اون اینـو  حرفـاي  به اهمیتی ، منو بیین _
 ...عزیزم تمومه ولی...کشیدي سختی

 ...فقط کن صبر یکم ؟ باشه:  گفت دوباره و بوسید را هایش لب پیاپی بار چند

 در میتوانســت چطــور...چســباند هــومن تــن بــه را خــودش طاقــت بــی و داد تکــان را ســرش ایــالر
ــل ــن مقاب ــا بوســه ای ــن و ه ــوز ، احساســات ای ــالر ؟ باشــد نظــرش روي هن ــر را ای ــودش از بهت  خ

 خیـره  اش گوشـی  روي سـینا  شـماره  بـه  و کشـید  عقـب  را سـرش  موبـایلش  صـداي  با... میشناخت
 .  شد

 . کرد بلندش هراسان ، بیمارستان به هاله اوردن خبر و سینا مضطرب صداي

 ...نارس نوزاد ، مینیاتوري هاي دست با ، کوچک نوزاد.بود ندیده تولد بحال تا

 ، سـینا  زدن زنـگ .کـرد  فکـر  اخیـر  مـاه  ایـن  بـه  و شـد  خیـره  بـود  خوابیـده  پریده رنگ که هاله به
 دســتگاههاي در را جدیــدش زنــدگی یکمــاه...نبــود امــدنش وقــت کــه نــوزادي تولــد و بیمارســتان
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 دهــان بــه ســختی بــه دیــروز تــازه را مــادرش ســینه ، بــود گذرانــده یایــ شیشــه کــاور  و مختلــف
 رنـج  بیشـتر  بـودن  مـادر  میکـرد  فکـر  روزهـا  ایـن ...بـود  بـرده  پنـاه  شیشـه  بـه  ، اخر باز و بود گرفته
 بیشـترش  هـاي  لبخنـد . کـرد  نگـاه  بهتـر  روزهـا  ایـن  متفـاوت  هالـه  به..همیشگی ایی نگرانی ، است

ــوام حوصــله  و صــبر و  دوســت بنظــرش کــه بــود ســاخته متفــاوت ایــی هالــه او از ، انــدوهش بــا ت
 تــا هــروز ، گلــه و حــرف بــی ، اول روز همــان از ذاتــی منطــق همــان بــا البتــه و بــود تــر داشــتنی

 .بود رسانده کوچکش پسر به را شده دوشیده شیر و بود برگشته و رفته بیمارستان

ــوزاد ــود پســر ن ــدام ســینا! ب ــود خوشــحال.میچرخیــد دورش م ــه.ب ــ ب ــالر و میکــرد محبــت ههال  ای
 بـدي  حـس ...بـود  امـده  کنـار  هـم  هالـه  انگـار  حتـی .خـودش  درون سـینا  قضـاوت  از میشـد  خسته

 ...روح بی ارامشی ، تلخ ایی خوشبختی انگار.بود

 صــندلی روي بســته چشــم کــه هــومن بــه.نشســت پنجــره لبــه شــد بلنــد  و داد بیــرون را نفســش
ــود نشســته  هــم در ســینه روي را هــا دســت ، دنددرخشــی مــی روشــنش تارهــاي ، شــد خیــره ب
  هـومن  بـا . میسـوخت  دلـش  و خوانـد  مـی  نگـاهش  از...بـود  خسـته ...بـود  خـواب  انگار و بود انداخته
 رفـتن  بـه  بـود  محـدود  تفریحـاتش  ، بـود  شـده  جـدي .میخندیـد  کمتـر  ، داشـت  فرق پیش یکسال

 . شایان خانه

 کــرده اش دیوانــه ، فــتنر مــدتی بــراي اش درونــی کشــمکش.  کشــید شیشــه روي را انگشــتانش
ــود ــار. ب ــر دوب ــده را روانپزشــک دیگ ــود دی ــدل دو ، ب ــرص م ــورد ق ــراي میخ ــرل ب ــطراب کنت  و اض

 از میشـد  مضـطرب  بیشـتر  و میشـد  تـر  گـیج  هـروز  فقـط .نداشـت  تـاثیري  بنظـرش  اما ، ارام خواب
 بــه...کنــد عــادت هــا قـرص  بــع نمیخواســت.  میکنــد عــادت بـود  گفتــه دکتــر.حــالش شــدن بـدتر 

 بـراي  مـدتی  ،شـاید  شـود  دور ابـد  تـا  نبـود  قـرار .نیسـت  بـد  رفـتن  همیشه ، میداد لداريد خودش
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 بـود  دیگـر  ایـی  قـاره  در اش خالـه  ، شانسـش  از حـاال ...هـومن  خسـتگی  رفـتن  در بـراي .شدن سرپا
 ...بیشتر کمی فاصله و

 شیشـه  ایـالر .رفـت  کوچـک  تخـت  سـمت  شـد  بیـدار  تکـانی  بـا  هالـه  ، نـوزاد  ضـعیف  ناله صداي با
 حـرص  و کوچـک  هـاي  مکیـدن  بـا  آریـا  ، داد هالـه  دسـت  و اورد بیـرون  کوچـک  یخچال از را شیر
 .امد می خوشش صحنه این از ایالر و میبلعید را شیر الود

  ؟ یعنی میشه بزرگ کی:  گفت غصه با و کشید نفسی هاله

 ! گفت دکترش.میگیره وزن دیگه ماه چند:  گفت و تخت لب نشست ایالر

 .صبح از شدي خسته.بخواب  برو تو:  گفت و  داد تکان سر هاله

 :  گفت مقدمه بی و تردید با ایالر

 .کانادا ام خاله با برم میخوام من هاله _

  ؟ چی براي:  گفت و اورد باال سریع را سرش هاله

 ...فقط ماه چند _

 : گفت و انداخت باال ابرو هاله

  ؟ چی موندي اگه _

 ...حالم شدن عوض براي فقط...نمیمونم بعد.  که تنیس راحتی این به:  کرد ایی خنده

 :  گفت و کرد نگاهش کمی هاله
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 .میشه تنوع! نیست فکري بد _

 : گفت دوباره هاله ، نرود میگفت کاش اي

 .میشه شاکی حسابی هومن البته _

 : گفت و کرد نگاه را زمین ایالر

 .میشه راحت من مشکالت شر از اونم مدت یه _

 دوسـت  واقعـا  اگـه  ولـی  نبـاش  ایـن  نگـران ...کنـه  حـل  مشـکالتتو  کـه  اینه عاشق ناو:  خندید هاله
 .ماهه چند نهایتا.دیگه برگرد و بگذرون خوش یکم برو ، بري داري

 ؟ نیسـت  مـاه  چنـد  یـا :  پرسـید  مـردد  هالـه  و کـرد  نگـاه  هالـه  هـاي  چشـم  به و اورد باال را سرش
 ؟ بیشتره

 .انگار ماه شیش از بیشتر اصال نمیشه نه:  گفت سریع

 :  گفت و داد تکان سر هاله

 .شده تموم که درستم ؟ برات سخته مدتم همین ؟ کجاست مشکلت پس خب _

 ایــالر. داد ماســاژ را پشـتش  و کمــر وار نـوازش  و برکردانــد را بچـه  و گذاشــت کنـار  را شــیر شیشـه 
 .واقعا سختمه:  گفت اهسته

 : گفت خونسرد هاله

 همـو  دائـم  اینکـه  بـدون  کنـین  فکـر  بهـم  خلـوت  تـوي  یکـم  سـت نی بـد  اتفاقا.نکن بزرگش الکی _
 ...میترسی که کنه تغییر چیزي نیست قرار.ببینید
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 : گفت آریا دهان دور کردن پاك حال در و شد بلند هاله

 بزرگـی  هـاي  تصـمیم ...پـیش  نـه  میمونـه  براشـون  پـس  را نـه  ، مـن  مثل ترسویی هاي ادم آیالر _
ــونن همــه همیشــه کــه ــرن نمیت ــا بگی ــ ی ــیگن خودشــون اب ــاجی م  نتیجــه بنظــرم ، نیســت احتی

 .برو ، بري الزمه میکنی فکر اگه کن اعتماد من به...دارن بهتري

 بــه بارهــا شــب تــا. راحــت خیــال کمــی ، بــود اطمینــان همــین دنبــال انگــار...زد کمرنگــی لبخنــد
ــومن ــاه ه ــرد نگ ــئن ، ک ــود مطم ــزي ب ــت از چی ــتنش دوس ــم داش ــود ک ــئن ، نمیش ــود مطم  ب

ــایلش وقتــی.نیســت شــتباها تصــمیمش ــه را موب  مــی ، دوري ایــن از دلــش هنــوز گرفــت دســت ب
 را خسـتکی  ایـن . کـرد  نگـاه  سـرخش  هـاي  چشـم  و هـومن  بـه  و گرفـت  نفسی... بود گرفته و لرزید
ــورد در روزي ــت خــودش م ــتان.نمیخواس ــفحه روي را انگش ــه ص ــراي و اورد در حرکــت ب ــارال ب  م
 .میام.خاله سالم:  نوشت

 

 .همین یعنی بري:  گفت و زد پوزخند هومن

 .  نیست اینطوري:  نالید

 . تمام ، یعنی ، بري:  گفت شمرده دوباره و کوبید میز روي را انگشتش حرص با هومن

 ...مدت یه فقط...موافقن هم اونا.زدم حرف هاله و عمو با من:  کفت ناراحت

 میگـی  مـن  بـه  بعـد  کـردي  اوکـی  رو بلیطتـت  ؟؟ اینـه  صـبرت .کـن  صـبر  گفتم بهت:  غرید هومن
 کـاراي  داشـتی  میدویـدم  اونطـرف  طـرف  ایـن  داشـتم  مـن  کـه  مـدتی  تمـام .نمیشـه  بـاورم  واقعـا  ؟

  ؟ میکردي رفتنتو



یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

481 
 

 بعـد  وقـت  چنـد  ، میـام  گفـتم  وقتـی  نمیدونسـتم  مـنم  بـود  کـرده  اقـدام  خـالم  ، کـه  گفتم:  نالید
 .شده درست گفت

 : گفت و داد هل عقب به را میز هومن

ــه _  فرصــت منتظــر ؟ شــد ات کــاره همــه نرســیده راه از یهــو...خــالم خــالم ؟ اصــال کیــه ات خال
  ؟ تو بودي

 : گفت و دوید چشمانش به اشک

  ؟ تو شدي اینطوري چرا _

 : گفت حرص با و سمتش برگشت هومن

 مدرسـه  ،وقتـی  کـردم  پـاك  اشـکاتو  مـن  میکـردي  گریـه  وقتـی .بـودم  مـن  ، نبود هیچکس وقتی _
 هـات  کـابوس  وقـت  مـن  ، کـردم  رشـته  انتخـاب  بـرات  مـن  ، یکـردم م چـک  اتو برنامه من میرفتی

 حـاال ...کـردم  بحـث  مامـانم  بـا  بـار  هـزار  بخـاطرت  مـن  ، میکـردم  خریـدهاتو  مـن !  من...کردم بغلت
  ؟ چشم گفتی بیا گفت ات خاله

ــا ــاد ب ــه ؟ شــده چــی مگــه االن:  گفــت ارام و فشــرد بهــم را هــایش چشــم گیتــی ی  دور مــدت ی
  ؟ میشه چی  مگه باشیم

 : خندید عصبی هومن

 شـمال  تـوي  کـردي  غلـط  میشـه  چـی  مگـه  بگـی  بشـینی  اینجـا  بیاي بود قرار ؟ میشه چی مگه _
 خبـر  روحـم  احمـق  مـن  نـه  مکـه !  دراوردي رو دلخسـته  عاشـقاي  اداي ، شـدي  اویـزون  من یقه از

 ...هه ؟ میشه چی مگه اخرشم و بشم بازیت بچه درگیر وقت اینهمه که داشت
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  و عصـبانی  مـرد  ایـن ...کـرد  مـرور  سـر  در دوبـاره  را هـایش  حـرف  و کـرد  نگـاه  ومنهـ  بـه  زده بهت
 .کرد زمزمه را نامش ناباور ؟ بود هومن مالحظه بی

 :  گفت عصبی هومن

 ...تمومه...دیگه رفتی ، بري ، ایالر ببین...بیا حاال پیچوندیم رو مردم عمر یه _

 : گفت و زد کنار میجوشید که را خشم و ایستاد

 ...تویی نمیشه باورم میگی؟ داري چی میفهمی صالا _

 : گفت و رفت سمتش به هومن

 کنسـل  بلیطـو  یـا . تمامـه  بـري .همونـه  حـرفم ...همتـون  کـردین  خسـتم ...ام خسـته .خـودمم  اتفاقا _
 .زندگیت از بیرون بنداز منو کال یا کن

 االنـم ...بچسـبم  بهـت  مـن  نبـوده  قـرار  اخـرش  تـا .میزنـی  بیخـود  هاي حرف داري:  گفت خشمگین
 مـن ... بـوده  درسـت  تصـمیمم  فهمیـدم ...حرفـات  ایـن  بـا  ولـی ...مسـافرت ...فقـط  مدت یه میگم دارم
 ...که واقعا ؟؟؟ نبودي جریان در اصال تو و گرفتم یقتو

 :  گفت تر ارام و کشید موهایش میان دست هومن

 .ایالر ندارم باهات صحبتی دیگه من.کن عملی رو درستت تصمیم و برو _

ــالر ، برکشــت رهپنجــ ســمت ــا:  گفــت و برداشــت را کــیفش عصــبی ای ــدر کــه متاســفم واقع  اینق
 ...هستی غیرمنطقی
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 را خــودش جلــوي کارخانــه پارکینــگ و ســاختمان پــایین تــا.کوبیــد بهــم محکــم و کــرد بــاز را در
ــت ــل و گرف ــین داخ ــض ماش ــت بغ ــن. شکس ــته روي ای ــبی و خس ــومن عص ــده را ه ــود ندی  ، ب

ــدش ــش ، نمیفهمی ــن از حرص ــا ، بــود شرفت ــدن ی ــئولیت و مان ــایش مس ــورش ه ــرده اینط  ک
 دلخـوري  حتمـا ...شـد  خـارج  پارکینـگ  از و اورد در حرکـت  بـه  پرصـدا  آفـی  تیـک  با را ماشین...بود

ــود کــوچکی ــا.میشــد حــل و ب ــردا حتم ــد در هــم دل از ف ــت اصــال و میاوردن ــومن فقــط. نمیرف  ه
 هــم یکبــار را صــدایش وقتــی ، بعــد هفتــه تــا امــا.میکــرد پــرواز ســمتش بــه ، طــرفش برمیگشــت

 .ماندن زنده از ، ماندن از شد پشیمان ، نشنید

 

 گفتـی  ؟ نیـاد  میشـه  مگـه :  گفـت  ترکیبـاتش  بـه  کـرد  نگـاه  و مـایونز  سس برداشتن حال در مارال
  ؟ رو پرواز تاریخ بهش

 .شد عصبانی اینقدر.اصال بگم نذاشت نه:  گفت حوصله بی

 : گفت و گذاشت سبد داخل را سس شیشه مارال

 وارد دلجـویی  در از بنظـرم .شـه  اوکـی  زود اینقـدر  کـارات  نداشـتم  توقـع  مـنم .داره هـم  حق خب _
 ... بفرستی دعوتنامه براش...بیاد میتونه خودشم.شو

 .نمیرسه دعوتنامه به کار.خاله برگردم قراره من:  گفت تیز

 :  زد لبخند ارامش با مارال

 .همینطوره حتما _
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 و میـداد  نظـر  قـاطع  اینطـور  کـه  میگـذرد  چـه  دلـش  در میدانسـت  لمـارا  انگـار  ، گرفـت  حرصش
 و اورد بیـرون  را موبـایلش .نـدارد  را ارزشـش  کـرد  فکـر  و کـرد  نگـاه  دیکـري  طـرف  بـه ...میزد حرف

 جـوابش  هـومن !  نـداد  جـواب  ولـی  شـد  گوشـی  برداشـتن  منتظـر  هیجـان  با.گرفت را هومن شماره
ــداد را ــایین را گوشــی ناامیــد...ن ــه و اورد پ ــا ب ــه بغــض ب  ســخت اینقــدر.شــد خیــره اش صــفحه ب

 بـا  نبـود  اینطـور  هیچوقـت  روز ان تـا  ، نداشـت  را هـومن  برخـورد  ایـن  طاقـت  ؟ بـود  گرفتـه  موضع
 ...او

 :  گفت و برداشت را خودش ماشین سوییچ طاقت بی ، رسیدند مارال خانه به وقتی

 .خاله ، عمو خونه میرم من _

 : گفت و ایستاد اشپزخانه کنار مارال

  ؟ ببینی رو هومن میري _

 :  گفت و امد تر جلو مارال.انداخت سر روي را شالش و داد تکان سر

 ...بهتره براتون و موقتیه دوري این کنی قانعش کن سعی _

 و بــود کــورش ، بــود نیامــده هنــوز هــومن ، رســید وقتــی.شــد خــارج خانــه از و گفــت ایــی باشــه
 ترسـناك  کـردنش  بغـل  و زدن دسـت  هنـوز  کـه  کـرد  گـرم  اریـا  بـا  را سـرش  کمـی ...هالـه  و گیتی

 .بود اونجا شبم چند این.شایان خونه بره شاید:  گفت دید را قراریش بی که هاله.بود

 : گفت و نشست تخت روي ناامید

 .هاله نمیده هامو زنگ جواب _
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 :  گفت و داد تکان سري هاله

 .تره سخت اون براي.گفتم خودشم به یبار _

 ...هست منم براي:  گفت معترض

 .بزن حرف باهاش.شایان خونه برو شو بلند:  وفت زد لبخند هاله

 .میرم باشه:  گفت و شد بلند خسته

 منتظـر  و کشـید  اهـی  ، گیتـی  دیـدن  بـا  در کنـار  ، کـرد  خـداحافظی  بقیـه  از و شـد  روان ها پله از
 : گفت اهسته و ایستاد سینه به دست گیتی. کرد نگاهش

 .نکن اصرار دیگه ، داده هم تدس به دست چی همه که االن _

  ؟ چیه منظورتون:  گفت عصبی

 .اونجا میشی تر خوشبخت...برو عصبانیه هومن تا:  کرد زمزمه گیتی

 :گفت و فشرد بهم را هایش چشم

 ! فعال...نهایتا میرم ماه دو من _

 اسـترس  و شـود  مطمـئن  هـومن  بـودن  از تـا  نداشـت  را اش شـماره  ، رانـد  شـایان  خانه تا حرص با
 .شد راحت خیالش کمی گفت بفرمایید شایان و زد را ایفون زنگ وقتی. داشت

 کـرد  بـاز  را در شـایان .رسـید  اپارتمـان  در کنـار  بـه  زنـان  نفـس  و رفـت  بـاال  طبقه چند هاي پله از
 اینجاسـت  هـومن  ببیـنم  میخواسـتم ...نداشـتم  رو ات شـماره  شـرمنده :  گفـت  و کـرد  سـالم  ایالر و
 ...نه یا
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 : گفت و داد تکان سر دلبخن با شایان

 .اتاق توي کشیده دراز...اینجاست ، داخل بیا.جان ایالر اروم _

 :  کفت ارام شایان.شد داخل و کشید نفسی

 .کن بیدارش برو میخواي _

 .شه بیدار میشم منتظر نداره اشکال اگه:  گفت و داد تکان سر

 .بیارم شربت برات برم پس:  گفت لبخند همان با شایان

 دوبــاره ایــالر. نشســت البــالو شــربت بلنــد لیــوان دو بــا شــایان بعــد دقــایقی.نشســت و ردکــ تشــکر
 ؟ بوده اینجا روز چند این:  پرسید و کرد تشکر

 .اره:  گفت و داد تکان سر شایان

 : گفت دوباره شایان و شد سکوت

  ؟ بري میخواي شنیدم _

 .سافرتم براي ماه چند فقط:  گفت و کرد نگاه شایان به سریع ایالر

 کمــی را ســرش شــایان. بــود شــده خســته ، بــود گفتــه همــه و خــودش بــه را جملــه ایــن اینقــدر
 .افتاد هاله یاد ایالر و داد تکان

 تحـت  همـه  وقـت  چنـد  ، بـره  مسـافرتی  یـه  اونـم  بایـد  گفـتم  هومنم به.میکنی خوبی کار بنظرم _
 .دارید احتیاج ، بودید فشار
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 جـواب  منـو  هـاي  زنـگ :  کفـت  اختیـار  بـی  و شـد  گـرم  کمـی  دلـش  شایان کردن برخورد عادي از
 ...نمیده

 : گفت و گذاشت مقابلش را ایالر بلند لیوان شایان

 .تو میاي هم موقع اون تا ، میشه اروم بگذره یکم. عصبانیه _

 .میزد حرف بد خیلی. چی همه تمومه بري میگه بهم:  گفت نگران ایالر

 : گفت و کرد ایی خنده شایان

 هــا بچــه مثــل باهــات میخــواي تــو.میشــن جــدي هــم برخوردهــا ، بشــن جــدي لمســائ وقتــی _
 ایـالر  واقعـی  هـاي  رابطـه  و واقعیـه  رابطـه  یـه  تـوي  هـومن  واقعـی  واکـنش  االن ایـن  ؟ کنـه  رفتار
 ، رابطتتــون از خــودت برداشـت  بــه برمیگــرده ، نـه  یــا تمامـه  اینکــه بعــد...دارن هـم  تلخــی ، جـان 
  ؟ بنظرت میشه تموم واقعا

 .نشده گرم تا بخور:  گفت و شربت به کرد اشاره شایان ، داد تکان سر ایالر

 و هـومن ...بـود  گـذرا  برخوردهـا  ایـن  ، نمیشـد  تمـام  نـه .برداشـت  را لیـوان  و کرفت را گلویش بغض
 . ببرد یاد از را اش زندکی از سال چند کسی نمیشد هیچوقت ، هم در بودند شده حک او

 ...ایالر _

 ســرخ هــاي رگــه بــا عســلی هــاي چشــم و اورد بــاال را ســرش ، هــومن نزبــا از نــامش شــنیدن بــا
 !ترساندش ، عصبانی
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 خرمـایی  ابروهـاي  هـاي  اخـم ...خندیـدن  ، لبخنـد  بـراي  نبـود  موضـوعی  ، بزنـد  لبخنـد  نکـرد  سعی
  ؟ شده چی:  زد لب و شدند هم در

ــالر ــ تلفــن جــواب:  گفــت دلخــور ، نداشــت را شــایان حضــور در کــردن مراعــات حوصــله ای  اموه
 .اینجایی شاید گفت هاله ، ندادي

 .بذارم چاي برم:  گفت و شد بلند شایان

 : گفت و برداشت جلو به قدم چند هومن

  ؟ نري قراره ؟ کردي عوض رو تصمیمت ؟ داشتی چیکارم _

 .بزنیم حرف بذار:  گفت و شد بلند ایالر

 :  گفت و زد پوزخند هومن

 .عزیزم ، یالرا نمونده حرفی...بري قراره.انگار نه _

 بـازویش  در مقابـل .افتـاد  راه هـومن  طـرف  بـه  و داد فـرو  را بغضـش  ایـالر  ، اتـاق  طـرف  به برگشت
 : گفت و کشید را

 .بده گوش. کن صبر _

 ؟ رو چی:  گفت و برگشت عصبی هومن

 و بــرم نیســت قــرار مــن:  گفــت و بســت را در ، کشـید  را هــومن دســت و رفــت اتــاق داخــل ایـالر 
  ؟ میکنی ورياینط چرا...نیام

 : گفت و رفت راه قدم چند کالفه هومن
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 اراده بـی  مسـخره،  ادمـاي  حـس ...بـوده  کـار  سـر  عمـر  یـه  کـه  کسی ؟ دارم رو کی حس میدونی _
 ... مزخرف ،

 ؟ هومن اخه میگی چیه اینا:  گفت و رفت جلو

 :  گفت و کشید نفسی هومن

 ســال و ســن کــم دختــر یــه ســاتاحسا روي نبایــد.کــردم اشــتباه مــن...ایــالر نیســت تــو تقصـیر  _
 .کردم اشتباه...کردم رفتار ها احمق مثل. میکردم حساب

 : گفت عصبانیت با امیخته بغض با

 .میکنه خراب رو چی همه داره حرفهات این.میکنی توهین بهم داري  _

  ؟ میکنم خراب من:  گفت و کرد ایی خنده هومن

 . دیگه بسه.میکنم کنسلش.نمیرم:  گفت حرص با ایالر

 : گفت و داد تکان را هایش دست هومن

ــکل _ ــت مش ــت رفتن ــکل.نیس ــت مش ــتباه برداش ــه اش ــو...من ــوز ت ــق هن ــقی و عش ــرات عاش  ب
 !  عشق نه.بوده حدمون از بیش نزدیکی و هات هورمون تاثیر تحت من به حست...زوده

 :  گفت خشمگین و ناباور

 ؟؟؟ هام رمونهو ؟ اینه نظرت ؟ میکنی برداشت اینطوري واقعا ؟ واقعا _
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 مثـل  عمـره  یـه  کـه  ایـی  خالـه  بـا  شـدن  همـراه  زود اینقـدر ...اره:  گفـت  و برکشـت  سمتش هومن
 از تـر  بچـه  تـو .میگفـت  راسـت  مامـان ...بـودي  فرصـت  منتظـر  یعنـی  ، کـرده  قـایم  خودشو ها ترسو
 ...  حرفایی این

 حـرف  بـاوري نا از ایـی  لحظـه .انـد  زده اتـش  را مغـزش  تمـام  کـرد  حـس  گیتی اسم شنیدن با ایالر
 تکـان  را سـرش .میکـرد  حـس  کـه  بـود  چیـزي  تنهـا  خشـم  ، بعـد  و گرفـت  نفسش هومن تند هاي
 :  گفت و داد

 ...نمیکنم نگاه سرمم پشت...میرم معلومه...هستی عوضی خیلی _

 خــودش بــه ، گرفــت را بازوهــایش و شــد نــزدیکش بلنــد قــدم دو بــا هــومن ، در ســمت برگشــت
 و د بــو اش بوسـه  در بـدي  چیـز  شـد،  شـوکه  ایــالر ، بوسـیدش  ان از تـر  ناگهـانی  و کـرد  نـزدیکش 
ــان ــه همزم ــب ک ــایش ل ــه ه ــان ب ــب می ــاي ل ــومن ه ــیده ه ــد کش ــوش ، میش ــرش از ه ــی س  م

 کــه داشــتنی دوســت و نــرم هــایی لــب و نشــدنی تکــرار بوســه چنــد ، طــوالنی ثانیــه چنــد...رفــت
 هـاي  چشـم  ، شـد  کشـیده  عقـب  کـه  سـرش .میگفتنـد  بـود  شـنیده  کـه  هـایی  حرف از غیر چیزي
 :  گفت و اورد ایالر گوش نزدیک را سرش. ..بودند سرخ هنوز هومن

 .میشه کابوست ، بودي کی هر با...بمونه یادت اینو _

 کـه  هـر  بـا  ؟ بـود  کـه  هـر  بـا  ، برداشـت  عقـب  بـه  قـدمی  زده بهت ایالر ، کرد رهایش ضرب به بعد
  ؟ بود

 کـرده  تمـام  را چیـز  همـه  رفتـنش  از قبـل  هـومن  ، برداشـت  تـر  سـریع  عقـب  به را دیگر هاي قدم
 ! بود
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 میــان فشــرده قلبــی بــا را وســایلش کــردن جمــع ، را همــه از کــردن خــداحافظی روز چنــد تمــام
 بـی  و تـرس  از دلـش  ریخـتن  بجـاي  هواپیمـا  گـرفتن  اوج وقـت  حتـی .گذشـت  ناپایانش هاي اشک
 شـدن  وارد ايبـر  هیجـان  همـه  ان...هـومن  هـواي  بـی  هـواي  از گرفـت  نفسـش  انگار ناگهان ، وزنی
ــه ــاس پوشــیدن ذوق ، خــارجی کشــوري ب ــدن ذوق ، ازادي ، لب ــادربزرگ دی ــامیلی و م ــده ف  ، ندی

 نشـد،  عـادي  ، نشـد  میگفـت  مـارال  چـه  ان هـم  تـر  بعـد  و بعـد  روزهـاي  تـا ...بـود  معنی بی برایش
ــی فقــط ، نباخــت رنــگ ، نشــد کمرنــگ ــر قــرار ب ــود ت  تمــام ، اش جــدایی از بیشــتر...میشــد و ب

 ...اش کرفته پا تازه رابطه براي بود سخت شدنی

 ســالم و جوشــید چشــمش در اشــک نیمــا دیــدن و صــفحه امــدن بــاال بــا و کــرد بــاز را تــاب لــپ
 همـه  خـوبی؟ :  پرسـید  و زد لبخنـدي . داد شـور  پـر  را سـالمش  جـواب  و داد تکـان  دسـت  نیما.کرد

  ؟ خوبن

  ؟ میگذره خوش خارج ؟ خبرا چه.خوبیم همه.اره:  گفت و داد تکان سر نیما

 .جدیده.خوبه:  گفت و فشرد بهم را هایش چشم

  ؟ بیام:  گفت خندان نیما

 .بیا:  گفت و برداشت انگشتش با را سرکش اشک

 ؟ نمیکنه اذیتت پسرخالت ؟ اوکیه چی همه:  پرسید دوباره و خندید نیما

  ؟ ساختی نتاکا هومن براي...اینجا اومدن فرندش گرل با.نه:  گفت و افتاد خنده به دوباره

 .میشه روزي ده اره:  داد تکان سر نیما
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 اخـم  نیمـا .بـود  نپرسـیده  حـالی  هـیچ  و بـود  روز دو ، گرفـت  دادن میـان  را هـایش  لـب  نـاراحتی  با
  ؟ ایالر خوبی واقعا:  کرد

 ؟ میکنـه  لجبـازي  اینقـدر  چـرا ...نیسـتم  خـوب ...نیمـا  نـه  ، نـه :  زد لـب  و شـدند  روان هـایش  اشک
  ؟ نمیپرسه حالمو چرا

 میــره راه دود ابــر یــه بــا کــال...کــرده روانــی خودشــم.روانیــه... عزیــزم نکــن گریــه:  گفــت ارام نیمــا
 .میکشه سیگار اینقدر

 :  گفت بیشتري گریه با

  ؟ نکرد اون کردي باور تو چرا ؟ اینجا میمونم میکنه فکر اخه چرا _

 :  گفت ناراحت نیما

ــا ، نکــن ناراحــت خودتــو _  باهــاش نمیشــه عنقــه اینقــدر. مــثال برخــورده بهــش.بخــدا اداشــه باب
 .میاد کوتاه ببینتت.  بیا زود تو...زد حرف

  ؟ چی نیومد:  گفت ناامید

 .میاد کوتاه...کن پریشون زلفاتو:  گفت لبخند با نیما

 و نمـک  بـا  هـاي  خنـده  و مـیالد  دوسـت  حتـی  ، بـود  هالـه .بـود  نیمـا  خوب چه...خندید گریه میان
  ؟ بود مانده چه براي اصال...او با صمیمیت براي تالشش

 :  پرسید مقدمه بی ، نشست مارال مقابل وقتی

  ؟ کنم اوکی برگشتو بلیط میتونم کی من خاله _
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 ؟ ایران به:  گفت خورده جا مارال

 .ایران.بله:  گفت مصمم و داد تکان سر

ــیالد ــم م ــا ه ــت  ب ــان دق ــرد نگاهش ــارال.میک ــدي م ــت و زد لبخن ــذار:  کف ــه ب ــوم ات فرانس  تم
  ؟ ایه عجله چه.عزیزم اقامتت براي کنم اقدام.شه

 ...برگردم باید من...نمیشه درست زود اینقدر که اقامت خاله:  گفت کالفه

 : گفت و فشرد را دستش و کنارش نشست مارال

 .شه تموم روانپزشکت جلسات حداقل بذار _

 ...بمونم نمیتونم من خاله...میکشه طول ماه چند اونکه:  نالید

 :  گفت و داد تکان سر تاسف با مارال ، بیوفتد گریه به میالد مقابل بود نزدیک

 ... دارم نگهت زور به نمیخوام من...جان ایالر جلساتت اخر تا فقط _

 .میکنم اذیتت خیلی...میدونم:  گفت و گزید لب

 را هـــایش چشـــم ، کـــرد نثـــارش گرمـــی لبخنـــد مـــیالد ، گرفـــت اغوشـــش در کـــه مـــارال
 .بزند لبخندش هومن از غیر مردي اصال استنمیخو.بست

 اغـوش  در را خـودش  ، بـود  تنهـا  و شـد  بیـدار  کـابوس  بـا  دوبـاره  وقتـی  ، بعـد  شب چند هاي نیمه
 میـان  کـه  بـود  هـومن  مـادرش  جـاي  فقـط  ، بـود  قبلـی  همـان  اینبـار  کابوسـش . گریست و گرفت
 ...میشد معلق زمین و اسمان
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 کـرد  پیـدا  را هـومن  صـفحه  تلگـرام  در و برداشـت  را موبـایلش  ، سـاعت  بـه  توجـه  بـی  زده وحشت
 .دیدم بد خواب:  کرد تایپ سریع و

 نبـود  قـرار  هرگـز  انگـار  پیـام  ، فـردا  نـه  و سـاعت  ان نـه .نخـورد  بیشـتر  تیـک  یک و فرستاد را پیام
 .شود دیده

ــرد ســعی ، بســت را هــایش چشــم ــد ک ــایقی.کــرد ســعی ، بخواب ــه ســکوت در دق  هــاي صــداي ب
 و شـد  بلنـد  ، نیـاورد  طاقـت .بـود  موبـایلش  بـه  حواسـش  البتـه  بیشـتر  و دبدهـ  گـوش  شب ضعیف
 پیغـام  تـاب  لـپ  روي شـده  نصـب  تلگـرام  از دیـروز  ، بـود  کـرده  پـاك  را تلگـرام .کـرد  بـاز  را صفحه

 خوانـده  نکـرده  بـاز  را پیغـامش  و بـود  کـرده  نگـاه  ایـالر  اسـم  بـه  شمار بی دقایقی. بود دیده را ایالر
 بـوي ...اور عـذاب  هـاي  کـابوس  از بعـد  لـرزانش  تـن  گـرفتن  اغـوش  در يبـرا  بـود  لرزیـده  دلش..بود

 و میشـد  جمـع  بـازوانش  میـان  وقتـی  بـودن  بخـش  ارام شـیرین  حـس  ان و عطـرش  خوش موهاي
 امـد  مـی  بـر  او از فقـط  انگـار  ، بـود  دنیـا  در رسـالتش  ایـن  انگـار  ، کـم  سن همان از.میبرد خوابش

 .مسئولیتش انجام از داشت غرور حس چقدر و

 میدانسـت  و بـود  کـرده  گـم  چیـزي ...نداشـت  قـرار .داشـت  بـدي  هـواي  و حـال ...بود هویت بی الحا
 ! چه

 و بـود  شـده  کـور  هـایش  چشـم  خشـم  از. میشـد  سـردردش  باعـث  ایـالر  با برخوردش اخرین مرور
 و اسـت  معنـی  بـی  چـی  همـه  ، نیسـت  عشـقی  ، بـرود  ایـالر  ، داشـت  وجود تعبیر یک فقط برایش

ــی ــراي دلیل ــنش ب ــود رفت ــدارد وج ــاال ن ــن در و ح ــه ای ــان از مرحل ــیات...عشقش ــادرش حدس  ، م
 وجـودش  تمـام  سـرخوردگی  بـد  احسـاس  و میخوردنـد  تاییـد  مهـر  همـه  و همـه  مارال هاي نظریه

 .بود گرفته را
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 فکــر بارهــا.  بـود  شــده تنــگ دلـش .بــود نکــرده عوضـش  پــیش مــاه سـه  از ، زد ایــالر عکـس  روي
ــر میکــرد فکــر.نــرود ایــالر میکــرد کــرف اصــل در.بــرود میگذاشــت نبایــد کــه میکــرد  ، میگــردد ب

ــود کــرده فرامــوش ــراي محکــم پوســته یــک ، دارد مغــرور روي یــک دختــرك ب  شــکننده درون ب
ــاید و...اش ــال ش ــناخته اص ــودش نش ــاید ، ب ــالر ش ــار در ای ــودش کن ــا خ ــالر ب ــتقل ای ــرق مس  ف

ــه...داشــت ــر کالف ــان س ــاد و داد تک ــاتش ی ــا مالق ــارال ب ــاد م ــه در ، افت ــی ، اش خان ــت وقت  میگف
ــا را هــومن خونســرد و شــیک ، یــود انداختــه پــا روي پــا ، زده حرفهــایی چــه روانپزشــک  ضــربه ب

 :  گفت می لب به لبخند...میریخت فرو ناگهانی هایی

 اشـتباه  اساسـا  ایـالر  شخصـیت  و زنـدگی . زدم حـرف  زیـادي  دکتـراي  بـا  ،مـن  جـان  هومن ببین _
 سـردرگمی  دچـار  معلومـه  ، کـردي  پـر  تـو  مادرشـو  و پـدر  جایگـاه  خـالی  حفـره  اون ، گرفته شکل

