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 در خانه؟ ای ركیدر س کند؟یم یچه فرق

 .که خون باشد، خنده ات که تلخ باشد دلت

 ! یدلقک کیهم  تو

**** 

چندلحظه به ! گرفت دهیهوا رو نشون م شیکه گرگ و م کمیاتاق کوچ ةنگاهمو از پنجر لمیآالرم موبا يصدا

باز من، انگار  شهیهم يو چشمها یگوش نیزنگ زدن ا... شمیم رهیخ شهیکه روشن و خاموش م میصفحه گوش

رو قطع  یآالرم گوش دلحظهباألخره بعد از چن! ست »شهیهم«داستان  نیا يتکرار شهیهم يها ياز تراژد یکی

 ...کنهیم ییخودنما شتریصبح ب ةدیحاال سپ...شمیم رهیو دوباره به پنجره خ کنمیم

به  يازیچه ن گهید کنمیکه خودم تمام شبهارو با نگاه کردن به پنجره سحر م یوقت  فهمم،یخودم هم نم اصال

حجم سرد آب  یحت...رمیم یبهداشت سیو به سمت سرو شمیدشک گرم و نرمم بلند م يآالرم هست؟ از رو

 مهمه؟! ستیمهم ن یول ره،یرو از چهرم بگ یخستگ نهمهیا تونهیپوست تبدارم هم نم يرو

افکار  یرالو دستام تو  رسوننیبه اسم آشپزخونه م یکیکوچ يروال هرروز صبح،  پاهام خودشونو به فضا طبق

شده  يکه مدتهاست عطر خوش چا يخود ينه برا...خودم ينه برا! کننیدم م يسر و تهم خودمختار چا یب

که تنفرش از من حرف  يموجود يبرا... نمیچیم زیبخاطر اون م... کنمیاون دم م يبرا...خاطراتش یزخم عفون

 یب یابهام و معادالت چندمجهول نهمهیبا ا دونمیکه خودم هم نم یِنگاهشه و تنها پاسخ نگاه من حس ةهرروز

به خودم ...زده شمیبه ر شهیحس که ت نیهم يبه پا دمیدوست داشتن و جون م ذارمیجواب بازهم اسمشو م

مرام  ایدن هیو  میقد يها یفارس لمیف ينکارات نه حال و هوایا... آدما رو يِباز صریق ریبه خودت نگ گمیم

حس متعفنِ  هیکارات فقط از منجالب  نیا! فرشته بودن واسه تو داره يعطر و بونامرده،  نه  هیگذاشتن واسه 

دروغ تو  نهمهیکه ا یو لزج اهیس ةماد ای یعشق بهشت هیخاطره و  ایدن هیبه  رسهیسرش م یدونیکه خودتم نم

 يندار نهمهیتو داشتن ا... اشکال نداره،  بذار آخرش یول... کنهیم یو داره با تنفر تاروپودتو متالش ختهیجونت ر

مرهم طلب  سوزونهیزخماش رو تنمو م يکه هنوزم جا یهام و از خنجر به دست ییدل خوش کنم به مسبب تنها

 مهمه؟! ستیمهم ن... ولش کن زاره؟یداره که اون ازم ب يرادیحاال چه ا! کنم

بزرگ  ةحفر ادی بیرو که منو عج یبازهم همون رنگ مشک! سمیمیوا کمیکمد کوچ يو روبه رو نمیچیرو م زیم

کننده ست  رهیرنگ روشن و به قول دوستم خ هیلباسامو با  لمیو بازهم برخالف م دمیم حیترج ندازهیم نمیتو س

رو  لغزهینگام م... کنمیمکث م رروزاز ه شتریچندلحظه ب نهیآ يروبه رو! حفظ ظاهر يفقط برا نمیا! کنمیم
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سه نقطه  شیام که انتها ییاز آن جمله ها! شده شرح حالم بیوقته عج یلیکه خ یقرمز رنگ ۀهمون نوشت

 !کن رمیتفس یخواهیحال هرطور م... خواهدیم

.... زیر ایدرشت باشه ! مهمه؟ دو تا چشم دارم.... الغر ایتپل باشه ! صورت دارم هی! ندازمیبه خودم م ینگاه کل هی

 ای... یآب ایباشه  یداره؟ مشک یفرق یبادوم ياز چشما لیتمث هیمثل  ایباشه  ياتورینیم يچشمها هیمهمه؟ شب

 داره؟ يریتأث هستم "من"که  یتو درصد خلوص من! حالت یو ب يقهوه ا دمیشا

شصت  هیشب يزیچ هی ایباشه  یحاال کوچولو و فندق! ینیب گنیدماغ هم دارم، که به قول دوستم بهش م هی

و  کیبار یۀال هیهم دارم که دورش  "دهان"همون  ایدهن  هی کنه؟یم جادیا یفاوتتو عمق لبخندام ت... ماغ

  ،یو نامرئ کیبار ایباشه  رجستهلبا بزرگ و ب نیحاال ا! لب گنیو گاهاً قرمز رنگ هم هست که بهش م یصورت

 کنه؟یهم م یکمک  شه،یساکت و خفه م یبه سخت یکه داره تو همون نواح یبه کنترل بغض

تو احواالتم داشته  يریتأث شیو بلند یکوتاه ایبودنش  یهم دارم که فکر نکنم چاق و بارب یاندام هی

 گنیم یپس چ! کنمینم دایپ يا یابزار کمک چیه کنمیبه خودم نگاه م نهیآ نیچرا هربار که تو ا دونمینم...باشه

نقره اندود  ۀشیش نیبهتره از ا! نه ستم؟یکه من قادر به شناختنش ن ننیبیچهره ها م نیتو ا یآدما؟ اونا چ نیا

 ...رمیجز اتالف عمر نداره فاصله بگ یچیگول زننده که برام ه

! شناسمیبا خودم م ییایاز رو يریجلوگ يمنزجر و پرحرصشو برا ينفسا يصدا...دارهیب دونمیدم اتاقش،  م رمیم

 کنهیم يریجلوگ يزیچ هیتو عمق قلبم  ییجا هی...مونهیم رهیدستگ يدستم رو! نهیمنو بب خوادیدلش نم دونمیم

... رو نداره يدیو ناام ياعتماد یب نهمهیو گرفتش طاقت ا کیکه حجم کوچ ییجا هی... شدنم کیاز رفتن و نزد

دستم از ... خنده هاش قبله گاهم بود يروز هیکه  یکس دنید يبرا شمیدو دل م... کنمیشک م... کنمیمکث م

و ... رمیچند قدم عقب م... یدودل نیا يبرا شمیاز خودم متنفر م... زمیریتو خودم فرو م... خورهیسر م رهیرو دستگ

!  مثل هرروز... مونهیو اون در بسته م رمیبازهم من م! مثل هرروز... مونهیم رهینگاهم هنوز هم به اون در خ

اشکال : کنمیخودم نجوا مبا ! مثل هرروز... دهیشدن نم کدلیساعت بهم وقت  يعقربه ها یهنوزم دودلم ول

خودم بهونه  يبرا ؟يا کارهیپس تو چ: زنمیبه خودم طعنه م... و مراقبشه ادیم يمنکه سرکارم خانوم جواد! نداره

 !نهیمنو بب خوادیاونم نم: ارمیم

روحم ... غرورم زخم خورده یقراره ول یدلم ب... بازمیبا خودم م يبازهم مثل هرروز خودم تو باز... فتهیم مقبول

 !اعتماده یعقلم ب یمحبتشه ول ۀتشن
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نفرتش  نیانقدر از ا یگاه! رمیم ستیاز خونه دور ن یلیکه خ یآر ت یب ستگاهیو به سمت ا رونیب زنمیخونه م از

چرا اون ازم متنفره؟  گهیآخه د: پرسمیلب م ریکه ز کنهیم ینیو کوه سوال رو دوشم سنگ شمیشک م ةدچار خور

مهم «...کوتاه ۀجمل هیباشه؟و جواب بازهم  هکه اونم منو دوست داشت شهیچرا نم ره؟یگیچرا فاصله م گهیاون د

 نباریچرا ا... کنمیمکث م یکم» مهمه؟ ست،ینداره مهم ن یحس نیاون چن نکهیکه من اونو دوست دارم، ا نهیا

 "ستینه مهم ن ": بزنم ادیتو دلم فر تیبا قطع تونمینم

لبخند ژکوند بهم  هیبخشمون،  از دور با  ریمد  ،یخانوم محب. رسمیساعت به شرکت م کیبعد از  باألخره

تو  زهیریبد م يو تمام حسها شهیمنقبض م کیستریحالت ه هیدوبارش با  دنیتمام عضالتم از د. شهیم کینزد

 !تلخ یم ولگر يخندلب! پاشمیلبخند گرم که به روش م هی شهیحس ها م نیتمام ا ۀجیوجودم و نت

 !ریصبح بخ... یسالم خانوم محب -

 یب! کارتون دارن سیرئ يآقا: گهیطعنه داره م يبو بیکه عج یو با چشمک شهیتر م ضیمغرضانش عر لبخند

 يو به تابلو کنمیم ستیدر اتاق ا يروبه رو.رمیگیم شیسوم رو در پ ۀو راه طبق رمیحرف به سمت پله ها م

 !تیریواحد مد: ندازمیگذرا م یرنگ نگاه ییطال

به اون  کنمیم یسع یمصنوع يبا لبخند  فهمم،یاز کلماتش نم یچیه کهیفرجاد؛ درحال يآقا يبه لبها رهیخ

 دونمیم! باشم یفعال يرویچه ن تونمیهستم و م ینگاه لجباز و سرسخت هم نشون بدم که من چه کارمند خوب

من براش نامطلوب  ةریخ نگاهکه  ادیبه نظر نم یول کنمینگاهش م رهیکه من فقط دارم خ فهمهیاونم خوب م

حباب مانند  يایتو دن! بدم صیرو تشخ زیچ چیه تونمینم رهینگاه خ نیکه من با ا دونهیچون اونم م دیشا... باشه

که  یآدم نیزل زدن به حرکت لبهاش هم بفهمم ا نیبا هم تونمیگنگ و نامفهومه که نم زیمن انقدر همه چ

ساعته اونم تو  مینشست ن نیتمام ا یعنی خواد؟یازم م یچ نشسته تیریبزرگ مد یصندل يومن ر يروبه رو

 هیحتما ! کار ترجمه اس؟ نه يبرا دیجد ةپروند يسر هی حِیو توض يواگذار يفقط برا يکار میزمان شروع تا

 مبهتره بگ دمیشا ای... پسر جوون هی! نه... مرد هی... شمیم رهیدوباره به فرجاد خ ؟یچ یول... هم هست گهید زیچ

 !دونمینم - ه؟یچشماش چجور! آقازاده هی

 خوشگله؟ -

 !خوشگله یلیخ گنیبچه ها م یول! دونمینم -

 ه؟یخب حداقل بگو چه رنگ -
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 دگاهیآدم از د هی يایدن دنید يبرا يا چهیتو،  تو اون چشمها که در ه؟یچه رنگ یچ یعنیاصال !  فهممینم -