 و سپاســگذاري و وابسـتگی  حــس یـه  کــه صـورتی  در ، عشــقه بهـت  حســش میکنـه  فکــر و میشـه 
 ...وفاداریه

 .رو ها مشاور مزخرفات این ندارم قبول:  بود گفته عصبی خودش

 بایـد  نشـدین  درگیـر  تـا  امـا .سـخته  قبـولش  و میکنـه  ناراحتـت  میـدونم :  بـود  زده لبخند باز مارال
 هردوتـون  اشـتباه  انتخـاب  ایـن  سـرخوردگی  ، بشـین  زنـدکی  یـه  وارد اگـر .  اشـتباهه  بشین متوجه

 ...تو از بیشتر هم رو ایالر ، میکنه اذیت رو

 : بود گفته ارام ، باشد خونسرد بود کرده سعی

 شـما  کـه  چیـزي  اون اگـر  ، بـوده  مـن  کنـار  همیشـه  اونـم  امـا  بـودم  کنارش همیشه من درسته _
 ، االن حـداقل  ، نـدارم  بهـش  پـدري  حـس  مـن  ولـی .بـود  طرفـه  یـه  نقش این ، باشه درست میگید

 ! میخواد چی مشخصه که اونم
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 :  بود گفته جدي مارال

 ولـی .  بهتـر  چـه  کـه  مـادرت  هـاي  اذیـت  منهـی  ، باشـه  تـو  بـا .شـه  خوشـبخت  ایـالر  ارزومه من _
ــا.میکنــه دل تــو از راحتــر ایــالر ، بــاش مطمــئن  میکنــه فکــر ، نبــوده ایــن از غیــر چــون امــروز ت
 ،  دارم اطمینـان  و...بگیـره  تصـمیم  عقلـش  تـاثیر  تحـت  میتونـه  شـدن  جـدا  محـض  به ولی نمیتونه

 ...ایالر هم و داشت خواهی مسئولیت این بدون متفاوتی زندکی تو هم

 خالفـش  میبنـدم  شـرط  مـنم  و:  بـود  گفتـه  مصـمم  و بـود  زده میـز  روي را انگشـتانش  سـر  هومن
 . نمیاد شما با ایالر.شهمی ثابت

 شـاید  ، اخمـش  یـک  بـا  ، بـود  رفتـه  تشـرش  یـک  بـا  ایـالر .میـزد  پوزخنـد  خودش اطمینان به حاال
ــیر ــودش تقص ــود خ ــد.ب ــراهش زود نبای ــد هم ــد ، میش ــدر نبای ــام اینق ــار خ ــرد رفت  روي و میک

  ؟ میتوانست مگر ؟ میشد مگر ولی...دل

 بــرده خــوابش اتــاق فــرش روي ایــالر.یگوشــ بــا بــود گرفتــه خــودش ، ایــالر عکــس روي برکشــت
 اش شــقیقه  انتهــاي  و پیشــانی  روي دار زاویــه  را ارنجــش ، بــود  زده را چشــمش  نــور  ، بــود

ــود گذاشــته ــد شــده پخــش فــرش روي ، اش تیــره موهــاي و ب ــور ، بودن ــود تابیــده ن  در موهــا ، ب
 رزهــايپ ، اش چانــه اســتخوانی خــط و ظریــف گـردن  ، بودنــد درخشــیده ایــی قهــوه جاهــا بعضـی 
 ؟؟ گرفتنش نادیده داشت امکان مگر...پوستش روي روشن

 :  نوشت و اورد باال را انگشتان اختیار بی

 » بذار روشن  چراغتو ، بخور شیر خواب قبل شب.سرت باالي بذار اب لیوان یه«
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 فایـده  اینهـا :  امـد  جـواب  تـر  سـریع  و شـد  خوانـده  ، میکـرد  فکـر  انچـه  از تر سریع.فرستاد را متن
 .نندار

ــه کــرد نگــاه  ، نباشــد اینطــور میتوانســت ، گرفــت حرصــش ، شــد عصــبانی ، غمگــین شــکلک ب
 زنـگ  هـومن  بـه  ، رفـتن  بـراي  ایـالر  تصـمیم  از بعـد  مـارال !  باشـد  اغوشـش  میان اینجا میتوانست

 گفتـه  ، فرسـتدش  مـی  بخواهـد  ایـالر  و دارد نگـه  زور بـه  را ایـالر  نـدارد  قصـد  بـود  گفته و بود زده
 ان جـوش  زود و قـرار  بـی  هـومن  ، هـا  سـال  ایـن  بابـت  بـود  کـرده  تشکر و بدهد تفرص هومن بود

 بـود  کـرده  تاکیـد  و بـوده  درسـت  مـارال  حـدس  و نیسـت  بینشـان  چیـزي  دیگـر  بـود  گفتـه  روزها
 ...دارد نگه را ایالر

 دنیـا  همـه  میکـرد  حـس  هنـوز .بـود  نزفتـه  بـین  از خشـمش  هنـوز  و بـود  ماهـه  چهار جدایی این و
 باشـه  داشـته  فایـده  بایـد :  نوشـت  و نشسـت  ابـروانش  میـان  اخمـی . میکننـد  اهشنگ زنان نیشخند

 .نداره وجود ایی دیگه چیز چون

 سی کشیدن براي و اتاق از ایی گوشه کرد پرت را گوشی.فرستاد را ارسال دکمه

 .برد پناه جدیدش خانه سرد بالکن به گار

 هالـه .تـر  قـوي  و بـود  شـده  رگتـر بز پسـرك .زد کمرنگـی  لبخنـد  و کـرد  نگـاه  اریـا  و هالـه  عکس به
 ، نداشـت  خندیـدن  حـس  امـا  خـودش .بـود  تـر  عمیـق  لبخنـدش  ولـی  نداشـت  ارایـش  ، بود بیحال
 ، شـبش  ان تلگرامـی  پیـام  از بعـد  ، امـد  نخواهـد  کوتـاه  هـومن  میکـرد  احسـاس ...گریـه  حس حتی
 .برود میخواهد بود گفته مارال به آنی تصمیمی در صبح

 اقــوامی داشــتن بــه نــه و میــداد اهمیــت مــادربزرگش بـه  نــه ، دبــو کــرده ســکوت بــار ایــن مـارال 
 .نمیفهمید چیزي قلبش ، جدید
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 بـود  نکـرده  تغییـري  هـیچ  ، بـود  نشـده  قـوي ...بـود  بـد  حـالش  و بـود  شـده  بـدتر  بود، نشده درمان
 .داشت بودنش حقیقی به شک دلش ته همیشه که عشقی تایید مهر جز

 راحـت  خیـالش  ، خریـد  را بلـیطش  مـارال  وقتـی  ، گذرانـد  سـوغاتی  خریـدن  بـه  را بعـدي  روزهاي
 :  گفت و گرفت اغوشش در عمیق مارال.کرد تشکر مارال از و زد لبخند. گرفت ارام شد،

ــزم کــنم اذیتــت نمیخواســتم مــن _  خوشــبختی احســاس ، بگیــري ارامــش یکــم میخواســتم.عزی
 .باشی کنارم یکم میخواستم...کنی

 .برام کشیدي زحمت خیلی. میدونم:  گفت و کرد حلقه اش خاله دور را هایش دست ایالر

 بــري نداشــتی دوســت ، ایــران رفتــی:  کفــت و کــرد پــاك را چشــمش زیــر و رفــت عقــب مــارال
 .است اجاره دوسالی کنم فکر ، ندادم پسش هنوز. من خونه برو کورش خونه

ـ  امـا  داشـت  جـا  همیشـه  کـورش  خانـه  کـه  البتـه .بـرود  کجـا  حـاال  بایـد  نمیدانسـت  هـم  خودش  اب
 وجـود  بـرایش  امکـان  ایـن  کـه  کـرد  خداراشـکر . داشـت  شـک  ، جدیـد  هـومن  ایـن  و گیتـی  وجود
 . داشت

 خوشـحالی  بـا  چقـدر .  بـود  فرسـتاده  را امـدنش  سـاعت  هالـه  و نیمـا  بـراي  میبسـت  که را چمدانش
 بــرایش سـفر  ایــن خـوبی  تنهــا...میکـرد  اینکــارا سـخت  چقــدر پـیش  مــاه پـنج  و مییســت چمـدان 

 ...بود کرده بزرگترش جدایی این گاران و بود ارامش کمی

ــدن از ، شــد اصــلی ســالن وارد و گرفــت دســت در را چمــدانش دســته وقتــی درســت ــه دی  و هال
 ، ریخـت  دلـش  و باخـت  رنـگ  لبخنـدش .خـورد  را اول شـوك  ، هـومن  حضـور  بـدون  کورش و نیما
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 و نیمـا  میدانسـت  اینکـه  بـا  بـود  نیامـده !  نبـود  هـومن .رفـت  بـین  از برگشـتنش  وطن به ذوق تمام
 ! بودند ندیده را یکدیگر ماه پنج اینکه با! بودند گفته او به هاله

ــد کــرد ســعی ــد لبخن ــا و بزن ــد همــان ب ــاري لبخن ــه اجب  ماشــین در وقتــی.رفــت همــه اغــوش ب
 : گفت گوشش کنار ، اریا دادن تکان حال در هاله ، نشستند

 . نباش ناراحت...میگم برات _

 تــوجیهی هــیچ.داشــت نگــه اریــا بــامزه و شـده  مشــت پنجــه میــان را انگشــتش و داد تکــان سـري 
ــرایش ــل ب ــول قاب ــود قب ــومن ، نب ــر ه ــام از غی ــردن تم ــی ک ــه واقع ــز هم ــور چی ــري منظ  دیگ
 بـه  ورود قصـد  کـورش  وقتـی ...شـدن  دیـر  بـد  حـس .داشـت  را دادنـش  دسـت  از بـد  حـس .نداشت
 :  گفت داشت را شمالی هاي اتوبان

 .ام لهخا خونه میرم من بدید اجازه اگه عمو _

 .اونجا نیست که کسی:  گفت و برکشت سمتش به نیما

 .دارم کلید.میدونم:  گفت ایالر

 ؟ تنهایی میشه مگه:  گفت معترض نیما

  ؟ تري راحت اونجا مطمئنی:  پرسید کورش

 .اونجاست وسایالم:  گفت و داد تکان سر عمویش امدن کوتاه از متعجب

 .برمیگردد ظهر از بعد گفت و امد همراهش هم لهها ، شدند پیاده مارال خانه مقابل وقتی
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 و کـرد  ایـی  خنـده ...نداشـتند  غـذایی  مـواد  و بـود  گرفتـه  خـاك  را خانـه .هاله امدن از شد خوشحال
 .داریم ایی کیسه چاي فقط کنم فکر:  کفت

 :  گفت و و کشید اریا روي را نازك پتوي هاله.زد برق به و کرد پرش و شست را ساز چاي

 .نمیخوریم چیزي بشین بیا _

 ! نیومد:  گفت مقذمه بی و نشست هاله کنار

 .عزیزم درك به:  کفت و زد لبخندي هاله

 .شده من بیخیال واقعا ؟ درك به:  گفت و شدند سرازیر هایش اشک

 .کرد تعجب جدید استایل این از ایالر و کذاشت میز روي را پاهایش هاله

 .میکنه....  خودشو.بشه تو بیخیال کن فکر _

 انـداخت  ایـالر  پـاي  روي کـیفش  داخـل  از دسـتمالی  هالـه .شـد  درشـت  تعجـب  از ایـالر  هاي چشم
 .یکم شده بکار دست مامانم میکنم حس چون...کن فکري یه ، گریه بجاي:  گفت و

  چی؟ یعنی:  گفت و امد بند هایش اشک

 مــارا مــن از گــاهی از هــر میــاي، گفتــی کــه هــم تــو! گرفتــه جــدا خونــه هــومن کــه میــدونی _
 .شده بکار دست کال.میگیره دوستاشو دختراي

  ؟ بده زنش که:  پرسید حیران و ریخت دلش

 .کرده ثابت ، من ازدواج سر...کنه چیکار بلده داده نشون تجربه:  گفت و داد تکان سر هاله
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  ؟ میگه چی هومن ؟ کرده معرفی هم رو کسی:  پرسید نگران

 ...دیگه  نیست نرمال.نیست کال هومن.گرفته ظرن مد رو یکی اره:  کفت و کرد اخم هاله

 کـرد  فکـر  رفـت  مـی  اشـپزخانه  طـرف  بـه  کـه  حـالی  در.امـد  سـراغش  بـه  نگرانـی  و خشم همزمان
 ، یــا و بــود کــرده تمــام را داشــتنش دوســت واقعــا هــومن اینکــه یــا! اســت روي زیــاده دیگــر ایــن

 ...میکرد را ادهاستف نهایت فرصت از هم گیتی و بود بسته رو از بدجور را شمشیر

 

 :  گفت و گرفت را خرید هاي بسته نیما از

 .اومدم می خودم میذاشتی _

 .شده بزرگ کرده فکر خارج رفته ماه پنج.بچه برو:  گفت و داد هلش کمی نیما

 اریـاي  نیمـا . شـد  چیـدن  مشـغول  و گذاشـت  اشـپزخانه  کنـار  هالـه  کمـک  بـا  را هـا  نایلون و خندید
 :  گفت و کرد لبغ را غر حال در و هوشیار

 .بمونه تازه کردم خرید کم _

:  گفـت  و کـرد  جمـع  را صـورتش  ، ابـه  خـون  دیـدن  از و کشـید  بیـرون  را مـرغ  بنـدي  بسـته  ایالر
 .هست هم زیاد.مرسی_

 بـار  ایـن  کـه  بـود  شسـته  مـرغ  کـی .کـرد  نگـاهش  انزجـار  بـا  و انـداخت  سـینک  داخل را مرغ بسته
 : گفت بلند یمان...نبود بلد هم اشپزي اصال ؟ باشد دومش

 .بشورش فقط شده تمیزه مرغ _
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  ؟ چی براي اخه خریدي ماهی:  زد غر بندي بسته هاي ماهی دیدن با و گفت ایی باشه

 .میشه الزمت فسفرش:  گفت خندان نیما

 اشـپزخانه  میـان  سـنگ  لبـه  بـه  نیمـا . چیدنـد  را مـواد  بقیـه  و کـرد  نیمـا  نثـار  ایـی  مسخره لب زیر
  ؟ چیه ات امهبرن:  گفت و داد تکیه

 ...بابا برسه بذار:  گفت هاله

 :  گفت و نشاند سنگ روي را اریا نیما

 درسـتو  میخـواي ...کـرده  گردششـو  مـاهم  پـنج  ؟ چـی  کـه  خونـه  بمونـه  بیکـار .شـد  تمـوم  رسید _
  ؟ بخونی

 .فعال ندارم حوصله.نه:  گفت و کشید نفسی

 .شو کار مشغول پس _

 :  کفت و انداخت باال شانه

 .اومدم بیرون که خونهکار از _

 :  گفت و زد نیشخندي نیما

 ...گیره سخت یکم رئیسمون...خب ولی.داري دوست اکه بیاي میکنم صحبت من _

 : گفت متعجب

 ! نیست سختگیر عمو _
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 :  کفت بدجنسی با نیما

 .نداره سر دو اژدهاي از کمی روزا این که اونم.ارشدش پسر دست سپرده رو امور عمو _

 :  گفت و یختر فرو قلبش

  ؟ عمو نمیاد دیکه ؟ واقعا _

 بیشــتر.میزنــه ســر ولــی چــرا:  گفــت و کشــید کنــار اریــا کنجکــاو هــاي دســت از را ســرش نیمــا
 .هومنه دست کارخونه تقریبا...میره شرکت

 یعنـی  ؟ کـنم  چیکـار  مـن  حـاال :  گفـت  و انـداخت  بـاال  را اش شـانه  ، باشـد  تفـاوت  بـی  کرد سعی
  ؟ نمیده راهم

 :  گفت و بست را بهداشتی سرویس در هاله

 .نده راه کرده غلط _

 .خواهرشه این:  گفت خندان نیما

 .نه یا بیام میتونم.نشو لوس:  کفت و گزفت اش خنده

 .فردا باهام بیا میخواي حاال.بابا اره:  گفت تر جدي نیما

 .کنم استراحت روز دو این یکم بیام شنبه بذار.است چهارشنبه که امروز:  گفت ناالن

 قــرار بــی دلــش. بــود بریــده را ایــالر امــان اسـترس  ولــی.نــزد دیگــري حــرف و داد تکــان ســر نیمـا 
ــد ــت.میتپیـ ــوابش میخواسـ ــیم را خـ ــد تنظـ ــرحال ، کنـ ــالم و سـ ــل سـ ــومن مقابـ ــاهر هـ  ظـ

 .برگردد فاتحانه و ببرد ، بود جنگی اگر میخواست...شود
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 دســت کالفــه.بــود انجــا نیمــا شــینما هنــوز و بــود دوازده نزدیــک ، کــرد نگــاه را ســاعتش دوبــاره
 نمیگذاشـت  بنظـرش  بـود  کـه  خـودش  ، میشـد  صـمیمی  حـد  از زیـاد  نیمـا .اش پیشـانی  بـه  کشید

 گرفـت  عقـب  دنـده  سـریع  نیمـا  دیـدن  و در شـدن  بـاز  بـا  و فشـرد  بهـم  را هایش چشم ؟ االن ولی
 بــه و کــرد روشــن را ماشــین ، شــد رد مقــابلش از نیمــا ماشــین ، بعــد دقــایقی.شــد فرعــی وارد و

ــه ــت کوچ ــار.بازگش ــوتر اینب ــل ، جل ــره مقاب ــارك پنج ــرد پ ــه ، ک ــور ب ــت ن ــرده پش ــا پ ــره ه  خی
 .آرام نا و دلتنگ...شد

 هالـه  پـیش  روز چنـد  و گرفتـه  بازگشـت  بلـیط  ایـالر  کـه  بـود  شـنیده  هالـه  از پـیش  یکماه نزدیک
 .نه بود گفته.نه یا اید می فرودگاه به همراهشان بود پرسیده

 بـی .میگفـت  چیزهـایی  نیمـا  هـم  گـاهی  و میـداد  ایـالر  از خبـري  وقتهـا  بعضی.بود نزده حرفی هاله
 عجیـب  امـا  بپرسـد  را حـالش  ایـالر  خـود  از میگفـت  شـایان  و میمانـد  خبرهـا  ایـن  منتظـر  صبرانه

 .نمیتوانست

 هــاي  پیشــنهاد حتــی و را اش تنهــایی ، انــداخت مــی ایــالر تقصــیر را بــدش حــال همــه
 بــاري و کــاوه مــرگ فشــار ، طــوالنی مــدت ان خســتگی امــا...را اشــنایی بــراي گیتــی غیرمســتقیم

 ، یکبـاره .بـود  کـرده  اش خسـته  ، بـود  افتـاده  هـایش  شـانه  روي پـدرش  و ایـالر  سوي از یکباره که
 ...بود شده خسته ارامششان براي افتادن راه همه دنبال و کردن دلجویی از

 از. حرکـت  حـال  در نـگ ر کـم  سـایه  بـه  شـد  خیـره  و شـد  پیـاده  و کـرد  خـارج  پاکـت  از سیگاري
 ، میکــرد نگــاهش همینطــور ، نداشــت اشــکال ، بیایــد پنجــره کنــار ایــالر شــاید گذشــت ذهــنش
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 از غیـر  چیـزي  ، میگرفـت  اغوشـش  در ، میبوسـیدش  بـاال  رفـت  مـی  برمیگشـت  نظـرش  هـم  شاید
 ...نداشت سراغ اش دلتنگی عطش فرونشاندن براي این

 ایـالر  بـه  مربـوط  مسـائل  عـادي  امـري  مثـل  همـه  ، دهرسـان  کجا را ایالر که بود گفته کورش امروز
 ...نداشت هم مخالفتی و میدادند اطالع او به را

 ، میکـرد  خـالی  سـرش  از را افکـار  ایـن  داشـت  دوسـت ...شـاید  میترسـید  هـا  شـب  ، بـود  تنها ایالر
 .کند هضم را ایالر خبر بی رفتن نمیتوانست هنوز

ــه جــا را ایشپاهــ...داد تکــان را شــلوارش روي ریختــه خاکســتر ــاال را ســرش و کــرد جــا ب  ، اورد ب
 کـه  بـردارد  را اش تکیـه  خواسـت  و کشـید  نفسـی .بخوابـد  بـود  رفتـه . بـود  شـده  نـور  کم خانه چراغ

 شـده  درشـت  هـاي  چشـم .سـاختمان  ورودي فرفـروژه  هـاي  نـرده  میـان  ایـالر  دیدن از زد خشکش
 اســتخوانی صــورت ، روشـن  پوســت و تیـره  موهــاي ان.کـرد  نگــاهش حریصـانه  و کــرد تنـگ  را اش

ــب خــوش و ــم و ترکی ــاي چش ــوص ه ــه مخص ــتخوان.خــودش ب ــردن اس ــف گ ــانه و ظری ــاي ش  ه
 . رفت می تر نزدیک اگر میشکست مقاومتش...اش داشتنی دوست

 بلنـد  شـال  و انـداخت  کوچـه  داخـل  بـه  نگـاهی  ، کـرد  سـالم  بـاالخره  و شـد  جا به جا پا روي ایالر
ــزدیکش و پیچیــد تــنش دور رو ــا شــلوارکی.شــد ن ــو روي ت ــود پوشــیده زان  اســتین شــرت تــی و ب

  ؟ میپوشید لباس نیما مقابل راحت اینطور...کوتاه

 دمپـایی  از را نگـاهش  ؟ اسـت  کوچـه  اینجـا  نبـود  حواسـش  ، کـرد  نگـاه  کوچـه  انتهـاي  بـه  عصبی
ــاي ــوبش روفرشــی ه ــوااب و برداشــت محب ــا را ســالمش ج ــاخیر ب ــالر.داد ت ــابلش ای ــتاد مق  ، ایس

  ؟ اینجا اومدي:  پرسید ایالر ، خورد گره بهم نکاهشان

 .بزنم سر گفتم:  گفت و داد قورت را دهانش اب
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 . رفتن اینا نیما االن ؟؟ باال نمیاي چرا پس ؟ واقعا:  گفت و زد کمرنگی لبخند ایالر

  ؟ کی با نیما:  پرید دهانش از

 .آریا و هاله:  گفت و کرد مکث ایی ثانیه ایالر

 .میرم من...باشه:  گفت و داد تکان سري ، باشد تفاوت بی کرد سعی

 اومـدي  مـاه  پـنج  از بعـد :  پرسـید  سـرد  نگـاهی  بـا  خیـره  ، نرفـت  ولـی .بـرود  تا کرد نگاهش منتظر
  ؟ فقط بزنی سر

  ؟ چی یعنی:  پرسید متحیر

 ایـن  نـدادن  جـواب  بگـی  چـی  هـر  گرچـه  ؟ چیـزي  حرفـی  ، ایـی  عـذرخواهی :  گفـت  عصبی ایالر
 .باشی بوده کما تو همگ.نمیکنه توجیه مدتو

 چشـم  ، درهـم  هـاي  اخـم  بـا  ایـالر  بـه  بعـد  و کـرد  نگـاه  اسـمان  بـه .  گرفـت  اش خنده ایی لحظه
 .نیست مناسب لباسات تو برو:  گفت و فشرد بهم را هایش

  ؟ بدي منو جواب نمیخواي:  گفت و افتاد برق هایش چشم ، افتاد پایین ایالر ابروهاي

 :  گفت و کرد نگاه میشد خارج اش خانه از که مردي به

 گـرفتم  رفتنـت  بـا  البتـه  کـه  میـدادي  بایـد  رفتـی  کـردي  ول بنـد  و قیـد  بـی  کـه  تـو  رو جواب _
 .نشده درست شري یه تا تو برو االنم.جوابمو

 :  گفت مصرانه بغض با ایالر
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 اشــتباهی یــا مــن فرضــا ؟ بشــی حــس همــه اون بیخیــال بایــد تــو رفتــنم بخــاطر فقــط یعنــی _
  رو؟ چیز همه میکنی تموم احتر اینقدر کردم

 فضـاي  تـا .کشـید  خانـه  در سـمت  بـه  و گرفـت  را ایـالر  بـازوي  همسـایه  مـرد  خیـره  نگـاه  از عصبی
 :  گفت و کرد نگاهش ، نیست ایی غریبه نگاه از خبري شد راحت خیالش که البی

 ههمـ  تـو .میخـواد  اهمیـت  ، میخـواد  وابسـتگی  ، میخـواد  تعهـد  رابطـه  یـه  ، نیسـت  رفتن موضوع _
 .نبود رفتن فقط.ایالر گذاشتی پا زیر رو

 ارام ایـالر ...حـرف  پـر  هـاي  چشـم  ، اورد مـی  درد بـه  را قلـبش  دیـدگانش  مقابـل  اب پر هاي چشم
 :  گفت و کشید پایین به را بازویش

 بـراي ! بـودم  متعهـد  یکطرفـه  و نفـره  یـه  مـن  سـال  چنـد  ایـن  تمـام  ، ایـن  از قبـل  روزهاي تمام _
 ...نزن حرف وابستگی و اهمیت از من

 :  گفت دوباره و کرد پاك را چشمش زیر محکم

 ...اینکه مثل بودي بهانه دنبال تو.. بیوفتم شک به االن باید من اتفاقا _

 اسانسـور  سـمت  بـه  و داد تکـان  را سـرش .شـد  منصـرف  ولـی  ، زدن حـرف  بـراي  کرد باز را دهانش
ــده همانجــا او، و برگشــت ــه مان ــ گــاهی کــه کــرد نگــاه دختــري ب  زده شــگفت...میکــرد رشمتحی

 ؟؟ داشتند هم به که حسی یا و ایالر یا بود کرده تغییر خودش ، البی میان بود مانده

 جلـو  بـه  بـار  چنـد  را پـا .کشـید  پـایش  انگشـت  پریـدگی  روي الك فرچـه  بـا  و شـد  خـم  احتیاط با
 مبـل  پایـه  بـه  برخـورد  بـا  هـم  تـاخنش  سـر  و داشـت  عجلـه  ، شـدن  خشـک  بـراي  داد تکان عقب

ــود پریــده  دســت بــه را هــایش کفــش ، پوشــید را ســبک شــال و ســاده حریــر مــانتوي پابرهنــه.ب



یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

508 
 

ــا را صــندل ان بجــاي و گرفــت ــه و برداشــت را هــا ســوغاتی بــزرگ ســاك ، کــرد بپــا احتیــاط ب  ب
 .شد اسانسور وارد زحمت

  ؟ عمو خونه بمونی قراره:  گفت و گرفت را ساك و شد پیاده ، دیدنش با نیما

 شـده  حوصـله  بـی  ، هـومن  ماشـین  جـز  ماشـینی  دیـدن  بـا  در کنـار  همـین .شـد  سـوار  و گفـت  نه
 چطـور  تکلـیفش  میفهمیـد  بیشـتر  امشـب ... کنـد  عـادت  وضـع  ایـن  بـه  بایـد  کـی  تـا  نمیدانست.بود

 ...است

ــه حیــاط وارد وقتــی ــبش ، شــدند عمــو خان ــه قل ــاد تــپش ب  عقــب صــندلی از را ســاك نیمــا. افت
 دسـت  از را تعـادلش  کمـی  شـد  کـه  پیـاده  ،  نـد ک بپـا  را هـا  کفـش  تـا  شـد  خم خودش و برداشت

  ؟ میکنی چیکار:  گفت خندان و گرفت را بازویش نیما و داد

 .هم خودم نمیدونم:  گفت و کرد صاف را پیراهنش

 ســنگ دایــی زن.اومــده هــم شــایان:  گفــت و حیــاط ســنگفرش روي نکــرد رهــا را بــاوزیش نیمــا
 .  امشب گذاشته تموم

 قصــد مگــر نمیکنــد دعــوتش و نمیــزد زنــگ اینطـور  هیچوقــت تــیگی کــرد فکــر و گفــت اوهـومی 
 .باشد داشته خاصی

 عمـو .رفـت  اغوشـش  بـه  و ریخـت  قلـبش  بـه  ارامـش  عمـو  دیـدن  از ، شدنش باز و در به رسیدن با
ــد ــار چن ــتش روي ب ــربه پش ــالش و زد ض ــید را ح ــه ، پرس ــه ب ــانی هم ــه کس  و میشــناخت ک

ــرد ســالم نمیشــناخت ــراه و ک ــه هم ــاق ســمت هال ــد هرا ات ــه از کنجکــاو.افتادن ــید هال ــن:  پرس  ای
  ؟ ات خاله با بود کی خانومه
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 : گفت اتاق در کردن باز حال در هاله

 .پخته هومن براي مامانم که آشیه همون کنم فکر ولی نیستم مطمئن _

 در هــومن بــراي اینــو دختــر:  گفــت و نشســت صــندلی روي هالــه.شــد هالــه خیــره و زد خشــکش
 .گرفته نظر

  ؟ میدونه... هومن:  گفت و زد پلک بار چند ، کرد را دلش در چیزي ختنری فرو حس

 : گفت و کشید را حریرش شال خونسرد هاله

 نشـون  ورو اون ور ایـن  بـرو  گفـت  مامـان  بـس  از دیگـه  فهمیـد  امـا  ، نکـنم  فکـر  امشـب  قبـل  تا _
 .بده افروز

 را یکــی ایـن  طاقــت عـا واق...داد بیــرون را نفسـش  بـاالخره  و گرفــت پیشـانی  بــه را دسـتش  عصـبی 
  ؟ میکرد چه ، نخواهد را او بود قرار هومن اگر ولی.نداشت

 و کمــر بــا ، پــررنگش ابــی پیــراهن.کــرد نگــاه اینــه در خــودش بــه و گذاشــت کنــاري را مــانتویش
 گـوش  پشـت  را مـواجش  موهـاي  ؟ میـداد  نشـانش  خـوب  بایـد  کـه  انقـدر  ، کمرنـگ  هـاي  حاشیه
 ! بود کرده درست را پریده الك حداقل شد خوب کرد فکر و انداخت

 :  گفت لبخند با هاله ، چرخید سمتش به بازویش روي هاله هاي دست حس با

  ؟ دیدي شایانم دختر دوست... نباش نگران خوبی خیلی _

 !  نه: گفت و خورد جا کمی

 :  گفت و کرد حفظ را رنگش بی لبخند هاله
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 .رسیدن تازه...اومده دوستش با _

 . رو خودتون نزدین اتیش خوبه ، نبودم ماه پنج:  گفت  و فشرد بهم را هایش لب

 کنــار و زد تلخــی لبخنــد...داد جلــوه را زیبــاییش قرمــزش رژ بــه مــزین هــاي لــب و خندیــد هالــه
 . رفتند پایین ها پله از هم

 :  گفت و اش صندلی پشت انداخت دست نیما.  گشت هومن دنبال و نشست نیما کنار

 .خانوم ایالر دیروز از تر خوشگل هروز _

 شـایان .کـرد  نگـاه  شـایان  کنـار  مـوقر  دختـر  بـه  دقـت  بـا  و زد نیمـا  شـاد  همیشـه  خلق به لبخندي
 .سوزان ، دخترخالم:  گفت مودبانه و شد نکاهش متوجه

 .ایالر که ایشونم:  گفت و کرد اشاره ایالر به شایان.زد لبخند و فشرد را سوزان ظریف دست

 !  هومن ایالره:  گفت و داد تکان سر سوزان

 شــناخته کجــا از بپرســد کــرد فرامــوش و شــد عمیــق لبخنــدش دادن نســبت ایــن از اختیــار بــی
ــان.شــده ــندلی می ــا ص ــد جابج ــا ش ــان ب ــادي هم ــذرا ش ــومن و گ ــراه را ه ــري هم ــار دخت  در کن

 نیمـا  طـرف  بـه .کنـد  حفـظ  را لبخنـدش  کـرد  تـالش  و ندهـد  نشـان  واکنش خیلی کرد سعی...دید
 :  گفت واسح بی و کرد نگاه

  استینت؟ توي داشتی رو یکی همیشه ؟ اومدي تنها چرا تو _

 .البته خانوادگیه مهمونی.امروز نداشتم:  گفت بیخیال نیما

 .مشخصه:  گفت و زد پوزخندي
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 .هومن اینم ا:  گفت و برگشت سرش پشت به نیما نگاه

 کـه  بـاري  نهـزارا  مثـل  قلـبش .شـد  بنـد  هـومن  شـفاف  چشـم  دو بـا  چشـمش  و چرخاند را سرش
 نشـان  را خـودش  بایـد  جـا  همـه  کـه  انتهـا  بـی  حـس  ایـن  از را هـایش  پلک و ریخت فرو میدیدش

 .فشرد بهم ، میداد

 و گرفـت  را دسـتش  سـرتاپایش  بـه  سـریع  نگـاهی  بـا  و داد دسـت  نیمـا  بـا  ، ایسـتاد  مقابلش هومن
 .سالم:  گفت

 کشـیده  دسـتش  دکـر  حـس  متعجـب  و کـرد  سـالم  و شـد  بلنـد  اختیـار  بـی  هـومن  دست فشار از
 بــی ، ناخواســتن عــین در کــه اغوشــی و میشــد متمایــل هــومن ســمت بــه کــه طــوري ، میشــود
ــا هــومن کمرنــگ لبخنــد بــه و شــد جــدا ســریع...شــد نصــیبش میخواســت انــدازه  نگــاه تعجــب ب

 ! اومدي نیما با: گفت ارام هومن.کرد

 .اره:  گفت و داد سرتکان

 .ستنش سوزان و شایان کنار و گفت اوهومی هومن

 هــومن خالــه کنــار زده هیجــان لبخنــدي بــا حــاال کــه همــراهش دختــر بــه و برگردانــد را ســرش
 قـد  ، داشـت  درشـت  هـاي  چشـم  و روشـن  ایـی  قهـوه  کوتـاه  خیلـی  موهـاي .کـرد  نکاه بود نشسته
 . نداشت وجود موردش در بدي چیز و بود لباس خوش ، متناسب اندام و متوسط

 بــه و نــداد پاســخ را لبخنــدش ایــالر.زد ایــی صــمیمانه بخنــدل و افتــاد او بــه ناگهــانی دختــر نکــاه
 تـا  بزنـد  زورکـی  لبخنـد  ، بـود  بیـزار  او از کـه  کسـی  بـراي  نداشـت  دلیـل .کـرد  نگـاه  دیگري طرف

 .کند جلوه مهربان
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 :  گفت و نشست خسته هاله ، گرفت را اریا و شد بلند اغوشش میان اریا و هاله امدن با

 ...دارید نگهش یکم _

 کـرد  نگـاه  هالـه  بـه  شـایان  صـامت  و خـاموش  نگـاه  بـه  ایـالر .کرد مرتب را موهایش و دکشی نفسی
 عمیقـا  ولـی  بپرسـد  شـایان  مـورد  در هالـه  از بـود  نشـده  هیچوقـت .نمیکـرد  مـنعکس  را حسـی  که

 ...مانده بسته و مهروموم همیشه براي ، شاید هاله ازدواج با و بوده چیزي میکرد حس

ــا ــه هــومن، رفــتن و میکــرد داصــ را هــومن کــه  عمــو زن صــداي ب  ول امشــب مامــان:  گفــت هال
 .رو هومن نمیکنه

 .میکنه محیا بسترو داره کنم فکر دایی زن:  گفت نیما

 :  داد ادامه نیما و کرد ایی خنده شایان

 .نداریم شانس... ببین رو ما مامان بعد ، واال _

 :  گفت تر ارام شایان.کرد جا به جا اغوشش میان را اریا و رفت هم در اختیار بی هایش اخم

 .نداره حوصله معلومه هم هومن _

 اشـپزخانه  سـمت  رفتـنش  و افـروز  شـدن  بلنـد  بـه .زده را حـرف  ایـن  او دل بـراي  شـایان  کرد حس
 میـان  خـالی  فضـاي  بـه  مانـد  خیـره  و کـرد  صـاف  را اش شـانه .کـرد  نگاه بود رفته هومن که جایی ،

 .سالن

 وارد لونــد دختــري آبکــی هــاي فــیلم مثــل کــه بــودن ایــن حقــش ، تــالش ســال اینهمــه از بعــد
 جنگیــدن بحــث اینجــا.میشــد مســخره خیلــی.کنــد خــودش از را مــاجرا مــرد دل و شــود میــدان
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 ایــن هرگــز ، میشــد پــوچ معــانی همــه. بجنگــد بــرایش کــه نمیمانــد ارزشــی ، نبــود عشــق بــراي
 .نمیپسندید داشت دوستش که کسی اوردن بدست براي را روش

 .فرستاد بیرون را نفسش و بوسید را اریا بامزه و تپل انگشتان

ــایقی ــد کوچــک نشــیمن و اشــپزخانه ســمت بقیــه همــراه بعــد دق ــه.رفتن ــا نوشــیدنی میــز ب  و ه
 خـواب  را پسـرك  کوچـک  هـاي  چشـم .داد تـاب  دسـتانش  روي را اریـا  و کـرد  نگـاه  کنارش تنقالت
 .  داد تکان سر ، بدهد او به را اریا که کرد اشاره هاله. بود گرفته

 .بگوید پرستارش به و بگذارتش باال اتاق گفت هاله ، برد خوابش کامال که بعد کمی

 ، دیـد  اریـا  کوچـک  پتـوي  همـراه  را هـومن  ، هـا  پلـه  روي.افتـاد  راه هـا  پله سمت و گفت ایی باشه
 تخـت  روي را اریـا  ایـالر  ، کـرد  بـاز  ارام را هالـه  اتـاق  در هـومن  و رفتنـد  بـاال  هـا  پلـه  از هم همراه

 را لباسـش  اینـه  در و برگردانـد  هـومن  از رو اخـم  بـا  ایـالر ...کشـید  رویـش  را پتـو  هـومن  و اشتگذ
 .افتادند پایین هایش دست و دید خودش به را هومن خیره نگاه اینه از.کرد مرتب

 

ــه از مــوجی  را ایــن امــادگی لحظــه ان ، میکــرد حــس را میــزد مــوج اطــراف فضــاي در کــه جاذب
 مـاه  پـنج  کـه  ببوسـد  چنـان  و کنـد  گـردنش  اویـزان  را خـودش  بـزرگ  قدم دو با برگردد که داشت

 ایـن .نشـود  قـدم  پـیش  اینبـار  خـورد  قسـم  خـودش  بـراي  و کـرد  قطـع  را نگاه اتصال...ببرد یاد از را
 !بگیرد را خودش جلوي بار

ــدم در ســمت و کشــید نفســی ــزرگ گــام دو کــه برداشــت ق ــرد طــی هــومن را ب ــازویش و ک  را ب
  ؟ کجا: گفت اهسته و کشید
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 بـود  ایسـتاده  هـا  پلـه  مقابـل  اریـا  پرسـتار .کـرد  بـاز  را در و کـرد  نگاه اش عسلی هاي چشم به مردد
 .شد اتاق وارد انها از بعد و

 : گفت هومن ها پله از رفتن پایین حال در

 !اومدي نیما با _

 .اره:  گفت و زد لبخندي

 .برسن کارشون به شخصیت هاي سرویس ببر امشب رو ماشینت _

 .باشه:  گفت و کرد مکثی ها پله انتهاي

 نشسـت  هالـه  کنـار .شـدند  همـراه  نشـیمن  تـا  حـرف  بـی  کـرد  نگاه دیگري طرف به الود اخم هومن
  پیشش؟ رفت پرستارش:  پرسید هاله.ایستاد میز کنار سوزان و نیما بین جایی هومن و

 کــه انشــای و شــد خیــره بلنــد پایــه هــاي صــندلی روي نشســته ســاکت ســینا بــه ، داد تکــان ســر
 همــه کــه افــروز ، کــن خــرد اعصــاب دختــرك ان و میکــرد اش دخترخالــه نثــار ارام هــاي لبخنــد

 هالـه  بـه  نیمـا  ، ایسـتادند  میـز  کنـار  دو هـر  نیمـا  اشـاره  بـا .بـود  نقـص  بی و شده حساب حرکاتش
  ؟ چی تو ایالر...نمیخوري که تو:  گفت و کرد اشاره

 .یکم:  گفت و داد تکان سر میل بی

 .کامال دیگه شده فرنگی دخترمون:  گفت و کرد ایی خنده نیما

 و ارامــش کمــی خــرابش اعصــاب و جمــع ان انگــار ولــی نداشــت نوشــیدن بــه میلــی حقیقــت در
 و میکـرد  نگـاه  میـز  بـه  کـه  شـد  خیـره  هـومن  بـه  و برداشـت  را کوچـک  پیـک .طلبید می بیخیالی
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ــاري اولــین ایــن داشــت دوســت.نبــود مــنعکس اش چهــره درون حســی ــرایش ب  نداشــته جــودو ب
 .نبودنش نزدیک فراموشی براي و هومن مقابل نه ، داشت هم اگر یا باشد

 کسـی  چـه  را حـالش  و حـس  ، گزنـدگی  ایـن  از شـد  جمـع  صـورتش  و داد فـرو  یکجـا  را تلخ مایع
 مصــیبت از کـم  ، دادنــش دسـت  از یکبــاره و کسـی  بـراي  بــودن دردانـه  عمــر یـک  ؟ میکـرد  درك
 .نبود

 عقـب  هـا  اشـک  تـا  فشـرد  بهـم  را هـایش  چشـم  ، اش معـده  و گلـو  هرا شـدن  داغ بـه  اهمیـت  بی
 ...نبیند را میکند چکار انجا نمیدانست که کسی به هومن کمرنگ لبخند تا ، بروند

 را سـرش  نـامش  شـنیدن  بـا . شـد  خیـره  اش شـده  کمرنـگ  هـاي  نـاخن  بـه  و نشست صندلی روي
 :  گفت و کرد نگاه افروز به و اورد باال

 .نشدم التونسو متوجه ببخشید _

 :  گفت و زد لبخندي افروز

  بودي؟ کانادا کجاي پرسیدم...نبود حواست ، عزیزم اخی _

 .تورنتو:  گفت و نزد لبخند

 .کبکه من عمه:  داد ادامه هومن به رو و گفت اهانی افروز

 میخـواي :  گفـت  زده هیجـان  شـایان  گیتـار  دیـدن  بـا  و کشـید  موهـایش  میـان  کالفـه  دستی ایالر
 بزنی؟

 .میزنم یکم:  گفت و زد لبخندي مهربان ایانش
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  ؟ بزنم چی:  پرسید ، ها سیم روي نواختن بار چند با و گرفت را مناسب استایل

 ...خودت سلیقه به:  گفت که شنید را هاله مالیم زمزمه ایالر ، گفت را ایی ترانه نام هرکس

 ، همـه  سـکوت  بـا  و کـرد  تنظـیم  را سـازش  کـوك  کـه  بـود  کلمـه  دو همـان  منتظـر  شایان انگار و
 در هـایش  اشـک .شـد  فشـرده  ایـالر  قلـب  ، شـد  بـاز  خوانـدن  بـه  کـه  دهانش.کرد نواختن به شروع
 از صـدا  بـدون  بعـد  و مانـد  شـعر  اخـر  بیـت  تـا ...شـد  روان گونـه  روي ، فضـا  روشـن  و تاریـک  میان
 ...شد دور انجا

 

ــاش اي ــام ک ــد تم ــن میش ــه ای ــاي ثانی ــذاب ه ــاش اي ، اور ع ــومن ک ــل ه ــههم مث ــایه یش  وار س
 ان در کــه لحظــاتی از اخ.میگذاشــت اختیــارش در منــت بــی را اغوشــش و میکــرد دنبــالش
 کــه لحظــاتی...میکــرد خرابشــان بودنشــان همیشــگی اطمینــان و ســپرد بخــاطر نمیشــد را بــودنش

 تمـام  بـا  کـه  چیزهـایی ...بگذرنـد  نمیگذاشـت  و میزدشـان  چنـگ  ، دیـد  میشـد  را بعـد  روزهاي اگر
 ...میروند دست از ، داشتنشان همیشه از خیال راحتی

ــورت ــردش ص ــاك را س ــرد پ ــس و ک ــار نف ــدش بخ ــد را مانن ــیگاري دود مانن ــالی س ــرون خی  بی
 سـمت  بـه  ، غیبـتش  نشـدن  متوجـه  بـراي  و کشـید  دسـت  احتیـاط  بـا  را هـایش  چشم زیر.فرستاد

 نیمـا .شـد  ناامیـد  نیمـا  دیـدن  از.برخـورد  کسـی  بـه  چرخشـی  بـا  و کـرد  باز را در.برگشت ساختمان
  ؟ بودي کجا:  پرسید

 .خوردم هوا یکم:  کرد زمزمه

 :  گفت و انداخت کمرش دور دست نیما
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 .شده بد حالت نساخته بهت کردم فکر _

 .مگه خوردم چقدر:  گفت حوصله بی

 سـکوت  در همـه  و نواخـت  مـی  دیگـري  اهنـک  شـایان .گرفـت  فاصـله  نیمـا  از نشـیمن  اسـتانه  در و
ــذت ــرو اوري ل ــه ف ــد رفت ــط.بودن ــراغ رب ــاي چ ــاموش ه ــاي و خ ــاعرانه فض ــت را ش  درك هیچوق

 بـه  و نشسـت  هالـه  کاناپـه  لبـه . اش تنهـایی  و ناامیـدي  نشـدن  دیـده  از بـود  خوشحال ولی نمیکرد
 صـورتش  از تـاخیر  بـا  حـالتش  بـی  هـاي  چشـم .دوخـت  چشـم  خـودش  بـه  سـاکتش  نگـاه  و هومن
ـ .صـورتش  دوبـاره  و شـد  کشـیده  پاهـایش  سـمت  بـه  مالیمـت  بـا  و شـد  کنده  بـاال  لبـه  اختیـار  یب
 خونسـرد  ، نمیکـرد  نگـاهش  هـومن .اورد بـاال  را سـرش  ، کشـید  تـر  پـایین  را پیـراهنش  دامـن  رفته

 .بود شده خیره رویش روبه به

 ، زد دســتش بــه مالیمــی ضــربه هالــه.وارشــان غریــزه و هــوا بــی عــادات ایــن از گرفــت اش خنــده
 میخندي؟ چی به:  پرسید هاله و شد خم

 . بودنم مقاح به:  گفت خندان

 .بخندیم هم با بذار پس:  گفت و زد لبخندي هاله

  ؟ چی براي تو:  گفت گوشش کنار

 :  گفت گوشش مقابل و چرخاند را سرش هاله

 .میگیرم طالق دارم _

 یقـه  در رفتـه  فـرو  سـر  و سـینا  بـه  اختیـار  بـی  و هالـه  خونسـردي  بـه  و اورد باال را سرش زده بهت
 .شد خیره اش
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 بــراي ایــی کننــده ناراحــت طــرز بــه و بــود رفتــه فــرو زدگــی بهــت در ان از دبعــ و شــام وقــت تــا
 احساسـات  از پـر  انقـدر . بـود  بیـزار  ، حـس  ایـن  و خـودش  از و سـوزاند  مـی  دل سینا بودن غمگین
 . کند گریه سیري دل حتی سینا براي و بنشیند جایی میدید خودش در که بود مختلف

 تـا  زده حسـرت  و پشـیمان  تـا  ببینـد  خیانـت  حـال  رد و جانـب  بـه  حـق  را سینا االن داشت دوست
 .بدهد هاله به را حق

 بـار  چنـد  گیتـی  بـا . کـرد  تشـکر  غـذا  از و شـد  مواجـه  گیتـی  بـا  ، اپن روي ها ظرف چیدن حال در
 کـردن  بـاز  بـراي  میـزد  حـدس  کـه  اش پوسـتی  زیـر  شـادي  از و بـود  نشـده  همکـالم  بیشـتر  کوتاه
ــاب ــنایی ب ــومن اش ــا ه ــران ب ــت دم دخت ــود بخ ــش ،  هب ــی خوش ــد نم ــت...ام ــی نمیدانس  از گیت

 ! میدانست هم شاید.شود می حالی چه هاله طالق خبر شنیدن

 اشـنایی  بـراي  میدانسـت  مشـخص  خیلـی .گرفـت  حرصـش  و کـرد  نگـاه  هومن به چسبیده افروز به
 قــدرتی را هــا بشــقاب. میدانســت اشــنایی رونــد جــز هــم را هــومن بــه چســبیدن و شــده معرفــی
 را ایـــی کلیشـــه هـــاي بـــازي ایـــن حوصـــله.سمتشـــان برگشـــت و بیـــدکو اپـــن روي بیشـــتر
 بـه  و میخوابیـد  ، خـواب  قـرص  چنـد  بـا  و خانـه  برمیگشـت  بایـد .انگـار  بـود  خسـته  روحش.نداشت
 .نمیکرد فکر چیزي

 گذشـته  قـدم  یـک  ، نیوفتـد  انهـا  بـه  نگـاهش  تـا  گرفـت  بـاال  را سـرش  و داد سرعت هایش قدم به
 هـومن .شـد  کشـیده  عقـب  بـه  کمـی  و خـورد  گـره  هـومن  عدسـا  میـان  ، ارنجش خم ، کنارشان از
  ؟ عزیزم میري کجا:  پرسید و گزفت ، بود متعجب خودش مثل که افروز از رو لبخند با

 .وقته دیر:  گفت افروز به نگاهی نیم با و رفت باال ابرویش

 .میرسونمت:  گفت و برگشت ایالر سمت به و عذرخواست افروز از مودبانه هومن
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 .میرم خودم ماشین با:  گفت عجله با

  ؟ ساعت این:  گفت ارام هومن

  ؟؟ عزیزم چرا ؟ من روي حساسی هنوز:  داد جواب عصبی

 :  گفت و زد لبخندي هومن

 .شم اماده کن صبر...افته می ادم سر از دیر عادتا بعضی _

ــا ــه از اضــطراب کمــی ب ــا پل ــاال ه ــه صــورت.رفــت ب ــراري و بوســید را هال ــراي ق ــد ب ــدب روز چن  ع
ــاط ســمت و کــرد خــداحافظی بقیــه از ، گذاشــتند ــه حی ــار هــومن.شــد روان  خــودش ماشــین کن

  ؟ نمیریم من ماشین با:  پرسید.بود ایستاده

 .ببر بیا فردا:  گفت و کرد باز را در هومن

 بـود  تنـگ  دلـش .بسـت  چشـم  محبـوبش  اتومبیـل  رایحـه  ارامـش  از ایـی  لحظـه  و نشست حرف بی
 را پـایش  کـف  و کـرد  جـدا  پـا  از را هـا  کفـش  و شـد  خـم ...اش لیصـند  کمربند سگک براي حتی ،

 کمربنــدتو:  گفــت و فشــردش عقــب بــه و گرفــت قــرار شــکمش روي هــومن دســت..فشــرد کمــی
 .نشو خم.ببند

 راحتـی  هـاي  صـندل  و گذاشـت  همـراهش  پاکـت  داخـل  و برداشـت  را هـا  کفـش  و شد خم سریع
 .بست را کمربند ، نعایت در و پوشید را

 .میشه جدا داره گفت هاله:  تگف مقدمه بی

 :  پرسید قرار بی ، داد سرتکان اخم با هومن
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  ؟ بیان کنار نتونستن ؟ دارن مشکل هنوزم _

 .بیاد کنار نمیتونه هاله _

 :  گفت و فشرد بهم را هایش لب ایالر

 .واقعا پشیمونه سینا بنظرم. بیاد کوتاه کاشکی _

 :  گفت و زد راهنما هومن

 چیکـار  بایـد  میـدونن  خودشـون  همـه  هـم  جدیـدا ...میدونـه  خـودش .گفـتم  بهـش  رو هـا  گفتنی _
 ! کنن

  ؟ راحتی نیما با:  پرسید دوباره هومن. نزد حرفی و گرفت بخوبی را طعنه ایالر

ــدان ــه دادي گیــر:  داد جــواب خن ــرام بیشــتري وقــت یکــم فقــط نیماســت همــون... هــا نیمــا ب  ب
 .میذاره

 :  گفت دوباره و برسد صندل تپش به دستش تا شد خم سمتش به کمی

 .بکنم کارامو میتونم خودم من البته _

  ؟ بتونی االن که میکردي خودت قبال کاراتو کدوم:  زد پوزخند هومن

 .خب میگیرم یاد:  گفت و کرد اخم

 . میکنی کاري خوب:  گفت و داد تکان را سرش هومن
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ــه ــن از کالف ــاوت لح ــومن متف ــش ه ــرون را نفس ــتاد بی ــی و فرس ــزد حرف ــی.ن ــل وقت ــه مقاب  خان
 :  گفت و شد پیاده هم هومن تعحبش کمال در ایستادند

 .باال تا میام _

 را هـا  چـراغ  و کـرد  بـاز  را در.رفتنـد  بـاال  هـا  پلـه  از اسانسـور  بـه  توجـه  بی و نزد حرفی زده هیجان
 . بست را در هومن و رفت کنار.  میکرد ترسش بر غلبه براي که کاري.کرد روشن را همه ،

  ؟ میخوري لیمو و چاي:  گفت و انداخت کناري را شالش و نیاورد رو به را جبشتع

 :  گفت در قفل کردن چک حال در هومن

 .میبره نخور هم تو ، مرسی نه _

  ؟ میبره:  گفت متعجب

 :  گفت و کرد بسته و باز را در هومن

 .رو باال میرفتی که هایی شات _

 و انــداخت کاناپـه  روي را اش مــانتو.فشـرد  را سـاز  چــاي دکمـه  و زد لبخنـدي ! پــس بـود  حواسـش 
 شـوفاژهاتو :  گفـت  بلنـد  هـومن  کـه  بـود  شـلواري  جـوراب  کشـیدن  بیـرون  حـال  در.رفت اتاقش به

 ؟ کردي روشن

 :  گفت و پوشید پیراهن زیر را توپی توپ شلوارك

 .نشده سرد که هنوز.نه _
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ــا ــه را شــلوارکش ســت بلــوز و کشــید بیــرون ســرش از را پیــراهن عجلــه ب  حــال در ، کــرد تــن ب
 ، بــود ایســتاده پنجــره کنــار هــومن.رفــت اششــپزخانه ســمت و شــد خــارج اتــاق از موههــا بــافتن
 :  پرسید دوباره

  ؟ اینجا داره قرارداد کی تا _

 .قراردادش بوده ساله دو.باشه داشته دیگه یکسال کنم فکر:  گفت و کرد دم را چاي

 عـوض  رو پـرده .داره دیـد  اینجـا :  گفـت  و شـد  دور نجـره پ از هـومن .شـد  خیـره  ساز چاي به منتظر
 .کن

 :  گفت خندان و کرد نیم دو  چاقو با را لیمو

  ؟ عمو خونه برگردم چیه نظرت _

 :  گفت گوشش کنار از هومن صداي

 .نیستم موافق _

  ؟ چرا:  گفت و کشید عقب را خودش

 سرتاپایش تعارف بدون ، دقت با هومن

 !  نداري کسی به نیازي ، مستقلی دیگه وت:  گفت و کرد نگاه را

 داشــتن نیــاز بــه ربطــی بــودن مســتقل:  گفــت و هــا لیــوان برداشــتن بــراي شــد بلنــد پنجــه روي
 .دارن نیاز اطرافیانشون به همیشه ادما.نداره
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ــومن ــت ه ــه دس ــینه ب ــاهش س ــرد نگ ــاي.میک ــوان درون را چ ــا لی ــت ه ــی و ریخ ــو از نیم  را لیم
 بــاال را خــودش اشــپزخانه ســنگ روي هــومن کنــار.گرفــت منهــو طــرف بــه و گذاشــت کنارشــان

 بنظـر  نیـافتنی  دسـت  انقـدر  پـیش  سـاعتی  ، بـود  خوشـحال  کنـارش  هـومن  حضور از چقدر.کشید
 کـه  ارامشـان  هـاي  روح و بودنـد  خودشـان .بودنـد  نگذرانـده  را بـدي  چیـز  انگـار  حـاال  و رسـید  می
 .میشدند متصل سکوت در

 ایـن  از شـوند،  ثابـت  تـا  گرفـت  قـرار  میخوردنـد  تکـان  کـه  قـرارش  بی پاهاي مچ روي هومن دست
ــرز بــه بــدنش ناگهــانی تمــاس ــاز و افتــاد ل ــه ســرش در کــه هــایی مــوج و ســنگین فضــاي ان ب  ب
 .ها فاصله بردن بین از و شدن نزدیک زمزمه با میخوردند پیشانی

 : گفت و شکست را سکوت هومن باالخره

 .بودنته تنها نگران بابا _

 !  بهم نگفت:  گفت و برد باال را ابرویش

 :  گفت و برگشت سمتش کمی هومن

 .نمیشه ، اینطوري.میگه راست _

 !  نیستی که هم تو...برگردم نمیتونم من:  گفت و کشید نفسی

 .نیستم نه:  گفت و چکاند چاي درون را لیمو هومن

 :  گفت و لحنش حسی بی از گرفت حرصش

 .داره خودشو ندگیز هرکسی.باشی منم نگران نیست الزم پس _
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 خودشـو  بخـواد  یکیمـون  تـا  و بیـاد  پـیش  بـرات  مشـکل  هزارتـا  ممکنـه :  گفـت  و کـرد  اخم هومن
 .گذشته کار از کار برسونه

 ...داره بدتر برابرش صد االن که تعرضی و تجاوز نگران تو ؟ مثال چی:  گفت عصبی

ــا ــز ب ــرفتن خی ــومن گ ــمتش ه ــردن و س ــه فش ــش ، اش چان ــینه در نفس ــبس س ــد ح ــ.ش  ومنه
 :  گفت خشمگین

 .شو ساکت! میگی چی داري نمیفهمی.نیار...زبونت به کلماتو این _

 .گرفت دردم:  کرد زمزمه نزدیک فاصله ان از و گذاشت هومن دست روي را دستش

 هیجـان  از قلـبش .شـد  کشـیده  پـایین  بـه  هـا  لـب  روي نگـاهش  و شـد  کـم  هـومن  انگشـتان  فشار
 حـرف  ان ، شـایان  خانـه  در برگشـت  بوسـه  اخـرین  بـه  ذهـنش  ناخوداگـاه  ، شـد  جمـع  سینه میان
 لـب  و شـد  جمـع  اش چهـره  ، اش یـاداوري  از...نداشـت  شـکنجه  از کـم  کـه  ایـی  بوسـه  و تلخ هاي

 بـار  ایـن  ، هـا  لـب  کشـیده  بیـرون  دوبـاره  بـراي  شـد  اغـازي  ، این و کشید دهان داخل به را هایش
 .هومن دهان و ها لب با

 

ــدرت ، شــدند کشــیده هــم روي ناخواســته کششــی در هــایش چشــم  از فکــري و تصــمیم هــر ق
 پایـان  چیـز  همـه  بـه  و ببوسـد  بایـد  ، میـزد  زنـگ  سـرش  در چیـز  یـک  فقـط  و کشـید  پـر  ذهنش

 پیـدا  پایـان  چیـز  همـه  ، انـداخت  حرکـت  بـه  ، میشـد  بوسـیده  مالیمـت  بـا  کـه  را هـایش  لب.دهد
  رفت؟ می کنار گیتی ، میشد هومن همان ، هومن دوباره ؟ بوسه این با میکرد
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 پـر  ایـی  فاصـله .کشـید  عقـب  و امـد  خـودش  بـه  کمـی  ، کمـرش  روي هـومن  دسـت  گرمی حس با
 .میشد شنیده سر تا کوبشش و بود افتاده تپیدن بیاد تازه انکار قلبش ، افتاد بینشان تنفس

ــوز ــومن دســت هن ــان ، پوســتش روي را ه ــر می ــرد حــس کم ــه.میک ــدر میدانســت کســی چ  چق
 بـار  تنهـا  طـوالنی  عمـر  یـک  شـاید .بـود  بیـزار  حسـش  بـودن  طـرف  یک از لحظه ان و بوده دلتنگ

 را تــوانش ، بــود گذرانــده ســر از کــه چیزهــایی بــا امــروز امــا بــود کشــیده دوش بــه را حــس ایــن
 .نداشت

 شـد  خیـره  میکردنـد  نگـاهش  بـاالتر  کمـی  از کـه  هـومن  بـراق  چشـمان  به و کشید عقب را سرش
 بــه و زد اشــپزخانه میــان چرخــی عصــبی و گرفــت سـرش  بــه را دســتش ، شــد قــرار بــی هـومن  ،

 :  گفت و اورد باال را اش اشاره انگشت ، برگشت سمتش

 .ریختی بهم رو چی همه تو...تو تقصیر اینا _

 :  گفت و رفت درهم هایش اخم و هومن عجیب برخورد از خورد جا

 چتـه .الاصـ  نمـیفهمم  مـن .تـو  رفتـار  ایـن  بـراي  نبـود  طـوالنی  زمانش اونقدر من رفتن.دیگه بسه _
 ؟

 :  گفت و کرد ایی خنده تک هومن

ــنم _ ــه م ــرجیح رو ام روزه دو خال ــدادم ت ــه می ــق ب ــد عش ــاله چن ــور االن ام س ــرد اینط  خونس
 .بودم نشسته

 :  گفت و کرد جمع سنگ روي را پاهایش

 ؟ بهم نمیگی چرا ؟ شده چی.نیست میگی که اینایی مشکلت _
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 .شدي عوض خیلی:  گفت و صورتش میان کشید دست ایالر به خیره هومن

 . نیستی خودت.شدي هم تو:  گفت و امد پایین اپن روي از ایالر

  ؟ شدم چطور:  گفت و زد پوزخند هومن

 :  گفت و داد تکان را هایش دست ایالر

 منـو  ، میجنگـی  خـودت  بـا  داري همـش  انگـار ...نـامهربون ...تلـخ  و حوصـله  بـی  ، صبر کم ، نااروم _
 .نمیفهمم واقعا... نبودي اینطوري تو...کارت از نیستی خوشحال ولی میبوسی

 :  گفت و رفت در طرف به هومن

 .شدم این تو از بعد من...میفهمی خوبه _

 پرتـاب  ایـی  گوشـه  را شـالش  عصـبی  ایـالر  ، بهـم  در شـد  کوبیـده  بـا .رفـت  بیـرون  و کـرد  باز را در
ــرد ــودش و ک ــه روي را خ ــداخت کاناپ ــه.ان ــایش ب ــگ موه ــید چن ــمگین و کش ــدبل خش ــد ن  ش

 اینجــا هیچوقــت.ببینمــت دیکــه نمیخــوام هیچوقــت:  کــرد تایــپ عصــبی و کــرد پیــدا را موبــایلش
 .نیا

 شـود  ارام تـا  کشـید  عمیـق  نفـس  چنـد .کـرد  پرتـاب  ایـی  گوشـه  را موبایـل  و فشرد را ارسال دکمه
 بـا  کـه  افتـاد  مـی  گریـه  بـه  داشـت .بـود  داده هـومن  بـه  بوسـیدن  اجـازه  کـه  بـود  بیزار خودش از ،

 نگـاه  تاریـک  کوچـه  بـه  پنجـره  نـور  از و نشسـت  صـاف .رفـت  بنـد  نفسـش  خانه یکباره شدن تاریک
 :  گفت و کرد

 ! بود رفتن برق وقت چه حاال _
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 بــه ، اش گوشــی صــداي بــا بعــد دقــایقی.مانـد  منتظــر و کــرد جمــع کاناپــه روي خــودش تـرس  از
 بــا را هــومن اس ام اس و کــرد پیــدایش کاناپــه طــرف ان هــاي کوســن میــان.  گشــت نــور دنبــال

 .کن باز درو االن.بگیر تصمیم فردا از:  بود نوشته ، کرد باز ناراحتی

 هــومن.کــرد بـازش  احتیــاط بـا  و رســاند در بـه  را خــودش عجلــه بـا  و خوانــد را مـتن  دیگــر یکبـار 
 .میترسد تاریکی از میدانست چون ، بود برگشته.بود

 

 خـودش  بـه  و شـد  هوشـیار  ، شـد  جمـع  کسـی  صـداي  بـه  حواسـش  ، کـرد  جمـع  پتـو  زیر را پاها
 ، ندیــد چیــزي ولــی صــدا دنبــال کــرد بلنــد کمــی را ســرش ، کــرد نگــاه پتــو میــان کاناپــه روي

 بنظـرش  کـه  میـداد  توضـیح  کسـی  بـه  هـومن ...را دیشـب  امـد  یـادش  و امـد  هـومن  اشناي صداي
 ...است شایان خانه میگفت و بود گیتی

 بـود  نشسـته  کاناپـه  روي حـرف  بـی .کـرد  فکـر  دیشـب  بـه  و بـرد  فـرو  بزرگ کوسن درون را سرش
 پتـو  حـاال  و بـود  بـرده  خـوابش  تـاریکی  همـان  میـان   اخـر .پنجـره  کنـار  میکـرد  دود سـیگار  هومن
 ...بود نرفته هم هومن و بود رویش

 چـاي  کوچـک  تیـک  صـداي .بسـت  را هـایش  چشـم  هـومن  پـاي  صـداي  شـنیدن  بـا  و زد لبخندي
 ایسـتاده  پنجـره  کنـار  بـار  ایـن  هـومن .ردکـ  بـاز  را هـا  چشـم  و داد خودش به قوسی و کش.امد ساز

 بخیــر صــبح و فرســتاد عقــب را موهــایش.میکــرد نزدیــک ســیگارش بــه را فنــدك و بــود
 .بخیر صبح:  گفت و داد بیرون را دود هومن.گفت

 و داد تکیـه  دیـوار  بـه  سـینه  بـه  دسـت  ، شـد  هـومن  نزدیـک  دمپـایی  پوشـیدن  بـدون  و شـد  بلند
 :  گفت
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  ؟ میکشی سیگار ناشتا _

ــو ــوابش منه ــداد را ج ــتش ، ن ــرد دراز را دس ــوز و ک ــاال بل ــه ب ــکم روي رفت ــالر ش ــایین را ای  پ
 .نکش:  گفت و کرد اخم.کشید

 و برداشــت جلــو قــدمی ، داد بیــرون بــه را نگــاهش و تکانــد زیرســیگاري درون را خاکســتر هــومن
 : گفت بدخلق هومن.رفت عقب و کشید بیرون هومن انگشتان میان از را سیگار هوا بی

 .درنیار بازي مسخره _

 و کـرد  نگـاهش  خونسـرد  هـومن  ، کـرد  نزدیـک  هـایش  لـب  بـه  را سـیگار  و فرسـتاد  باال را ابرویش
 : گفت

 .بکن میخواي هرکار _

ــاهش و ــد را نگ ــار.بری ــوخی انگ ــیگار ، داشــت ش ــان را س ــب می ــایش ل ــک و کشــید ه ــق پ  و عمی
 سـیگار  و شـد  نزدیـک  عصـبی  نهـوم  هـایش  ریـه  میـان  دود پیچیـدن  بـا  همزمان ، زد ایی ناشیانه

ــه ، کشــید بیــرون دســتش از را ــو روي و افتــاد ســرفه ب  ســرفه ، تــر نمایشــی کمــی.شــد خــم زان
 : گفت و کوبید کمرش روي محکم دوبار هومن.کرد

 لـبم  بـه  منـو  جـون ...اینجـا ...جانـت  خالـه  پـیش  همـون  بـرو  کنـی  هـا  گنـدکاري  این از میخواي _
 .نرسون

 .گرفت دهانش نزدیک را اب پر لیوان و خانهاشپز کنار تا گرفت را بازویش
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ــا ــه رضــایت ب ــی جرع ــرو ای ــا دســت هــومن.کشــید عمیقــی نفــس و داد ف  ســنگ طــرف دو رو ه
ــت ــاهش و گذاش ــرد نگ ــن.ک ــت ای ــاي حال ــومن ه ــرایش ه ــد ب ــب و جدی ــود عجی ــا.ب ــرص واقع  ح
 ! میخورد

 ریخـت  ايچـ ...بـود  چیـده  هـومن  را میـز .شـد  رد چـاي  ریخـتن  بـراي  هـومن  کنار از و زد لبخندي
 انتهـا  تـا  را چـاییش  هـومن  ، برگشـت  و کـرد  عـوض  را لباسـش  ، رفـت  بهداشـتی  سرویس سمت و

 .برم باید من:  گفت و کشید سر

 .که است جمعه امروز:  گفت اختیار بی

 .دارم کار تا چند:  گفت و برداشت را شرتش سویی ، نکرد نگاهش هومن

 ؟ کجاست ات خونه:  گفت و خورد تاب پا پنجه رو

 :  گفت و انداخت سمتش نگاهی ومنه

  ؟ میپرسی چی براي _

 :  گفت و کرد قالب کمر پشت را هایش دست

 .همینطوري _

 :  گفت و رفت در سمت هومن

  ؟ کرده نیما یخچالتو خریدهاي _

 .خداحافظ:  گفت و کرد باز را در.  داد تکان سر
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ــش ــرون را نفس ــتاد بی ــندلی روي و فرس ــار ص ــن کن ــت اپ ــه. نشس ــبد بوس ــتن ، یش ــا خواس  و ه
 ...میگفت کسی به باید.میکرد اش گیج ، هومن هاي نخواستن

 

ــه ــابران ب ــاده ع ــره پی ــد خی ــتر ، ش ــر بیش ــا دخت ــاي ، را ه ــن موه ــره ، روش ــت ، تی ــا ، زش  ، زیب
 یـک  در روزهـا  ایـن  جـذابیت  از تعـریفش .بگـذارد  هیچکـدام  روي نمیتوانسـت  را جـذاب  نـه ...جذاب

  ؟ بود شده اینطور چرا...بود تعطیل و بندي ستهب ذهنش و بود شده خالصه نفر

ــاي ان ــه وقــت ان ، اول روزه ــا دختــرك ک ــاي ب ــان پاه ــاي چشــم و عری ــر ه ــردنش از اشــک پ  گ
 نبـود  ایـالر  بـه  انتهـایش  بـی  حـس  منکـر .د بـو  گنـگ  و گـیج  چیـز  همـه  بـرایش  ، بـود  شده اویزان
ــی ــق ول ــه و عش ــی بوس ــاك ترکیب ــتند خطرن ــد، ب و داش ــه ع ــیت پدران ــیتح شخص  ، اش میل

  .میترسید

 میپریـد  پـایین  و بـاال  چشـمش  کنـار  هـا  سـال  کـه  جوشـید  درونـش  چیـزي  ، بود اغاز اما بوسیدن
 !  بود مقابلش حاال...نمیکرد نگاهش عمدا و

 هـر  بـه  کـه  نـاگزیر  حسـی  و اسـت  افراطـی  داشـتن  دوسـت  ، نیسـت  عاشـقی  ، میکرد فکر ها مدت
ــت طبیعــی حــال ــدنش بوجــود اس ــا.ام ــات ام ــم جزیی ــم ک ــاال ک ــد ب ــاي ، امدن ــرم ، صــاف موه  ف

ــا ، صــورت اســتخوانی ــاال بــه ، شــده کنتــرل هــاي هیجــان وقــت کــه هــایی گونــه ب  مــی جمــع ب
ــد...شــدند ــد ، شــادش لبخن  فکــري ، جــذابش ســادگی ، اش ســتودنی جســارت ، غمگیــنش لبخن

 پـاي  کـه  میـزد  فریـاد  انقـدر  را خواسـتنش  وقتـی  ، هـایش  چشـم  و میکـرد  کلمـاتش  انتخاب روي
ــراي ، میکــرد خــم را ســرش و میشــد سســت ، اش ادهار ــا قرارهــاي و قــول ، مرزهــا شکســتن ب  ب
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 از بعــد کــه متفــاوتی دنیــاي و میشــد غالــب کــه شــدن غــرق و بوســیدن بــراي اخــر در و خــودش
 ...میکرد درکش ، متفاوت هایی ادم هاي بوسیدن

 .داد قرار زانو روي را ها ارنج و کرد خم پایین به را سرش کالفه

 رفـتن  از بعـد  امـا  ، میدانسـت  جـنس  دو جاذبـه  تـاثیر  تحـت  را ایـالر  بـه  شدن نزدیک اول هاي بار
 غالــب بــه غــالبی از انــداختن پوســت شــبیه ، بــود داده دســت از را کنتــرلش انگــار ، برگشــتنش و

 عـذابش  هـم  اش یکبـاره  شـدن  مسـتقل  ایـن ...بـود  سـخت  بـرایش  جدیـد  نقش این پذیرفتن...دیگر
ــداد ــی ، می ــی وقت ــ م ــاهش ددی ــت از را جایگ ــبی ، داده دس ــد عص ــور. میش ــی چط ــودش وقت  خ

 دنبـالش  نیمـا  میگذاشـت  ، بیـاورد  بیـاد  را، افـروز  مثـل  دختـري  چهـره  جزییـات  حتـی  نمیتوانست
 !  کند خرید برایش حتی و بگیرد را بازویش ، برود

 چسـباند  گوشـش  بـه  ، کـردن  نگـاه  بـدون  و بـرد  جیـبش  درون بـه  دسـت  موبـایلش   زنگ صداي با
  ؟ بله:  گفت و

 کمـی  را گوشـی  و رفـت  درهـم  هـایش  اخـم  ، را اش مودبانـه  سـالم  و شـنید  را زنـی  ظریف صداي
  ؟ شما:  گفت تعجب با ، نشناخت را شماره و داد فاصله

 .عطی خاله دختر.افروزم:  گفت ارام دختر

ــایین ابروهــایش ــاد پ ــ خــوبی ، بلــه:  گفــت مــودب ، کــرد تحســین را مــادرش پشــتکار و افت  روزاف
  ؟ جان

  ؟ میکنید چکار ما هاي زحمت با خبر؟ چه.  مرسی بله:  گفت افروز

 .میکنم خواهش:  گفت حوصله بی
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 پیشـنهاد  طبـق  البتـه ...کارخونـه  ادرس پرسـیدن  بـراي  شـدم  مـزاحم  راسـتش :  گفـت  شمرده افروز
 .البته نداره موردي اگه...بیام میتونم بازدید براي گفتی که شما و گیتی خاله