که از  یآخه تو تا وقت د؟ید یاطراف رو چه رنگ شهیتو نگاه اون م دونمیمن چه م ؟يگردیم یخودشه،  دنبال چ

اون  يایمن از کجا بدونم دن ه؟یچه شکل نزاون ل ۀچیاز در ایدن یبفهم يخوایم يچطور ،ینگاه نکن نیلنز دورب

که من فکر  يزیچ! و آرومه یآب دمیشا! طنتیو ش جانیقرمزِ و پر از ه دمیشا.... دیسف دیشا ه؟یچه رنگ

که  یتو خال ةدرست مثل همون حفر...یِخودمه که انگار تو عمقش مشک يبدونم رنگ چشما "دیشا"کنمیم

 نیو از ا کشهیچاله تمام کنش ها و واکنش هامو به قعر خودش م اهیس هیشده و مثل  يقلبم حفار یحوال ییجا

چهرم  ۀنیکه رو پس زم يا یشگیو بک گراند هم ینیماش يجز عکس العملها مونهینم يزیچ دهیکالبد رنگ پر

در واقع ... ارائه بدم یکنم و رنگ خاص یبررس شیبرون يها هیتو ال تونمیچشمهارو نم نیهم یول... شده رهیذخ

 !دقت نکردم تاحاال

 یشکل هشت هیبا هم  شهیرو لبهاشه و ابروهاشم مثل هم یکه لبخند کمرنگ کنمیبه فرجاد نگاه م دوباره

و  يکار ژیشرکت به پرست يو بچه ها» اخم« گنیبهش م گرانیکه د يزیهمون چ... رو ساختن ینامحسوس

بترسم؟ پس چرا  دیاآلن منم با یعنی! ترسنیو باوفا ازش م بینج وانیح هیو مث  دنیفرجاد نسبت م تیجد

 گنیمگه به اون نم ه؟یلبهاش چ ۀلت گوشخوش حا يپس اون انحنا ه،یاخما واقع نیاگه ا یراست ترسم؟ینم

اخم کنه، پس چرا لبخند  خوادیاگه م ای کنه؟یلبخند بزنه، پس چرا داره اخم م خوادیلبخند؟ خب اگه اون م

بودن  بیو فقط جهت اثبات عج ستین رفتهیپذ یمنطق چیکه تو ه میکنیم ییاصن چرا ما آدما کارا زنه؟یم

 یشگیبک گراند هم هیاونم  دیشا! فرجاد هم دوست داره اخم کنه اما مجبوره که لبخند بزنه دیماست؟ اصن شا

مگه از من  شم؟یمحسوب م ردستشیکه ز یمجبورش کرده؟ من یاما چ! شده رو حالت چهرش ویداره که س

» منِ«به  و کنهیدرون من کم م» منِ«از  يزیدست بودن چ ریمگه ز ترسه؟ب دیبترسه؟ چرا با دینبا ترسه؟یم

که من تو وجودم  دونهیبده؟ اصن اون از کجا م يآپشن اضافه واسه برتر هیکه به اون  کنهیدرون اون اضافه م

آپشنِ آپ تو  هیاونم ... آپشن اضافه داره هیاون ! نه یول شم؟یم یباشم چ» خود وجودم«هستم و اگه بخوام  یچ

جبورم تو وجود خودم بمونم و لبخندمو به لبام بدوزم و پس حاال من م! کنهیخب حاال موضوع فرق م! پول! تید

 ...ادیتوجه باشم تا اونم دوباره  یبه اخم و لبخند فرجاد هم ب

 ؟يمن شد يمتوجه حرفا-

 !بله: زنمیبازهم لبخند م نیهم يداشته باشم برا یچه حس دیکنم و با کاریچ دیبا دونمینم

 جه؟ینت! خب-
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 جه؟ینت-

 ؟يکرد یبررس طویشرا ؟ياصال در موردش فکر کرد-

 !بله-

 واقعا؟ بله؟-

که  یبیموجود غر هیتو وجودم  یگاه! بزنم تونمیلبخند هم نم مچهین نباریا...کنمینگاش م جیگ چندلحظه

و احمقانه که به هم  لیدل یب يلبخندها! بسه: زنهیم ادیداره فر یلینوزاد نارس و طف هیبه  یبیشباهت عج

صدام از هر  کنمیم یسع! بســـه  رسونه،یتو رو م "ینفهم"هم  یو گاه یباور حماقت کج فهم گرتینوعان باز

 !نه... من قبال هم گفتم یکه فکر کردم ول نهیمنظورم ا: باشه یته یحس

 ؟یمطمئن-

 !بله-

 !یکنیخودت ضرر م  م،یتصم نیبا ا! ها یکنیاشتباه م يدار-

 یکرده ، نوزاد نارس یمحتوا خال یب يخودشو از شر لبخندها هیانچندث يکه برا يلحن سرد و بک گراند نیا با

 !اشتباه،  نه یول... ضرر کنم دیشا: گمیتو دلم م! زنهیلبخند م "کمرنگ"تو اعماق وجودم 

**** 

نگاه به  هی! يِکار خانوم جواد... گازه يغذا رو کیکوچ ۀقابلم! کنمیهمون دم در ول م فمویو ک شمیخونه م وارد

و  مونیمیقد يکاناپه ها يرو شمیولو م... راحت باشم تونمیپس م! تا اآلن رفته... ندازمیم میساعت مچ

ها  یباز هم منم و دودل! رقصنیم امچشم يجلو شهیمثل هم ریتمام تصاو... بندمیچندلحظه م يچشمهامو برا

و  گردهیبرم عیسر... شمیش مشم وارد اتاق مونیپش نکهیو قبل از ا کنمیدوباره چشمامو باز م... ازهایوشک ها و ن

به وسعت تمام  يبا لبخند... رهیگیبه سرعت نگاهشو ازم م نهیب یو تا منو م ندازهینگاه کوتاه بهم م هی

 دل من امروز چطوره؟ زیعز: طرفش رمیهام م یسرخوردگ

دستمو دور شونش حلقه .... تلخش يتا با حرفها کشمیعذاب م شتریکه با سکوتش ب دونهیم! کنهیم سکوت

 ؟يبهتر زمیعز: بوسمیو سرشو م کنمیم

جابه  کمی... کشهیعقب م یخودشو کم فشیو نح ماریبه جسم ب گردهیکه برم یفیبا حرکت ظر...سکوت بازهم

 ستین ياشک خبر گنیاز اون قطرات شفاف که بهش م... نمیرو بب سشیخ يچشما تونمیو حاال م شمیجا م

دلم  مییاز غرورش و تنها...رهیگیدلم م! به نم اشک دنینسبت م دمیهست که شن یش برقتو چشما یول
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از ... رهیگیدلم م میگناه یاز گناه ب... رهیگیخودم دلم م يو تقاص پس دادنها گرانید ياز خطا... رهیگیم

حضورم  یعنی: گمیم رهیم یکه رو به لودگ یتلخ و لحن يبا لبخند نباریا... رهیگیشدنهام دلم م هیناعادالنه تنب

 انقدر آزاردهندس؟

 !رونیبرو ب: ادهیکوتاه و پر از فر یلیخ جوابش

و روحم  رسهیو به قلبم م شهیمانند از رگهام رد م تهیسیالکتر یانیجر! زنمیلبخند م ندازه؛یبه گلوم چنگ م يزیچ

فرو  میخنجر که تا گلوگاه زندگ هی شهیو انعکاسش م کشهیسرم سوت م! زنمیلبخند م شه؛یدرد مچاله م نیبا ا

دندونام رو به  فیکه رد شهیاونقدر بزرگ م دملبخن. خندمیتمام بغض هام م يبه جا! زنمیبازهم لبخند م:رهیم

 !ذارمیاتاق هم نم نیمن اصال پا تو ا! تو فقط خوب شو! دلم زیچـشم عز: ذارهیم شینما

که از اتاق  یتا زمان! کنهیم یجونه اما غرورم هنوز سرسخت یتنم ب... قتیو پر از حق ياما لحنم قو لرزهیم صدام

انگار ... شهیغرورم ناتوان م...لرزنیاما با بسته شدن در اتاق، زانوهام م! ان و قدمام محکم يخارج شم پاهام قو

! ستین ینیهم به نقش آفر يازین گهینباشه د يماشاگرت یوقت... کنهیداره غرورم رو مغلوب م ییبازهم تنها

ضعف خودم  نهمهیدلم از ا.نمیشیم نیزم يو با زانو رو رهیم لیتحل میانرژ... کردن ندارم يباز يبرا یلیدل گهید

 يدوباره رو!  کنمیبا خودم قهر م! رمیگیاز خودم فاصله م! شمیم زاریاز خودم ب! شمیم یاز خودم عصبان... رهیگیم

 هیروبه روم  یِگچ وارید ةو دودزد دیتو کران سف. شمیم رهیروبه رو خ واریو به د نمیشیرنگ خونه م يصدر لمب

تنش داره ! آدمک هی ریتصو... دیمن د یِخال شهیهم يبا چشمها شهیکه فقط م يریتصو... نمیبیمحو م ریتصو

بهم نگاه  گهید... شهیمن شکنجه م يشمهاداره مقابل چ... چهیپ یبه خودش م... کشهیم ادیصدا فر یب... لرزهیم

که تو خودش  خواستیم! خواستیرو که با التماس نگاهش ازم کمک م ییروزها ادیم ادمیخوب ... کنهینم

... الزمه یگاه یول... سکوتش که شده تابوت خواسته هاش نجاتش بدم یِاز کالبد خال خواستیم... شکنجه نشه

پنهانشون  مونبندیفر يصدامونه و پشت لبخندها یب يکه حاصل از شکنجه ها ییما آدمها زخمها يبرا

ما آدما همون قانون جنگل با بک گراند تمدن و تمِ اخالق و  یقانون زندگ! موننیافتخار م يمثل مدالها م،یکنیم

 يابر یگاه! دیبا هی شنیمدالها برات م نیا یگاه... ياجبار يها قیتوف نیا رشیبه پذ يمجبور یگاه! تهیانسان

! يندار یبودن،  راه "بینج" "اسب وارانه"و  "خر بودن" شهیم رشیکه تفس ییبودنها "خوب" نیفرار ازا ا

 !کنهیاون آدمک هم نگاهم نم گهیحاال د نمیهم يبرا

... دوتا چشم داره! داره به هرروزش یبیبه امروزش که شباهت قر شمیم رهیخ... کنمیمن بهش نگاه م یول

چرا لبخندش انقدر تلخه؟  خنده؟ینکنه بغض داره؟ پس چرا داره م... لرزهیلبهاش م! از غم رابنیکه س ییچشما
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 ةتو اون چهر! بوده» من«هم خود یانگار که سالهاست با من بوده و چند وقت! آدمک برام آشناست نیچقدر ا