 بخـاطرش  چیـزي  ، گشـت  بـود  داده افـروز  بـه  کـه  پیشـنهادي  دنبـال  بـرهمش  و درهم ذهن میان
 :  کرد تعارف ناچارا ، نیامد

 .میفرستم برات رو ادرس ، بیارید تشریف حتما نه _

 وقـتم  و نـدارم  کـالس  کـه  امـروزه  فقـط  ؟ بیـام  نـیم  و یـازده  سـاعت  میتـونم :  گفـت  عجله با افروز
 .ازاده

 : گفت معذب و فشرد را رویشاب میان انگشت دو با

 .حتما بله _

 .فعال.میبینمت پس:  گفت خوشحال افروز

 نداشـت،  را کسـی  حوصـله  اصـال   امـروز .داد تکیـه  صـندلی  پشـتی  بـه  خسـتگی  با و کرد خداحافظی
 :  فرستاد پیام نیما براي سریع...انداخت می راه را کارش نیما حتما و رفت می خودش افروز

 " بیوفته راه کارش باش داشته هواشو ، بازدید کارخونه میاد افروز امروز "

 :  داد جواب نیما بعد دقایقی

 " افروز؟ دنبال برم باید ، میام ایالر با امروز من "

 .برید شما.میاد خودش نه:  کرد تایپ و پرید جا از و کرد نگاه نیما پیام به تعجب با
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 او و بیایــد ایــالر.شــد ماشــین وارســ و پریــد شــهر قــدیمی خیابــان شــده ســنگفرش جــوي روي از
 ؟ بدهد دست از را نامرتبش مقنعه در دیدنش شیرینی و نباشد

 

 و شـد  اتـاقش  وارد ، کـرد  سـالم  جـا  بـر  ایسـتاده  منشـی  بـه  و رفـت  بـاال  عجلـه  با را کوتاه پله چند
 تــا کشــید اش پیشــانی بــه دســتی و داد بیــرون را نفســش.گذاشــت میــز روي را عینــک و موبایــل

 ، داد را ســالمش جــواب و گرفـت  بــاال را سـرش  داخلــی مــدیر امـدن  بــا.بیایـد  یــادش را کارهـایش 
 :  گفت عجله با مرد ، کرد نگاه مقابلش مرد به تمرکز بس

 .کنیم کار دیگه یکی با بگردم میگم من.شده بدقول خیلی ولی ببره بهش دادم رو بارها _

 :  گفت و انداخت موبایلش صفحه به نگاهی

 باهـاش  عیـد  بعـد  ، عیـد  تـا  فعـال  بسـازیم  باهـاش  ناچـاریم .مطمئنـه  ولـی  بدقولـه  ، نیست کسی _
  ؟ نیومده نیما...میزنم حرف

 .نبود تنها.دیدمش کنم فکر چرا:  داد تکان سر مرد

 ، هــیچ کــه کــار.داد تکــان بتاســف خــودش بــراي ســري ، رفتــنش بیــرون از بعــد  و گفــت اوهــومی
 .بود داده دست از را سامانش کال اش زندگی

ــا بعــد دقــایقی  اجــازه:  گفــت و کــرد بــاز را در نیمــا و کــرد بلنــد ســر اتــاقش در شــدن کوبیــده ب
  رئیس؟ هست

 .نبود ولی ایالر دیدن براي گرداند چشم ، شد اتاق وارد افروز و شد تر باز در

  ؟ کجاست ایالر:  پرسید نیما از و کرد تعارف نشستن براي افروز به
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 .میکنه صحبت موبایلش با داره:  زد لب تلفن پشت چاي سفارش حال در نیما

 راهـرو  در ، رفـت  بیـرون  ایـی  بهانـه  بـه  بعـد  و کـرد  صـحبت  محصوالتشـان  رمـورد  د افروز با کمی
 و کــرد کــم را ســرعتش شــد، کــردنش صــحبت متوجــه محوطــه در جلــوتر کمــی و برداشــت قــدم
 :  گفت می ارام ،  انگار میزد حرف مارال با ، داد گوش

 ...نیست مشکلی گفت زدم حرف باهاش اره _

 ...بگه چی براي نه

 ...خاله نباش نگران

 ...هستن همیشه عمو نیما ، هاله ، هومن ، هستن اره

 ....میرم من هم روزا بقیه ، پیشم میان ها بچه وقتها بعضی.نمیترسم نه

 ...مرتبه چی همه ، نباش نگران شما.خوبیم هم با بله

 وقتــی بــود زده حــرف اش تنهــایی از انگیــز خیــال چــه.  کــرد خــداحافظی دیگــر جملــه چنــد بــا
 .میترسید تاریکی از ها شب حتی و تنهابود واقعا

 خـودش  بگـذارد  امـد  مـی  دلـش  چطـور  ؟ بـود  کـرده  چـه  عزیزتـرینش  بـا  ، فشـرد  بهم را ها چشم
ــار ــه ب ــژ هم ــه را چی ــد؟او دوش ب ــالر بکش ــود ای ــا ، ب ــه ب ــا هم ــل و لجبازیه ــل عق ــازي ک ــاي ب  ه

 ...خودش مخصوص

ــوار از ــه قــدمی و شــد جــدا دی ــو ب ــرار دیــدش معــرض در و گذاشــت جل ــایلش.گرفــت ق  در را موب
 .کررد وسالم اورد باال را سرش ، حضورش حس با که میداد جا کیفش
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  ؟ نیومدي:  گفت و داد را جوابش

 .میکردم صحبت موبایل با داشتم _

 :  گفت دوباره ایالر ، افتادند راه هم کنار

  ؟ دفترتن تو خترهد اون و نیما _

 .زد بود برده بکار افروز براي که لفظی شنیدن از لبخندي و داد تکان را سرش

  ؟ بیرون اومدي چرا پس _

 .تو دنبال:  گفت خونسرد

 .بفرمایید:  گفت و کرد باز را اتاق در و شد خم جلو به ، ریخت چشمانش در تعجب

ــالر ــا ای ــاخیر ب ــم ت ــت او از چش ــاق وارد و برداش ــد ات ــروز.ش ــا اف ــت ب ــان دق ــرد نگاهش  روي ، میک
 مقابــل ایـالر  کـه  جـایی  اصـال .داد را افـروز  جــواب خـاطر  اسـودگی  بـا  و نشسـت  کنارشـان  صـندلی 

 نگرانــی بـراي  چیـزي  ، رسـیده  سـکون  بـه  انگــار خیـالش .داشـت  ارامـش  ، بـود  نشسـته  چشـمانش 
 .بکشد نفس تر راحت میتوانست ، نباشد

ــی ــراه وقت ــروز هم ــراي اف ــد ب ــد بازدی ــدند بلن ــالر ، ش ــم ای ــایش چش ــور را ه ــه دلخ ــه او ب  دوخت
 . بست نقش هایش لب روي کمرنگی لبخند.بود

 بـا .داشـت  کـاملی  اطالعـات  و بـود  تغذیـه  اش تحصـیلی  رشـته  افـروز  ، کشـید  طـول  ساعتی بازدید
 : گفت  افروز اسانسور در ، برگشت وقت.  شنید را نظراتش و داد را هایش جواب حوصله
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 .کردم کسلتون کنم فکر _

 .نیست اینطور اصال نه:  داد جواب مودبانه و داد تکان سر

 :  گفت ناامید افروز

 .نبود اینجا حواستون اومد می بنظر _

 : گفت و کشید دست را اش پیشانی گوشه

 ...بود شما با حواسم اما بوده مشغول فکرم شاید یکم نه _

 : پرسید ربط بی افروز

  ؟ میکنه کار اینجا هم ایالر _

 :  گفت و کرد نگاهش مشکوك

 .کار سر بیاد قراره اومده که االن اما نبود مدت یه _

 :  گفت و کرد نگاه ایی نقطه به افروز

 .شده عوض تصمیمش انگار.بمونه قراره میگفت گیتی خاله _

 : گفت و کشید درهم کمی را هایش اخم

  هستین؟ خاصی چیز دنبال _

  : گفت و فشرد بهم را هایش لب افروز

 .کنجکاوي محض _
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 و نکـرد  قبـول  را ناهـار  بـراي  هـومن  تعـارف  افـروز  بعـد  کمـی .رفتنـد  بیـرون  و شـد  باز اسانسور در
 . رفت

 کاناپــه روي ایــالر دیــدن از کــرد بــاز کــه را در ، افتــاد راه دفتــرش ســمت و کشــید نفســی هــومن
  اینجایی؟:  گفت و کرد تعجب

  ؟ رفتم می کجا باید مبزن حرف تو با بودم اومده:  گفت دلخور ایالر

 : گفت و نشست کنارش لبخند با و رابست در

 .خدمتم در من _

 :  گفت کنایه با ایالر

 ؟ دادي نشونش قشنگ رو جا همه _

 : گفت و داد تکان سر هومن

 .فقط داشت کار دستگاهها و موادغذایی قسمت با _

  ؟ کنه کار اینجا میخواد مگه:  گفت معترضانه ایالر

  ؟ حاال داره اشکالی چه:  گفت نخندا هومن

 : پرسید و داد تکیه.برگرداند را رویش و کرد نازك چشمی پشت ایالر

  ؟ بود چی من با کارت حاال _

 .نه یا کارم سر برگردم میتونم ببینم میخوام _
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 :  گفت و برداشت را سیگارش جعبه و شد خم هومن

 .نبودي که هم ونمی در روز یک ،  بود کاراموزیت دوره که قبل سري _

 :  گفت و کرده اخم ایالر

 .افتاد اتفاقهایی چه میدونی خودت _

 : گفت و داد بیرون را دود

 .دوره برات اینجا _

  ؟ کنم کار کجا پس _

 : گفت و داد اش شده کج براق موهاي به را نگاهش

 .ماه ره رسه می بهت سهمت از کافی اندازه به.ارشدت براي بخون.بکنی نیست الزم کار _ 

 : گفت و کشید بو نامحسوس بار چند و کشید صندلی سر را خودش ایالر

 .ندارم خوندن ارشد حوصله...باشم سرگرم میخوام.فقط بیام نمیخوام پولش براي _

 : گفت و تکاند را خاکستر.انداخت می اش خنده به سیگار بوي به ایالر عجیب عالقه این

ـ  ، تـو  بـه  میدم رو اینجا هاي طراحی _  نمونـه  بایـد  البتـه .بیـا  وقتهـا  بعضـی  و کـن  کـار  خونـه  ويت
 .ببینم رو کارت

 : گفت و شدند کشیده طرف دو به ایالر هاي لب

 .برات میارم _
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 .میبینم میام خودم:  گفت مرموزش نگاه به خیره

 : گفت و شد جا جابه کمی ایالر.رفت پایین دارش لب برق هاي لب تا نکاهش

  ؟ شده ات رویه تغییر باعث چی ادقیق امروز بپرسم میتونم _

  ؟ بود شده اش سردرگمی از نجات باعث چیز چه واقعا کرد فکر و کرد خاموش را سیگار

 :  گفت و زد لبخند

 .بگو تو.نمیدونم _

 :  گفت کیفش برداشتن حال در و شد بلند عصبی کمی ایالر

 روز یــه کـه  تنیسـ  تـو  مسـخره  کسـی  بـدونی  خوبــه ولـی  اومـده  پـیش  چـی  نیسـت  مهـم  بـرام  _
 میــرم مــن...دارن شخصـیت  خودشــون بــراي ادمهـا .بزنــی لبخنــد بهـش  روز یــه و بزنــی داد سـرش 

 .نیما پیش

 ، میکــرد پیــدا داشــت را ســکون نقطــه ان.کــرد پیــدا کــش ببشــتر هــومن لبخنــد و شــد بســته در
 ...ایالر و میماند خودش و میفرستاد جهنم به را درهمش افکار همه و دنیا همه

  ؟ نزد حرفی خدایی:  پرسید دستورالعمل خواندن و موبایلش صفحه به کرد هنگا حال در

ــه ــاال را موهــایش هال  خیلــی نــه ولــی.زد کــه زدنــش:  گفــت و زد رویشــان را کلیــپس و پیچانــد ب
 .بود تسلیم انگار قوي

  میبخشی؟ رو همه:  گفت و گذاشت بشقاب درون رو شده طالیی هاي مرغ ایالر

 .رو همه:  گفت و اپن به زد تکیه هاله
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 .برات باشه تصمیم بهترین امیدوارم:  گفت و فشرد بهم را هایش لب

 : انداخت باال شانه هاله

 ، شـد  بـزرگ  روزي یـه .میکـنم  بـدي  کـار  میکـنم  احسـاس  اریـا  وجـود  با.نمیدونم بدترشو و بهتر _
 دیـدم  رو بهـم  مـادرم  و پـدر  حسـیه  بـی  عمـر  یـه  مـن  ایـالر  ولـی .پرسـیدن  بـراي  داره چـرا  هزارتا

 قیمتــی هــر بــه زنــدگی یــه نگهداشــتن فقــط بنظــرم.کــردم حــس رو چیــزي بــودن کــم وهمیشـه 
 .نیست درست

 : گفت و انداخت تازه روغن درون پیازها ، ایالر

  ؟ سینا از قبل نبودي؟ حسی درگیر قبال _

 نفهمیدي؟ تو مثال:  گفت خندان هاله

 :  گفت متفکر ایالر

  ؟ دارم غیب علم مگه نه _

 : گفت تعارف یب هاله

 .اومد می خوشم شایان از_

 : گفت و گرفت اش خنده

  ؟ میدونه اونم ؟ شایان چرا _

 : گفت و زد را پلوپز دکمه هاله
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 ایـن  از قـبال  مـن .بدونـه  نمیکـنم  فکـر ...دارم دوسـت  خیلـی  اینشـو .داره ثبـات .داره ارامـش  شایان _
 .موردش در زدن حرف از میگیرم وجدان عذاب االنم حتی.بودم تر ساکت

 : گفت و داد تکان سر ایالر

 .اعتماده قابل.داره ثبات شایان منم بنظر.دیگه میکنی تعریف داري _

ــرغ ــا م ــا روي را ه ــد پیازه ــه.ریخــت رویشــان اب و چی ــره در روغــن قطــرات ب ــزرگ هــاي دای  و ب
 : گفت و شد خیره اب سطح روي کوچک

 .واقعا بینیه پیش غیرقابل زندگی _

 :  گفت اشپزخانه از رفتن بیرون حال در هاله و شد دبلن اریا گریه صداي

 .افتضاحه کال زندگی _

 : نوشت نیما براي و کرد روشن را اسکرین ، رفت موبایلش سمت و گذاشت را قابلمه در

 .پختم مرغ با پلو زرشک.اینجا بیا ناهار _

 .چشم:  داد جواب سریع نیما

 .گفتم من نگو ولی.بیار هومنم:  نوشت دوباره

 . مرض:  داد جواب یمان

 تقریبـا .چیـد  را میـز  و کـرد  درسـت  سـاالد  وسـواس  بـا .گذاشـت  کنـار  را گوشـی  و گرفت اش خنده
 .بود اش حسابی و درست غذاي اولین
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 .رسید خودش به کمی و کرد عوض را لباسش

 نداشـت  خبـر  خـودش  بـه  او احسـاس  از شـاید  ، د دا ایـی  قـوي  حـس  هالـه  بـه  شایان میکرد حس
 خـودش  فقـط  کـه  سـکوتی  و بـود  هالـه  بـه  شـایان  نگـاه  میـان  چیـزي .میکشید بو را قعش ایالر اما
 .نبود بد هم ها انقدر اما ، نبود ایند خوش سینا از شدنش جدا.میکرد درك را ان

ــا ــار منتظــر و داد گــوش پشــت را موهــایش.  رفــت در ســمت ، ایفــون زنــگ صــداي ب  ورودي کن
 .ایستاد

 

ــدند از و گرفــت نیمــا از را کیــک جعبــه ــام ی ــوع و قنــادي ن ــد ، کیــک ن ــبش روي لبخن  نقــش ل
 .نمیدانست را اش سلیقه هومن از غیر کسی. بست

 زد رویـش  بـه  لبخنـدي .شـد  اشـپزخانه  وارد هـومن  ، بـود  چـاي  ریخـتن  حـال  در وقتـی  غذا از بعد
 :  پرسید و

  ؟ داشتی دوست رو غذا _

 : گفت و داد تکیه ها کابینت به هومن

 .بود خوب بار اولین براي _

 .بودم پخته بار چند قبال.نبود بارم اولین:  گفت ناامید

 ؟ بیینم داري کاراتو نمونه:  گفت و داد تکان سري هومن
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 هـم  ام پـروژه  از بعـد .دیـدي  کـه  قـبال :  گفـت  و کـرد  پـاك  را سـینی  روي هـاي  قطـره  دسـتمال  با
 .نکردم کاري

 بــاال را دســتش کابینــت االيبــ طبقــه از قنــد ظــرف برداشــتن بــراي و کــرد نگــاه را خــالی قنــدان
ــرد ــه ارام را انگشــتش ، نمیرســید.ب ــا زد ظــرف ب ــاب ت ــه بخــورد ت ــو ب ــل هــومن دســت.  جل  مقاب

:  گفـت  گوشـش  کنـار  هـومن  ، کـرد  حـس  هـایش  شـانه  پشـت  را بـدنش  گرمی و گرفت را دیدش
  ؟ میخواي اینو

 کمـی  ، رداو پـایینش  ارامـی  بـه  کـه  دیـد  ایـی  شیشـه  ظـرف  دور را هـایش  دسـت  و داد تکـان  سر
 بــه کــه میدانســت را ایــن هــومن ، بســت نزدیکــی ایــن از را هــایش چشــم.معمــول حــد از کنــدتر
 کابینـت  سـنگ  لبـه  طـرفش  دو از را هـایش  دسـت  و نرفـت  عقـب  ، اسـت  حسـاس  شدنش نزدیک

 : گفت و گذاشت

 .زوده برات کردن زندگی تنهایی _

 : برگشت و شد جا جابه کم فضاي ان در

 .دیگه مجبوریه _

 :  پرسید و کرد نگاهش دقت با هومن

  ؟ یعنی نداري دوست _

 .هومن متنفرم تنهایی از من:  گفت و زد حلقه هایش چشم در اشک بخواهد انکه بدون

 : گفت و شد مهربان هومن نگاه
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 .میدونم _

 : گفت دوباره هومن ، دزدید را نگاهش ایالر

 .شام براي کنم دعوتت میخوام _

  ؟ چرا:  گفت و رداو باال را سرش زده شگفت

 .بدهکارم بهت قرار یه من:  زد لبخند هومن

 .کنم فکر باید:  گفت و شد باز لبخند به ایالر هاي لب

 .بهم بگو کن فکر:  گفت و گرفت فاصله کمی هومن ، چایی براي نیما بلند صداي با

 هــومن رویــه تغییــر بــه زده ذوق.شــد خــارج اشــپزخانه از هــومن و گفــت ایــی باشــه خنــدان ایـالر 
 هــومن ، کنــد پیــدا کــش نمیخواســت.شــد اش اخالقــی هــاي برنامــه همــه بیخیــال و کــرد فکــر

 .نکند تلف وقتی برایش که بود خسته انقدر و میخواست را خودش

 ! بودند شده سرد ، ها چاي.رفت بین از لبخندش و افتاد چاي هاي لیوان به نگاهش

 

 سـینا  بـه  و بـود  فشـرده  بهـم  را هـایش  لـب  ، هچهـر  تـرین  حالـت  بی با هاله.میکرد گریه ارام گیتی
 : گفت و کرد باز لب باالخره هاله.بود ایستاده عصبی که میکرد نگاه

 .نمیفهمم رو گرفتنت معرکه دلیل االن.کردیم رو هامون صحبت ما _

 :  داد تکان را دستش سینا
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 تـو .کـنم  زنـدگی  میخـوام  دارم دوسـت  زنـدگیمو  گفـتم  هـم  میگـی  کـه  هـایی  صـحبت  توي من _
  ؟ کنم خراب خودم دست با زندگیمو داري توقع.نه میگی بند یه

  ؟ نکردي:  گفت خونسرد هاله

 :  گفت ناراحت و اورد باال را سرش گیتی

  ؟ مگه کرده چیکار _

 : گفت معترض گیتی.نزد حرفی و انداخت باال ایی شانه هاله

 شـده  چـی .میگیـرم  طـالق  ارمد بگـی  و بیـاي  مرتبـه  یـک  نبایـد .هالـه  مـادرتم  مـن  ، بگـو  من به _
  پس؟ چی اریا...بود خوب زندگیتون که شما ؟ اخه

 .منه کنار اریا:  گفت عصبی هاله

 .البته دوسالگی تا:  گفت ص ح با و زد پوزخندي سینا

 .دادي قول.من با زدي حرف تو:  گفت جدي هاله

 : گفت و داد تکان را سرش سینا

 .بخواي باید منم با دگیتزن ، میخواي رو اریا اگه.شد عوض نظرم _

 .باال میرم من:  گفت و شد بلند هایی حرف چنین شنیدن از ناراحت

 : گفت بلند سینا که بود نگذاشته پله روي را پایش

  ؟ نه ، گفتی بهش تو _
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  ؟ رو چی:  گفت و کرد نگاه هاله به بعد و عصبی سیناي به و برگشت حیران

  ؟ رو چی:  گفت گیتی همزمان

 ایـن  کـن  بـس  لطفـا .مـن  بـه  اون نـه  گفـتم،  ایـالر  بـه  مـن :  کفـت  و امـد  سینا سمت شد دبلن هاله
 .رو ها بازي مسخره

 : گفت حرص از شده سرخ سینا

 چـی  نمیـدونم .نبـوده  چیـزي  کفـتم  بهـش  ، گذاشـت  قـرار  کافـه  تـوي  مـن  بـا  ، گفته دروغ بهت _
 .گفته بهت

 : گفت سینا به رو هاله.شد بلند گیتی و فشرد بهم را هایش چشم ایالر

 .دیدم هاتونو پیام خودم گفتم بهت.نگفته چیزي من به اون _

 :  گفت و شد خیره ایالر به اتشبارش هاي چشم با و شد نزدیکش گیتی

  ؟ داشت ارتباطی چه تو به بودي؟ چکاره وسط این تو _

 : گفت معترض هاله که بزند حرفی خواست.داشت را بهترینش االن و بود بهانه دنبال گیتی

 .دیدم خودم من میگم! مامان _

 :  گفت گیتی

 .بگیره ماهی الود گل اب از میخواسته چی براي وسط این بدونم میخوام.ندارم کاري اینو _

  ؟ چی یعنی:  گفت زده بهت
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 زندگیشـون  وسـط !  گذاشـتی  قـرار  سـینا  بـا  چـرا  تـو  شـه  مشـخص  بایـد :  گفت و برگرداند رو گیتی
  ؟ میخواستی چی

 !  مامان:  گفت بلند صداي با بار این هاله ، داد تکان را شدهان بار چند

  ؟ کافه اومدم باهات چی براي من:  گفت و کرد نگاه سینا به

 ، یکبـاره  شـد  بـد  حـالش .نـزد  حرفـی  ولـی  سـرش  بـه  کشـید  دسـت  کالفه ، دزدید را نگاهش سینا
 : گفت و ادد تکان تاسف از سري.بشوند عوض چشمانش مقابل اینطور ها ادم نمیکرد فکر

 .براتون متاسفم خیلی _

 مقــابلش عصــبی و رســید گیتــی راهــرو میــان ، رفــت در ســمت و نــداد اهمیتــی هالــه صــداي بــه
 حــرص بــا امــا ارام گیتــی و داد گیتــی هــاي چشــم اشــناي روشــنایی بــه را هــایش چشــم.ایســتاد

 : گفت

ــت _ ــردار دس ــر از ب ــدگی س ــه زن ــاي بچ ــن ه ــن.م ــذارم م ــه نمی ــه ن ــه و هال ــومن ن ــ ه  ارنکن
 یکــم امــا...اشــنام روش ایــن بــا خــوب مــن امــا شــدي، تــر نزدیــک هالــه بــا میبیــنم مدتیــه. باشــن

 .کردن رفتار باهات خودشون از یکی مثل ، دادن زندگی بهت اینا.باش داشته انسانیت

 :  گفت و گشود لب حیران و گیج

 .نکردم کاري من ؟ کردنی خراب چه ؟ شما میگین چی _

 موهاشــو.میکــرد همینکــارو مامــانتم:  گفــت ارام و باخــت رنــگ رتشصــو ، شــد اش خیــره گیتــی
ــاز ــرد ب ــد و میک ــد بلن ــی راه ، میخندی ــت م ــوي رف ــورش جل ــت ، ک ــدکی میخواس ــو زن ــم من  به

 !نذاشتم من اما...بریزه



یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

548 
 

 

  ؟ نذاشتم " چی یعنی:  پرسید آرام و زد پلک

 : گفت و برداشت ایالر از تاخیر با را نگاهش گیتی

 .ردمک حفظ زندگیمو _

 :  گفت و شد حبس سینه در نفسش

  ؟ چی یعنی _

 : گفت و برگشت عقب به گیتی

 .نمیشه خوب برات ، بفهمه هومن باش مطمئن _

 : گفت و شد گیتی نزدیک عصبی

 !  کرده تصادف مامانم ؟ کردم حفظ زندگیمو که چی یعنی _

ــان در ــاوري می ــی ، اش ناب ــد گیت ــی لبخن ــد رو و زد کمرنگ ــت.برگردان ــو خواس ــرود جل ــدر و ب  انق
 کــاري گیتـی  اگـر . میشـد  دیوانــه داشـت  ، گذشـت  سـرش  از فکـر  هــزار.بمیـرد  کـه  بدهـد  تکـانش 

 ؟ بود کرده

 بـه  رسـیدن  تـا  و کـرد  راننـدگی  تـر  حـواس  بـی .شـد  ماشـینش  سوار حواس بی و در سمت برگشت
 . چید دوباره  و ریخت بهم بارها را مغزش ، خانه

 خانـه  زنـگ  بارهـا .بـود  خـورده  زنـگ  هـا  بـار  ، هالـه  اسـم  بـه  و شـد  خیـره  موبایل روشن صفحه به
 .بود نداده جواب و بود شنیده را اش



یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

549 
 

 درصـدي  یـک  ان امـا  ، مـادرش  کشـتن  بـراي  کنـد  اجیـر  را کسـی  گیتـی  کـه  بـود  تخیلی بنظرش
 ایـا  و بـود  مـریض  و حسـود  ، داشـت  پـول  گیتـی .بـود  مغـزش  خـوره  ،  باشـد  کرده اینکارا شاید که

  ؟ نبود کافی اینها

 درك حـاال  را تنفـرش  دلیـل . هـم  تـوانی  البتـه  و نداشـت  فهمیـدنش  بـراي  راهـی  ، بـود  اینطور اگر
ــه بچــه خیــال در میکــرد ســعی همیشــه وقتــی مــورد بــی محبتــی بــی انهمــه ، میکــرد  ، اش گان
 .فهمید می حاال را ، باشد ایی نمونه عروس

 مــادرش قاتــل گیتــی اگــر.  خوردنــد ســر اش گونــه روي اشــک قطــرات و بســت را هــایش چشــم
  ؟ میشد چه هومن با بودنش ، بود

 .میکرد فکر چیزها چه به ، زد پوزخندي قاتل کلمه از

 شـاید  تـا  بخوابـد  کـرد  سـعی  و خـورد  خـواب  قـرص  یـک .شـد  خسـته  هم کردن فکر از بعد ساعتی
 .رفت بخواب کاناپه روي و کرد بغل را خودش.نشود دیوانه

 

ــا ــود ســنگین ســرش.شــد بلنــد جــا از انخــور تلــو و گــیج در کوبیــدن مهیــب صــداي ب  درك و ب
 مـی  در وققـه  بـی  کوبیـدن  صـداي  فقـط .کجاسـت  حتـی  یـا  اسـت  روز شبانه از ساعتی چه نمیکرد

 . امد

 رنـگ  و هـومن  دیـدن  بـا  ، کـرد  بـاز  را در و رفـت  جلـو  سـختی  بـه .افتاد دوران به سرش و شد بلند
 .کرد نگاهش مات اش پریده

 : گفت نگهبان به رو و داد بیرون را نفسش هومن
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 .برو شما مرسی.درو کرد باز _

 ، بــود نوســان در ایــالر بــراي دنیــا انگــار.بســت را در و شــد داخــل ، نمانــد نکهبــان پاســخ منتظــر
 .میخوررد تاب باز ایستاد، می هم صاف

ــگ ــل زن ــومن موبای ــش ه ــرت را حواس ــرد پ ــومن ، ک ــواب ه ــاه و داد ج ــت کوت ــونس:  گف  ، خ
 .بعدا میزنم زنگ ، نیا...خوبه

  نمیدادي؟ جواب که بودي قبرستونی کدوم:  گفت عصبی و کرد قطع

 یـادش  کـم  کـم  ، بـود  نخوابیـده  هـم  یکسـاعت  ، کـرد  نگـاه  سـاعت  به و گرفت سرش به را دستش
 .را موقع بی واب خ این دلیل امد

 .بودم خواب:  گفت کشداري لحن با و کشید بهم را خشکش هاي لب

 :  گفت و امد جلو قدمی هومن

  ؟ تو بودي خوابی چه...درم جلوي من یکساعته.زدن زنگ بهت همه بار ارهز _

 :  گفت و نشست کاناپه روي ، نکند نکاهش تا انداخت پایین را سرش

 .اومد می خوابم _

 : گفت و کشید را بازویش شد خم هومن

 ؟ میزنی حرف اینطوري چرا_

 .بخوابم ممیخوا برو میشه اگه...نشده هیچی:  گفت و داد تکان را سرش
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  ؟ خوردي چی:  کفت و گرفت را بازویش هومن هم باز که برود اتاق سمت شد بلند

 ! خواب قرص:  گقت عصبی

  ؟ ما خونه توي بحث براي:  پرسید هومن

 .اره:  گفت و اورد باال را سرش

 یــه خواســته ، کــرده گیــر یجــا عوضــی اون.  شــی ناراحــت نــداره دلیلــی:  گفــت تــر نــرم هــومن
 .بده نجات خودشو بگه چیزي

 ...منتظر که مامانتم.برد منو ابروي:  گفت حرص با

  ؟ گفت چیزي اونم مگه:  گفت تر ارام هومن

 .هومن متنفره من از مامانت:  گفت ناامید و شد خیره اش داشتنی دوست هاي چشم به

 :  گفت کالفه هومن

  ؟ داره ربطی چه _

 :  گفت و برد عقب را موهایش عصبی

 .متنفره ممامانم از_

 .  نگو پرت و چرت:  کرد اخم هومن

 :  زد فریاد خشمگین ایالر
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 بچــه زنــدگی مــنم ، کنــه خــراب زندگیشــو میخواســته مامــانم گفــت خــودش!  گفــت خــودش _
 .هاشو

 :  گفت و کرد نگاهش کمی هومن

 .میرم االن.میزنیم حرف هم با بودي اروم وقتی _

 :  زد فریاد و کویید زمین يرو را اپن روي شمعی جا ، شد دیوانه انگار

 خســتم...بمیریــد بریــد همتــون ، گمشــید زنــدگیم از همتــون...برنگــرد واقعــا.برنگــرد دیگــه بــرو _
 ...من براي  بسه ؟ دارم طاقت چقدر مگه...شدم دیونه.کردید

ــر وســایل ــن روي دیگ ــاب رو اپ ــرد پرت ــا همــه شــده خــرد هــاي شیشــه و ک ــد را ج  روي ، گرفتن
 بـود  خسـته .کـرد  گریـه  بیشـتر  و دیـد  را بریـدگی  ، سـوخت  پـایش . افتـاد  گریـه  بـه  و زد زانو زمین
 ...چی همه از بود خسته ، سرنوشتش و تنهایی از وبیزار

 روي شــده روان خــون بــه.سـوخت  هــم دســت کــف کـه  زد هــق و گذاشــت زمــین روي را دسـتش 
 اصـله ف زمـین  از ، گرفتنـد  را هـایش  شـانه  کـه  هـایی  دسـت  بـه  بعـد  و شـد  خیـره  سفید سرامیک
 را هــایش پلـک  رمـق  بـی  ،  اتــاق تـا  کـرد  دنبـال  را چکیـده  قطــرات ، هـا  اشـک  پـس  در و گرفـت 

 .گذاشت هم روي

 

ــوازش موهــایش و شــد گذاشــته تخــت روي ــه وار ن  هــومن ، زد هــق ارام. شــدند کشــیده عقــب ب
 : کرد زمزمه ،  نشست کنارش
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ـ  بهـم  زنـدگیمو  مامانـت  نذاشـتم  ، کـردم  حفـظ  مـو  زندگی گفت بهم _  یعنـی  حـرفش  ایـن ...زهبری
  ؟ چی

 :  گفت مهربانی لبخند با و داد گوش پشت را پریشانش موهاي هومن

  ؟ مامانت به بزنه فرستاده رو یکی میکنی فکر _

 غـافلگیري  از هـومن  ، خـورد  جـا  هـومن  زبـان  از هـم  ان مسـتقیم  انقـدر  افکـارش  اوردن زبان به از
 : گفت و زد تري عمیق لبخند ، اش

 .باشه گانگستر اینقدر نمیکنم فکر _

ــک ــر اش ــورده س ــه روي خ ــومن را گون ــاك ه ــرد پ ــد ، ک ــدن بلن ــنش و ش ــد را رفت ــت.دی  میدانس
ــه فکرهــایش ــوده احمقان ــی بدهــد ازارش میخواســته گیتــی میدانســت ، ب ــاي ول ــن اشــفته دنی  ای

 .میخواست مقصر ، روزهایش

ــاال را دســتش کــف و نشســت تخــت روي ، برگشــت هــومن ــه.  اورد ب ــه اغشــته پنب ــدعفونی ب  ض
 و شــد خــم کمــی هــومن.اورد در را اشــکش هــم بــاز  ، خــورد دســتش کــف زخــم بــه کــه کننــده
 . بودم مقصر من انگار گفت رو قضیه یطوري سینا:  نالید ، کرد فوت چندبار

 : گفت و کرد نگاه پایش روي به و زد دستش روي را چسب ، رفت درهم هومن هاي اخم

 .کرد غلط سینا _

 .بردارم هاش بچه سر از دست گفت...کرد باور مامانت _

 .شود خنک دلش کمی میخواست ، بود شده خودخواه
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 .انداخت سطل داخل و برداشت پا زخم روي از را پنبه هومن

 از را پـایش  حـرص  بـا .کنـد  شـروع  هـم  هـومن  از و کنـد  ثابـت  دنیـا  به را گیتی بودن بد میخواست
 : گفت و کشید کنار اماده چسب مقابل

  ؟ شنیدي _

 یـا  حـق  چـون  ، بگیـرد  را او طـرف  بایـد  کـه  کـرد  فکـر  ، کشـید  صـورتش  بـه  دسـتی  کالفه هومن
ــود خــودش ــه ب ــی ن ــتش روي چســب عصــبی.گیت ــد را دس ــو:  گفــت و کن ــم ت ــون اینجــا ه  ، نم

 طـرح  عطـی  خالـه  افـروز  بـا  بـرو .چیـو  همـه  کـردي  تمـوم  کـه  هـم  خـودت ...کن راحت خیالشو.برو
 ...که بذارین گردي کارخونه

 بـا  هـومن  کـه  افتـاد  پاهـایش  روي تقریبـا .کشـید  و گرفـت  را دسـتش  مـچ  و شد خم جلو به هومن
 ایـن  بـار  ایـن  ، کـرد  شـدن  یلنـد  بـراي  تقالیـی .گرفـت  اغوشـش  در کامال و کرد جایش به جا تکانی
 .نمیخواست را ها بازي

 .باش اروم: کرد زمزمه و گرفتش تر محکم هومن

 : گفت و داد تکان سر

 .بود تو تقصیر بگی بري شدي بلند عدب کنی بوسم نمیخوام _

 : گفت و زد کنار را ایالر هاي لب کنار به رفته موهاي و افتاد خنده به هومن

 .  نمیرم _

 :  گفت باز ولی گرفت ارام کمی
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 .نمیخوام _

 : گفت و کشید کمر زیر را دستش هومن

 .برنمیدارم سرت از دست من ، بخواي هم خودت تو _

 : زد لب و کرد نگاه هومن مهربان هاي چشم به و اورد باال را سرش

  ؟ میگی مامانتم به _

 : گفت و بوسید را اش گونه شد خم هومن

 .بهش میگم _

 انگشـتش  هـومن .دور هـایی  سـال  پـس  از میجوشـید  چیـزي  ، شـدند  خیـره  یکـدیگر  هاي چشم در
 : کرد زمزمه و کشید ایالر هاي لب روي را

  ؟ داره دوستت من از بیشتر کی _

 ، کشـید  بـاال  را خـودش  کمـی .کوبیـد  مـی  ایـالر  قلـب  ، کشـید  گـردن  و چانـه  امتـداد  تا را نگشتا
ــود شــده خســته ــقی یــک ، دوري از ب ــم بعــدش و میخواســت عاش ــود مه ــان اشــک.نب  چشــم می
 از غیــر هــیچکس:  گفــت و گذاشــت هــومن صــورت طــرف دو را هــایش دســت ، زد حلقــه هــایش

 .نداره وجود تو

 ...دیگه بسه:  کشیدش باال ، گرفت قرار گردنش زیر هومن دست کف

 هـایش  چشـم  و کـرد  شـدن  ذوب بـه  شـروع  نقطـه  همـان  از ، چسـبید  گـردنش  به هومن هاي لب
 ...شد کشیده هم روي ، سوختن این از
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 ذهـنش  از.باشـند  تـن  روي بوسـه  جـاي  اگـر  حتـی  ،  همیشـه  انـد  بـوده  ها ترین شیرین ، ها اولین
 ، میچشـید  کـه  خوشـبختی  هـم  بـاز  ، بعـدي  روزهـاي  و تهگذشـ  سـخت  روزهـاي  تمـام  با ، گذشت
 .داشت کیفیت

 قـرار  بـی  هـومن  ، فرسـتاد  هـومن  شـرت  تـی  زیـر  را انگشـتانش  سـر  ، گرفـت  قـرار  کـه  تخت روي
 بــه زد لبخنــدي.کــرد خــارج ســر از را شــرت تـی  و کــرد جــدا گــردنش اســتخوان از را هــایش لـب 

 ! داغ چه:  زد لب و بودنش عجول

 شـدن  خـم  بـا  ، خندیـد .کـرد  پـرت  زمـین  روي و داد بـاال  هـوا  بـی  را بلـوز  و دز کجی لبخند هومن
ــانه روي اش بوســه و هــومن ــتن ، ش ــر دســتش رف ــه زی ــدن شــل و اش تن ــد ش ــاي بن ــازك ه  و ن
 لباسـش  میـان  هـومن  انگشـتان .شـد  حـبس  سـینه  در نفسـش  ، شـد  بـاز  نسیمی با انگار که سگکی

 .کرد نثارش کمرنگی خنده و اورد باال را سرش ، اش ناگهانی کشیدن با و زد چنگ را

. داشـت  دوسـت  را نگـاه  بـازي  ایـن  ، دوخـت  هـومن  هـاي  چشـم  بـه  را اش شده درشت هاي چشم
 روي را اش ســینه روي شــده چلیپــا هــاي دســت  ، انگــار فرامیخوانــدش بــازي بــه منتظــر هــومن

 وصـف  لـذتش  ، گرفـت  بوسـه  بـه  را تـنش  و شـد  خـم  ، رفـت  هـومن  لـب  از لبخند.  گذاشت تخت
 .بود نشدنی

ــا بوســه ــه ه ــیش را شــکمش راه ک ــد پ ــاور در.شــد جــدا تشــک را کمــرش ، گرفتن ــاوري و ب  ، ناب
 جـایی  هـومن  وقتـی  ، اورد بنـد  را نفسـش  بعـدي  بوسـه .افتـاد  زمـین  روي هـم  اش راحتی شلوارك

 .نرو:  کرد زمزمه و کرد مچش بند را دستش ، بکشد کنار خواست ، باید که

 .کافیه: گفت کشیدنش اغوش در حال در و زد ندلبخ سرخ هایی چشم با هومن



یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

557 
 

 .نیست.  نه:  داد تکان سر

ــا کشــید طــول و کــرد نگــاهش حیــران ایــی ثانیــه هــومن ــداد فرصــت. بفهمــد را منظــورش ت  ، ن
 .چسباند هومن هاي لب به حریصانه را هایش لب و شد قدم پیش بار این خودش

ــرایش واقعــا نداشــت اهمیتــی  و نبــود هــومن از غیــر مــردي ، ودشــ عــوض نبــود قــرار چیــزي ، ب
 ...بود معنی بی ، انداختنش عقب ، لحظه این جز نداشت سرنوشتی

  ؟ مطمئنی:  گفت گوشش کنار هومن ، پیچیدند بهم دوباره وقتی

 .زد هومن گوش به و کرد ایی بوسه را اش بله

 کـرد  فکـر  ، رسـید  تـنش  میـان  بـه  ارام ارام کـه  درد!   نبـود  شـیرین  چیـز  همـه  همیشـه  انگـار  اما
 اش نالـه .  کنـد  تحمـل  نتوانسـت  ولـی  کـرد  فـرو  هـومن  هـاي  شـانه  میـان  را هایش ،ناخن میتواند

 اشــک و گذاشــت دلــش روي را دســتش و شــد خــم تحمــل بــی ، پریــد جــا از هــومن و شــد بلنــد
 .شد روان هایش

 

 کـرد  اشـاره  و زد لبخنـد . گرفـت  اش خنـده  درد میـان  و کـرد  نگـاه  هـومن  شـده  سـرخ  صـورت  به
ــه ــارش ک ــا.بنشــیند کن ــومن ام ــره چشــم ه ــی غ ــت ای ــارج مطــب از و رف ــر.شــد خ ــا زدن غ  و ه

 امــا.نــدارد رفــتن دکتــر بــه نیــاز میدانســت نداشــت تجربــه اینکــه بــا ، نداشــت تمــامی تشــرهایش
 .بود ترسیده هومن

ــا ــخه ب ــان نس ــتش می ــه دس ــومن ب ــک ه ــد نزدی ــت و ش ــازویش روي دس ــت ب ــومن.گذاش ــر ه  س
  ؟ گفت چی:  پرسید و برگرداند
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 : زد لبخند.کرد نگاهش سوالی و گرفت خودش را نسخه

 .فقط داده مسکن _

ــداخالق هــومن ــا ، داد تکــان ســر ب ــه رســیدن ت ــه ب ــار خان ــل یکب ــه مقاب ــار و داروخان ــل یکب  مقاب
 .ایستاد سوپرمارکت

 چـاي  و رفـت  اشـپزخانه  بـه  حـرف  بـی  هـومن  و نشسـت  کاناپـه  روي ایـالر  ، رفتنـد  بـاال  هـا  پله از
 مسـایل  همـه  بـا  را افتـاده  اتفـاق  حـاال  و نبـود  داغ دیگـر  ، بـود  شـوکه  کمی هنوز.کرد روشن را ساز

 تـرین  مهـم  از یکـی  ، بشـمارد  خـودش  بـراي  را هـا  تـر  خـوب  کـرد  سـعی .دیـد  مـی  بـدش  و خوب
ــا را لحظــاتش ــده ، کنــد تصــور میتوانســت کــه کســی تنهــا ب ــه ، اخــرش منتهــی.بــود گذران  تجرب

 ...بود شیرین ، بود خوبی

 گرفتـه  دلـش  کمـی  ،  بـود  عجیـب  حـالش  و حـس .بـرایش  نمیشـد  قبلـی  هـومن  دیگـر  ، هومن اما
 بـود  داده تکیـه  را هـایش  دسـت  منتظـر  کـه  هـومن  بـه .جدیـد  رابطـه  ایـن  از میترسید کمی و بود
 پــاي وقتــی جــدیتش بــراي رفــت ضــعف دلــش.بــود درهــم هــایش اخــم ، کــرد نگــاه کانترهــا بــه

 .بود وسط اش سالمتی

  ؟ کنی چیکار میخواي:  پرسید و نشست اپن صندلی روي ، رفت سمتش بلند

 : گفت و انداخت طرفش نگاهی نیم هومن

 .کنم درست چاي _

 : گفت و زد چانه زیر را هایش دست

 .نکردم درست چیزي شام _



یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

559 
 

 : گفت و کرد دم را چاي هومن

 .میگیرم بیرون از _

  ؟ کنی درست خودت نمیشه:  شد لوس کمی

 :  گفت الود اخم هومن

 .االن ام عصبانی _

  اخه؟ چرا:  گفت و افتاد هایش لب

 : گفت ناراحت هومن

 .نبود االن وقتش _

 را هـایش  لـب .شـد  نـزدیکش  و کشـید  نفسـی  ایـالر .کـرد  روشـن  را سـیگارش  و رفـت  پنجره سمت
 .میشد همین افتاد می اتفاق هروقتی:  گفت و داد جلو

 : گفت دوباره ، کرد نگاهش هومن

 .شده بد حالم بوده طبیعی ،  میکنه فرق بدنی هر گفت دکتر _

 : گفت و نشاندش سرزانویش و چرخاندش ، کرد دراز را دستش هومن

 .نمیگم حالت براي _

 : گفت خنده با و کشید را کمرش هومن.بویید و کرد نزدیک سیگار به را اش بینی

  ؟ میکشی بو اینقدر چرا ؟ تو شدي معتاد _
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 :  گفت و انداخت هومن گردن دور را دستش و خندید

 .عزیزم میگفتم بهت باید.کرد معتادم مارال ، کانادا توي.اره _

 .باشه چیزي باندي عضو نبود بعیدم:  زد لبخند هومن

 :  گفت معترض

  ؟ خورد می ها خالف به کجاش.بدجنسی چه _

 : گفت و بوسید را اش چانه زیر هومن

 .استانند بداي ادم ، بگیرنت من از بخوان که اونایی همه _

 :  کرد زمزمه و کشید هومن گونه به را اش بینی

 .کنیم فرار بعد.بکشیم رو همشون بیا _

 : گفت و داد بیرون را دود هومن

 .بکشیم _

  ؟ پیتزا:  پرسید هومن بعد و ماندند حال و حس همان در دقایقی.بوسید را اش پیشانی

 .پیتزا:  داد جواب هایش دست به خیره ایالر

ــه ــاي ملحف ــز ه ــت روي را تمی ــاف تخ ــرد ص ــت و ک ــب را بالش ــت مرت ــد.گذاش ــاف چن ــپري پ  اس
 .بو این از امد نمی خوشش.ندهد ازار را ایالر لباسشویی مایع بوي تا پاشید رویشان
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 روي ایــالر بــه نگــاهی نــیم.شــد خــارج اتــاق از و برداشــت را قبلــی هــاي ملحفــه و کشــید نفســی
 از.میگذاشـت  دلـش  روي را دسـتش  گـاهی  و بـود  پریـده  دیـروز  از صـورتش  رنـگ  ، انـداخت  کاناپه

ــدن ــگ دی ــده رن ــبی اش پری ــد عص ــی ، میش ــیمان ول ــود پش ــتر.نب ــیج بیش ــردرگم و گ ــود س  و ب
 تـن  وقتـی  کـه  نبـود  قـوي  انقـدر  حـس  ایـن  ولـی .  کـرده  خیانت چیزي یا کسی به میکرد احساس
 .کند منصرفش ، میگیرد اغوش به را اش داشتنی دوست

 و شـده  تـا  هـاي  زانـو  زیـر  را دیکـر  دسـت  ، فرسـتاد  گـردنش  زیـر  را شساعد و کاناپه روي شد خم
 ارام بعــد و کــرد اطــراف بــه نگــاهی ســرگردان هــایش چشــم.پریــد خــواب از ایــالر ، کــرد بلنــدش

  ؟ ریم می کجا:  گفت و گرفت

 عقـب  بـه  را کمـرش  کمـی  ، داد قـرارش  تخـت  روي اهسـته  و گذاشـت  قـدم  اتـاق  درون بـه  هومن
ــید ــا کش ــه از ت ــ لب ــرد لهفاص ــو.بگی ــا را پت ــرش روي ت ــاال کم ــید ب ــا ، کش ــه اینکاره ــد البت  جدی
 اینقـدر  بـود  بـار  اولـین  امـا  بـود  کشـیده  بـاال  را پتـو  بارهـا  ، بـودش  بـرده  تخت روي تا بارها.نبودند
 .میشد اش خیره دقیق

ــحنه ــی ص ــب از ای ــل ش ــل قب ــمانش مقاب ــان چش ــت ج ــویري.  گرف ــفاف تص ــن از ش ــاف ت  و ص
ـ  موهـاي  تضاد ، سپیدش  و هـایش  دسـت  میـان  کمـرِ  بـاریکی  ، سـینه  قفسـه  و هـا  شـانه  روي رهتی

 ...بازش نیمه هاي چشم و تکه تکه هاي نفس

 بـه  معمـول  طبـق  و رسـاند  پنجـره  لـب  بـه  را خـودش  بلنـد  هـایی  قـدم  با.شد بلند و چرخید کالفه
. بــود اور خجالـت  کمــی حتـی  و نبـود  عاقالنــه ، بـود  نکـرده  درســتی کـار .  بـرد  پنــاه سـیگار  پاکـت 
 بیشـتر .بودنـد  گرفتـه  قـرار  مختلـف  هـاي  شـرایط  در بارهـا  چـون  ، نبـود  کنتـرل  و ارادگی بی بحث



یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

562 
 

ــود دادن خاتمــه ــه ب ــان بــی کشــمکش ایــن ب ــود ایــی نقطــه ، پای  ، شــان فصــل ایــن خــط ســر ب
 .مشترکشان حس تایید براي تصویبی

 صـحبت  وقتـی .را ایـالر  بـود  خواسـته  ، مردانـه  و مالکانـه  ، درونـش  ولـی  بـود  اش منطقـی  بعد این
 .داشت محض خودخواهی یکطور ، بود ایالر از

 :  کرد زمزمه و بست نقش هایش لب روي لبخندي

 .کردم کاري خوب _

 میخواسـت  انطـور  ایـالر  و امـد  مـی  پـیش  هـم  بـاز  ، نداشـت  تعـارف  خـودش  با ، خندید خودش به
 ! میکرد تمام را کار و برمیگشت ، نرود

ــا ــگ صــداي ب ــایلش زن ــب ار ســیگار ، موب ــت زیرســیگاري ل ــبش از را گوشــی و گذاش ــرون جی  بی
 :گفت کورش.کرد سالم و داد جواب ، بود کورش.  کشید

 و سـینا  از میکنـه  تعریـف  جریـان  سـري  یـه  مامانـت  اومـدم  کـه  االن ، خونـه  رسـیدم  دیر دیشب _
  ؟ داري خبر تو.کرده یکارایی ایالر میگه و هاله

 : گفت و فرستاد بیرون را نفسش

 مـاجرا  یکـم  سـینا  ، نکـرده  کـاري  ایـالر  ، بـودم  جریـان  در مـن  اول از.براتـون  مـیگم  میام.بابا بله _
 !  معمول طبق که هم مامان کرده تعریف برعکس رو

 :  گفت دوباره و کرد سکوت کمی کورش

 ! میخواد طالق میگه هاله _
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 .میدونم بله:  گفت ناراحتی با

  ؟ ندادي خبر من به چرا _

 .هبگ خودش میخواست _

 : گفت و کشید عمیقی نفس بار این کورش

 خـاموش  زدم زنـگ  مـن .نمیـداده  جـواب  هـم  رو کسـی  زنـگ  رفتـه  ناراحتی با ایالر میگفت هاله _
  ؟ داري خبر ازش تو.بود

 ...بابا...خوابه.خونشم من:  گفت تاخیر با

  ؟ شده چیزي:  داد جواب ورش ك

 :  داد تکان سر

 .کنم صحبت باهاتون باید...راستش نه _

  ؟ چی مورد در:  گفت نگران کورش

 .ایالر و خودم مورد در  _

 : گفت کورش بعد و شد سکوت لحظه چند

 .کنیم صحبت بیا خواستی هروقت.باشه _

 .  کردند قطع را تماس و گفت ایی باشه
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 ایـالر  بـه  خاصـی  حـس  بـود  کـرده  تاکیـد  عمـر  یـک  کـه  پـدرش  به اصال ؟ میکرد چه باید گیتی با
  ؟ کرده هم اجرا و گرفته را تصمیمش خبر بی میگفت ندارد

 کنـار  میخواسـت  نرمـالی  زنـدگی  واقعـا  دلـش . بگیـرد  آرام کـرد  ارزو و کشـید  موهـایش  میان دستی
 .دیگران قضاوت یا گیتی جانب از نگرانی بدون ، ایالر

 در را ابروهـا  ایـالر .رفـت  اتـاق  بـه  و کـرد  پـر  ابـی  لیـوان  عجلـه  بـا .پرید جا از و شنید ایی ناله صداي
 مـی  کـابوس  کـه  بـود  شـده  اذیـت  ، دیـد  مـی  کـابوس  باز.میکرد نامفهومی زمزمه و بود کشیده هم
 ! دید

 کـم .کـرد  زمزمـه  را اسـمش  موهـا  نـوازش  بـا  و نشسـت  تخـت  کنـار  ، خـورد  بهـم  خودش از حالش
 را خــودش و ســرخوردند چشــم گوشــه از هــایش اشــک ، همیشــه مثــل ، شــدند بــاز چشــمها کــم
 .انداخت دست هومن ردنگ به و کشید باال

ــد خــواب کــه ، باشــد ارام کــه ، داد ســر را همیشــگی هــاي زمزمــه و گرفــت را کمــرش هــومن  ب
 .دیده

 . دیدم رو بابا خواب:  گفت و خورد اب ایی جرعه ایالر

 :  داد ادامه ایالر ، شد شرمنده کمی هومن

 صـداتون  هرچـی  ، بـودي  کنارشـون  تـو  بعـد . میـدن  اب رو هـا  گـل  دارن مامـان  بـا  دیـدم  خواب _
 ...نمیکردین نگاهم شیشه به میزدم هرچی.نمیدادین جوابمو میکردم
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 ناراحـت  کـاوه  بـود  منتظـر  شـاید .داد بیـرون  را نفسـش  و دارش نـم  موهـاي  بـه  کشید دست دوباره
 چــرا:  گفــت معتــرض ایــالر کــه زد لبخنــد کمــی اختیــار بــی.نبــود انگــار امــا ، باشــد عصــبانی و

  میخندي؟

 :  گفت و شد  بیشتر اش خنده

 .عزیزم دیدي خواب ، نمیخندم _

 :  گفت بغض با ایالر

 .اخه میخندي داري _

 :  گفت و گذاشت پاتختی روي را لیوان شد خم

 .بوده خواب خوشحالم ، قربونت نه _

 :  گفت و خوابید پشت به قهر با بعد و کرد نگاهش خیره کمی ایالر

 تو میکردم دق داشتم من _

 

 ! میخندي

 :  گفت و زد ایی بوسه بویش خوش گردن روي و  کشید دراز ، اختیار بی خنده انهم با

  ؟ من واسه میکنی قهرم_

 :  گفت تر مالیم ایالر



یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

566 
 

 .بابا برو _

 :  کرد زمزمه و شد خم بیشتر هومن

 ...جان _

 .یطوریه.نگو اینطوري:  خندید ایالر

  ؟ چطوریه:  کشید عقب هومن

 :  گفت دلبخن با و سمتش برگشت ایالر

 .نیستی اینطوري تو.دیگه  نمیدونم _

 :  داد تکیه تخت پشتی به هومن

 .شده بیشتر اختیاراتم.همینطورم من _

 .نداشت را طاقتش ، دختر این نبود بلد قهر.کشید جلو را خودش گربه مثل ، خندید ایالر

 .  کرد جمع را دست ، کرد حس سینه روي را سرش وقتی و کرد دراز را دستش

 .بده جوابمو کن نگاهم ، کردم صدات هروقت:  گفت ایالر بعد یکم

 کــه اینطــور جســم بــه کســی ، دنیــا ان در اصــال شــاید ، نبــود عصــبانی کــاوه.داد تکــان را ســرش
 درك هرکسـی  از بیشـتر  انهـا  ، را ایـالر  بـه  عمـیقش  حـس  شـاید  و نمیـداد  اهمیتـی  ، هست اینجا

 .میکردند

 



یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

567 
 

 ؟؟ چی:  گفت شده جمع هایی چشم با و کشید موهایش میان را سشوار

  ؟ کردي خاموش چرا ا:  گفت معترض ، کشید بیرون برق از را سشوار شد خم هومن

 :  گفت خونسرد هومن

ــات دارم یکســاعته _ ــزنم حــرف باه ــیگم ، می ــاده م ــریم شــو ام ــه ب ــایان خون ــاش زود ، ش ــد ب  بای
 .بریم هم هاله دنبال

  ؟ چی نیما:  گفت و زد کنار را موهایش

 .چی نیما چه تو به:  گفت برمیگشت که حالی در هومن

 .باش زود:  گفت بلند نشیمن از هومن.زد صدا را نامش متعجب

 بـا  و کـرد  جمـع  بـاال  را موهـایش  ، کـرد  سـت  گشـادي  و کوتـاه  پشـمی  بلـوز  بـا  را تیره جین شلوار
 .انداخت دورش کشی عجله

 و کـرد  مختصـري  ارایـش  ، دبـو  رنـگ  بـی  هـایش  لـب  و بـود  رفتـه  گـود  کمـی  هـایش  چشـم  زیر
 پـا  پنجـه  روي ، رفـت  ضـعف  روشـنش  موهـاي  و سـاده  تیـپ  بـراي  دلـش .رسید هومن به در مقابل

  ؟ بهتره حالت:  گفت و زد لبخند هومن.کاشت اش گونه روي ایی بوسه و شد بلند

ــز بهتــر ایــن از حــالش.داد تکــان ســر ــی نبــود هرگ ــا گفتــنش از میترســید ول  همیشــه.خــودش ب
 ، هـایش  حـرف  و گیتـی  بـا  بـود  درگیـر  ذهـنش  گوشـه  هنـوز ...ریخـت  می بهم چیزي با ها خوشی

 :  گفت کرد حرکت که ماشین...اش انصافی بی و سینا با

 .ندادم رو سینا جواب من _
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 : گفت و انداخت طرفش نگاهی هومن

 .میدم جوابشو من _

 :  گفت تند اختیار بی

 ؟ ندم خودم چرا _

 :  گفت ارامش با هومن

 .شی درگیر یخوامنم چون _

 :  گفت تعارف بی و کشید بهم را هایش لب

 ...هم عمو زن هاي حرف _

 :  کرد قط را حرفش هومن

 .عزیزم بمونه جواب بی کسی نمیذارم من _

 فکـر  ایـی  لحظـه  ولـی  بدهـد  را گیتـی  جـواب  خـودش  میخواسـت  دلـش  تـه  باز ولی شد ارام کمی
 و گیتـی  و بـود  او کنـار  هـومن  بـود؟  کـرده  خـودش  را اصـلی  بـرد  وقتـی  داشـت  اهمیتی چه ، کرد
 .طرف ان بودند مانده هایش حرف همه

 پرسـید  هالـه  ، اسـت  شـایان  خانـه  مقصدشـان  گفـت  هـومن  وقتـی  و نـزد  هاله شدن سوار تا حرفی
 : 

  اونجا؟ چی براي _
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 .امشب کرده دعوت _

 :  پرسید تردید با هاله

  ؟ گفته هم منو _

 و زد لبخنـدي  نیمـا  ماشـین  دیـدن  از ایسـتادند  شـایان  ارتمـان اپ مقابـل  وقتـی .داد تکـان  سر هومن
 .هست هم نیما:  گفت

 را در کــه داشــت لبخنــد هنــوز.شــد بــازویش اویــزان و خندیــد کــه کــرد اش روانــه اخمــی هــومن
 .کرد باز سوزان اش خاله دختر ، شایان بجاي

 

 جـواب  و زد نیجـا  کـم  لبخنـد  بـود  تفـاوت  بـی  همیشـه  مثـل  اش چهـره  ، کـرد  نگاه هاله به سریع
 : گفت بلند شایان شدند که داخل.داد را سوزان

 .شما بفرمایید ، فر تو میذارم رو غذا دارم من _

 .شد داخل اریا کریر با همراه هومن و رفت جلوتر هاله

 و داد نشــان را اتــاق مودبانــه ســوزان.برداشــت را شــالش و انــداخت دســت روي را اش مــانتو ایــالر
 معـذرت  مـن  ایـالر :  گفـت  سـریع  هالـه  ، بسـتند  را در وقتـی .شـد  همـراه  قاتـا  سـمت  هاله با ایالر

 چقـدر  هـر .دربیـاره  بـازي  عوضـی  اینقـدر  سـینا  نداشـتم  توقـع  بـودم  شـوکه  هم خودم.ازت میخوام
 .ندادي جواب زدم زنک هم

 :  گفت و انداخت پایین را سرش
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 .نیست تو تقصیر _

 : گفت گوشش کنار ، شد شوکه ایالر بار این و گرفت اغوشش در ناگهانی هاله

 .شرمندم...بودي سختم لحظات همه. باارزشی خیلی برام تو _

 : گفت دوباره و اورد باال را هایش دست

 .نیست تو تقصیر _

 :  گفت و گرفت فاصله هاله

 .میخوام معذرت هم مامانم بابت از _

 :  گفت و زد لبخندي ایالر

 .دیگه نگو _

 بنـد  پـیش  بـا  شـایان .شـدند  خـارج  اتـاق  از هالـه  بـه  راضـی  نگـاهی  بـا  و کشـید  دست موهایش به
ــود ایســتاده اشــپزخانه مقابــل ــا ، ب ــه و داد دســت دو هــر ب ــر هال  در را خــواب در غــرق اریــاي کری

  ؟ باشه باز در نداره اشکال:  گفت و گذاشت باز را اتاق در و گذاشت اتاق

ــایان ــودش ش ــه را خ ــاق ب ــاند ات ــراغ و رس ــوچکی چ ــن ک ــرد روش ــا.ک ــدن ب ــا ام ــرویس از نیم  س
 :  گفت و کشید ارام را اش ،گونه کرد سالم همه به نیما ، شد بلند بهداشتی

 ؟ تو چطوري _

 .خوبم:  گفت و زد لبخند نیما مهربانی به
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 نگـاه  چیـد  مـی  را پـذیرایی  وسـایل  اشـپزخانه  در میزبـان  مثـل  کـه  سـوزان  بـه  و نشست هاله کنار
 :  گفت و گرفت باال را قلیانش سبد نیما.کرد

  ؟ بذارم قلیون _

 .هست بچه نذار نه:  زد غر هومن

  ؟ بذارم بالکن تو هاله...میذارم بالکن تو خب _

 : انداخت باال شانه هاله

 .نداره اشکال تو نیاد باشه بسته در بذار _

 :  گفت مودبانه شایان

 .فقط بالکن امشب هم سیگار _

 .اتفاقا بود حواسم من:  گفت سوزان

 از.رفــت دار بـالکن  اتـاق  سـمت  بــه نیمـا  و برداشـتند  فنجـانی  دو هــر. گرفـت  بلشـان مقا را چـایی  و
 خونســرد اینقــدر نمیتوانســت هرگــز خــودش کــه کــاري. امــد مــی خوشــش واقعــا هالــه خــودداري

 :  گفت هاله به اهسته سوزان شدن دور با.دهد انجام

  ؟ اینجاست همش اینه با یعنی _

  ؟ کی:  گفت متعجب هاله

 .میگم شایانو دخترخاله : گفت متحیر
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 :  گفت و انداخت سوزان به نگاهی هاله

 .شاید _

 :  گفت حرص با

 .بخدا خونسردي خیلی دیگه تو _

 : گفت لبخند با ارام هاله

 کنـارش  دیگـه  هـاي  ادم بـودن  بـه  موقـع  همـون  از ، کـردم  ازدواج مـن  کـه  وقتـی  ؟ کنم چیکار _
 .حاال تا ندیدم رو کسی البته.دارم عادت

 :  کفت شدن بلند حال در رایال

 .بیارم در اماري یه برم ندارم طاقت من کن نگاه همینطوري تو ، بازم باشه _

 : گفت و گذاشت طوسی و سفید جزیره روي را هایش ارنج و شد اشپزخانه نزدیک

  ؟ میپزین چی _

 .الزانیا:  گفت خنده با شایان

 :  گفت و کرد نگاه سوزان به

  ؟ دیکه هم با _

 :  گفت و زد جذابی لبخند نسوزا

 .رسیدم شما از تر قبل ذره یه من نه _
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 :  پرسید سوزان از و کرد نگاه خودش کنار هومن به

 .بهم نزدیکید هومن و من مثل معلومه _

 نـه  ولـی  ، شـدیم  بـزرگ  هـم  بـا  بچگـی  از:  گفـت  و کـرد  نکـاهش  رفته باال ابروي و لبخند با شایان
 .هومن و تو مثل

.  شــد ســرخ افتــاده اتفــاقی چــه باشــند فهمیــده همــه انگــار یکبــاره و کــرد هشنگــا لحظــه چنــد
 :  گفت گوشش کنار و نشست لختش کمر روي هومن دست همزمان

  ؟ عزیزم بپوشی نبود کوتاهتر این از بلوز _

 .  مدلشه:  گفت هومن اخم به خیره

 :  گفت دوباره هومن

 .شکمتو اونورم از.میده نشون کمرتو مدلش _

 : گفت و داد تکیه سنگ به برعکس و برگشت

 . دیگه کنی قبول باید هستم که همینطور منو عزیزم _

 

 و گرفـت  اش خنـده .  کشـید  پـایین  را بلـوز  لبـه  انگشـتانش  بعـد  و کـرد  نگـاهش  لحظه چند هومن
 .میداد ساالد کردن درست براي کمک پیشنهاد سوزان به که هاله سمت برگشت

 !  بود ندیده دیگر را مدلش این
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 دیـوار  بـه  را سـرش .بـود  امیختـه  درهـم  اورد مـی  را سـیگار  بـوي  که نسیمی و قلیان قل قل صداي
 ســوزان بــه خاصــی توجــه.کــرد نگــاه رســید مــی بنظــر متفکــر کــه شــایان بــه و داد تکیــه ســنگی
 بیشـتري  تفـاهم  نیمـا  بـه  رسـید  مـی  بنظـر  امـا  سـوزان .بـود  شـده  راحـت  خیـالش  کمـی  ، نداشت

 .   دارد

 ، رفـت  مـی  اریـا  بـه  رسـیدگی  بـراي  هالـه  کـه  هـایی  وقـت  شـایان  ، میکـرد  دقـت  بیشـتر  که حاال
 خیـال  و نداشـت  ربطـی  هـم  شـاید .میگرفـت  اینـدي  نـاخوش  حالـت  هـاش  چهـره  و میشـد  ساکت

 جــز ، نشسـت  مـی  دل بـه  اش دلسـوزي  و مهربـانی .داشـت  دوسـت  را شـایان  ولـی  میکـرد  پـردازي 
 .اشتد اهمیت برایش نزدیکانش مشکالت که بود هایی ادم

ــایلش در کــه چرخیــد نیمــا روي نگــاهش ــه را چیــزي موب  اش پســرعمه ، میــداد نشــان ســوزان ب
 .داشت کار جاي هنوز

 در شـده  خـاموش  سـیگار  تـه  بـه  ، برگردانـد  را سـرش  شـد  باعـث  اش شـانه  دور هومن هاي دست
 :  گفت و کرد نگاه زیرسیگاري

 .ها شده زیاد سیگارت _

 :  زد لبخند نرم هومن

 .کردم کمش _

 :  گفت و کشید هومن زانوي روي را انگشتش

  ؟ بگیره طالق هاله کنی کمک میخواي _

 :  داد بیرون را نفسش هومن
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 خـودم  زنـدگی  بـه  میخـوام ...میکـنم  بـود  کمکـی  اگـر .بابـا  و خـودش  بـه  میسـپارم  رو تصـمیمش  _
 .برسم هم

  ؟ تزندگی:  کرد زمزمه.شد خیره هومن مهربان هاي چشم به و اورد باال را سرش

 .تو:  زد لب و زد بهم را هایش لب هومن

 :  گفت نیما همزمان و کرد باز را بالکن در هاله شد کشیده صورتش به که خنده

  ؟ نمیکشی _

 .چرا:  گفت و چرخید بود کرده پر را قلبش که شیرینی حس با

 :  گفت نفسی با هاله و گرفت را شلنگ

 .باالخره خوابید _

 :  گفت سوزان

 .داشتن بچه دابخ سخته _

 :  زد لبخند هاله

 .اره _

 عجیــب نکــاهش نبریــدن و درهمــش هــاي اخــم ، کــرد دقــت هالــه روي شــایان نگــاه خیرگــی بــه
 ایـن  از قلـبش  ، برگردانـد  را سـرش  کـه  شـد  خیرگـی  ایـن  متوجـه  انگـار  ایی لحظه از بعد هاله.بود

 :  جاپرید از نیما صداي با که بود ایستاده انگیز هیجان صحنه
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 .دیگه بکش بابا شد موشخا _

 و داد دسـتش  را چـایی  فنجـان  هـومن .کـرد  اش روانـه  دل در ناسـزایی  و کـرد  نگـاه  نیمـا  به اخم با
 .شما من عزیز نکش:  گفت

 بیـرون  را دود هـومن  خـود  مثـل  و کـرد  باریـک  را هـایش  چشـم  و فرسـتاد  تـو  مکـش  با را نفسش
 .نمیکنند نگاه هم به دیگر که دید ناامیدي با.فرستاد

ــاییآ ــه دمه ــخت ک ــد س ــا میگرفتن ــه ت ــیرینی ب ــتري ش ــند بیش ــاهی و برس ــر گ ــد دی ــراي میش  ب
 چیـزي  هالـه  یـا  و بـود  کـرده  سـکوت  شـایان  دالیلـی  چـه  بـه  ، قبـل  هاي سال نمیدانست...رسیدن

 بـه  نداشـت  را ارزشـش  بـود  چـه  هـر  نظـرش  بـه  امـا  ، بـود  نـداده  نشـانش  کذاشـتن  جلو قدم براي
 ...سرگردانی این

 دوسـت  پسـرك .شـد  اتـاق  راهـی  خـودش  و شـود  بلنـد  هالـه  نگذاشـت  ، اریـا  دايصـ  شـدن  بلند با
ــراي دلــش ، داد تکــان و گرفــت اغــوش بــه را داشــتنی  همــان از.ســوخت مــی هــم او سرنوشــت ب

 و پـدر  ، عمـرش  اخـر  تـا  و بـود  گذاشـته  قـدم  پاشـیده  هـم  از ایـی  خـانواده  میـان  ، تولدش ابتداي
 را شـرایط  اول همـان  از ، بـود  تـر  راحـت  بـرایش  نطـور ای البتـه  د شـاي .نمیدیـد  هم کنار را مادرش

 ! پذیرفت می

ــه ، شــد بــاز کــه در ــه بــودن خیــال ب  ارام هــومن.کــرد تعجــب هــومن دیــدن از و ســربرگردان هال
 .خواباند را اریا و شد خم ، خوابیده که کرد اشاره

 خـم  صـت فر بـی  ، بسـت  نیمـه  تـا  را در و شـد  اتـاق  داخـل  ، هـومن  که شد نزدیک در به پاورچین
 .کرد حبس سینه در را نفسش و شد بسته هایش چشم.  بوسید را لبانش و شد
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 را نفسـش   رفـت،  عقـب  هـومن  سـر  ،وقتـی  نبـود  هـم  مهـم  بـرایش  ، نمیدانسـت  را بوسـیدن  علت
 .  رفت بیرون و بار این بوسید را سرش هومن.خندید و داد بیرون

 هـم  همینطـوري  ، بنظـرش .شـدند نمی فرامـوش  لحظـات  ایـن  ، بینشـان  میخـورد  صـاعقه  اگـر  حتی
 ! بود تر جلو ، ها ادم همه از

 دسـتگاه  بـودن  خـاموش  از کـه  زنـی  عبـوس  صـداي  شـنیدن  بـا  و گرفـت  را هـومن  شماره دیگر بار
 ، بـود  نـداده  جـواب  و بـود  زده زنـگ  بـار  چنـد .گذاشـت  میـز  روي را گوشـی  کالفـه  ، میـداد  اطالع
ــود فتــهنگر ، میگیــرد تمــاس خــودش بــود داده اس ام اس فقــط ــاعت و ب  از بیشــتر حاالیکس

 هــومن ظهــر نزدیــک بــود گفتــه نیمــا و بــود زده زنــگ نیمــا بــه ناچــارا ، میگذشــت اش خاموشــی
 .است رفته

 و کـرد  بـاز  را در ،  هـومن  بـودن  ذوق از و شـد  بلنـد  جـا  از عجلـه  بـا  در صـداي  با که کشید نفسی
 شـانه  روي شـالی  و برگشـت .بسـت  را در و کشـید  کنـار  را خـود  متعجـب  ، مقـابلش  مـرد  دیـدن  با

 .بفرمایید:  گفت و کرد باز کمی را در و انداخت اش

 : گفت و انداخت پایش سرتا به سریعی نگاه مرد

 .هستم محبی _

 .را فامیلی چنین نیاورد بیاد و کشید درهم را هایش اخم

 .نیاوردم بجا _

 :  گفت مرد

 .خونه صاحب _
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 بـراي  همسـرش  داده خبـر  دوسـتش  بـود  گفتـه  مـارال  پـیش  روز چنـد  امـد  یـادش  و گفـت  اهانی
 :  گفت و زد لبخندي.امد خواهد داد قرار مورد در صحبت

 .نشناختم شرمنده _

 : گفت و کرد نگاهش خیره مرد

 .کنم صحبت خونه قرارداد مورد در میخواستم مزاحمت از غرض...میکنم خواهش _

 دسـت .کنـد  صـحبت  هـومن  بـا  شمـورد  در بـود  کـرده  فرامـوش .گفـت  ایـی  بله و داد سرتکان ایالر
 . میکند تمدید درخواست نهایتا کرد فکر و شد پاچه