 یول... کنهینگاهم نم ؟يشده؟ چرا گرفته ا یآدمک چ: پرسمیاز خودش م نباریپنهان شده؟  ا يزیگرفته چه چ

شکسته و ناتوان رو  يهنوزم طاقت نداره دلها... نگرفته ادیجنگل رو  ةهنوزم قائد! ک هنوز هم معرفت دارهآدم

لب  ریز... کنهیهنوز هم تو جواب بغض ها و حرفهام سکوت نم  گران،یدآدمک بر خالف ... جواب بذاره یب

 :دهیجواب م

 "!هاست با خودم در جنگممدت! یدونیتو که م... ام یاز خودم عصبان! رمیاز خودم دلگ"

 ؟يریمعادالتت بهم خورده که با خودت درگ ۀچرا آدمک؟ دوباره چرا؟ باز کجا هم:زنمیم یمحسوس پوزخند

 گرانیروزا عکس العمل آدما در مقابل لطف د نیچرا ا! ستیاونطور که توقع دارم ن زیچ چیچرا ه فهممینم -

چشم داشت لطف  یب دینبا یگاه... دیبخش دینبا یگاه... مهربون بود دینبا یگاه! دونمیم! خودخواهانست نقدریا

عمر  هیلحظه با لبخند بد بودن از  کی یگاه! بد بود دیبا یگاه! دیدر دیبا یگاه! خوب بود دینبا یگاه... کرد

 !شکنجه وار خوب بودن بهتره

 !آدمک یستیخوب ن یکاف ةهنوز به انداز دیشا ای! آدمک ستیتو از خوب بودن درست ن فیتعر دیشا -

دانسته  دیمن از کجا با گمیبه خودم م یگاه! دونمیاصال نم دمیشا ای... دونمینم یکاف ةمن به انداز دیشا! دیشا -

 نکهیا... رسمیم چیرنگ هاش گم شدم بسنجم ؟ و باز به ه ونیکه من م يابرو و باد يایدن نیهامو در مورد ا

 نیا يآسا لیس انیهمراه شدن با جر يبرا یلبجا یۀنظر تونهیرنگ بزنم هم نم گرانیبخوام خودمو با رنگ د

 ! رنگ نگرفت یکرد ول یزندگ وارید يرو يا هیآدمک بود و مثل سا دیکه با رسمیباور م نیبه ا یگاه! باشه ایدن

کمرنگمو از  يو تمام رنگها شمیم اهیو س دیسف... شمیکالفه م... شهیمثل هم! کنهیم جمیادمک گ يها حرف

 یۀسا نیبه ا گهید! رنگمو به رخم بکشه یآدمک تونسته روح لخت و ب شهیانگار بازهم مثل هم... دمیدست م

و فقط به  سمیمیوا نتهایکاب يرو هروب... تو آشپزخونه رمیم... کنمیکمرنگ که منو همرنگ خودش کرده نگاه نم

انتخاب  یچ دیمن با یول... میقهوه؟ پودر چاکلت هم دار ایبخورم  يداره که چا یچه فرق... کنمیاطرافم نگاه م

تلخ،   ةفنجون قهو هیروشنفکرانه با  دیکنم؟ با دیتقل یاز ک دیبا  خوام،یم یخودم چ دونمیکه هنوزم نم یکنم؟ من

بکشم و سرسختانه فاصلم رو از  هیرو به ر يوار عطر چا لیاص دیهم با دیشا ایببرم؟  ادیاز  مویطعمِ گس زندگ

هات  ینیریو پر از رنگمو با ش يفانتز يایاصال چطوره دن! به رخ بکشم "جوزده"به قول متمول ها،   ةغربزد هی

و  واریاون د يرو چرخهیام؟ دوباره نگاهم م یبذارم؟ من از جنس کدوم رنگم؟ من ک شیچاکلت در معرض نما
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 یول امیدرب یم به چه رنگندونم دوست دار دیخب من شا! زنهیآدمک بهم چشمک م هیرنگ  یب يرنگها

 !ام یاآلن چه رنگ دونمیم» احتماال«

بشه  جشیکه نت یمعمول دیو سف اهیس هی یکمانم و نه حت نیرنگ هیخودم  يبرا گرانینه مثل د... رنگم یب من

کتمان شده داده  يبه سوالها یو نه جواب شهیم دهیپرس یکه توش نه سوال ییایدن! و آروم يخاکستر يایدن هی

من ! نه...يریرنگ بگ کمی یتونیم ذارهکه اگر ب ي»غم نان«و  یِکه توش تنها دغدغت روزمرگ ییایدن... شهیم

که  ییکه برام پر از سوال گذشت و تمام جوابها ییتمام شبها ةبه انداز! رنگم یمن ب...ستمین دیو سف اهیس

 چیآب جوش که ه وانیل هی شهیانتخاب م نیا ۀجیپس نت! رنگم یبسنجمشون،  ب یاسیبا چه مق دیبا دونمینم

بم و گرفتم رو  يصدا شهیم جشیو نت ندازهیبه گلوم چنگ م شهیمثل هم هک يدرد تونهینداره و فقط م یرنگ

 کنمیانکارش م يشتریکه هرلحظه با قدرت ب يا یشگیبه بغض هم خوامیکه من اصال نم يدرد... آرومتر کنه

 !فهمندیواژه ها درد را نم یوقت... من باشد یبگذار سکوت قانون زندگ! نسبت بدم

 يبرا یکه حت یوقت... که مقابلت قدعلم کرده ییایو دن ییکه تو یوقت... ختهیبهم ر اتیدن ۀکه هم یوقت

 ریتو ز! یتو پوچ... یستیکه تو فقط تنها ن یفهمیاونوقت م... یکنینم دایپ یلیسرانجامت دل یب يها يشبگرد

 !یرسیم ها هیسا يایوزن اون به دن یکه تو خأل ب یهست یته ۀاز مجموع يمجموعه ا

 یرو به گرم یو بازهم سکوت مضحک یشکنیصدا م یهرلحظه ب کهیوقت... یشیم یکه خال یوقت... روزها نیا

 !دربرگرفته یمیعظ یِاهیچه س ارویدن نیا یکه پشت چراغون یفهمیتازه م ،يدیم حیاشکهات ترج

 !یچ یعنی ییتنها یفهمیکه تو م یِروزها همون لحظات نیا

بهت  ش،یبا تمام تلخ  ،یزنیچرخ م ابونایهدف تو خ یب یکه وقت يِریهمون مفهموم مجرد انکار ناپذ ییتنها

 یاز شر خودت خالص ش يخوایو م يکه حس مرگ دار یوقت! که نگرانت شه ستین یکه کس کنهیم يادآوری

 لیو م مونهیم گارینخ س هیچشمت به  یوقت! که ناراحتت باشه ستین یبعد از رفتنت کس گهیبهت م يبا پوزخند

 ادیتو گوشت فر یباش» خوب« يلحظه ا يفقط برا... یکم يخوایحال م نیو با ا يدار دنشیبه کش یبیعج

خودتو به لجن  يشه که حق ندار ادآوریبزنه و بهت  ادیعاشقانه سرت فر ادینباش که ب یمنتظر کس: زنهیم

خودت ! اشتباهاتت يبرا یکن هیخودتو تنب دیخودت با هک یدونیتو خودت خوب م  ،ییو با وجود تنها... یبکش

و بعد به  یآرزو داشته باش ینامعلومت کل ةندیآ يبرا دیهات و خودت با یکوتاه يبرا یخودتو سرزنش کن دیبا

 یهم ب ختنیاشک ر یتنها باش یوقت ،یدونیچون خودت خوب م... يبخند ییبربادت، خودت تنها يآرزوها

و با  یزنیدوختش م تیصورتک زندگ يلبخند که هرروز رو هی شهیم یپر از ته ییِتنها هیتنها بازتاب ! معناست
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مهم  یتنها باش یوقت! رنگتر یو لبخندت ب شهیکردن هرقطره اشک کوکاش پاره م یگذشت هرلحظه و مخف

بذار ... ربگذ... که برو یزنیصدا فغان م یو ب یچیپ یخودت م انگار تو! مهم گذر لحظه هاست  ست،یلحظه ها ن

دلقک هم که ! ترسمیصورتک م نیا يچون من از تموم شدن انقضا! عجله کن! عذاب نیصدا تموم شه ا یب

بزرگ و  يبدون کفش ها... اوج حماقتته ۀبدون دماغ قرمزت که نشون... تیبدون لبخند بزرگ و مصنوع  ،یباش

 هیسا... ننشیب یدروغ ها نم نیمردم بدون ا هک يا هیسا! يا هیسا هیتو ... تهیشکست ناتوان يپاناموزونت که رد

 !ننشیدروغ ها بب نیبدون ا »خوانینم«که مردم  يا

 !ستیبیعج يایدن چه«

 !حرف دلت را بزن ندیگویم همه

 »!  دل همه را زدم... هروقت حرف دلم را زدم اما

 !شهی،  مثل هم»ازم متنرفه«بارها برام تکرار کرد ... زد ادیفر... دیکش غیج

رو به » گله هات«که آدم ها  یوقت يا هیچه گال! گفتن نبود يبرا یحرف... من فقط سکوت کردم و

 نیا ةتاس،  بازند ختنیکه تو قبل از ر یوقت يچه گله ا! دنینسبت م »تیخودخواه«و گاهاً به  »تیگستاخ«

 شهینم یحت یگاه زنه؟یم یلیکه تمام گله هات با انعکاس بغض به صورتت س یوقت يچه گله ا ؟يبود يباز

صدا تو عمق بغضت، از  یب ادیفر کیلرزش  یگاه... کرد دایگله ها پ نیکردن وسعت ا انیب يهم برا يواژه ا

 !هیا هیو سکوت بهتر از هرگال یبغض کن» ...سرباال تف«تیبشه، حکا تتیاگه حکا....تره يکار يهر گله ا

 ...ازت متنفرم! نمتیبب خوامینم... رونیمن ب یبرو از زندگ-

 !دونمیم: زدم لبخند

 !پس بـرو-

 ...اول داروهاتو بخور!: لبخند زدم... شکستم

 ...یکنارم باش خوامینم! ـخوامینم-

 !دونمیم: لبخند زدم... دمیکش درد

 ؟يذاریپس چرا راحتم نم-

 !اول داروهات: کردم کیکوچ دیآب کنار تختش ودوتا قرص سف وانیبه ل يا اشاره

همونطور که با همه ... دمیهام پا پس نکش یدودل ۀهمونطور که با هم... کشمیپا پس نم دونستیم...کرد سکوت

با کراهت  یچشماش هنوزم پر از خشم و نفرت بود ول! شد میتسل... دمیصدا خورد شدن هام پا پس نکش یب
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 هیانگار منتظر ... کردینگاه م ردومونبه ه یبا نگران يخانوم جواد! شد رهیو طلبکارانه به من خ داروهاشو خورد

 هی ای ادیفر هیسکوت کردم اما نگاه منتظر و پر از ترحمش منتظر  شهیمن هم نکهیجالبه که با ا. بود گهید ادیفر

 نیا یول... خبر داشت یاون از همه چ !دونستیاون م... دونستمیترحم نگاهشو م لیدل! اعتراض از طرف من بود

حرف از اتاق خارج شدم و خونه رو به  یب! اون فرق داشت يبا دانسته ها یلیخ نم فیبه تعر »یهمه چ«

 !ریالبته با سه ساعت تأخ... مقصد شرکت ترك کردم

 

 

شده؟من از چه  فیتعر يباز نیا يام؟ نقش من کجا یمن ک...دمیدیمحو از خودم م یۀسا هی یآرت یب ۀشیش تو

به  شهیاز هم رتریمعطل شدم و د کیتو تراف گهید ياز روزها شتریام؟ ب کارهیچ ایدن نیام؟ اصال من تو ا یجنس

 یسرد و ب ةتو چهر نباریا... نداشت دادیم هطعن يکه بو يلبخند بامنظور چیه نباریا یخانوم محب... دمیشرکت رس

مثل  ریمد يآقا«یعنی نیباال کرد و ا ۀبه طبق يبا ابرو اشاره ا... دید يروزیاز رقابت و پ یرنگ شدیحالتش م

 »....هرروز منتظره

 دیکه شا يخنده ا... شناختمیرو خوب م روزشیپ ةخند...باال برم ۀتا به سمت طبق دمیپا چرخ ۀحرف رو پاشن یب

 تمیردهات تو رانعکاس د "بیعج" یکه باش یروزها هرک نیا! من يسخت برا يدل خوش کرده به مؤاخذه ا

 مهیاز پا افتادن جسم ن يبرا ردنک زیهات که کفتاروارانه دندون ت یهات،  به مذاق هم پالگ یموزون روزمرگ

 !ادیهاشون،  خوش م تیموفق يپرش شدن برا يجونت و سکو

 یگاه! لبخند بهش نگاه کردم یب... حرف یب. راهمو سد کرد یعیشف يفکر به سمت پلکان رفتم که آقا غرق

 شهینم یگاه! یدلقک باش دینبا... یحالت هم که باش ینگاه مهربون،  هرچقدر تلخ و ب هیبه احترام رد حزن  دیبا

 !نگاه صادق کرد هیرو خرج  ریپرتزو ةخند هی

 چیبود و پشت ه یوجه کیچون چهرش ... بخونم تونستمیرو م یکی نیا ةچهر... گهید! لبخند ینگاه ب هی بازهم

متفاوت نهفته بود  تیشخص هی شونیکه تو هرال یچندوجه يبا چهره ها شهیکال هم... بود نشده یمخف یدروغ

و  یمشک يرایگ يچشمها! یعیشف رنادف... بهش انداختم گهینگاه د هی...نبود ينجوریا یعیشف یمشکل داشتم ول

... صورتش مهم نبود ياجزا یۀبق. شدیو تفاوتش تو نور معلوم م زدیم یبه مشک بایکه تقر رهیت ییِخرما يموها

قدش ! خندون بود و حاال نگران شهیکه هم ییچشما... دادیمهم چشماش بود که با صداقتش به من آرامش م

 گاهشیجا یفوق داره ول دونستمیم. کردیمحاسبات کار م ییِنها رلاز من بلندتر بود و تو بخش کنت کمی
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بود و از زمان مرگ پدر و مادرش خرج خواهراش رو هم خودش  یمعمول ةخانواد هیاز . متناسب با مدرکش نبود

اطالعات رو  نیا ۀهم... بکنه شویسع ۀهم خواستیم یمشترك رو نداشت ول یزندگ هی ةادار یتوان مال...دادیم

هاش در مورد پسر جوون  يهم با کنجکاو یکرد بهم گفته بود و خانوم محب يکه ازم خواستگار یوقت ،خودش

 ...کرده بود دییهمه رو تأ  ،یپنهان يِخبر از خواستگار یبخش محاسبات،  ب لیو خوش استا

 ....نگرانتون شدم نیکرد رید یلیامروز خ! سالم-

 سیرئ يآخه فکر کنم آقا:که بدون فکر گفته شده بود درهم رفت و به سرعت اضافه کرد یاز حرف چهرش

 ...ادین شیپ یکه براتون مشکل دوارمیام! شدن یعصبان یلیخ

 نیا لیدل. بود یهم واقع یکم یحت دیصورتکم داشت و شا يبه لبخندها یکه شباهت کم يلبخند... زدم لبخند

دوست داشتم ! بود ربط داشت دهیکه از من شن يا» نـه«همه به ... دونستمیمتضادش رو خوب م يرفتارها

و  يدیتا خواهر دانشجو رو م دوخرج  يتو دار یوقت... و نه من جهاز ينه تو پول دار یوقت! آخه پسر خوب:بگم

خائن و  يبهت بگم که دستا يبهت بگم من تا تهش هستم؟چجور يتوقع دار يچجور... ریگ نیزم هیمن خرج 

که با تو باشم؟ اون بت  ذارهیکه تو خونه محتاج و منتظر من نشسته نم نیلچرنشیاون حجم و زونینگاه گر

حفره که  نهمهیا شهیکه نم يفکر نکرد نیآخه به ا! باشم ودخواهخ ارهذیحاجتم بود نم ۀقبل یمن که زمان ۀشکست

اصال ! یبشه با خوشبخت يبود که مجموعش مساو دواریجاخوش کرده رو با هم جمع بست و ام امونیتو زندگ

نرفته باشه و از  کالیراد ریبدون کسر که ز ي»ما« هیبه  تیمن و تو رو با هم جمع بست و درنها شهیمگه م

 نیتمام ا يمن به جا یول! نشد فیصفر تابع هم رد ۀو آخرش هم با نقط دینشده باشه رس یابی شهیمشتقاش ر

 يبرا نیو ا شکستیچشماشو م يبایغرور ز یپول یدرد ب گفتمیم نارویا ۀچون اگه هم! »نه«حرفا فقط گفتم

 ادهیز يبه پا ذارهمنو ب» نه« نیبذار ا! رگ بودمثل م دمیرسینگاهش به اوج م يکه با صداقت و لجباز یمن

نگاهشو که فقط  رینظ یبذار فکر کنه که کور بودم و لبخند ب... بذار فکر کنه من بلند پروازم و مغرور... میخواه

عمر خوب  هی يبد بودن برا ایتا آخر دن یگاه! بذار من بد باشم و اون نشکنه... دمیند کردیم ییمن خودنما يبرا

 لیکه دل یعمر بد شدن حالِ غرور اون هیلحظه خوب بودن و  کیبه  ارزه یبودن اونکه نگاهش غرور لحظاته م

 !صدا شکستنات یخنده هاته موقع ب

 یباال که با کم ۀفقط با لبخند از مقابلش رد شدم تا برم طبق...نزدم یحرف چیهاش ه یمقابل دل نگران در

 ومده؟ین شیکه براتون پ یمشکل! دیآشفته ا یکم... یمبه نظرم ک: دیپرس یسردرگم
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هنوزم نگران من  شیها و عصبانت یبا وجود تمام سرخوردگ! نگران بود... کردیمنو متعجب م شهیمرد هم نیا

چون . تعجب کرد شهیمن برخالف هم يرفتارها نیفکر کنم از ا... يشتریبا عمق ب نباریا...بازهم لبخند زدم! بود

 حالتون خوبه؟! یمیرح مخانو:دیپرس يشتریب یشد و با نگران رهیبه چشمام خ میمستق نباریا

من همونم که شدم عروسک ! آره! زنم هیمن ! خانومم هیمن ... چرا فراموش کرده بود! آه خدا ؟یمیرح خانوم

 نایا ۀمبا ه یول... که تموم شدم... من همونم که شکستم... من همونم که سکوت کردم... يشب باز مهیخ نیا

کردم  یکه با هرشکستم سع ییهاتکرار تمام واژه  یعنی نیو ا» زنم« هیمن هرروز ! »زنم« هیمن هنوز 

فقط ... شهیدردها فراموش م نیا ۀو هم شهیشکستن ها تموم م نیا ۀروز هم هی! دونمیم یول.... فراموش کنم

 ! زنم هیاگه فراموش کنم که من 

... ستین ییبرام نگران شدن وقت تنها رایاآلن که دو تا چشم گ... ستیزخمها ن ادآوردنیاآلن وقت به ! نه یول

اآلن :لب زمزمه کردم ریبا همون لبخند ز! نباشم یته ۀرمجموعیلحظه ز هی يفقط برا... اآلن نیبذار فقط هم

 !خوبم

هاش نگاه  يریو من هنوز لبخند به لب به خوددرگ کردیم یحرفمو بررس یداشت معن... کرد زیر چشماشو

 هیسا هینفر  هی يدلقک،  برا هیبودن پشت ماسک  هیسا يبعد از عمر یبتون یکه چقدر خوبه وقت يوا! کردمیم

و  نهیبودنت پررنگ و واضح بب هیسا ۀنفر تو رو با هم هیو چقدر خوبتره که اون ... دلقک هیبدون ماسک  یباش

 حالت خوبه؟:پشت تمام لبخندات به بغضت اشاره کنه و بگه

سوال  نیکه اون آدم با هم یِهمون وقت نیا... تره نیریش ایدن یِواقع يتو از تمام لبخندها ياون لحظه برا و

من ! منو گول بزنه تونهیخندونت نم شهینقاب هم نیا يلبخندها! دختر یه  کنه،یبهت گوشزد م یکوتاه و معمول

 ...نمیبیم اشکاتو مدار

امروز از صبح داره  گفتنیبچه ها م...دیایفرجاد برب ياز پس آقا يجوری دیبتون دوارمیفقط ام! دیخوبه که خوب-

سرتون  تشویبراش تا بتونه عصبان نیشد یخوب ۀشما بهون رسهیحاال هم که به نظر م! دهیم ریبه همه گ یالک

 !کنه یخال

 !دوست ندارم اخراجتون کنه:زمزمه کرد رلبیو ز نییانداخت پا سرشو

 باشه؟ یداره که اون عصبان یتیو اخراج من؟ اصال چه اهم سیرئ يآقا... دلم پوزخند زدم تو

 مهمه؟-
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البته که :گفت تیدوباره اخماش تو هم گره خورد و با جد.دیفکر کنم منظورمو نفهم... تعجب بهم نگاه کرد با

 !مهمه

با  مویکه سا يا یکه فقط من و خانوم محب يزیچ...کنهیآقا داره به اخراج شدن من اشاره م نیا نکهیمثل ا! خب

رو  يکار میتا شتریب بایداشتم و تقر ریتأخ میهرچند که من امروز چهار ساعت و ن! محاله میدونیم زنهیم ریت