 :  گفت محبی که کشید جلو را خودش

  ؟ کنیم صحبت البی بیارید تشریف میتونین _

 .رفت بیرون در از و برداشت را کلید ، پوشید مانتو. شد داخل و گفت ایی بله

ــایلش بــا و بــود رفتــه فــرو البــی داخــل مبلمــان میــان محبــی  محبــی ، نشســت.بــود مشــغول موب
:  گفــت و شــد معــذب کمــی ایــالر کــه طــوري.کــرد نگــاهش تــر دقیــق بــاز و اورد بــاال را ســزش

  بفرمایید؟

 :  گفت و شد بجا جا محبی

 .میشه تموم دیگه ماه کنم فکر که است ساله دو اینجا قرارداد _

 .دارم اطالع بله:  داد تکان سر ایالر

 .ندارم یدتمد قصد من راستش _
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  ؟ چرا:  گفت و ریخت  فرو قلبش

 :  گفت بعد و کرد براندازش سکوت در کمی محبی

 ...دادم اجاره خانوم مارال به رو خونه من اینکه اول.زیاده دالیلش _

 .که میام من دادن اطالع بهتون قبال _

 :  گفت و کرد  بیخودي خنده محبی

 .یکنهم فرق شرایطت شما نمیدونستم من ولی...بله _

 ؟ فرقی چه:  گفت متعجب

 :  زد کجی لبخند محبی

 کـه  گفـتم  مـن  البتـه .داشـتند  اعتـراض  یکـم  امـدهاتون  و رفـت  بـه  ها همسایه از تا چند راستش _
 ...دیگه اینطورن ما مردم...خب ولی هستند ما اعتماد مورد ایشون

 افتـاده  هـایش  دسـت  بـه  لـرزي  دختـرك  ، شـد  خیـره  ایـالر  پریـده  رنـگ  صورت به لبخند همان با
 : گفت ناراحتی با بود

 کسـی ...بـودم  تنهـا  اینکـه  بـراي  اونـم .  داشـتم  امـد  و رفـت  ام پسـرعمه  و پسـرعمو  بـا  فقـط  من _
 .حاال تا نکفته من به چیزي هم

 :  گفت و کشید صورتش به دستی محبی

 و بـذارم  میخـوام  فـروش  بـراي  رو خونـه  مـن  ایـن  از غیـر  حـاال  ، دیگـه  جریـانم  در من که گفتن _
... 
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 : گفت و شد بلند ناراحتی با ایالر

 وقــت هفتــه یــک هــم االن.میشــدم جابجــا زودتــر نــه مگــر نداشــتم خبــر مــن نیســت مشــکلی _
 .میکنم جمع رو وسایل باشم داشته

 : گفت و ایستاد محبی

 الزم...دادم توضــیح براتــون رو شــرایط نداشــتم بــدي منظــور مــن ، شــدید ناراحــت انگــار بابــا اي _
 !خانوم هست وقت ، سرعت نای به نیست

 : گفت سرد و برداشت قدم اسانسور سمت به ایالر

 .بهتون میدم خبر.ممنون _

 اختیـار  بـی .بـود  کـرده  کـه  اشـتباهی  و افتـاد  بسـته  فضـاي  بـه  یـادش  شـد  بسته اسانسور در وقتی
 رفـت  گـیج  سـرش .نیامـد  بـاال  ، باشـد  خـورده  گـره  انگـار  نفسـش  و برد گلویش سمت به را دستش

 انـداخت  بیـرون  را خـودش  عـرق  از خـیس  ، در شـدن  بـاز  تـا .کـرد  رفـتن  تحلیل به شروع اهاپ از و
 .نشست زمین روي و کرد باز را در و

 .شکست بغضش و داد تکیه دیوار به ، شود بهتر حالش تا کشید عمیق نفس بار چند

 .را عاطفه و فکر بی مردم و را کسی بی بود برده یادش از ، روز چند این خوشی

 !نبود هومن از خبري ، رفت موبایلش سراغ مقر بی

ــاس ــید لب ــرون حــال در و پوش ــتن بی ــه از رف ــایان شــماره خان ــت را ش ــایان ، گرف ــه ش  را ادرس ک
 .افتاد راه هومن خانه سمت ، فرستاد
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 نگهبــان بــراي طــوالنی دقــایقی.گرفــت ســرش بــه را هــا دســت و نشســت دیــوار کنــار زمــین روي
 بـود  داده نشـانش  را شـان  دونفـري  هـاي  عکـس  کالفـه  اخـر  سـت د و بـود  داده توضـیح  را نسبتش

 .بیاید باال بود شده راضی تا

 خانـه  بـه  ، گذشـت  سـرش  از فکـر  هـزار .نداشـت  را مـارال  خانـه  تحمـل  امـا  نیسـت  خانه میدانست
ــو ــز عم ــت هرگ ــا برنمیگش ــه ام ــدري خان ــود اش پ ــاید!  ب ــازي کمــی ش ــال ، داشــت الزم بازس  اص

ــه...اســت وضــعی چــه در نمیدانســت ــه ب ــومن خان ــت هــم ه ــرود نداشــت دوس ــال ، ب  حوصــله فع
 .نداشت را گیتی با درگیري

 .نکند  فکر کرد سعی و داد تکیه دیوار به را سرش ، نگرانی و درهم فکرهاي از خسته

ــود شــده گــرم هــایش چشــم ــا کــه ب ــه کســی صــداي ب  از گــیج نگــاهش. کــرد بازشــان ســختی ب
 .بود امد و رفت در هومن به نگهبان

 ، بشـینن  کـابین  تـوي  بیـان  گفـتم  مـن :  گفـت  نگهبـان  ، کـرد  بلنـدش  و گرفـت  را ازویشب هومن
 .اومدن پله با هم رو ها طبقه همه...نیومدن

ــادش ــد نمــی ی ــن ام ــومن ، را پیشــنهاد ای ــکر ه ــرد تش ــان ، ک ــه نگهب  داخــل و برگشــت عقــب ب
 :  نالید ایالر ، کشید کلید بجاي را کارتی هومن.رفت اسانسور

  ؟ بودي کجا _

 :  گفت و گذاشت ایالر کمر پشت را دستش و کرد باز را در ناراحت هومن

 .خودم میزنم زنگ بهت گفتم _
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 بـود  کـرده  النـه  اش صـوتی  تارهـاي  میـان  جـایی  هنـوز  بغـض .شـد  داخـل  خانه فضاي به توجه بی
 :  گفت و انداخت کاناپه لبه روي را وسایلش و رفت جلوتر هومن.لرزید می صدایش که

  وایسادي؟ چرا بیا _

 .بود وسیله کم ولی بزرگ که انداخت شکل مستطیل فضاي به نگاهی

 :  گفت و  برداشت جلو به قدمی

 .بود خاموش گوشیت _

 :  گفت خسته و نشست کاناپه روي هومن

 اینجا؟ اومدي چی براي...کردم خاموش خودم _

 :  گفت و در سمت برگشت عصبی

 .اومدم کردم اشتباه اصال _

 : گفت و گرفت را بازویش ، شد نزدیکش بلند قدم دچن با هومن

 ؟ من عزیز میشی ناراحت چرا ؟ کجا _

 : گفت تر مالیم و برداشت گردنش دور از را شالش هومن.نگیرد اش گریه تا نداد جوابی

 .میزدم حرف مامان و بابا با.بودم خونه _

 :  شد خیره مهربان روشن هاي چشم به و اورد باال را سرش

  ؟ گفتن بدي چیز _
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 :  گفت و کرد باز را ایالر بارانی هاي دکمه ، زد کمرنگی لبخند هومن

 .نگفتن...نه _

 و بـــود خـــانگی لباســـش.کنـــد اویـــزان تـــا داد هـــومن بـــه و اورد بیـــرون تـــنش از را بـــارانی
 : گفت و گذاشت کمرش روي را دستش و برگشت هومن.نامرتب

  ؟ خونه نموندي چرا تو _

 :  گفت و کرد نگاه میشد جدا نشیمن از پله دو با که تمیز نهاشپزخا به دقت با

 .بود اومده صاحبخونه _

 ؟ چی براي:  گقت ساز چاي کردن روشن حال در و کرد اخمی هومن

 رو خونـه  میخـواد  بگـه  اینکـه  بـراي :  گفـت  و کشـید  عجیـب  بـراق  سـنگ  روي را دستش کف ایالر
 .بگیره تحویل

 ! پس نمیکنه تمدید:  گفت متفکر هومن

 .نه:  داد جواب کوتاه

 :  گفت خونسرد هومن

 .بیاریم کن جمع رو وسایلت پس _

  ؟ کجا:  گفت متعجب

 .اینجا _
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 :  گفت و بست نقش هایش لب روي لبخندي

 .نمیشه اما مرسی _

  ؟ نمیشه چی:  پرسید ها لیوان گذاشتن حال در هومن

 مشـکل  بـه  هـا  همسـایه  طـرف  از ممکنـه  دوبـاره  اینکـه  هـم  عمـو  زن بخـاطر  هم...اینجا بیام من _
 .بخوریم

 :  گفت و گذاشت سنگ طرف دو را دستش دو هر ، برگشت اخم با هومن

 ؟ گفتن چیزي ها همسایه ؟ زد خونه تمدید از غیر حرفی صاحبخونه _

 :  گفت و فشرد بهم را هایش لب

 .اره  _

 .کن جمع رو ها وسیله هفته این.میزدم حدس _

 :  گفت و زد ضربه را دیگرش خننا گوشه ناخن سر با

  ؟ نه خالیه مادرم و پدر خونه _

 : کرد باریک را هایش چشم هومن

  ؟ حتما اونجا بري میخواي _

 : گفت و زد پوزخندي هومن ، اورد باال را سرش

  ؟ اره ؟ تنهایی درندشت ویالیی خونه اون تو _
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 .حداقل خونمه:  کرد بغض

 :  گفت ناراحت هومن

 !هست هم اینجا _

 :  نالید و گرفت دندان میان را لبش

  ؟ چی اینجا هاي همسایه _

 : زد دور را اشپزخانه سنگ هومن

 .منم خود مالک ، داره فرق اینجا _

 .نیست راضی هنوز مامانت _

 :  گفت کالفه هومن

 .ندم اهمیتی مخالفتش به مجبورم ، ورزیه غرض روي از و مورد بی دالیلش وقتی تا _

ــه را دســتش و نشســت کاناپــه روي ــراي دلــش.کشــید صــورتش ب ــراي ، ســوخت اش کالفگــی ب  ب
 .بودنش منگنه بین

 : گفت و نشست هومن کنار و شد بلند

  ؟ میشد چی بود درست هاش دلیل مثال _

 :  گفت و کشید اهی و داد تکیه هومن

 .منی گردن اویزون تو حال هر به _
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 و گرفـت  اش پنجـه  میـان  را ظریـف  هـاي  شـت م ، خندیـد  هـومن  ، کـرد  بـازویش  نثار مشتی ایالر
 .کنی تحملم نیستی مجبور:  گفت و  کشید عقب را هایش دست خنده با ایالر ، بوسید

 .نیستم نه:  گفت و زد ساعدش روي دیگر ایی بوسه و شد خم جلو به هومن

 وار دیوانـه  قلـبش .کـرد  نگـاه  هیجـان  بـا  سـمتش  بـه  هـومن  روي پـیش  بـه  و رفت عقب اختیار بی
 :  گفت زنان لبخند ، کوبید می

 !نکن تحمل پس _

 شــکل ال گــوش ســه در ، رفــت تــر عقــب و کــرد ایــی خنــده ، رفــت کمــرش روي هــومن دســت
 اخـه  میکنـی  فـرار  کـی  از:  گفـت  و کـرد  ایـی  پیروزمندانـه  خنـده  هـومن . شد فتار گ بزرگ کاناپه

 ؟

 نگـاه  کشـمکش  ایـن  بـه  جدیـد  حسـی  بـا  ، داد گـوش  پشـت  را موهـایش  و کشـید  بـاال  را خودش
 و گذاشــت کاناپــه روي را زانــویش.خبیثانــه لبخنــدش امــا بــود مهربــان هــومن هــاي چشــم ، کــرد
 . شد کشیده پایین به کوتاه جیغی با ، کشید و گرفت را ایالر مچ هردو

ــاال خواســت ، گذاشــت طــرفش دو را دســت دو هــر و کشــید جلــو را خــودش هــومن ــرود ب  کــه ب
ـ  تـنش  زیـر  پهلـو  از را راست دست  بلنـد  و شـد  قلقلکـش  پوسـتش  بـه  سـرد  دسـت  تمـاس  از.  ردب

 .خندید

 کـرد  زمزمـه  و نشسـت  موههـا  روي بعـدي  بوسـه  ، بوسـید  را اش شـقیقه  و شـد  خـم  بیشتر هومن
: 

  ؟ بري میخواي اینجا از غیر کجا _
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 ، خوابیـد  کاناپـه  روي پهلـو  بـه  هـومن .بسـت  را هـایش  چشـم  و رفـت  فـرو  هومن سینه میان سرش
 .گرفت اغوشش در و کرد رد ایالر سر زیر از را دست

 : گفت و اورد باال را سرش ایالر

 .باشم چشمت جلوي همش میشی خسته ازم _

 : گفت لبخند با و داد باال را موهایش هومن

 .بودي هم سال همه این _

 : گفت و کشید اش سینه روي اشاره انگشت با و انداخت پایین را سرش ایالر

 .میکنیم فرق االن _

 : زد لبش روي کوتاه ایی بوسه هومن

 .نمیبینم فرقی من _

 ولـی  بـود  بـر  از را چهـره  ،خطـوط  کـرد  نگـاه  هـومن  صـورت  داشـتنی  دوست ترکیب به ، زد لبخند
ــود دور چیــزي داشــتنش، رویــاي همیشــه  کــاوه بــه هــومن بنظــرش ، کــرد دقــت بیشــتر کمــی.ب
 ...ها چشم کنار هاي چروك و ابرو انتهاي ، داشت شباهت

 : گفت و زد لبخند هومن.کشید ابرو روي را انگشتش

  ؟ میگذره سرت توي چی _

 .  منی زندگی مرد اولین تو _



یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

588 
 

 : گفت دوباره ایالر ، فرستاد باال را ابرویش هومن

 ، میشـد  بـرادر  ، بـودي  هـام  چشـم  جلـوي  تـو  ، میشـد  پـدر  از صـحبت  همیشه...بابا از قبل حتی _
ــو ــودي ت ــر ، ب ــی ، شــدم بزرگت ــتن داشــتن وســتد از همــه وقت ــورو فقــط مــن ، میگف  دوســت ت

 ...تجربه اون...حتی! نبود ایی دیگه چیز.داشتم

 : گفت مهربانی با و کرد نوازشش هومن

  ؟ عزیزم بگی میخواي چی _

 :  گفت و زد پس را بغضش

  ؟ من میشدم چی نداشتی دوستم تو _

 نرفتـه  وجـودش  از هنـوز  کـه  ترسـی  ، بـود  کـرده  سـر  ان بـا  کـه  ترسی بزرگترین ، بود هایش ترس
 .بیاید زبانش به تا بود امده باال حاال بود

 و گرفـت  قـرار  صـورتش  کنـار  هـومن  دسـت  دو هـر  کـف  ، هـایش  چشـم  کنـار  از خـورد  سر اشک
 : گفت ارام.  اورد باال را اش چانه

 مـرد  تـو  بـا  مـن  ، وابسـتگی  اولـین  ، مسـئولیت  اولـین  ، بـودي  هـا  اولـین  تمـام  مـن  براي هم تو _
 .ایالر کردم حس رو بودنم

 : گفت و بوسید را هایش چشم شد خم
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 هــم از کنــیم بحــث بارهــا ، اینــده تــوي شــاید.ببــر بــین از خــودت تــوي رو شــدن تنهــا تــرس _
 از بیشـتر  مـن .باشـم  نمیتـونم  جـایی ...هسـتم  همیشـه  مـن  ولـی ...بـزنیم  داد هـم  سـر  ، شیم دلخور

 .ایالر گرفتارم تو

 

 .  کجاست بود نیامده یادش.بود شده بیدار ان از قبل ، کرد باز تاخیر با را هایش چشم

 راه صـداي .نبـود  هـومن  و بـود  تـنش  روي نـازکی  پتـوي  ، شـد  بـاز  کاناپـه  فیلـی  رنـگ  به چشمش
 .شد بلند و کشید باال را هایش دست و برگرداند را سرش ، شنید رفتن

 .خواب ساعت:  گفت و کرد نثارش لبخندي هومن

 خوابیدم؟ یکساعت:  گفت و انداخت ساعت به نگاهی

 اطـراف  بـه  موبـایلش  دنبـال  و شـد  بلنـد .داد تکـان  سـر  و گذاشـت  مقـابلش  را چـایی  لیـوان  هومن
 از شـکمش .شـد  خـم  گوشـی  روي و کشـید  جلـو  را خـودش  ، بـود  اشـپزخانه  سـنگ  روي.کـرد  نگاه

 .داشت مارال از تماس چند ، شد خنک سنگ با برخورد

 بـار  چنـد :  گفـت  و شـد  رد کنـارش  از هـومن .تـاد اف خانـه  صـاحب  یـاد  و رفـت  هـم  در هایش اخم
 .خورد زنگ

 : گفت و ایستاد سنگ طرف ان زد دور

 .زده زنگ خونه براي احتماال.بوده مارال _

 :  گفت و شد خیره هومن به موشکافانه بعد
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  ؟ گفتی چی عمو به نگفتی  _

 : گفت یخچال بررسی حال در هومن

 .زدم حرف خودمون مورد در _

 :  گفت مضطرب ، شد خالی دلش

  گفتی؟ چی _

 :  گفت و خاراند را گوشش کنار هومن

 .ازت میاد خوشم و جدیه قضیه که _

 :  گفت و داد جلو را هایش لب

 .میاد خوشت من از که ممنونم خیلی ؟ میاد خوشت _

 :  فرستاد بیرون را نفسش هومن

 .بهش رسوندم ، منگفت مستقیم هم رو همین.بود سخت گفتنش بابا به خب ؟ چی یعنی _

 .بگه راحت بتونه عالقشو باید آدم _

 :  گفت و گذاشت جلو به قدمی کج لبخندي با هومن

 .بدم نشون ترم راحت من _

 : گفت و داد باال را ابروها ایالر

  ؟ چطوري _
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 : گرفتند را کمرش طرف دو هومن هاي دست

 .تر بخش لذت و تر راحت خیلی هاي روش به _

 راحـت  ، نزدیـک  ایـن  از را هـومن  تـا  گرفـت  بـاالتر  را سـرش  و هیجـان  از گرفـت  دندان به را لبش
 ، دیـد  لـبش  روي را اش مردمـک  لغـرش  و خـورد  گـره  هـومن  خنـدان  نگـاه  بـه  نگـاهش ...ببیند تر

 بعـد  و ایسـتاد  ایـی  لحظـه  قلـبش .کشـید  صـورتش  کنـار  نفسـی  ، بوسـیدن  بجـاي  ، شد خم هومن
 .بیدکو بدنش تمام در ، ها لب تماس اولین با

 فقـط  و نداشـت  شـدن  بـاز  قصـد  کـه  ایـی  گـره  ماننـد  ، هـا  لب اغوشی هم ، بعد و مالیم بوسه چند
 بــدنش کنـار  هـومن  انگشـتان  ، بــرد هـومن  گـردن  پشـت  را هـایش  دســت اختیـار  بـی .لغزیـد  مـی 

 .شدند محکم

ــان ــاي می ــاه موهه ــن کوت ــگ ، روش ــان از زد چن ــت و هیج ــاي دس ــرش دور ه ــا ، کم ــی ب  حرکت
 .گذاشتنش سنگ روي و کردند بلندش

 تــن روي هــومن گــرم هــاي دســت ، شــد کشـیده  بیــرون تــن از بلــوزش ، هــا بوســه کشـمکش  در
 .شد بلند او بازوان میان و کرد حلقه هومن کمر دور را پاهایش.چرخید ، عریانش

ــوي روي ــه پت ــده مچال ــه ش ــرود کاناپ ــد ف ــومن.  ام ــویش ه ــاال را زان ــت ب ــی و گذاش ــرتش ت  را ش
 .هم را ایالر جین و انداخت کناري

 راه بـاز  هـا  بوسـه  ،  گرفـت  دسـت  یـک  بـا  سـرش  بـاالي  را ایـالر  کشـیده  هـاي  دسـت  و شـد  خـم 
 .داد باال را اش چانه و بست خوشی از را هایش چشم.  تنش به یافتند
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ــامالیم ــودن ن ــومن ب ــن را ه ــار ای ــی ب ــندید م ــه ، پس ــار همیش ــات ، هرب ــردنش مراع ــس را ک  ح
 هـومن  ، بـار  ایـن  ولـی  ، امـدن  کوتـاه  بـود  شـده  خـودش  مقابـل  هـومن  رفتار از جزیی انگار.میکرد

 ! داشت دوست را داشتنی دوست خودخواهی این ایالر و بود خودش

 لبخنــدي ، برگشــت اش عــادي ریــتم بــه جانــب از بوســه چنــد بــا اش کشــیده هــاي نفــس وقتــی
 .کامل تجربه این از نشست لبش روي

  ؟ نشدي که اذیت:  کرد زمزمه و زد ایی بوسه را هایش لب و شد خم باز هومن

 .کشید بدنش روي را پتو و کشید دراز کنارش هومن ، داد تکان را سرش

 دوسـت .شـد  خیـره  بـود  گذاشـته  سـرش  روي را دسـتش  یـک  ارنـج  وقتـی  اش رخ نـیم  به چرخید
 .بود درگیر خودش با هنوز هومن بنظرش ، بخواند را افکارش و کند باز را سرش داشت

 .دارم دوستت یلیخ:  گفت اختیار بی

ــاهش هــومن ــرد نگ ــاي چشــم ، ک ــانی روشــنش ه ــز و شــد چراغ ــی از لبری ــه محبت  میدانســت ک
 :  گفت و بوسید را اش پیشانی. است خودش مختص

  ؟ تو شد خواستنی اینقدر کی از _

 .بگی باید تو:  زد لبخند ایالر

 : گفت تر جدي و شد کمرنگ هومن لبخند

 .بیاریم رو وسایلت و کنیم خالی رو خونه زودتر باید _

 : گفت و نشست ایالر
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 .بابام و مامان خونه برم بشه شاید _

 : کرد اخم هومن

 .دیگه جاي نه و اونجا نه نمیشه.باهات نمیکنم بحث ایالر _

 .پوشید را شلوارکش و نشست

 .شن راضی بابات مامان بذار حداقل ؟ اخه چرا _

 : ایستاد هومن

 هـروز  چطـوري ...اینـه  اوضـاعمون  میبینـی  کـه  االنـم  همـین .موقـع  اون تـا  کنم صبر نمیتونم من _
 .اونطوري نیست راحت خیالم ؟ ببینمت بیام بکوبم

 : افتاد راه هومن دنبال و پیچید خودش دور را پتو

 .دارم تو به رو خودم چسبوندن حس من اینطوري _

 : گفت و چرخید هومن

 ! چسبوندم بهت رو خودم من که فعال _

 : گفت گیج ایالر

 اینکــارو تــو کــی ، بــوده دوشــت روي مســئولیتم مــن همــش اولــم روز از اینجــا میــام دارم مــن _
  ؟ کردي

 .پیش دقیقه دو همین:  گفت و کاناپه به کرد اشاره و نوشید اب ایی جرعه هومن
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 : گفت خندان و کوبید بازویش به مشت با بعد و شد اش خیره ایی لحظه ایالر

 .میگم جدي دارم مسخره _

 : گفت و گرفت ایالر سمت به را لیوان منهو

 نباشـه  مراسـمی  نیسـت  قـرار  بعـد ...میکـنم  صـحبت  بقیـه  بـا  مـن .اینجـا  میاي تو که اینه جدیش _
 ...میدم انجام دیدي که دختري هر از تر کامل رو کارهات همه. اصولی و

 ز و داشت نگه سینه روي را لیوان ایالر

 

 : کرد مزمه

  ؟ کنیم ازدواج میگی داري _

 : گفت و گرفت را لیوان خنده با هومن

  ؟ من میگم دارم چی ، قربونت _

 ، داشـت  هـومن  بـه  نسـبت  کـه  خواسـتنی  تمـام  بـا  روز ان تـا  کـه  بـود  سـنگینی  کلمه انگار ازدواج
 .بود نیامده ذهنش به

 گفـت  تعجـب  بـا  هـومن .افتـاد  راه حمـام  در کنـار  تـا  هـومن  دنبـال  به هم باز حواس بی و سردرگم
 : 

  ؟ برم من یا میري وت _

  ؟ کجا:  پرسید گیج
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  ؟ بریم دوتایی یا...حمام:  گرفت اش خنده باز هومن

 :  کفت و کشید خجالت داري خنده طرز به

 .ندارم لباس ولی میرم من _

 بهـت  هـم  لبـاس  ، مـن  دارم نـو  حولـه :  گفـت  و کـرد  روشـن  را چـراغ  ، کـرد  باز را حمام در هومن
 .نداري الزم فعال که زیرم لباس...میدم

 .پرو:  گفت و زد لبخند

  ؟ چیه ها بازي مسخره:  زد غر هومن ، داد بیرون را پتو بسته در پشت از و شد داخل

 : گفت مضطرب و اورد بیزون در کنار از را سرش

  ؟ نبود راضی عمو ، هومن _

 : گفت و زد لبخندي ، برگشت هومن

 .من عزیز بود _

ــا ــا و بســت را در خوشــحالی ب ــر را ســرش ، نشســت وان داخــل امــشار ب  و گرفــت اب قطــرات زی
 باشد؟ داشته میتواند حسی چه اصال ، داشتن همسر کرد فکر

 

 کمـرش  پشـت  از عـرق  ، سـرد  و تیـز  هـواي  ان در کـرد  حـس  و کـرد  گـره  هـم  در را هایش دست
 نگــاهش خیــره کــورش منتظــر چشــمان و شــدن بــاز قصــد  اش شــده خشــک دهــان. گرفتــه راه

 : کفت دوباره که کرد حس را اش پریشانی انگار.میکرد
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 ارتبــاطی در باهــاش بیشــتر چــون.پرســیدم ســوال یــه ازت فقــط مــن.نــداره نگرانــی جــان ایــالر _
 .میشی متوجه حتما

 .  نه:  نالید سختی به بعد و کرد بسته و باز را دهانش بار چند

 :  گفت و کرد نگاهش تر دقیق کورش

 هیچـی ...ببینـه  نتونـه  خـوب  اینکـه  عصـبی،  رفتـار  ، رتـی پ حـواس  دسـت،  لرزش ، کن فکر خوب _
  ؟

 .  نه:  زد لب دوباره

 : گفت و کشید دهانش روي را دستش ، نشست صاف و کشید نفسی کورش

  ؟ درسته...دیگه بمونی اونجا قراره...حال هر به.بعد به این از کن دقت بازم _

 : گفت کورش اخر کنایه به توجه بی

  دیدید؟ چیزي عمو؟ شدید دار خبر کجا از شما _

 :  داد تکان سر درمانده کورش

 رفتـارش  امـا  بـود  قـرار  بـی  خیلـی  درسـته   ، قبـل  از هـم  بـار  چنـد  و بودي کانادا که مدتی اون _
 مــی پــاش و دســت و شــده ضــعیف هــام چشــم میکــنم فکــر میگفــت وقتهــایی یــه,  بــود عصــبی

 رفـت  فکـرم  ، داریـم  کـه  مزخرفـی  رثیـه ا ایـن  بـا  متاسـفانه  ولـی  منـه  حدسـیات  ها این البته لرزید
 تـو  گفـتم  کـه  شـد  ایـن  داد شـرح  بهـم  رو عالئمـش  گذاشـتم  درمیـون  دکتـر  بـا  ترسیدم ، سمتش

 .باشی جریان در باید هم
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 شـود  راحـت  موقـع  بـی  هـاي  اشـک  شـر  از تـا  زد پلـک  بـار  چنـد  ، اشک فشار از سوخت اش بینی
 : گفت و

 ...داشتند افسردگی پدربزرگ و بابام میدونم من که جایی تا ؟ ارثیه کدوم _

 :  گفت و نشست کنارش مهربانی با عمو

 کــرد فــوت موضــوع همــین بخــاطر اصــل در...داشــت مــن پــدر ولــی ، نداشــت رو عالئــم پــدرت _
 هـاي  حالـت  تـوي  عالئمـش  ولـی .رو خـودش  میـده  نشـون  بعـد  بـه  سـال  سـی  ازحدود.میکنم فکر

 احتیـاط  ولـی  میـزنم  حـدس  اشـتباه  مـن  کـه  انشـاهللا  البتـه ...میشـن  مشخص حدي تا تااروم روحی
ــرر ــداره ض ــه از.ن ــش هم ــک به ــر نزدی ــویی ت ــراي ت ــین ب ــی هم ــافی ب ــردم انص ــت در و ک  جریان

 .ام شرمنده...گذاشتم

ــرش ــان را س ــاز و داد تک ــت ب ــا دس ــم در را ه ــد، ه ــال پیچان ــرد درك اص ــرش ، نمیک ــو بنظ  ، عم
 .. .دمیفهمی چیزي حتما نه مگر.  داشت بیجا شک و بود شده بدبین

 :  گفت و شکست را اش فکري خلوت هم باز کورش

 .میدونستی باید شده جدي تصمیمتون چون _

  ؟ نیستید راضی هم شما...نکنه:  گفت بغض با و شد خیره عمویش تکیده چهره به کمی

  چی؟ یعنی:  گفت متعجب کورش

 :  گفت عصبی

 !  کنید منصرف منو حرف این با میخواید مثال _
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 :  کفت خستگی با و گذاشت صورتش روي را دستش ، شد بسته شکور هاي چشم

ــن _ ــه ای ــه چ ــر حرفی ــن ؟ دخت ــل م ــه از قب ــود اینک ــو خ ــه از ت ــر ات عالق ــته خب ــی داش  باش
 .میگفتم بهت باید.برام نمونده ایی دیگه چاره ولی ترسیدي میدونم عزیزم...میدونستم

 دیوانـه  ذهـنش  و میکوبیـد  زاننـامی  و تنـد  هنـوز  قلـبش .  شـد  حکمفرمـا  ایـی  دقیقـه  چند سکوت
 :  گفت ارام و فشرد هم روي را هایش چشم...کردن فکر براي نداشت قرار ، بود شده

  ؟ باشه اشتباه ممکنه _

 :  داد سرتکان عمو

 .میشه داده تشخیص اي ار ام یه با داشت رو عالئم اگر.ممکنه اره _

 ؟ نکفتید چیزي پدربزرگ فوت مورد در هیچکدوممون به چرا _

 : گفت و فشرد انگشت دو با را اش پیشانی کورش

 افسـردگی  و بـود  کـم  خیلـی  ، داشـت  نهفتـه  عالئـم  پـدرت .باشـید  داشـته  استرس نمیخواستیم  _
 هـم  بعـد  و شـد  فـوت  زود کـه  ، بـود  وابسـته  خیلـی  پـدرمون  بـه ...بـود  گرفته رندگیشو کال که هم

 ...انداختش پا از مامانت

 : گفت قرار بی و زد پس را پدرش فکر ایالر

 ! عمو ندیدم هومن از هیچی من اما _

 : زد کمرنگی لبخند کورش



یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

599 
 

 بـه ...رو هـا  حالـت  ایـن  نبیـنم  میکـردم  نگـاهتون  وسـواس  بـا  سـال  همـه  ایـن .حساسـم  من شاید _
 بــازم ، باشـه  درســت حدسـم  اگــه نکـرده  خـدایی  هــم االن...کنـه  دقــت اونـم  بــودم سـپرده  راضـیه 

 .بفهمیم دزو باید ولی.هست درمانش خداروشکر

 : گفت دوباره و گرفت باال را سرش کورش.شد بلند و داد تکان را سرش ایالر

ــم _ ــون میخــواد گفــت به ــه جــدي رو رابطتت ــراي...کن ــد...همــین ب ــتی بای ــاري چــه میدونس  بیم
 .باشه داشته ممکنه

 .رفت در سمت و بوسید را عمویش گونه و شد خم ، کرد نگاه کورش به سرزنشگر ایالر

 و.میـزد  زنـگ  اسـم  یـک  سـرش  در مـدام  ، شـد  خـارج  بقیـه  از خاحـافظی  بدون اختمانس از وقتی
 تـازه  خوشـبختی  بـراي ,  کـرد  تکـرار  خـودش  بـراي  و بسـت  چشـم . زندگیشـان  بـراي  بزرگ چرایی

 .نداشت جایی اس ام کلمه ، اش رسیده راه از

 

 .نکردم جمع هنوز:  گفت و کرد جا به جا را گوشی

 :  داد جواب هومن

 نخـوردي  ترافیـک  بـه  تـا  خونـه  بـرو  االن...میکنـه  تمـوم  روزه یـه  میگیـریم  رو یکـی .نداره اشکال _
 .میام عصر من

 .باشه:  گفت و فشرد بهم بغض دوباره هجوم از را هایش لب

  ؟ عزیزم گرفته صدات چرا _
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 : گرفت انگشت با را هایش اشک

 .میکنی فکر نگرفته _

  ؟ شده چیزي ؟ ناراحتی ایالر _

 : گفت دوباره هومن.نزد حرف و کشید نفسی

ــاراحتی دلــم عزیــز _ ــداره ن ــا مــن.ن ــا ب ــاره باب ــا ، زدم حــرف دوب  مخــالف هــم خیلــی بنظــرم اتفاق
 ...میدونم بعید اونم که باشی ناراحت من پیش بیاي اینکه از اینکه مگه...نبود

 : گفت و سپرد گوش خندیدنش ارام صداي به

 .یستمن بلد هیچی من ؟ برات کنم اشپزي باید _

 : گفت خندان هومن

 برداشـته  غـذا  بـوي  خونـه  میـام  بایـد ...کـه  بهـت  میگـذره  خـوش  خیلـی ! نپـز  هم غذا میخواي نه _
 .ام خونگی مرداي این از من.رو جا همه باشه

 :  خندید غصه با

 .باشم گفته نیستا خبرا این از ؟ شدي خونگی رسیدي من به _

 .فعال.خونه برو.ربونتق برم باید من ایالر...منه شانس دیگه بیا _

 ایینـه  و شـده  پـرت  هـاي  لبـاس  میـان  کـه  خـودش  بـه .شـد  قطـع  تمـاس  و کرد ارامی خداحافظی
 کـاوه  یکبـار .بـود  خودخـواه  همیشـه  عمـویش  ، میکـرد  درد قلـبش .کـرد  نگـاه  بـود  نشسـته  شکسته

ــاه چنــد میگذاشــت و نمیگفــت کــاش اي...را هــومن اینبــار و داد تــرجیح را  بیخبــري در بیشــتر م
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 رهــا را هــومن مگــر کردنشــان ازدواج مــثال از بعــد حتــی ، میفهمیــد کــه بعــدا.بگذراننــد خــوش
 انصـاف ...نخـورد  تلـو  تـا  ، نلرزنـد  تـا  هـومن  هـاي  دسـت  بـه  میـزد  زل دل خون با باید حاال ؟ میکرد

 .نبود

 !  نبود قوي اینهمه ، نبود حقش دلهره از حجم این

ــه بهــم و چــروك هــاي لبــاس روي ــع و کشــید دراز ریخت ــرد یس ــه ک ــر هــومن ب ــد فک ــه ، نکن  ب
 مسـافرت  هـم  بـا  بایـد . ارزویـش  همـه  بـا  ، عشـقش  بـا  شـدن  همخانـه  به.کند فکز شان خوشبختی

 بمبــاران مثبــتش انــرژي کـه  میخندیــد اینقــدر بایــد.میگذراندنـد  خــوش ، میگشــتند ، رفتنــد مـی 
 ...را هومن تن میکرد

 جـارو  را هـا  شیشـه  ، انـداخت  چمـدان  در و کـرد  جمـع  را هـا  لبـاس .شسـت  را صورتش و شد بلند
 .افتاد راه هومن خانه سمت به و کرد

ــاق در را چمــدان ــه روي ، گذاشــت خــودش ات ــه و نشســت کاناپ ــون ســیاه صــفحه ب ــره تلویزی  خی
 .شد

 نبـودن  بـراي  نشـانه  هـزار  دنبـال  و اورد مـی  طاقـت  هـم  را یکـی  ایـن  ، میتوانسـت  هم را یکی این
 هـومن  اگـر  یـا  و...میـداد  ادامـه  را اش زنـدگی  خوشـحال  و میکـرد  ثابـت  را همـه  ، میگشت بیماري
ــریض ــر ، میشــد م ــه اگ ــر ب ــیدند راه اخ ــه را ســخت لحظــات ان ، میرس ــرد تجرب ــودش.نمیک  را خ
 .داشت خدا براي درازي زبان ، دنیا ان و میکشت

 

 در را سـاعت  چنـد .کـرد  نگـاه  سـاعت  بـه  و کشـید  اهـی  هـومن  دیـدن  بـا  ، پریـد  جا از در صداي با
 : گفت متعجب و کرد نگاه خاموش تلویزیون به هومن ، کرد سالم. بود ذراندهگ خبري بی
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  ؟ میکردي چیکار _