 یعصبان یعنی:بلند گفتم يبا صدا... کنمیم ریتأخ ارمد ينجوریماه که ا نیبار تو ا نیچندم نیهرچند که ا... نبودم

 فرجاد انقدر مهمه؟ يشدن آقا

 !البته که نه:رو لبش نشست یلبخند نامحسوس! دیمنظورمو فهم حاال

 !پس ولش کن:لبخند زدم منم

 .حرف به سمت اتاق فرجاد رفتم یب و

 ...حاال زود بود! دیفرما شد فیچه عجب شما تشر... یمیسرکار خانوم رح! به به-

 !متأسفم! شد رید نیهم يبرا... اومد شیپ یبرام مشکل-نییانداختم پا سرمو

که من طاقت  دیدونیفقط م... شرکت متعلق به شماست نیا! خانوم دیینفرما: گفت اکارنهیزد و ر یپررنگ لبخند

 !خب شمیدلتنگ م. رو ندارم يدور نهمهیا

نگاه صادق و نگران  هیاز  گهینطور که دهمو! نبود ياز اون حس خوب خبر گهید...دمییرو هم سا دندونامو

 لیها هم از من همون بک گراند اسما یو صندل زیم یحت نجایا! داشت ریتزو يبو زیهمه چ نجایا... نبود يخبر

از من اسب وارانه  نجایا! خواستنیبه خر بودن شباهت داشت،  م کیبه همون خوب بودنِ نزد بیرو که عج

بشر  نیا ایخدا! خواستنیاحمق م "آگاهانه"منو همون موجود  اکاریدو تا چشم ر نجایا... خواستنیبودن م بینج

اگه هرزه  شهیروزا که زن بودنت ارزش م نیتو ا. سرمو گرفتم باال وبا حرص نگاش کردم خواد؟یم یاز من چ

... شهیم یابیهمه جا جسمت ارز یو سرپرست خانوار هم باش یزن باش يخواروزا که اگه ب نیا... یباش "زن"وار 

گره شده و  يبغض و مشتها هیبا  شهیم... "بینج"و  یباش "مسئول"و  یباش "زن"روزا که سخته برات  نیا

که لفظ الس زدن  يِا یلبخند و همزبون هیدر حد  "فعال"که تقاضاش ازت  یسیتو گلو خفه شده از رئ ادیفر

 دیفقط با...مواقع تنها راه چاره فراره نجوریا... کرد یخفه چشم پوش يریگذشت و با تحق اد،ید بهش میشد

کارمند بخش  هی یِمشک يچشما یِاز پاک رهینگ شیو دلت آت یاحمق باش "آگاهانه"و  يچشماتو ببند

 !محاسبات

 ....من برم که به کارام بـ دیاگه اجازه بد-
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منو به خودت  ۀالقع يخوایچرا نم! ایرو: بود يو طنز یاز هر شوخ یو خال يصداش جد نباریا. قطع کرد حرفمو

چرا با من لج  ؟يریمنو بپذ يخوایباورش برات سخته که من دوست دارم؟ چرا نم نقدریا یعنی ؟یقبول کن

 ؟یکنیم

سخت  یلیخ کشهیبه رخ م تمویشدت عصبان شونیاآلن چشمام داره با قرمز نکهیحدس ا... خشم نگاش کردم با

ارزش شده و تمام کلمات  یکه عشق ب ییاعتماد کرد تو وانفسا شهیم ياعتماد کرد؟ چجور شهیمگه م! نبود

که بعنوان  یگاهیاعتماد کنم به جا تونمیتن داره؟ چطور م ازیمثل برق هوس و ن يمقدس عاشقانه پشتوانه ا

نامردها حداقل اونقدر مرد بودن که نخوان با دروغِ  نیروزا،  ا نیعشق داره؟ کاش ا رشیاز من توقع پذ سیرئ

نامردا اونقدر  نیروزا ا نیکاش ا... هوس برسن ۀبه شعل تیو درنها رنیبگ يزن رو به باز هیاحساسات  عشق، 

ناب درکار  یلذت دمیاما بهت قول م ستیدر کار ن یعشق گفتنیم شماتدروغ تو چ یو ب میمرد بودن که مستق

... دیرسیها نم هیو در آخر به سا شدیخام رنگ ها نم شهیکه احساسش بزرگ تر از لذت طلب یاون ينطوریا! باشه

 !دیپاش یبود که خشم رو تو نگاهم م ییزایهمون چ نایا

 ا؟یرو ادیچرا از من بدت م:شد و با مکث گفت رهیبه چشمام خ یکم

از ! تیمیصم يلحظه ا يبرا یکشیخودتو م یگاه! رو بهت بده ایآرامش دن تونهیم... لبخند هیصدا،  هی یگاه

و از اسم خودت به شهرت  شهیم لیتبد» شما«به » تو«عاشقانه از  یا سالح احترامها که ب تیمیهمون صم

 ییها تیمیصم... رنیگیشکل م یحرمت یو ب يها هستن که با پرده در تیمیصم یبعض یاما گاه! یخانوادگ

 نیا! ناپاك کردن قداستت يبرا مونهیلجنزار م هیو مفهومشون مثل  شکننیغرور و حرمتت رو م واریکه د

ها،  تیمیصم نیا! توأن یو اجتماع یشمردن ارزش انسان کیکوچ شتریبلکه ب! ستنین تیمیها، صم متیصم

 !قتنیبعد متفاوت حق هیتازه از  ییرونما هیاونا درواقع ! ستنین تیمیصم

 !ایرو-

 نیکه هم خوامیمعذرت م ایمرد نباشم؟ خدا نیکنم که مطلوب ا کاریمن چ ا؟یمن چه کنم که نشم رو! خدا يوا

! ایرو گفتیبهم م یمیخانوم رح يفرق داشت و فرناد به جا طیتو دلم آرزو کردم که کاش شرا شیچندلحظه پ

همون بهتر که مثل ! باشم، همون بهتر که اصال اسم نداشته باشم ایآدم رو نیامثال ا ياگه قراره من برا ایخدا

به  کنهیکه ادعا م يمرد! آرسان فرجاد. فرجاد انداختم يبه آقا ییدوباره نگاه گذار! باشم تیهو یرنگم ب یروح ب

 یفرناد نم يچرا تو چشماش صداقت عشق رو مثل چشما! باورش کنم تونمیکه من نم يمرد... من عالقمنده

... ریادبگیخوب نگاه کن و ! آدمک نیبب! ستیرنگ هم ن یمثل من ب... ستین کرنگیآدم مثل فرناد  نیا نم؟یب
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 یکمان نیخودشون رنگ يهرکدوم برا... چند رنگن! ان یآدم رنگ نیمثل ا... ان ينطوریما همه ا يایدن يآدما

بگو کدوم رنگش قابل اعتماده تا  یتونیاگه م ؟یآدم اعتماد کن نیبه ا یتونیآدمک نگاه کن و بهم بگو تو م! ان

منکه ! رنگها یمهمون نیبه ا یکن اعتماد یتونینم ؟یچ! رنگها بگذرم یباق ریشم و از خ رهیمنم به همون رنگ خ

بوم، پر از  هیرنگ نشه  نهمهیجمع من و ا دیشا یتو گفت! بشه دیشا یتو گفت یول... شهیاز همون اول گفتم نم

 نیکه ممکنه ا یاز نقش! آدمک ترسمیرنگ؟ م نهمهیا هجومرنگ منو چه به  یو ب دیآخه بوم سف! ایو ر ریتزو

رنگ نزن  ؟یخودتو رنگ بزن يخوایآدمک؟ تو م یگیم یتو چ ؟یچ! ترسمیمن بزنن م یبوم خال يرنگها رو

فراموش  دیشا ؟یآدمها بش نیخاطرات ا هیکه شب یخودتو رنگ بزن يخوایتو م...نشو نایهمرنگ ا... خودتو آدمک

 یمعن نایا يهرچند که تو برا... رنگ باش آدمک یب!  زننین کمان رو با دروغ هاشون رنگ میرنگ نایکه ا يکرد

 يدروغها هیباورشون شد که تو شب ينجوریا دیشا! همرنگ اونا نباش... رنگ باش یب یول! يهم ندار یرنگ یب

 !آدمک یخودت هست قتیحق هیتو شب... یستیاونا ن نیرنگ

***** 

حال نگران فرناد رو  نیو درع دینگاه ناام! کنمیدرك نم... بود و ذهن من پر از حجم گنگ اتفاق کیتار هوا

من  يدونفر برا نیچه راحت ا یراست... کنمیآرسان رو درك نم ةو آزاردهند انیپا یب ياصرارها... کنمیدرك نم

به ... زنمیقدم م! یارزش یب بخاطرمفرد شد و آرسان  یعالقه و دوست لیفرناد بدل! سوم شخص مفرد شدن

که گوش  یخصوصا وقت شه،یآسمون هم برات مرهم م ۀدل گرفت یحت یگاه! دارم ازیکوچه ها ن نیسکوت ا

شبونه،   يها یخوابیو ب يخودخور شهیهات م ینگران ۀجینت کهیوقت! يهات ندار یگفتن سردرگم يبرا ییشنوا

 !یستیاره که اونقدرا هم تنها نیم ادتیستاره تو آسمون به  هیاونوقت چشمک 

 کند وقت وداع هیگر يسر نهیهر س يرو

 ستیگر وارید ۀمن وقت وداع گوش سر

ست که  عهیشا ایدن هی لشیتنها دل دونمیمردها که م شخندیربط زنها و ن ینگاه ب! خودمون شدم ۀکوچ وارد

 !شده هم نتونست منو از اون حال و هوا و اونهمه فکر خارج کنه فیاز کجا پشت سرم رد ستیمعلوم ن

 !شهیم رتریهم وقت اومدنش د يهر سر... ماشاءا-

لحظه دوست داشتم بگم آخه  هی! هیاسمش چ دونستمیبود که من اصال نم مونییروبه رو هیهمسا يصدا نیا

تا  گرانیدست د يکه دستک ند یتو اون شرکت جون بکن يجوری يتو هم اگه مثل من مجبور بود... بنده خدا

تنها  یول! خونه یگشتیمبر رتریاز منم د  کنه،یبهش نظر داره کار نم سیپشتت صفحه بذارن و بگن چون رئ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصبا زرساز   –دلقک  کی ياشک ها

wWw.98iA.Com ١٨ 

قبل از ورود به ! و تلخ بود که هم خودمو متعجب کرد و هم اونو قیلبخند عم هیدارش  شین یۀجوابم به کنا

 ينواز میتی يبنده هات چجور نیا نیبب! خدا نیبب:لب زمزمه کردم رینگاه به آسمون انداختم و ز هیخونه 

دم ! حفظ کنه دشویپدر و مادر ند يآبرو خوادیکه م یمیتیبه شرافت  زننیچطور چوب حراج م نیبب! کننیم

 يکه ندار یو با لبخنداتون اوج حقارت دیکنیدم همتون گرم که خون به دل ما م! خودت و بنده هات گرم خدا

مادر  یکیبه ... يغمخوار که داد هی يبه همه اگه نداد! آخه خدا جون... دیکشیرو به رخمون م دهیبهمون بخش

 نباریخدا؟ خسته و خورد وارد خونه شدم و ا يداد یبه من چ... يدوست داد یکیبه ... يپدر داد یکیه ب... يداد

نفس  یو از ترس ب دنیدوئ مهیسراس! معنا یناله ها بود که وجودمو جهنم کرد و جهنم اطرافم رو ب ياون صدا

که سهمت از تمام  ید وقتیسنتر شهینم یگاه! ییتنها نیشدن وسعت ا شتریترس از ب يشدن هم کم بود برا

که از پشت  ییچاقو ۀاگه هنوز هم دست یحت... نفر ازت متنفر باشه هیاگه اون  یحت... نفر باشه کیفقط  ایدن نیا

اومد  عیسر ياتاقش که خانوم جواد يرفتم روبه رو! نفر باشه کیتو کمرت رفته تو دست همون  نشیتا د

  رون،یب

 کنه؟یشده؟چرا داره ناله م یچ-

 ...ستیحالش خوب ن نیخانوم از صبح که شما رفت-

 ؟یپس چرا با من تماس نگرفت-

چه  دونمیگفت من خودم پرستارم و م... کرد دادیداد و ب! خودش نذاشت یچندبار خواستم بهتون زنگ بزنم ول-

 !هنوز درد داره... که دینیبیم یول شمیو اآلن خوب م ستیو ن يزیچ گفتیهمش م... مرگمه

 ...شهیفکر کنم حالش داره بدتر م! فردا ببرمش دکتر دیبا: فشار دادم مویشونیانگشتام پدوتا  با

 کنه؟یم شرفتیداره پ شونیماریب یعنی:گفت یبا نگران يجواد خانوم

                 !                                                                                                                            دونمینم-

 ۀبا فاصل نکهیبا ا... کنهیآدم فلج درد م هینشستم و هنوزم کمرم از اون همه بلند و کوتاه کردن  نیتو ماش

و  زنمینگاهش پرپر م يبرا! بهش نگاه کنم تونمیعقب نشسته اما هنوزم نم یرو صندل چندسانت پشت سرم

 ! از حجم نفرت تو چشماش لرزهیدلم م... کنمیبهش نگاه م تونمینم

 !ادیبارون ب خوادیم: گمیم رلبیو ز شمیم رهیآسمون گرفته خ به

زود ! بهمون سه تا آرزو بده خوادیپس خدا م :لبخند بزنه و درجوابم بگه مایچرا هنوز منتظرم که مثل قد دونمینم

 ان؟ یآرزوهات چ نیفکر کن بب
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شد؟  یپس چ: کنمیبدون مخاطب زمزمه م رلبیدوباره ز... شهینم دمیجز سکوت عا يزیمدت هاست که چ اما

 نباریا! هم واسه دل خوش کنکم برآورده نشد شیکیپس چرا ... بارون آرزو کردم ةقطر نیهمه سال با اول نیا

بارون،   ةکه بگم با هرقطر ودرفته ب ادمی دیشا: گهیلب م ریکه ز رسهیخاموش و خسته به گوشم م يزمزمه ا

به  ییآرزوها جا! کن دایپ دهایچراها و اماها و اگرها و شا نیخدا رو پشت ا! نیقبل از هر آرزو ،  خدا رو بب

 دایپ ییگشت که صورتکم وقت خودنماچنان با سرعت گردنم به عقب بر! یکه همرنگ خداباش رسنیم قتیحق

اون هنوزم  گهیکه بهم م ییحرفا دنیلبخند محو از شن نیا... بود یقیقتو نگاهم ح اقِیتعجب و اشت نیا... نکرد

چشماش که به  يمردمک فرار دنیگرفته تو نگاهم از د يجا أسیاما اون ! بود یقیحواسش بهم هست هم حق

 !ها قتیحق نیحجم سنگ نیا سوزوندتیچقدر م یآخ که گاه! بود یقیدوخته شده بود هم حق ابونیخ

**** 

 دکتر؟ يآقا ستین يا گهیراه د چیه یعنی-

 ةبه انداز شونیا... شهیاز حد بزرگ م شیداره ب يتومور مغز نیا! من قبال هم بهتون گفته بودم یمیخانوم رح-

 ...براشون نمونده يادیوقت ز گهید! تومور از دست دادن نیرو بخاطر ا شونیهم توان بدن یکاف

 یلیخوب شدن خ يباالست و شانسش برا یلیعمل هم خ نیا سکیدرصد ر نیگیم نیآخه خودتون دار یول-

 ...عمل نیا ریاحتمال داره ز نیگیم نکهیخصوصا ا... دکتر يکنم آقا سکیر تونمیمن نم. کم

اگه ! عمل گمیاما همونطور که گفتم من اآلن دارم م! و اضطرابتون هستم یمتوجه ناراحت یمیبله خانوم رح-

رو  متونیتصم عتریبهتره هرچه سر... نداره يا دهیفا شونیا يعمل هم برا گهیبگذره د گهیدو ماه د یکی

فقط ... نقاب یب... لبخند یب... حرف یب! رو داشته باشه شتریهم طاقت درد ب شونیچون فکر نکنم بدن ا. دیریبگ

 تیچه اهم یول! زننیدو دو م یهم دارن بخاطر حالم از نگران نیلچرنشیاون دو تا چشم و یحت نباریا! رمیم

 یانقدر ب یگاه! یشیتموم م "تو"جاده  يکه به جا یرسیجاده نم نیا يو به انتها يریاونقدر م یگاه...داره

 یب یگاه... یسرد هم مقابله کن نیزم نیهم يروبه زانو زدن  لیبا م یتونینم یکه حت یشیم یرنگ و خال

همون حجم عشقِ  يرو پاها يسر بذار ياطرافت دوست دار يآدمک ها و صورتک ها ۀتوجه به هم

 نیداره که هم یتیچه اهم... یپنهان کن تیگرم انسان ةاون تود ونیاشکاتو م يدوست دار یگاه... نیلچرنشیو

شده بود  تیکه قبله گاه زندگ ییداره که تمام اون لبخندها یتیخائن بودن؟ چه اهم یه زمانیمهربون  يدستا

! رو "دلقک نیا ياشک ها" ننیب یداره که نقاب دلقکت کج شده و همه م یتیدروغ بودن؟ چه اهم هیبرات 

دستاش مهربون شده و  نتینش لچریمنشأ آرامشِ و نیکه چرا بعد از اون همه تنفر،  ا ستیاآلن مهم ن یحت
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به  يریکه به هر طرف م يِنوازشگر يدستا... شهیم قیکه داره عم ییِچاه تنها نیکه مهمه، ا يزیچ... نوازشگر

تا  یکن يهرکار يکه حاضر قِیچاه عم نیو نخ نما تو ا دهیپوس سمانیر هیمهم  ۀتنها نکت... یرسینداشتنش م

شرط الزم  یحت یکه پاره نشه،  ول یباش دواریبر خدا ام توکل هیو با  یبهش چنگ بزن يدیتو اوج ناام یبتون

 !پول.... یباعث شده مشروط ش شهیکه هم یشرط... يرو هم ندار سمانیر نیچنگ زدن به ا يبرا

 یاهیخستم مسابقه گذاشتن با س يدو پا نیانگار ا... زنمیاما هنوز قدم م شمیخسته م...نمیش ینم...زنمیم قدم

تو  ایدن نی،  تا آخر ا»فرار کردن«و » شکستن«ناتوان قسم خوردن از ترس  يدو پا نیانگار هم... شب يها

 ! قدم رو برن ییتنها کیکوچ يفضا نیهم

 يبا همون الگو میخسته از شبگرد يپاها... شمینم لیمنتظر آالرم موبا نباریا! نگاهم به پنجرست هنوز

که ازم متنفره و  يموجود يبرا... کنمیدم م يبازهم چا! رسنیم یو خال کیکوچ ۀبه همون آشپزخون یشگیهم

 يصبحانه باشه؟ روبه رو نیآخر نیانکنه ... با ترس نمیچیصبحونه رو م زیم... وفا شده یب تینها یاواخر ب نیا

و من  شهیم روزیوجودم پ یشگیهم لیم نباریا... ستیحواسم به رنگها ن گهید! ستمیا یم کیهمون کمد کوچ

وجود من ! معناست یقرمز رنگ هم برام ب ۀهمون نوشت نباریا... ستمیا یم نهیهمون آ يروبه رو یسرتا پا مشک

من خودم ... ستمیجمله هم ن یحت گهیمن د... ستیکردنش ن ریتفس يابر یراه چیگم شده که ه يتو گره کور

ه باشم اون سه نقط ياز نقطه ها یکیفقط  یحت دیمن شا! سه نقطه ام تینها یحجم فشرده و ب یکیبه کوچ

 یرنگ قرمز ب یابونیخ چیبار تو ه نیا...چرخمیهنوز و هرروز به دور خودم م یچرخ دوار زندگ نیکه تو گردش ا

 نباریا... بکشه رونیحادثه ب یمن رو از گنگ تونهیهم نم یخانوم محب ۀلحن پرطعن نباریا... نمیب ینم رو یآرت

تفاوت از کنار همون  یب نباریا... شمینم رهیخ وارید يرنگ رو ییطال يو به تابلو کنمیپشت در اتاق مکث نم

 يبرا لیدل یدلم ب نباریا... دوزمیمرو به صورت فرجاد ن انگرمیو نگاه عص گذرمیم رکنندهیتحق يها متیصم

 زیهمه چ نباریانگار واقعا ا... رهیکارمند بخش محاسبات نم هی یِمشک يتو اون چشمها یرنگ نگران میحجم عظ

 ایخدا:پرسمیواز خودم م مونهیم رهیخ زمیم يرو توریچشمم به مان! صورتک آشنا هیبجز  زیهمه چ... فرق داره

 یتو گوگل راه شهیم یعنی: گمیکنم؟ و دوباره با خودم م یخودم معن يبرا يرلبهام رو چجو يلبخند رو نیا

 رد؟ک دایپ "صورتتان يدلقک از رو هیخالص شدن از شر لبخند بزرگ " يبرا

دوباره ... معتبر به مدت تا ابد داره یگارانت هیخاموش  شهیهم يلبها نیدوخته شده به ا ةخند نیا... ستین یراه

بزرگ اطرف همون دو  يانحنا هیبودن که اشکهاشون رو با  يا لهیمردم من از قب دیشا: کنمیبا خودم تکرارا م

و خوش حالت که  دهیکش يانحنا نیا دیاش! ذاشتنیم شیلب به نما گنیرنگ که بهش م یصورت کیبار یۀال
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با احواالت من  ریتعب نیو چقدر ا! غم و اشک داشته هیشب ییما معنا ۀلیتو قب کننیم رشیهمه به لبخند تعب