 .بودم خواب:  گفت و ایستاد

 : گفت و انداخت میز روي را ماشین سوییچ هومن

 .  نیست خوب استقبالت _

 دور هـومن  هـاي  دسـت .خزیـد  اغوشـش  بـه  قـدم  چنـد  بـا  و کـرد  نگاه هومن خندان هاي چشم به
 گفـت  گوشـش  کنـار  هـومن .فشـرد  بهـم  شـدت  بـه  را هـا  چشم و زد پس را اشک ، شد حلقه شتن
 ؟ تو چته: 

 .بود شده تنگ دلم:  خندید و شد جدا

 بـا  و رفـت  پاهـا  بـه  نگـاهش  اختیـار  بـی .رفـت  بهداشـتی  سـرویس  سـمت  و داد تکـان  سري هومن
 .میگشت هروز باید کریه و زشت بیماریی از ایی نشانه دنبال به ، کرد نگاهشان دقت

 .داد گوش ، کرده دعوت را شایان و نیما و هاله میگفت حمام داخل از که هومن صداي به

 .بود گرفته او از را خوشحالی این عمو و بود خوشحال هومن

*** 

 :  گفت و چید میز روي را ها ظرف هاله

 .دیگه حرفها این و سفید ازدواج به به _

 : گفت رمق بی و خندید
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 .یما خارجی ما _

 : کفت دوباره و انداخت نگاهی کرده اخم نیماي به

  شد؟ چی سینا _

 :  گفت لبخند با هاله

 .نمیده رو حضانت میگه ولی.شد تر نرم یکم نمیخوام امو مهریه گفتم _

 .بیاد کوتاه بگذره دیگه یکم شاید حاال _:  گفت و کرد باز لیوان دنبال به را ها کابینت ایالر

  ؟ میگردي چی لذنبا:  پرسید هاله

 !  لیوان _

 : گفت و برگشت چپ سمت هاله

 .زد زنگ بهم ، بود باهاش که دختره اون...اینجاست _

  بود؟ زده زنگ چرا ؟ گفت چی ؟ چی:  برگشت زده بهت ایالر

ــا وقتــی بگــه میخواســت _ ــوي مــن ب ــدگی ت ــودم ســینا زن ــوده باهــاش ســینا ، ب ــابلو..  .نب  ســینا ت
 ...بگه کرده مجبورش

  ؟ گفتی چی وت _

 :  گفت خندان هاله

 .میاره در بازي بچه.ندادم جوابشو _
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 :  گفت و انداخت انها به نگاهی. شدند ساکت دو هر ، اشپزخانه به هومن ورود با

 .زدن حرف بجاي بشینید بیاید...رو غذا میاره نیم و نه ساعت _

  ؟ چته:  گفت ارام و نشست نیما کنار

 : گفت و کشید درهم بیشتر را اخمش نیما

 .دارم کارت اتاق توي بریم _

 :  گرفت را بازویش هومن راهرو مقابل ، افتاد راه نیما دنبال متعجب

  ؟ میري کجا _

 .داره کارم میگه _

 .بگه جا همین بگو:  کرد اخمی هومن

 .میگه چی ببینم بذار کن ولش:  کرد زمزمه

 : گفت و انداخت اتاق بسته نیمه در به نگاهی هومن

 .نبند هم رو در...باشه حواست _

 نگـاه  عصـبانی  نیمـا  بـه  و کـرد  ول نیمـه  را در.افتـاد  راه خـالی  نسـبتا  اتـاق  سـمت  و گفت ایی باشه
 ؟ شده چی:  کفت و کرد

 :  گفت ایی شده کنترلل صداي با نیما

  ؟ اینجا بمونی قراره _
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 :  گفت و داد تکان ارام را سرش

 .نکرد تمدید اونجا صاحبخونه _

 : گفت عصبی و امد جلوتر نیما

  ؟ خبره چه دیگه...ما خونه.خب برگرد عمو خونه _

 : گفت و نرود بیرون نیما صداي تا بست اختیار بی را در

 تـو ...نیمـا  بعـد  ، نیسـت  راضـی  بابـات  هـم  شـما  خونـه  ، نمیخـواد  زنـش  نمیتونم دیگه عمو خونه _
 ..رو ما بین...احساس میدونی

 : گفت حرص با نیما

 کـه  میفهمـی .کـه  نیسـت  شـم  فـدات  بـرم  قربونـت  فقـط  اومـدنت  اینجـا  ؟ داره ربطـی  چـه  خب _
 .خداروشکر

 : گفت و شد سرخ خجالت از

 .کن صحبت یواش _

 : گفت و گرفت را اش شانه نیما

 انگــار کنــه رفتــار یطــوري نبایــد هــومم.داره اصــولی هرچیــزي.خــودت بــا نکــن اینطــوري ببــین _
 .اصال هاله خونه برو...بره پیش جهشی نداره رو کسی

 : گفت قرار بی
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 .نداره اهمیتی چیزا این دیگه برام منم نیست اونطوري هومن.جریان نیست ابنطوري _

 : کرد اخم دوباره نیما

  ؟ چی کرد ولت بعد و داشت نگهت همینطوري اگه.کنین ازدواج هم با باید ببین _

 .نیما:  گفت معترض

  ؟ ها بچه شده چی:  گفت و شد نمایان ارچوبچه در هومن و شد باز ایی ضربه تک با در

 :  کفت هومن به رو عصبی نیما

 .داداش ، هومن بمونه اینجا ایالر نیست درست _

 :  گفت ایالر روبه و شد وارد خونسردي با هومن

 .میام من برو تو _

 حــرف ، میکــرد گــرم را دلــش کمــی نیمــا شــیرین هــاي نگرانــی.رفــت بیــرون و داد تکــان ســري
 .هومن کنار جز ، نداشت جایی.میماند بود هرطور.نداشت اهمیتی هم میزد هومن که هایی

 تکیـه  دیـوار  بـه  و بـود  گذاشـته  انجـا  را هـایش  لبـاس  کـه  پـر  نیمـه  اتـاق  ، شـد  خـودش  اتاق وارد
 انـاق  تـاریکی  در دیـدنش  بـا  هـومن  ، امدنـد  بیـرون  دیگـر  اتـاق  در از هـومن  و نیما بعد دقایقی.داد

  اینجایی؟ چرا:  کفت و برگشت

 : گفت و برنداشت را اش تکیه

  ؟ گفتین چی _
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 : زد غر هومن

 .گرفته بازیش بردار من واسه...بدم پس جواب هم جوجه این به باید _

 : کفت و زد کمرنگی لبخند

  ؟ میدن دختر بهت چونه و چک بی کردي  فکر _

 : گفت و گذاشت جلو به قدمی هومن

 .دیگه بدن باید _

 ؟ مطمئن اینهمه چرا:  کرد زمزمه متعجب

 : گفت و صورتش روي شد خم هومن

 .گذاشتم روت نشونه _

 : کفت و کوبید بازویش به مشتی حرص با بعد و کرد نکاهش لحظه چند ایالر

 .اصال بیرون برو...تربیتی بی خیلی _

 بیـرون  و بوسـید  را گوشـش  کنـار  شـد  خـم  و گرفـت  را هـایش  دسـت  ظریـف  مـچ  ، خندید هومن
 ؟ نه یا لرزیدند می...پاها و بود ها دست به مدام نگاهش اما ایالر.رفت

 

 اتـاق  در اریـا  و هالـه  کنـار  ایـالر  حـاال  و بودنـد  رفتـه  شـب  نیمـه  نیما و شایان ، بودند خورده را غذا
 کمبودهـا  ، کنـد  پـر  را هـا  اتـاق  میکـرد  فکـر  و بـود  شـده  خیـره  سقف به.بودند خوابیده تشک روي

ــ بخــرد کــم کــم و بنویســد را ــز هیجــان هــاي فکــر اام ــر و میکشــید ذهــنش از دســتی را انگی  پ
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 خـودي  ، شـود  مشـخص  سـفید  هـاي  گلبـول  تکلیـف  تـا  میشـد  متوقـف  بایـد  فعال دنیا انکار.میداد
  ؟ دشمن یا بودند

 را موبایــل و کشــید را دســتش.افتــاد گوشــی زن چشــمک چــراغ بــه چشــمش و زد چرخــی کالفــه
 : کرد باز اول را نیما اس ام اس ، برداشت

  " ؟ اوکی ، نخواستی چی هر موقع هر حتی.هستم من خواستی هرچی هرموقع  "

 .مرسی:  نوشت برایش و زد لبخندي

 .من اتاق بیا:  بود نوشته ، کرد باز را تلگرام ، بود هومن از بعدي پیام

 .زشته میشن بیدار نمیشه:  کرد تایپ

  ؟ رتهنظ مد خاصی چیز زشته؟ چی بعد ، نمیشن:  نوشت سریع هومن

 : نوشت ، بود فرستاده چشمک ایکون چند

 .بخیر شب.نمیام.تربیتی بی تو _

 .بست اهسته را در و رفت بیرون.شد بلند احتیاط با و گذاشت بالشت زیر را گوشی

 .میکوبید قلبش و داشت هیجان هومن به رسیدن از هنوز.فرستاد گوش پشت را موهایش

 شـد  کشـیده  بـالکن  سـمت  نکـاهش .نبـود  ، انـداخت  تخـت  روي نگـاهی  و کـرد  باز را هومن اتاق در
 .بازش در و

ــاورچین ــمتش پ ــت س ــا و رف ــردي تنه ــه م ــت ک ــت دوس ــه را داش ــه داده تکی ــه ب ــالکن لب ــا ، ب  ب
 .دید انگشتانش میان سیگاري
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  ؟ اومدي:  گفت و خورد جا ، برگشت باشد کرده حس را کسی حضور انگار هومن

ــالر ــرتکان ای ــه روي داد س ــدم پنج ــر  ق ــف ب ــوش ک ــوبی پ ــالکن چ ــت ب ــوا.گذاش ــی ه ــرد کم  س
 حـاال  کـه  ایـی  منظـره  بـه  هـردو  قـدیم  مثـل  ، کنـارش  هـم  ایـالر  و داد تکیـه  دیـوار  بـه  هومن.بود

 .شدند خیره بود شهر از نیمی

 :  پرسید و شکست را سکوت ایالر

  ؟ گفتی چی نیما به _

 .الزمو چیزاي:  کرد اخم هومن

 :  گفت و کشید هومن ابروي دو بین و برد باال را انگشتش

 .نکن اخم _

 :  گفت و کشید کناري را سرش هومن

 .دادي رو بهش _

 ایــی ثانیــه قلــبش ، شــد رهــا هــومن انکشــت دو بــین از ســیگار نــخ کــه بگویــد چیــزي خواســت
  ؟ افتاد چرا:  پرسید که برداشتنش براي خم هومن...نیامد باال نفسش و ایستاد

 :  گفت بیخیال هومن

 .شد ول دستم از _

 ناگهـانی  و کشـید  نفسـی .لـرزش  بـدون  بودنـد  ثابـت  ، شـد  انکشـتان  خیـره  سکوت در و گفت اهانی
 : پرسید
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  ؟ بهتره زانوت _

 : داد تکان سر هومن

 .سرما توي میگیره درد وقتا بعضی.اره _

  ؟ کنه خالی...میگن چی...یا نمیشه سست _

 : خندید نرم هومن

  ؟ میپرسی چی براي.نه _

 : گفت و انداخت پایین را سرش

 .میشه اینطوري بشکنه زانو...میکفت دیدم برنامه یه توي _

 ؛ گفت و انداخت اش شانه دور دست هومن

 تـو  بقـول  یـا  کنـه  اذیـتم  نیومـده  پـیش  حـاال  تـا .کـردم  رعایت و رفتم کامل هامو فیزیوتراپی من _
 .کنه خالی

 دوبـاره .پریـد  مـی  سـمتی  هـر  بـه  وار دیوانـه  فکـرش .بزنـد  لبخنـد  کـرد  سـعی  و گفت اوهومی ایالر
 :پرسید

 ؟ کرد فوت چرا پدربزرگمون _

 .میکنم فکر کرد مغزي سکته _

 .بود افسرده میکردم فکر _
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 :  گفت و کشید ایالر شانه روي را انگشتانش

 .نباش نگران پس شده رد که تو و من از.دارن مشکل همه ما نسل کال _

 :  گفت و کرد خاموش را سیگارش هومن.نزد دیگري حرف و گفت اوهومی

 .سرده تو بریم _

 زمزمـه  و کشـید  را دسـتش  هـومن  کـه  بگویـد  بخیـر  شـب  خواسـت  و رفـت  در سـمت  ، شدند بلند
 : کرد

 ؟ کجا _

 .بخوابم برم:  گفت اهسته

 :  گفت و تخت سمت کشیدش هومن

 .بخواب جا همین _

 :  گفت و گزید لب

 .نمیشه _

 :  داد تکان سر هومن

 .دترزو برو صبح بخواب _

 در نرمــی بــه و کــرد خــاموش را ابــاژور ، درنیــاورد را شــرتش تــی هــومن ، کشــید دراز تخــت روي
 بــه تــنش خــوش بــوي ، گرفـت  قــرار هــومن ســینه و گــردن میـان  جــایی ســرش.کشــید اغوشـش 
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 محکـوم  تنهـایی  ؟ را حـالش  میفهمیـد  کسـی  چـه .کـرد  بغـض  اختیـار  بـی  و شـد  کشیده اش بینی
  ؟ را اش شده

 : گفت و کشید عقب را سرش هومن بعد ایی لحظه ، کشید باال را اش بینی

  ؟ نمیدونم من که میکنه اذیتت چیزي _

 : کفت دوباره هومن ، داد تکان را سرش

  ؟ مسافرت بریم میخواي _

 .اینجا خوبم االن...نداره فرقی _

 .کرد نوازش عقب به را موهایش هومن

  نمیگی؟ من به که چیه _

 : گفت و داد فرو را بغض

 .میکنم تنهایی احساس یکم...نیست چیزي _

 : گفت و زد لبخندي هومن

 .میگیریم مراسم بعد بیاد ات خاله میکنیم صبر _

 :  بزند لبخند کرد سعی

 .میشن عوض ازدواج بعد مردا میگن _

 : گفت خندان هومن
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  ؟ خوبه.نکنیم ازدواج پس _

 .خوبه:  خندید بغض با

 .منقطع هایی دارم دوستت شبیه ، زمان و عمیق یکم ، بوسید را هایش لب ، شد خم

 : گفت ارام هومن گرفتند فاصله که سرها

 .نشدیم بیخواب تا بخوابیم _

 سـر  اشـک  شـد،  سـنگین  کـه  هـا  نفـس  ، بسـت  را هـا  چشـم  و چسـباند  هومن به بیشتر را خودش
 .بالشت روي خورد

 

 سـربراورده  وجـودش  عمـق  يناامیـد  و قـراري  بـی  حـس  ان دوبـاره  مـدتها  از بعـد  ، میدیـد  کابوس
 .بود شده تسلیم ذهنش ، میگفت خودش با که چیزي برخالف انگار.بود

 .بود اش سردرگمی ، سقوط و پایان بی هاي دویدن

 مــی نمیدانســت کـه  چیــزي دنبـال  تــاریکی در هنـوز  ، شــد بیــدار هـومن  مالیــم صـداي  بــا وقتـی 
 سرجایشـان  درسـتی  بـه  زمـان  و مکـان  و دهـد  تشـخیص  خـواب  از را بیـداري  تـا  کشـید  طول.دوید
 .بگیرند قرار

 تنــد هنــوز قلــبش ، داشــت نــم صــورتش.چســباند هــایش لــب بــه و گرفــت هــومن از را اب لیــوان
 .درون از بودن داغ و میتپید
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 ، کشــید دســت را موهــایش و گرفـت  را لیــوان.نــزد حرفــی کشـید  اش پیشــانی روي دســت هـومن 
 . ببرد خوابش دوباره تا

 بـا  را سـالمش  ، بـود  صـبحانه  میـز  چیـدن  حـال  در هـومن .رفـت  اشـپزخانه  بـه  و شـد  بیدار ، صبح
 .داد جواب هم در ایی چهره

  خوابه؟ هاله:  گفت و کرد تر را هایش لب

 .آره _

 را عسـل  ظـرف  همزمـان  و برگشـت  طـرفش  بـه  هـومن .کشـید  نـان  روي کنجـد  بـه  را نـاخنش  سر
 : گفت و گذاشت میز روي

 ؟ شده چی بگی نیست قرار _

 ؟ شده چی ، چی _

 .میپرسم مامان و بابا از:  کرد اخم هومن

 برداشـت  را کـتش  کالفـه  هـومن  ، نـزد  حرفـی .اورده روزش بـه  چـه  بدانـد  عمـو  ، اتفاقا نبود هم بد
 .باشید مواظب.میرم من:  کفت و

 .کرد نگاه رفتنش به و داد تحویلش ناله شبیه ایی باشه

 

 بـراي  نـه  بـار  ایـن .بـود  بریـده  را امـانش  رساسـت  و نداشـت  دوسـت  را نشسـتن  کوتاه پایه مبل روي
 .بد خبرهاي براي ، بشنود بود قرار که هایی طعنه
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ــیِ ــایین ســرش.نبــود همیشــگی زن ، مقــابلش گیت ــود پ ــان دســتمالی ، ب  مــدام هــایش پنجــه می
 .بود مانده نگفتن و گفتن بین بنظر و میچرخید

 .نداشت ایی زمینه پیش اصال چون.کند باز را صحبت خودش تا نزد حرفی

 گذاشـت  میـز  روي و اورد بـاال  را دسـتش  بـاالخره  گیتـی  ، گرفـت  قـرار  مقابلشـان  هـا  فنجان وقتی
 : گفت و

 .کنید ازدواج میخواید...گفت هومن _

 :داد جواب خونسرد

 . نیست معلوم هنوز _

 جـوابی  عمـد  از و را سـوال  ایـن  دلیـل  میدانسـت  ، شـد  بـاز  تعجـب  از کمـی  گیتـی  روشن چشمان
 : گفت دوباره و شد خیره فنجان به گیتی.بترسد زن ات بود داده

 .میذاره تاثیر تصمیمت روي حتما...هومن مریضی _

 .مریضه که نیست معلوم هنوز:  گفت سریع

 کوچـک  ایـی  دایـره  نـیم  اش چانـه  ، بـود  نشسـته  چشـمانش  در اشـک  بـاالاورد  را سـرش  که اینبار
 .لرزید می هایش لب و داشت بغض از

 کــردم فکــر.نمیبیــنم درســت گفــت صــبحانه میــز ســر شــد بیــدار روز یــه ، وديبــ کانــادا وفتــی _
ــزي ــه چی ــوي رفت ــی چشــمش ت ــدش ول ــود شــده نصــف دی ــا.ب ــه ت ــون ب ــیم خودم  خــوب ، بجنب

 .چیه عالئمش میدونستیم کورش و من...ولی.شد
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 .رو اینا نکفت عمو:  گفت زده بهت

 : کرد پاك را هایش اشک و داد تکان سر گیتی

ــه زمــانی یــه مــن... کنــه احتــتنار نمیخواســت _  چــون نمیخــوري دردش بــه تــو گفــتم هــومن ب
ــیدم ــل میترس ــدرت مث ــی پ ــم االن...باش ــیگم ه ــون بهــت م ــواي داري حــق چ ــده باهــاش نخ  این

 ...ولی.باشی داشته

 : داد ادامه و کرد پاك را اشکش ، گشت ایالر صورت روي بار چند نکاهش

 تـر  سـخت  شـرایط  شـاید .نکـن  ولـش  واقعـا  داري دوسـتش  اگـه  کـنم  خـواهش  ازت میخوام ولی _
 .باشه داشته بیشتري خوش روزاي میخوام...شه

 : گفت ناباورانه ، صندلی روي رفت وا

  ؟ مریضه میکنید فکر شما _

 : گفت و شد خم جلو به ، کرد پیدا جریان وحودش در خشم ، داد سرتکان گیتی

 یــا داره میشــه معلــوم میــده وفتیکــ هــر یــا اي ار ام ، مــیگم بهــش مــن.بازیــه مســخره اینکــارا _
 .میکنه شروع درمانشو هم داشت ، خداروشکر که نداشت.نه

 : گفت جدي و نشست صاف گیتی

 . کن همینکارو.درستیه کار _

 : گفت و نوشید چایش از کمی گیتی.داد تکیه و کشید نفسی.خورد جا دوباره

 .ندارم مشکلی...خودت با من _
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 :  داد باال را ابرویش

  ؟ دارید مشکل چی اب پس _

 :  گفت و کرد نگاه بیرون به گیتی

 .ناپذیره اجتناب ، چیزا بعضی.البته نداره اهمیتی االن.افتاد اتفاق قبال که چیزایی با _

 زبـان  بـا  گیتـی  کـه  بـود  ایـن  مهـم  ، افتـاده  اتفـاق  گذشـته  در چیزهـایی  چـه  بداند نداشت دوست
 قـرار  هـم  مقابـل  دوبـاره  و بـود  گشـته  چـرخ  کـه .بمانـد  هـومن  زنـدگی  در بود خواسته او از خودش
 . قبل از متفاوت آسمان تا زمین از اما ، بودند گرفته

 

 گیتـی  اصـول  بـا  و درسـت  رفـتن  راه بـه  ایـالر  ، کردنـد  خـداحافظی  سـردي  به کافه از بیرون وقتی
 سـردي  ولـی  میشـد  زن ایـن  زیبـایی  و ظرافـت  همـه  جـذب  شـک  بـی  ، بـود  مـرد  اگـر .مانـد  خیره

ــی ــدگی شــور.نداشــت دیگــري چیــز ، اصــالت از بغیــر ، اش درون ــود کــم گیتــی در ، زن ــار و ب  انگ
 ! نبود خودش تقصیر شاید...شود نرم تا بود نکرده دریافت عشقی هرگز روحش

 قـدم  و بـود  هـومن  خانـه  نزدیـک  کافـه  ، بـود  نیـاورده  را ماشـین  ، برداشـت  مخـالف  بـه  قـدم  چند
 .بود داده ترجیح را زدن

 مـاتش  هـومن  ماشـین  دیـدن  از و اورد بـاال  را سـرش  پیـاپی  بـوق  چنـد  شـنیدن  اب جلوتر قدم چند
 . شود سوار کرد اشاره و زد دیگر کالفه بوق دو هومن.برد

ــه ــودش ب ــد خ ــوي روي از و ام ــر ج ــد اب پ ــل و پری ــین داخ ــت ماش ــالم و نشس ــرد س ــومن.ک  ه
  ؟ میکنی چیکار اینجا:  پرسید متعجب.افتاد راه و داد را جوابش
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 : گفت حوصله بی هومن

 . شه تموم مامان با صحبتت کردم صبر _

 سرزنشـگر  نگـاهی  کـه  هـومن  بـه  زد زل فقـط  و امـد  بنـد  زبـانش  ، شـد  بـاز  حیـرت  از ایالر صورت
 : گفت و انداختش

 ! بود گفته چیزي مامان مدتم این ؟ کفت چی دوباره _

 .نگفتیم بدي چیز.نه:  گفت و کشید نفسی

 : گفت کردنش نکاه بدون هومن

 .میشه معلوم کنم صحبت مامان با _

 : گفت ناراحت

 .میگفتم بهت میدونستی باید که بود حرفی اگه _

 : گفت عصبی هومن

 تــب میبینــی کــابوس نــاراحتی ، میزنــی گــیج ، نیســتی میــزون تــو روزه چنــد! ممنــون خیلــی _
 .ریخته بهم تورو اینقدر وقتی بدونم منم باید هست چی هر ، میکنی

 : گفت و نداختا پایین را سرش

 بود عروسش براي مادرشوهر هاي نشون و خط ، نیست خاصی چیز _

  ؟ نشونی و خط چه _
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 : گفت ناراحت

 .بربیام خودم پس از میتونم خودم هومن کن ول _

 .مشخصه:  گفت کنایه با هومن

  ؟ ام عرضه بی یعنی _

 : گفت کالفه و داد تکان سر هومن

 حــرف مــن وقتــی.نــداره وجــود تــو بــراي پــدرم و ادرمــ نشــون و خــط و صــحبت بــراي دلیلــی _
  ؟ چیه براي خونه از بیرون گذاشتن قرار دیگه ، نمیدن نشون مخالفتی میزنم

 .کرد نگاه بیرون به و داد تکیه حوصله بی!  بدهد نداشت جوابی ، نداد جوابی

 .شدند پیاده ، کردن پارك از بعد و شد مجتمعی بزرگ پارکینگ وارد هومن

 : گفت هومن ، شدند مجتمع بزرگ فضاي ردوا وقتی

 .بخر ببین میخواي چیزي لباسی اگه ، میگیره مهمونی فردا پس بابا _

  ؟ ایی مهمونی چه:  کرد زمزمه

 : گفت الود اخم هومن

 .هاشون خانواده و سهامدارا براي _
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 و کــرد جلــب را نظــرش پیراهنــی.کــرد نگــاه بیشــتري دقــت بــا هــا ویتــرین بــه و داد تکــان ســري
 و کـرد  اشـاره .زانـو  پـایین  کمـی  تـا  قـدش  و بـود  بـاز  اش یقـه  ، بـود  کمرنـگ  سبز ، ایستاد مقابلش

 : کفت

  ؟ خوبه این _

 : گفت و کرد جمع را هایش چشم هومن

 .چطوره ببین بپوش _

 بـه  و امـد  بیـرون  پـرو  اتـاق  از و نـداد  اهمیتـی  ولـی  بـود  بـاز  کمـی  اش یقه ، پوشید را لباس وقتی
 .میخواهد را باسل گفت فروشنده

 خــودش پریشــانی.نکـرد  پیگیــري ایـالر  و داشــت مالیمـی  اخــم همچنـان  هــومن ، فـردا  و شــب تـا 
 .بود کافی

 مرتــب را کــتش و بــود ایســتاده در کنــار هــومن ، شــد امــاده و پوشــید را لباســش وقتــی
 و چـون  بـی .داشـت  دوسـتش .زد عمیقـی  لبخنـد  ، دیـدنش  بـا  ایـالر  و بـود  پوشـیده  رسـمی .میکرد

 .بگیرد قرار مقابلشان که چیزي هر و بیماري احتمالی وجود با ، گیتی وجود با ، چرا

 

 حــاال و میگرفــت هــا مهمــانی ایــن از یکبــار ســالی کــورش.رســمی تقریبــا و بــود شــلوغی مهمــانی
 یـا  نوشـیدن  بـراي  میـزد  تعـارف  و میکـرد  صـحبت  مهمانـان  بـا  ، پـدرش  نزدیـک  جایی باید هومن

 از.بپرسـد  ایـالر  بـا  قـرارش  دلیـل  از و بزنـد  حـرف  گیتـی  بـا  و کنـد  پیـدا  وقتی میخواست. پذیرایی
 بـراي  را روزي دیگـر  هفتـه  داشـت  تصـمیم .نداشـت  توقـع  ایـالر  از ، بـود  دلخـور  شـان  کاري پنهان
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 چیـزي  ولـی .کنـد  مشـخص  ، کنـد  رسـمی  را رابطشـان  کـه  چیـزي  هـر  یـا  عقـد  مـورد  در صحبت
 .بود مطمئن مورد این در و میداد رنج را ایالر

ــد را هــایش چشــم ــه گردان ــالر دنبــال ب ــا.نکــرد پیــدایش ، ای  پــدرش دوســتان از یکــی رســیدن ب
 لبـاس  میـان  افتـاد  دختـرك  بـه  چشـمش  تعـارف  حـال  در ، کـرد  سـالم  و گذاشـت  جلـو  به قدمی

 و درخشـید  مـی  قرمـزش  رژ. داشـت  بـاز  و جمـع  میـان  حـالتی  ، سـرش  پشـت  کـه  موهایی و سبز
 توجــه جلــب زیــاد بــاال از امــا بــود خــوب لبــاس قــد.ســپیدش و لطیــف هــاي سرشــانه همینطــور

 کنـار  ایـالر  ، شـد  تمـام  صـحبتش  وقتـی .برگشـت  پـدرش  همکـار  سمت دوباره و کرد اخمی.میکرد
 ایـالر  سـر  بـه  را سـرش  و کـرد  تاییـد  نیمـا .میـداد  توضـیح  را چیـزي  لبخنـد  بـا  و بـود  نشسته نیما

 هـاي  شـانه  روي یشموهـا  و رفـت  عقـب  بـه  سـر .خندیـد  ایـالر  کـه  ، گفـت  چیـزي  و کـرد  نزدیک
 .لغزیدند عریان

 .میخورد را مغزش داشت لباس ، نشست مقابلش و برداشت میز روي از نوشیدنی لیوان

 خـودش  مخـتص  فقـط  زیبـایی  ایـن  لمـس  ، کنـد  نگـاهی  بلکـه  تـا  شـد  ایـالر  خیره و نوشید کمی
 .بود

 .داشت فرق بودنشان هم با از قبل با مالکیت حس این

 هـومن .شـد  ثابـت  هـومن  روي بـاالخره  کـه  نکـاهش  و کـرد  دنبـال  را انـداختنش  پـا  روي پا عصبی
 بـه  تفـاوت  بـی  بعـد  و کـرد  نگـاه  اش شـانه  بـه  گـذرا  ایـی  ثانیـه  ایالر ، کرد اشاره اش یقه به اخم با

 .داد ادامه نیما با صحبتش

 لـبش  گوشـه  لبخنـدي .کنـد  چکـار  ، کجـا  بـود  بلـد  ؟ میکـرد  قهـر  او حـاال  ، رفـت  باال هومن ابروي
 .انداختنش گیر براي فرصتی منتظر.ایستاد و نشست
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ــه از ــا پل ــه ه ــاال ک ــی ب ــت م ــا را صــحبتش ، رف ــان از یکــی ب ــا مهم ــام ه ــرد تم ــا و ک ــله ب  ، فاص
ــه و کــرد رد کنــار از را دســتش ، رســید خــودش اتــاق در مقابــل.افتــاد راه دنبــالش نامحســوس  ب

 ؟ میکنی چیکار:  گفت زده بهت ایالر.رابست در و کشیدش اتاق

 : گفت و کشید هم در ظاهري را ایشه اخم

  ؟ چیه اداها این _

 : گفت متعجب ایالر

 .همش میکنی اخم تو دوروزه اینکه مثل ؟ میگی چی ؟ کدوم _

 :  گفت و شد خیره ابروانش گره و دلخور امده جلو هاي لب به

 .ندي گوش میگم یهت چیزي یه وقتی نمیشه دلیل _

 : گفت و کرد نگاهش کمی ایالر

 . ها مهمون جلوي زشته اینجا االنم.بگی نشنیدم چیزي من _

 و داشـت  نکـه  را کمـرش  دیگـر  دسـت  بـا  ، کشـید  را دسـتش  و شـد  خـم  جلو به که رفت در سمت
ــه ــاده یق ــا روي افت ــاال را بازوه ــتاد ب ــت ، فرس ــت نتوانس ــد مقاوم ــم کن ــد خ ــانه و ش  را اش سرش

 : پرسید ارام ایالر اورد باال که را سرش.بوسید

  ؟ داري دوستم _
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 اغــوش میــان گربــه ماننــد را خــودش و کشــید نفســی ایــالر.داد تکــان ســر و زد کمرنگــی لبخنــد
 کوبیــدن.بــود مســکن بــرایش کــودکی همــان از ایــالر وجــود ، رســید ارامــش بــه.کــرد جــا هــومن
 . داشت دوستش و میکرد حس اش سینه قفسه پشت از را قلبش

 : گفت یمتمال با و داد حرکت اش مهره ستون روي را انگشتش

 ناراحــت دیگــه فقــط. خوشــگلم شــدن تمــوم ناراحتیــت روزاي. دارم برنامــه ، کــن تحمــل یکــم _
 .ایالر نباش

 را بایـد  کـه  تـاثیري  میگویـد  هرچـه  چـرا  نمیفهمیـد  و میکـرد  حـس  را بغضـش  ، داد تکان سر ایالر
 .بیا تو بعد بیرون میرم من:  گفت و کشید اهی.ندارد

 صــحبت گیتــی بــا االن همــبن بایــد شــد ســرازیر هــا پلــه از و کــرد زبــا را در ، شــد جــدا ایــالر از
 کجاسـت  مامـانم :  پرسـید  راضـیه  از ، بـود  عصـبانی .کفتـه  ایـالر  بـه  چیـزي  چـه  میپرسید و میکرد

 ؟

 .میکنن صحبت ات خاله با.جان هومن اشپزخونه:  گفت راضیه

 پــربغض صـداي  بـا  کـه  پیچیــد راهـرو  بـه  و کـرد  بـاز  را کــتش دکمـه  ، افتـاد  راه اشـپزخانه  سـمت 
 : گفت لرزان گیتی ، شد متوقف مادرش

 ...خدا بود مصیبتی چه...انگار داره عالئمشو...داره اس ام هومن میگن...نمیدونم من _

 دیــوار کنــار پــا دو روي کــه ندارنــد تــوان زانــوانش کــرد حــس بعــد.مانــد جــا همــان زده خشـکش 
 .نشست
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 مـادر  صـداي .شـود  مسـلط  خـودش  بـه  تـا  کـرد  فکـر  لحظـه  چند و گذاشت دهانش کنار را دستش
ــه و ــا میشــنید هنــوز را اش خال ــا.میگفتنــد چــه نمیشــد متوجــه ام ــرار ب ــا دو گــرفتن ق  ظریــف پ

 از کـه  چیـزي !  بـود  ایـن  پـس  ، کـرد  نگـاه  نگـرانش  چهـره  و ایـالر  به و گرفت باال را سرش مقابلش
 روي را هــایش شــمچ.بودنــد گفتــه هــم او بــه ، میــداد عــذابش و میخــورد را بیچــاره دختــر دورن

 .خوبم:  گفت میپرسید را حالش مدام که ایالر جواب در و فشرد هم

 : پرسید دوباره ایالر.شد بلند و گرفت دیوار به را دستش

  ؟ شده بد حالت _

 .نیست چیزیم من.نه.عزیزم نه:  گفت غمگین

 نشنبــود و بــودن بیمــار ؟ بــود امــده دلشــان چطــور.بوســید و گرفــت را دســتش و کشــید نفســی
 !  بودند انصاف بی.اورد می درد به را قلبش ایالر پناهی بی اما بود مهم

 روي و داد تکـان  اختیـار  بـی  را سـرش ...هـایش  کـابوس  ، ایـالر  بغـض  ، افتادنـد  راه سـالن  سمت به
ــا ســاکت ایــالر.نشســت ایــی صــندلی  را بیمــاري ایــن واقعــا.میکــرد نگــاهش فشــرده هــایی لــب ب

 میکـرد  فکـر  و بـود  ندیـده  اصـال  سـردرد  شـدت  از یکبـار  ، یدیـد م تـار  هایش چشم گاهی  ؟ داشت
 و اشـتباه  میکـرد  فکـر  هـم  بـاز .بـوده  سـردرد  همـان  و قبـل  شب الکل خوردن در روي زیاده علتش

 .خوبه حالم من:  گفت و زد لبخند ایالر به دوباره و کشید نفسی.است مسخره

 اصـال  و نکنـد  بیـداد  و داد ، نـزد  حـرف  کسـی  بـا  تـا  کـرد  کنتـرل  را خـودش  خیلـی  مهمانی اخر تا
 .بود عصبانی شان فکري بی از.برود و نکند ول

 .کند صحبت مادرش و او با میخواهد گفت کورش به ، رفتند همه وقتی
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 : گفت و نشست و امد کورش که بود نشسته هم گیتی ، پدرش کار اتاق در

 .هومن بگو _

 : گفت و کرد جمع به نگاهی

 ..ایالر از خواستگاري براي کنم مشخص میخواستم رو روز یه _

 : گفت و کرد قطع را صحبتش گیتی

 ... براي میذاشتی ایم خسته که االن اخه جان هومن _

 : گفت عصبی و اورد باال را دستش

 !  اس ام اونم.ندارم خبر خودم مریضم من شنیدم شما از امشب ولی!  میخواستم _

 ...کی من ؟ من:  گفت کنان پته تته و ندما باز دهانش گیتی ، پرید یکباره به همه رنگ

 .شنیدم ، میگفتین خاله به اشپزخونه توي:  گفت حوصله بی

 : گفت و کشید دیگري نفس هومن.انداخت پایین را سرش کورش

 بجــاي ؟ بگــین ایــالر بــه بایــد اینــه ســوالم ولــی رســیدن نتیجــه ایــن بــه کجــا از نمیــدونم مــن _
 کـه  برمیـاد  دختـر  ایـن  از چـی  گفتـین؟  ایـالر  بـه  دکتـر  و ازمـایش  بـرم  تـا  بگـین  خـودم  به اینکه

  ؟ دادید عذابش انصافی بی با اینقدر

 : گفت اهسته کورش

 ...نمیدونم! نمیدونم و شه بیشتر استرست که ندونی نشدیم مطمئن هنوز تا کردم فکر _
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 : گفت پرحرص هومن

 دلتـون  چطـوري ...یختـه ر بهـم  میکنـه  گریـه  میبینـه  کـابوس  ، بـده  حـالش  روزه چنـد  دختر این _
  ؟ کشیده هرچی براش نبوده بس ؟ اخه اومد