 !سازگارتره

عطر نسکافه وجودمو پر ... مونهیجاخوش کرده ثابت م زمیم يکه رو یرنگ دیسف یکیسرام وانیل يرو نگاهم

 دهیچیپ وانیکه دور ل يمردونه ا يانگشتها ياز رو جمینگاه گ يخوب تنها نبودن و مردمک هااز حس  کنهیم

... هنوز هم نگاهم گنگه...یِکه پر از صداقت و نگران یدو تا چشم مشک يرو لغزهیمن گذاشته م يو اونو روبه رو

حرارت ! نگاه نیرنگ مهربون ا يبرا لغزهیم لیدل یاما هنوز هم دلم ب... فرق داره شهیبا هم نبارمیهنوز هم ا

و من  کشهیشعله م شترینگران ب يبا لغزش مردمک اون چشمها دیکشیم شیکه تمام روز وجودم رو به آت يادیز

 ....!فراتر یلذتو با  شتریب.... سوزمیم شتریب

 حالتون خوبه؟:کنهیزمزمه م يادیمکث ز با

به  نطوریا یول:کنهیزمزمه م يشتریب تیبا جد نباریو ا نهکیفقط نگاهم م... دمیاز ابهامِ اتفاقات سر تکون م جیگ

 !نیاز صبح روبه راه نبود... رسهینظر نم

 !خوبم: گمیلب م ریز آهسته

 ناهار؟ يبرا دیارینم فیو تشر نینشست نجایپس چرا هنوز ا-

 گهید کمی... حاال وقت هست! حواسم نبود:گمیم نییو بازهم با همون ولوم پا کنمیتعجب به ساعت نگاه م با

 !امیم

 ...نمونده يوقت ناهار انیتا پا يزیچ  ،یمیخانوم رح! ستیاآلن مطمئن شدم که حالتون خوب ن-

 ناهار؟ يبرا یپس خودت چرا نرفت:گمیم یجیگ با

 حالتون خوبه؟ دیمطمئن: کنهیم دیلحنم تأک متیاز صم متعجب

: کنمیزمزمه م قیعم یبا بازدم! سوم شخص جمع بودن نیاز ا شمیم یاغیو  سوزمیهنوز هم م! شمیم کالفه

 !خوبم فرناد

 لیدل یب متیصم نیانگار ا... جلوتر ارهیو سرش رو م زمیم يرو شهیخم م یکم... باال پرهیابروش باهم م هردو

حاال من ... دهیبودن اتاق بهم حس آرامش م یو خال کنمیبه اطراف نگاه م یبا ترس کم... بوده ندیبراش خوشا

اآلن مطمئن : گهیبا مکث م... کنمینگاه م تهنظرگرف ریز کینزد يکه منو از فاصله ا ییدارم با تعجب به چشمها

 !ستیشدم حالتون خوب ن
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اما هرم ! ام یبودن عصبان یمیاز فقط خانوم رح! ام یخطاب شدن شاک "شما"همه  نیاز ا...گمینم يزیچ

 !نگاه نیعاجز شدم در برابر ا یبه چه راحت... قدرت تکلم رو ازم گرفته خورهیکه به صورتم م یینفسها

 رهیگیرو م يکار ةکه داره با چشماش ازم اجاز فهممیم... شده رهیچشماش پرسوال به نگاهم خ... امیخودم م به

 !يفهمم چه کار یاما نم

تبتون هم ! دیشما تب دار یمیوم رحخان:گهیمانند م ادیگرد شده،  فر يو با چشما میشونیپ يرو ذارهیرو م دستش

 ...باالست یلیخ

خالصانه  يها تیمیمن از همون صم فهمهیچرا نم نیا... دمیهم فشار م يدندونام رو رو... شمیم یحرص

 !مارستانیب میبر دیبا... یمیخانوم رح: کنهیدربرابر سکوت من تکرار م خوام؟یم

 !استیاسم من رو! ایرو: غرّم یلب م ریز

 !يتب دار: کنهیفقط با غم زمزمه م... پره یابروهاش باال نم... کنهیتعجب نم گهید

 !خوادیاز زبونش رو م دنیشن ایدلم رو... خوادیصداش رو م دنیدلم شن... کنمینم توجه

 !مارستانیب میبر دیکجاست؟ با لتونیوسا-

 !امینم ییمن جا: رمیگینگاهمو ازش م يلجباز با

 !دیرو بردار لتونیهماهنگ کنم شما هم وسا سیتا من با رئ: رهیتوجه به سمت در م یب

 ...امینم ییمن جا-

 ...شما تب یمیخانوم رح-

 ...حرف نزن یانقدر با من رسم! استیگفتم اسم من رو کباری! ایرو: شمیم یعصب

 رمیتا من م. تتبت هم باالس... يشما تب دار! خانوم ایرو: دهیبا آرامش ادامه م... نهیشیرو لباش م يمحو لبخند

 ...رو بردار لتیهماهنگ کنم وسا

و نگاه پرخواهش من هنوز هم  شهیاز اتاق خارج م... شمیم یموجود دوست داشتن نیاز ا ایرو يآوا دنیشن محو

و سوت و کور  یخال يراهرو نیقدمهاش رو تو ا يجا تونمیانگار م... شده رهیروبه رو خ يها شنیبه پارت

نکنه ردپاش رو گم کنم؟ ... زنمیپلک هم نم یحت! رستیو نگاه من هنوز هم خ گذرنیلحظات م... بدم صیتشخ

پس . ادیفرناد گفت اآلن م... رمیگیروبه رو نم يمن نگاه از راهرو یول سوزونهیچشمام رو م یحس خواب الودگ

 کجاست؟
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 هیداره از  میمستقآفتاب ! ستین يسحر شیگرگ و م ياتاقم و هوا ةاز پنجر يخبر کنمیچشمام رو باز م یوقت

کرده که خودم  زیو تمام وجودمو لبر دهیپوستم دو ریز يحس فوق العاده ا... فتهیاتاق م يبزرگ تو ةپنجر

کنم که چشمم رو  دایتو محل کار پ ارمدوب ریتأخ يبهانه برا هیاز جام بلند شم و  خوامیم! از کجاست دونمینم

ذهنم به سرعت اتفاقات رو ... مونهیسرم زرد رنگ،  ثابت م هیبه  رسهیکه تو دستم رفته و امتدادش که م یسوزن

رو و اومدن فرناد  میحس خواب آلودگ ارمیم ادیبه ...شهیمن از هجوم شرم گرم م ةخزدیو وجود  کنهیپردازش م

محکمش موقع  يحرارت دستا ادیبه  سوزمیم.... تب دارم يچشما ينگرانش رو رو هنگا ۀاشع کنمیحس م... رو

حظورش رو که اون لحظه تو  نیریچشم طعم ش یم نباریو ا... من به اورژانس هوشیب مهیکردن جسم نحمل 

 مهگرماهنوز هم سرد نهمهیفکر کنم با وجود ا... کنمیپوستم حس م ریرو ز یبیعج انیجر!شده بود يوجودم جار

 !هرچند که حس سرما ندارم... ملتهب و دون دون شده ينطوریکه پوستم ا

 !یخانوم يشد داریباألخره ب-

واضح  يادیپس فرناد کو؟ انگار سوالم ز! ندارم فقط نگاهم جستجوگره یحرف... گردمیسمت پرستار جوون برم به

 یبخاطر ضعف بدن... یشیو مرخص م شهینگران نباش اآلن سرمت تموم م: گهیو مشخصه که دختر با لبخند م

 !تهپشت در اتاق نشس رونیرت هم بهمکا... يتب و لرز کرده بود یو فشار عصب

اما ! همکارم... هه! زنمیم يپوزخند... نهیشیموقع صحبت در مورد همکارم مثل خار تو گلوم م شیپنهان لبخند

گونه هام گر ... چهیپ یگفتن تو سرم م» نه«خودم موقع  يصدا نیطن... کشهیطول نم ادیز میخودخواه نیا

 یکه تنها گناهش ب يفرناد... فرنادم نیاز نگاه غمگ رهیگیدلم م... تو دفتر لمیدل یب يها متیاز صم رهیگیم

 مویزندگ ینره زخم عفون ادمینکنه و  مییآغوش فرناد هوا میجنگم با خودم تا اقل یم! مثل خود من... بود یگناه

بم غم  ين صداهمو نیکه با طن ریهنوز نگاهم به سقفه و ذهنم درگ... برام نذاشته اتیح ةاز عصار يزیکه چ

 .شهیتو وجودم آوار م ایدن

 ن؟یبهتر-

 نیچه خوش آوا و دلنش ادیب رونیب یعیاز دهن فرناد شف یوقت ایاومد که اسم رو ادمیشدم سوم شخص و به  باز

 !ممنون، خوبم:کنمیو زمزمه م زنمیم یلبخند محجوب... شهیم

دندونم  ریکه ز یحس خوش يحس شرم رو از البه ال نیرو که زدم فراموش کنم و ا يگند يجوری خوادیم دلم

 یمن هرچ! یعیشف يآقا خوامیمعذرت م: گمیآشکار م یو با تعجب کنمیچشمامو پر از سوال م... نشسته جدا کنم
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من تو دفتر بودم و مشغول  ادمهیتا اونجا که  کنم؟یم کاریچ نجایا شمیبازم متوجه نم ارمیبه ذهنم فشار م

 ...ترجمه

محکم  زیچ هیبا  تونستمیکاش م... شهیو عاجز م نیغمگ کردیم ییلب هاش خودنما يکه رو يومح لبخند

رو که داره رو  يزیبزنه چ ادیبرداره و فر يگریآدمک نقاب پوشم دست از باز نیا دیبکوبم تو سر خودم تا شا

و متوجه اطرافتون  دیتب داشت...حالتون خوب نبود:کنهیبا چند لحظه مکث زمزمه م... کنهیم ینیقلبش سنگ

 !مارستانیمنم آوردمتون ب... نینبود

دوست دارم طواف کنم ... دیکه همون تب مقدس بهم بخش ییها ییپروا یب ادیبخندم به ... دارم بخندم دوست

 کینزد نمیغمگ يکارمند بخش محاسبات رو به چشمها یِنگاه مشک یلحظات يرو که برا يتب و لرز میحر

رنگ و  یکامل از دهن آدمک ب یرحم یجمله با قساوت قلب و ب هیفقط  اقیاشت نهمهیا ونیاما از م... کرده بود

دردسر شدم  نهمهیکه باعث ا خوامیمن واقعا معذرت م یعیشف يآقا.... من يواقعـا؟ خدا: شهیخارج م میرام نشدن

 فهمم چرا زحمت من به گردن شما افتاد؟ یمن واقعا نم... براتون

 تونیدر ضمن اگه من همراه! نبود یزحمت: شهیگزنده م يو تا حدود يلحنش جد... شهیسخت م نگاهش

 همکار؟! يکنه؟ خانوم ها تونیهمراه خواستیم یک کردمینم

رو  دنمیکه چشم د ییِمنظورش همون خانوم ها... دونمیخوب م» همکار يخانوم ها« يرو دشویتأک نیا لیدل