 : کفت ناراحت گیتی

 بهتـر  گفتـیم  میکنـه  زنـدگی  باهـات  چـون .میفهمیـد  کـه  بـاالخره  ؟ هـومن  داره اهمیتی چه اینا _
 .رو خاصت هاي حالت میفهمه

  ؟ بگین بهش دادي پیشنهاد شما پس _

ــی ــم گیت ــرد اخ ــن اره:  ک ــا االن.دادم م ــم این ــت مه ــم. نیس ــه مه ــه این ــدونیم ک ــدر ب ــه چق  جدی
 .بیماریت

 : گفت تر ارام هومن

  ؟ مثال کردید امتحانش ؟ مریضی وجود با نه یا میمونه من با بدونید که گفتید _

 کـرد  نگـاه  پـدرش  بـه  و زد پوزخنـدي  هـومن  ، کـرد  بسـته  و بـاز  را دهـانش  بـار  چند حیران گیتی
 : گفت و

 .چرا شما بابا _

 : گفت ناراحت و داد تکان سر کورش

 .میگفتم نباید...نمیکردم فکر درست که بودم کرده وحشت و بودم تو نگران اینقدر من _

 : گفت و نشست صندلی روي خسته
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 ایـالر  غیـراز  چیـزي .خوشـبختم  مـن  ببینیـد  براتـون  سـخته  اینقـدر  چـرا  نمیـدونم .  شدم خسته _
 .کنم زندگی میخوام و نمیخوام

 : گفت گیتی سکوتی از بعد

 .بگیره تصمیم و بدونه هست اونم حق باالخره جان هومن _

 : گفت و کرد نگاه مادرش به خشمگین

  ؟ میذاري قرار باهاش هم یواشکی که شدي ایالر بفکر حاال شما _

 : گفت اخم با و خورد جا گیتی

 .من دارم حق... بوده تو بخاطر اونم که بوده دوبار همون فقط نذاشتم باهاش قراري من _

 : گفت و داد تکان تاسف با را سرش شد بلند ومنه

 خـودم  بـه  نـه  یـا  باشـم  هـم  مـریض  ، اینجـا  نمیـام  مـدت  یه تا فعال.بگم بهتون چی نمیدونم من _
 .خداحافظ.میشه مربوط

 هـا  دسـت ...شـد  خـارج  سـاختمان  از و رسـید  در بـه  بلنـد  هـاي  قـدم  بـا .رفت بیرون و کرد باز را در
 ، دیــد اســتخر کنــار را ایــالر و کــرد نگــاه اطــرافش بــه بعــد.ودشــ ارام تــا کشــید صــورتش روي را

 .اب درون ، سرد هواي ان در پاهایش و بود کنارش هایش کفش

 معصـومیت  بـراي  رفـت  دلـش .زد نگرانـی  لبخنـد  و اورد بـاال  را سـرش  ایـالر  و رفـت  جلـو  قدم چند
 .  اش تنهایی براي ، نگاهش
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ــت را دســتش ــرد بلنــدش و گرف ــایش رگــزه.کشــید اغوشــش در ، ک ــت ، نمیگذاشــت تنه  هیچوق
 ، باشـد  مـرگ  اگـر  حتـی  ، باشـد  نداشـته  دوسـتش  کـه  امـد  نمی روزي هیچوقت ، نمیکرد رهایش

 .بود بیشتر دنیا همه از ماندن براي اش انگیزه.بیماري اگر حتی

 

 بـه  رو بـه  هـا  بالشـت  بـه  داده تکیـه  هـردو  ، میکردنـد  حرکـت  عریـانش  شـانه  روي هومن انگشتان
ــه میکــرد فکــر.کردنــدمی نگــاه رو  بــی مهربــانی و هــومن ســکوت ، بخششــان لــذت اغوشــی هــم ب

 گنــگ نـاراحتی  ان و تـنش  گرمـاي  ، هـا  دسـت  ، هـا  لــب میـان  بـود  شـده  تقسـیم  کـه  اش انـدازه 
 ...هایش چشم میان

 گوشـه  بـه  کـه  کـرد  نگـاه  هـومن  بـه  و خوابیـد  شـکم  بـه  ، برگردانـد  را سـرش  فنـدك  تق صداي با
 : گفت اهسته.دمیکر فکر شده خیره ایی

  ؟ شده چی االن.میفهمم چیزي از باشی ناراحت تو وقتی منم _

 : گفت دوباره و کشید باال را خودش کمی.نزد حرفی و داد بیرون را نفسش هومن

 .ناراحتی میکنم حس قلبم توي _

ــومن ــیگار ه ــب را س ــیگاري ل ــت جاس ــه و گذاش ــرفش ب ــت ط ــاال و برگش ــیدش ب ــان ، کش  می
ــا.اغوشــش ــاهش پرســان و زده یجــانه و خــورده ج ــرد نگ ــار شــد خــم هــومن. ک  را گوشــش کن

 : گفت و بوسید

 .قلبت فداي _

 .دیگه بگو:  گفت و زد لبخندي
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 : گفت که شنید و کرد حس سرش روي را اش چانه

 . گفتن تو به ناراحتم...دارم اس ام میکنن حس بابا و مامان میدونم _

 : کرد زمزمه.اورد جومه گلویش به بغض و گرفت ضربان قلبش ، زد بهتش

 !  میگفتن کی به نمیگفتن من به _

ــاري _ ــد برنمــی ازت ک ــم رو ذهنــت...اوم ــردا ، بیخــود ریخــتن به ــرم ف ــر می ــت دکت ــرم وق  میگی
 .میدم ازمایش

ــانش اب ــورت را ده ــرش و داد ق ــان را س ــومن ، داد تک ــه ه ــی را اش چان ــاال کم ــت و اورد ب  دس
 : گفت و اش گونه روي کشید

 .نکرد نگرانت _

 .فقط ترسیدم:  زد لب و شد اب پر هایش چشم

 : گفت و بوسید را شده روان اشک رد ، شدند مهربانی از پر هومن هاي رنگ طالیی

 .چیه میبنیم میدم ازمایش ؟ چی ترسِ.اشکات قربون _

 خنـدان  و رفـت  نشـانه  را گـردنش  بـار  ایـن  هـومن  هـاي  لـب .گفـت  ایی باشه و فشرد بهم را پلکش
 .باشی داشته هوامو باید...نیست خوب روحیم حال یکم ولی:  گفت

  ؟ کنم چیکار:  گفت و زد غمگینی لبخند

 : اورد فرود شانه روي را اش بوسه و چرخاند راست به را سرش هومن
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 . کن اجرا رو دوم راند _

 .شد گم هومن هاي دست و ها بوسه در هاش خنده صداي و خندید

 روزهــاي بــراي بگــذارد کنــد قــاب ، بگیــرد دســتی دو جــا همــان را اش خوشــبختی میشــد کــاش
 .مردن تا میفشرد و گلویشان روي میگذاشت دست زندگی که روزهایی...بعد

 مریضــی هــیچ نــه و اس ام نــه بــوده عصــبی حــالتی میگفــت و میــزد لبخنــدي دکتــر فــردا کــاش
 !  نشد اما ، دیگري کن خراب خانه

 فرداهـا  و شـد  هـم  فـردا  ، بزنـد  اش یشـگی هم گـاه  تکیـه  ریشـه  بـه  تیشه بود خواسته بیماري یک
ــاعت و ــاي س ــی ه ــرگردانی و حیران ــان س ــب می ــا مط ــه و ه ــا داروخان ــاري...ه ــود بیم ــالر و ب  ای

 .اغوش کدام به ، ببرد پناه خدا کدام به نمیدانست

 

 نشسـته  سرسـبز  بـالکن  روي هالـه  بـا  آریـا  یکسـالگی  تولـد  بـراي  تـدارك  فکـر  در ، بعـد  مـاه  شش
 بـالکن . میخندیدنـد  همیشـه  شـان  ناهمـاهنگی  بـه  و بـود  کاشـته  بـود  دیـده  اهگی و گل هرچه.بودند

 و بــود گریسـته  گــاهی ، بـود  زده رقــم را خاصشـان  لحظــات ، بـود  خاصــی جـاي  برایشــان همیشـه 
 .انجا بود کشانده را هایش شیطنت هومن گاهی و بود خندیده کاهی

  ؟ نظرته مد فرن چند:  گفت و کرد نگاه هاله به و راند هایش لب روي لبخندي

 : گفت و گذاشت میز روي را چاي فنجان هاله

 .بگیرم نظر در هم رو آریا باید خب ولی نفر دو که باشه من به واال _

 .میکنی لطف:  خندید ایالر
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 :  زد کمرنگی لبخند هاله

 .نفر چهل سی حدود _

  ؟ دیکه هفته شنبه پنج براي _

 : داد تکان سر هاله

 .هفته این بندازیم گفتم.مسافرت میره هفته اون شنیدم یانشا حرفاي توي راستش _

 : پرسید باحتیاط با و گفت اوهومی

  ؟ نمیاد دیگه سینا _

 نشـد  مـاه  دو.مـیگم  راسـت  مـن  کـه  شـد  ثابـت  مامـانم  بـه  ولـی .خداروشـکر  نـه :  کشـید  اهی هاله
 .منو کنه اذیت که رو طالق کاراي میده کش...دختر اون سمت برگشت

 :  گفت و فشرد ار دستش ایالر

 .میشه درست.نباش نگران _

 : گفت ناراحت هاله

 .هست من کاراي پیگیر بابا.شه عصبی نمیخوام ، نگو چیزي هومن به _

ــرش ــان را س ــد و داد تک ــومن.زد لبخن ــوب ه ــود خ ــر!  ب ــد از غی ــاي از روز چن ــه اول روزه  در ک
ـ  گذرانـده  خـوب  حـال  بـا  را روزهـا  همـه  ، بود شده بستري بیمارستان  ایـن  ، تصـورش  بـرخالف . ودب

ــش ــاه ش ــوش را م ــده خ ــد گذران ــختی روز و بودن ــتند س ــومن...نداش ــودش از ه ــتر خ ــر بیش  پیگی
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 ، مـاه  شـش  از بعـد  بـاالخره  و بـود  نکشـیده  میـان  بـه  ازدواج و عقـد  از صـحبتی  ولـی  بود درمانش
 .میشد نگران داشت

 دوسـت  ، شـوند  میرسـ  داشـت  دوسـت  دلـش  تـه  ولـی  میخندیدنـد  سـفید  ازدواج ایـن  بـه  بقیه با
ــدازد حلقــه داشــت  دخترانــه هــاي فــانتزي ایــن از... ببینــد اش شناســنامه در را هــومن اســم و بیان

 .میکرد حس را کمبودشان هروز که

 جـز  کسـی  و بـود  نـیم  و پـنج  سـاعت  ، رفـت  در سـمت  و کـرد  عـذرخواهی  هالـه  از زنـگ  صداي با
 سـالم  و شـد  وارد خسـته  هـومن  ، کـرد  بـاز  را در و کـرد  مرتـب  را موهـایش . نبـود  در پشـت  هومن
ــرد ــد و رفــت عقــب کمــی.ک ــه برگشــت ســالن ســمت ، داد را جــوابش هــومن. بســت را در بع  ک

  ؟ کو استقبالت همینطوري؟ میري کجا:  گفت گوشش کنار هومن و شد کشیده دستش

ــرش ــاال را س ــه و اورد ب ــومن گون ــید را ه ــومن ، بوس ــم ه ــرد اخ ــی:  ک ــتم خیل ــا خس ــه این  درد ب
 .نمیخوره

 روي کـه  هـایش  دسـت  ، کشـید  کـام  بـه  را هـایش  لـب  ، حرفـی  از قبـل  و شـد  خـم  صورتش روي
 !  اینجاست هاله:  گفت و کشید عقب خنده با ایالر ، کردند حرکت پایین به رو کمر

 .سالم:  شد بلند هاله صداي که کرد نگاهش شده گرد هاي چشم با هومن

 .میگفتی زودتر:  گفت خندان هومن

  ؟ دادي مهلت.پرو:  گفت و یدکوب بازویش به

 نمیتوانسـت  میخواسـت  هـم  هرچقـدر  ، کنـد  امـاده  را خـنکش  شـربت  تـا  افتاد راه اشپزخانه سمت
  ؟ میکرد معطلش چه براي ، هومن از بود دلخور کمی.نکند فکر ازدواج و خواستگاري به



یناریشدازرھش یکمن کتپ نامر   
 

633 
 

 

ــع شــب ــل کــه حــالی در ، خــواب موق  تیصــور خــواب لبــاس میگرفــت نظــر در را احتمــالی دالی
 ؟ شـود  مطمـئن  میخواسـت  ؟ بـود  شـده  خسـته .پوشـید  را پررنـگ  برجسـته  هـاي  قلـب  با کمرنگ

  ؟ بود مریضی این براي یا

 هنـوز  کـه  کـرد  نگـاه  بـالکن  داخـل  هـومن  بـه . بافـت  و زد شـانه  را موهـایش  درهـم  هـایی  اخـم  با
 هــومن ، داد تکیــه دیــوار بــه مقــابلش.میکشــید گــاهی و بگــذارد کنــار را ســیگارش بــود نتوانســته

 و برداشــت طــرفش بــه قــدم چنـد .میــزد حــرف کمتــر و میکــرد فکـر  کشــیدن ســیگار هــاي وقـت 
 روي خـودش  را هـومن  دسـت  ، بوسـید  را لـبش  کنـار  و شـد  بلنـد  پنجـه  روي.اورد پـایین  را سیگار

ــا و گذاشــت کمــرش ــدان درون و کشــید بیــرون اش پنجــه از را ســیگار دیکــر دســت ب  خــالی گل
 .انداخت

 : گفت حال همان در و کرد ایالر کمر بند را دیگرش دست و رفت باال هومن لب گوشه

  ؟ گرفتی یاد کجا از رو حرکات این _

 : گفت انگشتانش با بازي حال در

 .سیگاره ترك متدهاي از _

 قــول بــري پــیش اینطــوري ، خوبــه:  گفــت و کـرد  نــزدیکش خــودش بــه بیشــتر و خندیــد هـومن 
 .کنار بذارم میدم

ــدي ــرش و زد لبخن ــینه روي را س ــومن س ــت ه ــاتی.گذاش ــکوت در را لحظ ــپري س ــد س ــا کردن  ت
 ...هومن:  گفت و اورد باال رر سرش و زد دریا به را دلش باالخره
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 جــایی هیچوقــت مــن...کــه میــدونی:  گفــت و فشــرد بهــم را هــایش لــب ، کــرد نکــاهش هــومن
 .نمیرم

  ؟ بري بوده قرار مگه:  کرد اخم هومن

ــه:  گفــت کالفــه ــدون میخــوام...ن ــدازه رو هــیچکس یب ــو ان ــدارم دوســت ت ــر مــن کــه...ن ــو از غی  ت
 .ندارم سرنوشتی

 عمیــق کــه هــایی چشــم.شــد خیــره هــومن طالیــی هــاي چشــم بــه و فرســتاد بیــرون را نفســش
 .میداد نشان را درگیرش ذهن که هایی اخم و همیشگی مهربانی با ، میکردند نگاهش

ــا هــومن را شــان چشــمی ارتبــاط بــاالخره  حرفــی ، خوابیــدن وقــت تــا و کــرد تمــام بوســیدنش ب
 .خوابیدند و گرفت اغوشش در تنگ.نزد

 !نمیدانست را سکوتش معنی اما ، فهمیده را منظورش هومن میدانست

 : گفت و فشرد را بینی تیغه انگشت دو با

 قـرار  دارم مشـکلو  ایـن  فهمیـدم  وقتـی ...نمیکـردم  غلطـی  همچـین  نـه  مگـه  مریضـم  نمیدونستم _
 ...چیزي همچین یا خواستگاري قرار براي...کنم صحبت بابا با فرداش بود

 : گفت و جلو به شد خم شایان ، کشید نفسی کالفه

 اینـده  حیـف  ولـی  بـودیم  هـم  بـا  مـدت  ایـن  بگـی  بـري  مـثال  ؟ میگی چی داري میدونی خودت _
  ؟ خداحافظ ، من با تو
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 اصــل در  ، دارم یــاجاحت ایــالر بــه خــودمم االن مــن.کــنم اینکــارو نمیخــوام نــه:  کــرد اخــم هــومن
 ضــعف انگــار بــدنم کــه ام،وقتــایی خســته کــه روزایــی...تمــام.نیــارم دوام...نباشــه اون میکــنم فکــر
 .نمیشه اون بدون...بشم سرپا میکنم سعی میشه نگران میبینم وقتی...میلرزه و داره

 : گفت و زد لبخندي شایان

  ؟ میکنی سختش چرا پس خوب _

 : گفت نگران

 .بیاد کنار نتونه افتاد برام فاقیات اگه میترسم _

 : گفت و کرد دوستش ترین صمیمی به غمگین شایان

ــوي االن _ ــه اون ت ــتی مرحل ــه نیس ــونی راحــت ک ــانعش بت ــی ق ــه کن ــن ، نمون ــر ای ــک دخت  نزدی
 چـه  اجتمـاعی  نظـر  از چـه  ، کنـه  زنـدگی  نمیتونـه  تـو  از بعـد  علنـا  ، کـرده  زنـدکی  باهـات  یکسال
 تحــت بیمــاریتم خداروشــکر.میکنــی تــو کــه فکراییــه ایــن از تــر قــوي بنظــرم ضــمن در...روحــی
 .کن استفاده هات فرصت از.هومن نده کشش...کنترله

ــد ســکوتی در ــه چن ــی دقیق ــه هــومن  ، ای ــایان هــاي حــرف ب ــر ش ــرد فک  میدانســت ، اصــل در.ک
 حـس  را تردیـدش  ، هـا  روز ایـن  ایـالر .داشـت  تاییـد  یـک  یـه  نیـاز  ففـط  شاید ، چیست تصمیمش

 شــجاعت از را عشــق ایــن ، نمیکــرد ریســک ، شــجاعش دختــرك.میــزد را حــرفش کــه بــود کــرده
 بــود ایــالر ، حقیقــت در انگــار کــه طــوري...او عشــق از را هــایش روز ایــن شــجاعت و داشــت ایــالر

 .کشید می دوش به را او مسئولیت که
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ــاد ، کشــید نفســی ــد را قلــبش ایــی حشــره نــیش مثــل ،  اش بیمــاري ی  بــدي ناامیــدي و میگزی
 تشـکیل  ایـی  زنـدگی  اگـر  ، میکـرد  حـس  خـودش  در قـدرت  عـدم  یـک .میـزد  چنبره ذهنش وير

ــر نبــودد، روزي و میــداد ــاده از اگ ــن ، میشــد کارافت ــج ای ــدریجی رن ــه را ت ــالر ب ــرده تحمیــل ای  ک
 ...بود

 :  گفت ارام شایان. اورد باال را سرش اش شانه روي شایان دست

 .هومن بزنم حرف باهات موضوعی یه مورد در میخواستم _

 شـده  چـی  بگـو :  پرسـید  ،  اسـت  بیقـرار  شـایان  کـرد  حـس  متعجـب  و کـرد  نگاهش پرسان هومن
  ؟

 : گفت و فشرد بهم را هایش چشم ، کشید نفسی شایان

 میخـوام ...مـن ...بـازم  شـه  دیـر  میترسـم ...ولـی  نباشـه  مناسـبی  فرصـت  االن شاید میدونم راستش _
 .کنم بیشتر ارتباطمو هاله با

 البتـه  نـه  و بشناسـد  دیگـري  هالـه  شـاید  ، کـرد  انـالیز  را هالـه  اسـم  ذهـنش  و شایان به ماند خیره
  ؟ ما ي هاله:  پرسید خفه صدایی با! نبود دیگري هاله اما.خواهرش

 دسـت  از ، نگرانـی  و غیـرت  ،  امـد  سـراغش  بـه  نـاجور  حـس  چنـد  همزمـان . داد تکـان  سر شایان
 ! هاله خود و شایان با اش دوستی دادن

 .نگرفته طالق هنوز:  گفت هاهست

 . سینا با تقریبا یکساله نیست ارتباط در اما.میدونم:  داد تکان سر شایان
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 :  گفت و داد تکان را خشکش دهان

  ارتباطی؟ در...االن یعنی کنی بیشتر ارتباطتو _

 .بگم تو به قبلش خواستم...نمیدونه حتی هاله!  نه:  گفت سریع شایان

 مطلقــه ایــن از بعــد هالــه امــا ، نبــود مشــکلی شــاید.رفــت راه قــدم چنــد و شــد بلنــد اختیــار بــی
 .بخورد ضربع باز و شود بازیچه ، اول روز از نمیشد. میکرد فرق قضیه و میشد

 :  گفت تند و کرد اخم

 . سیناست درگیر هنوز که االن _

 :  گفت مطمئن شایان

 بعـش  میخواسـتم  رفتـنم  از لقبـ  مـن ...بگـم  چطـور  هـومن ...بـدم  دسـت  از فرصـتمو  نمیتونم من _
 نگــع دســت دوســتیمون بخــاطر هــم دوران اون... چطــور نمیــدونم کــرد ازدواج ســینا بــا ولــی بگــم

 .کنم دیر بازم نمیخوام االن!  شد این ولی داشتم

 : گفت مبهوت و برد ماتش هومن

  ؟ سال اینهمه ؟ نمیدونست هم موقع اون _

 میخـوام  ولـی  میگـه  چـی  نمیـدونم  االنـم ...رشرفتـا  از نکـردم  حـس  هـم  چیـزي  ، نمیدونست نه _
 .بگم
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 چطــور.بـود  کـرده  فرامـوش  را ایـالر  و خـودش  موضــوع اصـال  ، کشـید  صـورتش  بـه  دسـتی  هـومن 
 ســینا بــا ازدواج بــا مخــالفتی هــم هالــه و بــود رفتــه دلیــل بــی شــایان میدانســت ؟ بــود نفهمیــده

 .بود نکرده حس هم را رغبتش هیچوقت گرچه ، نداشت

 :  کفت و شکست را سکوت باالخره

 ! بخوره ضربه نمیتونه بازم هاله...ولی ندارم مشکلی...من.میدونید خودتون _

 .نمیخوره:  گفت و زد لبخندي اما شایان.گفت امیز هشدار را اخر جمله

 بلنـد  تلفـتش  دادن جـواب  بـراي  شـایان  وقتـی .شـوکه  و بـود  متعجـب  هنـوز  ، داد تکـان  سر هومن
ــتند برگشــتنی ، هــا فرصــت.میگویــد راســت کــرد فکــر ،  شــد  تــاخیر بــراي زمــانی ، نیس

  ؟ میکرد صبر چرا ،  باشند تر خوشبخت میشد وقتی.نداشت

 بــار را زیبــا حلقــه.کــرد بــازش و اورد بیــرون را رنــگ زرشــکی کوچــک جعبــه کــیفش از شــد خــم
 شـنیدن  از قبـل  هفتـه  یـک  درسـت  ، مـاه  شـش  ایـن  در شـاید  بـار  هـزارمین  براي ، کرد نگاه دیگر
 را ایـالر  بـه  دادنـش  انگیـزه  دیگـر  اختیـار  بـی  شـدن  مطمـئن  از بعـد  و بود خریده اش بیماري خبر

ــت ــا.نداش ــت ، حــاال ام ــتان در را ان میخواس ــف انگش ــرکش ظری ــد دخت ــد میخواســت ، ببین  لبخن
 ایـن  دیـدن  و میشـد  خودخـواه  بایـد !  داشـت  کمـی  فرصـت  شـاید  ، کنـد  شکار را زیبایش هاي لب

 .میداد هدیه ، طوالنی رنج این تحمل براي خودش به را لحظات

 بارهـا  ، پـذیرایی  بـراي  کمـک  حـال  در ، بـود  کشـیده  جـا  همـه  بـه  هـومن  دنبال به را هایش چشم
 .بود شده ارام خوبش حال دیدن با بار هر و بیابد را هومن تا بود گردانده را سرش
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 بـا  اریـا  دادن اشـتی  در سـعی  کـه  کـرد  نگـاه  هالـه  بـه  پفـک  و چیپس هاي ظرف کردن پر حال در
 بنظـرش .شـایان  بـازوان  میـان  اریـا  و بـود  هالـه  اغـوش  در پسـرك  ، بـود  هـایش  دوست از یکی پسر

ــایان ــر ش ــه تغیی ــود داده روی ــن و ب ــا ای ــتر روزه ــا بیش ــه ب ــرف هال ــزد ح ــتر و می ــاهش بیش  نگ
 را هـا  ظـرف  تـا  برگشـت  و زد لبخنـدي  ، باشـد  متوجـه  بیشـتر  تـا  میـداد  تـذکر  هاله به باید.میکرد

 نـوع  ، زد لبخنـد  میکردنـد  برانـدازش  اخـم  بـا  جدیـدا  کـه  هـایش  دخترعمـه  بـه .گذاشـت  یزم روي
ــدگی ــان زن ــراي ش ــیچکس ب ــل ه ــود درك قاب ــراي ، نب ــودش ب ــم خ ــزي.ه ــم چی ــود ک ــن ب  ای

 جـور  و جمـع  را اش مهمـانی  بـود  نتوانسـته  هالـه  ، دیـد  سـالن  بـاالي  صـندلی  روي را گیتـی .میان
 گیتـی  خـود ...بودنـد  شـده  ردیـف  مهمانـان  لیسـت  دبـو  فهمیـده  گیتـی  اینکـه  محـض  بـه  بگیرد تر

 از را ایـالر  بـه  خشـمش  انگـار  ، هـومن  بـراي  اش تـابی  بـی .داشـت  روحیـه  تجدیـد  یـک  به نیاز هم
 بارهـا  را قـدرانی  ولـی  بـود  محبـت  بـی  هـایش  چشـم  و سـرد  لبخنـدش  هـم  هنـوز .بـود  بـرده  بین

 .بود کافی ایالر براي همین و بود داده نشان

 گفـت  و گرفـت  قـرار  کنـارش  نیمـا  کـه  نشسـت  صـندلی  روي ، هـایش  کفـش  بلند پاشنه از خسته
: 

  ؟ چرا نشستی _

 .رقصیدم کافی اندازه به من:  گفت خسته

 .ببینم پاشو.  نرقصیدي نه:  گفت لودگی با نیما

 .ام خسته واقعا نکن اذیتم:  گفت حوصله بی

 : گفت گوشش کنار نیما
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 .ایی خسته بگم داره کارت اتاقش توي هومن پس _

  ؟ هومن:  گفت و کشید عقب را سرش

 خـودش  اتـاق  بـاال ...خـب  بگـو  زودتـر :  گفـت  و شـد  بلنـد  و کـرد  جمع را پاهایش.داد تکان سر نیما
 ؟

 اینکـه  ولـی  میکـرد  اینکارهـا  از هـومن  گـاهی .افتـاد  راه هـا  پلـه  سـمت  بـه  ایالر و داد تکان سر نیما
 نگـاهش  بـودنش  خـالی  بـا  و کـرد  بـاز  را اتـاق  در فکـر  حـال  در...بمانـد  بـاال  خودش و بگوید نیما به
 .افتاد بالکن باز در به

 بعــد و افتــاد روشــن پراکنــده هــاي وارمــر بــه نگــاهش ، زد کنــار را پــرده و افتــاد راه ســمتش بــه
 .اش عالقه مورد مرد دستان در گل ایی دسته

 و انمهربــ نگـاه  افتـاد  سـمت  یـک  بـه  مرتـب  موهــاي ان بـا  هـومن  بـه  و امدنـد  بـاال  هـایش  چشـم 
 چـه ...رمانتیـک  چقـدر  واي:  گفـت  و شـدند  بـاز  خنـده  بـه  هـایش  لـب  اختیـار  بی.کمرنگش لبخند

  منن؟ مال ، ها گل قشنگن

 .اره:  گفت و کشید را ،دستش کرد ارامی خنده هومن

ــه داد تکیــه  و شــد بلنــد اش گوشــی از اهنگــی ،صــداي رفــت کمــرش پشــت هــومن دســت  او، ب
 : گفت و دکشی سفید رزهاي روي را انگشتانش

  ؟ مناسبت چه به _

 مناســب بــه:  گفــت و کــرد حلقــه کمــرش دور را هــایش دســت و داد دســتش را هــا گــل هــومن
 .داشتنت دوست
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  ؟ سالگردشه چندمین:  گفت و انداخت پایین را سرش و درامد غلیان به احساساتش

 زیــادي رفــايح...ایــالر...امشــب یــا ، امــروز شــبیه روز یــه.نمیــدونم:  گفــت و کشــید نفســی هــومن
 همیشــه میخــوام.بشــی جــدا ازم نمیخــوام ، خودخــواهم خیلــی مــن کــه اینــه اش خالصــه.هســت
 .بمونی

 !  میمونم:  گفت مکث بی و اورد باال را سرش

 :  گفت و زد کنار را گوشش کنار موهاي هومن

 ...میدونی منو شرایط _

 . خودم میدونم.نگو:  پرید حرفش میان ایالر

ــومن ــاره ه ــب دوب ــدونم : زد ل ــی می ــافیه ب ــارخودم انص ــت کن ــا ، دارم نگه ــوام ام ــارو میخ  اینک
 .دارم احتیاج بهت.بکنم

 .دارم احتیاج بهت منم:  گفت و زد حلقه هایش چشم در اشک

 . خوبه:  زد لبخند هومن

 گریـه  میـان  حلقـه  دیـدن  بـا .اورد بیـرون  را مخملـی  جعبـه  و کـرد  جیـبش  درون را دسـتش  بعد و
 را هـایش  دسـت .کـرد  گـرمش  ، انگشـتش  روي فلـز  سـردي  و بـرد  جلـو  را دسـتش  ، افتاد خنده به

 فکـر  ، بوسـیدند  ارامـش  بـا  و چسـبید  بهـم  هایشـان  لـب .بوسـیدنش  و کـرد  حلقه هومن گردن دور
 ...را زندگی زیباترین ، ساخته برایش هومن هم باز را ها لحظه زیباترین کرد
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ــل در و شــد جــدا انسرشــ ، شــدند سســت هــومن هــاي دســت ، بهتشــان نهایــت در بعــد و  مقاب
ــمان ــت چش ــا ، اش زده وحش ــقوط پاه ــد س ــومن.کردن ــین روي ، ه ــت زم ــم و نشس ــایش چش  ه

 .افتاد هم روي

 

 ...مبارکه:  گفت بلند نیما ، رسید ها پله لبه به خیسش صورت با وقتی

 و برونـد  بـاال  هـا  پلـه  از همـه  تـا  کشـید  طـول  دقـایقی .شـد  خـاموش  ایالر چهره دیدن با صدایش و
 .بزنند زنگ بوالنسام به

 گریـه  انقـدر .میشـد  رو بـه  رو انهـا  حقیقـت  بـا  بایـد  شـاید  کـه  روزهـایی  بیشـتر  و بـود  بیماري عود
 کـورش  حـاال  و بـود  خـورده  بهـم  مهمـانی  ، نداشـتند  بـودن  بـاز  تـوان  هـایش  چشم که ، بود کرده

 بـا  و بـوده  بیمـاري  عـود  اینکـه .میدادنـد  گـوش  دکتـر  هـاي  حـرف  به بودند نشسته کنارش گیتی و
 کـم  روز یـک  شـاید  ، بیایـد  پـیش  اتفاقهـا  مـدل  ایـن  از اسـت  ممکـن  که ، میشود بهتر تراپی پالس
 بــود گفتــه دکتــر بــه هــومن انگــار بیشــتر...باشــد داشــته شــدیدتري حملــه شــاید یــا و شــود بینــا

 .کرد پاك را هایش اشک و فشرد بهم را هایش چشم ، برایش کند تشریح را بعدي روزهاي

 ؟ بالکن تو داشت باهات چکاري:  پرسید گیتی ، امدند بیرون اقات در از وقتی

 نکـاه  گیتـی .بـود  چرخیـده  و بـود  گشـاد  بـرایش  داد، نشـان  را شـده  کـج  انگشتر و اورد باال را دست
 هــومن بایــد.کــرد نــزدیکش خــودش بـه  و گذاشــت ایــالر شــانه دور را دســتش و گرفــت انگشـتر  از

ــد تخــت روي اینطــور ــا میخوابی ــی ت ــد درکــش گیت ــا ، کن ــول را عشــقش ت ــد قب ــد ؟ کن ــن بای  ای
  ؟ نمیماند برایش ، او جز کسی میفهمید تا پسرش جان بر میزد چنبره بیماري

 .میکرد جمع را نیرو باید.  ماند جا همان و نزد پسش ، اغوش این به داشت نیاز اما
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 هـاي  لـب  و چرخیـد  سـرش .  بـود  ایسـتاده  بیمارسـتان  پنجـره  کنـار  هـومن  ، کـرد  بـاز  را در وقتی
  ؟ اومدي:  گفت و شد باز لبخند به رنگش بی

 همـین  قامـت  بـه  و نشسـت  تخـت  لبـه .برداشـت  قـدم  جلـو  بـه  و داد تکـان  سـر  ، بسـت  را در ایالر
 .بود نشده خم هنوز که ، کرد نگاه اش زندگی مرد یک

ــود زده لبخنــدي ، بشــود رد خیابــان از میخواســت مــادرش کــه اورد بیــاد را روز ان ــو گفتــه و ب  دب
ــا ــار همانج ــومن کن ــد ه ــرجیح ، بمان ــداد ت ــویر اخــرین می ــادرش از تص ــان م ــد هم ــد لبخن  و باش

 ...هومن کنار ماندن براي تاکییدش

 بلنـد  را دارش حلقـه  دسـت  هـومن .  کـرد  نگـاه  خـودش  کنـار  هـومن  بـه  ، شد جا جابه کمی تخت
 : گفت و گذاشت خودش پاي روي و کرد

 .بشی درگیرش نمیخواستم که چیزي اون اینه _

 : گفت و کرد نگاه پیوستشان بهم هاي دست به

 .درگیریه این روند جز اتفاقها این.توام درگیر وقته خیلی من _

 : گفت ارام و رفت نشانه را هایش چشم هومن

 .کنی انتخاب رو زندگی این نیستی مجبور _

 : گفت اش داشتنی دوست هاي عسلی به خیره

 .مجبورم _
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ــه هــومن هــاي لــب ــاال ب  هــومن شــانه روي را ســرش و کــرد نزدیــک را خــودش ، شــد هکشــید ب
 و بــاال و هیجـان  حـس  ان ، افتـاد  مـو  هـاي  بوسـیدن  اولـین  یـاد  ، شـد  بوسـیده  موهـایش .گذاشـت 

 قلـبش  بـه  کـه  راحتـی  و سـادگی  بـه  ، داشـت  دوسـتش .میکـرد  حـس  هنـوز  را قلبش پریدن پایین
 داشـت  ارامـش  بـار  اولـین  يبـرا  ، نشـدند  اب پـر  بـار  ایـن  هـایش  چشم.داشت دوستش بود نشسته

 .بدهد انجام است قرار چکاري و میخواهد چه میدانست ، دارد تعلق کجا به میدانست ،

 زمزمــه و پیچیــد کمــرش دور هــومن هــاي دســت ، بوســید را هــومن گــردن و اورد بــاال را ســرش
 : کرد

 رو تـو  وقتـی ...بـودن  عمـو  زن و عمـو  دراصـل  کردنـد  خوشـبخت  رو مـن  کـه  هـایی  ادم کنم فکر _
 .سپردن من به

 .  داد تکان را سرش و زد لبخندي بودنشان فکر هم از

 ، بـرود  دنیـا  از هـومن  از زودتـر  روزي خـودش  شـاید  کـرد  فکـر  ، داشـت  ادامـه  حـال  هر به زندگی
 احساسشــان کــه کیفیتــی امــا ، کننــد زنــدگی عـادي  مــردم از بیشــتري هــاي ســال بتواننــد شـاید 

 میخواســت ، دیگــر باشــد خوشــحال میخواســت ؟ شــدبا داشــته میتوانســت کســی چــه را داشــت
 هایشــان دســت فقــط ، هیچکــدام ، اصـال  یــا.شــود خوشــبخت و باشـد  داشــته بچــه ، شــود عـروس 

 فقـط  کـه  هـاي  لـب  و بپیچـد  تـنش  در کـه  عطـري  ، سـر  روي ایـی  بوسـه  و گرفتند می را هم که
 و هـا  دیـن  کـل  ، ادمهـا  کـل  ، دنیـا  کـل  داشـتند  اهمیتـی  چـه  ، ببوسـند  داشـتنش  دوست نیت به

 ؟ داشتند که ازدواجی سیاهی و سپیدي و فتواها
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 داشـت  نمـک  شـبیه  جنسـی  بنظـرش  امـا  ، بـود   پتـک  گرچـه  ، بـود  کوبیـده  سرش بر روزگار انچه
 کشــیدن از بعــد میگذاشــت و میشســت را هــایش زخــم ، میکــرد درمــان ولــی میســوزاند گــاهی ،

 . بایستد بتواند ، رنجش

 ...گرفت اش خنده بیمارستان تخت روي تنش و صورت بر هومن هاي بوسه از

 و میبوسـیدند  هنـوز  کـه  البـد  بودنـد  دیوانـه   ، تـنش  بـر  نمـک  مشـتی  ، بـود  سـرش  بـر  پتک یک 
 ! میخندیدند
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