به دادم  خواستیم یرو ندارم ک چکسیمن ه یوقت! گهیت مراس... چرا دمینفهم چوقتیهم ندارن و من ه

تا  چرخونمیتو اتاق م رونگاهم ... پنهان کنم ییرو با بهونه و گزافه گو یکس یب نهمهیا کنمیم یبرسه؟ سع

 نجوریبه هرحال ا یعنی... بود که نیمنظورم ا! نه.... خب: قفل نشن تو نگاه جستجوگرش بکارمیفر يچشمها

 ...دارن که یفیوظا هیشرکت  نیمواقع مسئول

حرف  هیو کنا يبا سرد! کنهیگرانه منو قضاوت م خیکه داره توب ینگاه... ترسمیم نشیو خشمگ ینگاه وحش از

از وخامت اوضاع شما با  شونیفرجاد بود، درسته؟ خب البته که اگر ا يبه آقا قایاآلن منظورتون دق! آهان: زنهیم

 قتشیحق یول... و جون در خدمتتون بودن دلاز  دهیچیکه تو شرکت پ شونیگفتیمطمئنا با شرح ش  شدن،یخبر م

 .....نیستیراحت ن يشما اونطور کردمیمن فکر م

تو  جیرا عاتیکه از شا یبود که با وجود اطالع یچه حرف نیمن چقدر احمقم؟ ا ایخدا. لحظه مکث کرد چند

آدمک چموش از دست  نیا يها يبا باز خوامیرو که م يزیچ شهیهم دیمن چرا با ایشرکت دارم،  زدم؟ خدا

و با قدم  رهیگیرو ازم م شیباألخره نگاه سوال کشه؟یم شیداره منو به آت یمشک يچشمها نیبدم؟ چرا نگاه تلخ ا
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اشتباه  نکهیاما مثل ا: شنومیجمله ازش م هیقبل از خروجش من فقط . رهیبه سمت در اتاق م نیسنگ ییها

 !کردم

 **** 

و ... کنمیکه دچارش شدم استفاده م یسخت يماریبخاطر ب کروزمی یشستم و مثال دارم از مرخصاتاقم ن يتو

که به  یو تو زمان و لحظه ها و راه حل ها کند و کاو کن یاونقدر فکر کن یعنی... فکر و فکر یعنیاستفاده من 

که روز به رو  ییصورت مسئله ها يانگار به جا... نطورهیواقعا هم که هم... یصورت مسئله خودت حل ش يجا

رقصان  ریاز تصو شمیخسته م یوقت...شمیو نابود م رمیم لیو آزاردهنده تر من خودم دارم تحل شنیم ادتریز

که داره  يآزرده ا یِاز نگاه مشک شمیم ریدلگ یوقت... رنیچشمام رژه م يو جلو ستنیکه ن یپول ياسکناس ها

دست گذاشته  یکه زمان ینیمعبود زم هی ياز شمارش نفس ها شمیر مب فسن یوقت... کشهیم بیروحمو به صل

 قیبه قبله گاه تنها رف سابمیسر م... فتمیم يو پاکباز یبه خودزن... شمیزده به ر شهیانتقام و ت ۀتو دست بت فتان

 شهینه خفه میکه گرچه تو س يادیفر! زنمیم ادیفر... تو آغوشش زمیریاشک م بیفر ینقاب و ب یهام و ب ییتنها

اصال دارم تاوان  دم؟یتاوان پس م نهمهیدارم ا یچ يچقـدر؟ به کدوم گناه؟ به جزا! ایخدا: شنوهیاما اون خوب م

خدا ... یکمرشکنم نکن ایخدا.... ینکن نمیکس تر از ا یخدا ب... يریخدا همه کسمو نگ... خـدا دمیرو پس م یچ

باألخره دل  شم؟یم رنگیپررنگ شم دارم ب نکهیا يچرا به جا ایخدا شم؟یرنگ ها حل م يباز نیچرا دارم تو ا

 يچشمها... شمیم رهیو بدون نقابم خ قیحق ةبه چهر نهیآ يروبه رو...شمیناله و از جا بلند م نهمهیاز ا کنمیم

خطوط روبه  يانگشت سبابم رو! واقعا که آزاردهنده س! خسته یاز اشک و روح زیلبر ینگاه... متورم و قرمز

واقعا ! و براق شهینگاه پر از اندوهم شاد م! لبخند  بخشه،یم دیجد یو با مهرات به اونا شکل لغزهین لب هام مییپا

 !کنه ینینقاب دلقک من که خوب بلده چطور نقش آفر نیگفت به ا نیآفر دیکه با

و نابود نفرت نگاهش واقعا که کمرشکن  نیا... شدم رهیسخت و آزردش خ ةو به چهر ستادمیتختش ا کنار

 دنیبا شن... لبخند بزنه تونهیفعال من هم نم شهیدلقک هم ینفرت حت نیا رباریز کنمیفکر م یگاه... کنندست

و  لرزهیکه حاال هم م ییصدا... شمیمتعجب و سرگردون م کنهیصداش که بعد از مدتها داره با آرامش خطابم م

 .هم خشک و خشن شده

 ؟يدیسماجتت عذابم م نیبا ا يچرا دار ؟يداریچرا دست از سرم برنم... رمیتو آرامش بم يذاریچرا نم-

بذارم ترکم  یتالش چیشم و بدون ه التیخ یب دیچرا با: هنوز همون لبخند معروف رو لبهامه  یول... دارم بغض

 ؟یکن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصبا زرساز   –دلقک  کی ياشک ها

wWw.98iA.Com ٢٦ 

 نیاز ا... رماز تو و تمام تالش هات متنف... بسه گهید... بسه یول! تالش مجازات منه نهمهیتنها هدفت از ا-

 ...متنفرم یکنیباهاش ذره ذره آبم م يکه دار یترحم

ترحم و مجازات  ریباور کن خسته تر از اونم که بخوام خودمو درگ ؟یزنیحرف م يدار یترحم؟ مجازات؟ از چ-

 ...کنم

 ...تیبرو دنبال زندگ! برو... دست از سرم بردار یمجازاتم کن يخوایاگه واقعا نم... پس بذار با آرامش برم-

 ...شم نیتنهاتر از ا خوامیفقط نم... ستمیمجازات کنه و اصال هم به فکر مجازات ن دیکه با ستمین یمن اون! نه-

خودم شد و  یکه هم باعث تباه يبخاطر انتقام احمقانه ا شمیکه چطور دارم مجازات م ینیب ینم ؟ینیب ینم-

ذره ذره از روحم  توییکه داره تاوان تنها ییپس تو رو به همون خدا کشم؟یم يکه چه درد ینیب ینم... هم تو

 ...دست از سرم بردار رونیب کشهیم

 ...تنها بمونم خوامینم: شمیاز اتاق خارج م گمیکه م يکلمه ا نیبا آخر... لرزهیشدت بغض صدام م از

 

 يبرا يزیبتونم دست آو دیخودم اومدم تا شا نباریا! نجایاحضار نشدم به ا نباریا... ستادمیا تیریدر اتاق مد پشت

به  کیکوچ ۀو من بعد از چندلحظه مکث و چندتق دهیفرجاد اطالع م يحضورم رو به آقا یمنش.کنم داینجات پ

 .شمیدر،  وارد اتاق م

 !سالم-

آدمک ساده و  یکه حت زنهیم ادیو داره فرر يزینگاه چ نیا. کنهیبراق و لبخند مرموز آرسان فرجاد دودلم م نگاه

 !کنه ینگاه رو برام معن نیا تونستیکاش آدمک م... ترسهیناتوان من هم ازش م

که تو هم مثل من  نمیب یم... يکوتاه هرروزمون عادت کرد يکه تو هم مثل من به مالقات ها نمیب یم! ایرو-

 دیداشتم ازت ناام گهید يراستشو بخوا... يایب دنمیاگر من صدات نکنم خودت به د یو حت یدلتنگ ش یتونیم

 ...دختر شدمیم

و به  رمیگیم رشینگاهم رو از نگاه خ. کنم دایوجود پراز خروش و التهابم پ يرو يشتریتسلط ب کنمیم یسع

 .شمیم رهیپام خ نییپا

 !نش هستالبته اگه امکا! ازتون درخواست وام کنم... نکهیا يبرا.... يراستش امروز اومدم برا-

 ؟يخوایچقدر وام م ؟یچ يوام؟ وام برا –. کنهیجابجا م یرو کم شیصندل

 !خوامیعمل مهم م هی يوام رو برا نیمن ا... خب من-
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 ...ینکنه خودت مشکل ست؟یخودت که ن يبرا ؟یعمل؟ چه عمل – پرسهیو با شتاب م کنهیقطع م حرفمو

 ...زیعز یلیخ یلیخ يآشنا هی! آشنا هی يبرا... يدر واقع برا! نه: حرفشو ادامه بده ذارمیمن نم نباریا

 وام چقدر هست؟ نیحاال مبلغ ا! خب _دهیم رونیرو با صدا ب نفسش

 !تومن ونیلیم...  -

 !دنیمقدار وام نم نیجا ا چیدختر ه ؟یچ:کنهیتعجب بهم نگاه م با

 !دارم ازیپول ن نیواقعا به ا اما من.... اما دونمیم-کنمیزمزمه م رلبیز

 یکه حت یدونیخب خودت هم خوب م: گهیو با مکث م کشهیم شیشونیپ يرو یفرض یدو انگشت خطوط با

اندازه رو بعنوان وام  نیبه ا یمبلغ شهیبازم اصال نم يریبه سرعت وام بگ یکنم تا بتون يباز یاگر برات پارت

 !ادیهم درم گهید يارمندهاک يممکنه و هم صدا ریتو غ يهم بازپرداختش برا ينجوریمطمئنا ا! پرداخت کرد

بازهم بن بست  يبا چشمها تونمیم نکهیا! ستین یراه گهید... کنهیحس م یتاروپودم رو کرخت و ب يدیناام

 يچشما نیبا هم میزندگ ییروح تنها دارا یجسم سرد و ب دنیاز د! کردنه یبرام همون مردگ نمیروبه روم رو بب

که هنوز هم نقاب دلقکم لبخند  هجالب یلیاما خ شهیو چشمام پر از اشک م دهیحس مرگ بهم دست م دیناام

لبخند  کنمیچرا حس م دونمینم... شمیم رهیآرسان فرجاد خ يبا عجز به لب ها... لبهاشو حفظ کرده يرو

 !لبهاش نشسته يرو یکمرنگ

به  یو من ارادت خاص! ینه هرکس ،یهست یمیرح ایر کرد که تو روانکا شهینم نمیا لیتفاص نیبا وجود تمام ا-

 ....شما دارم پس

 پس؟: شمیم رهیبهش خ یسوال

 نیا هیته يهم برا يبهتر يراه ها کنمیفکر م... وام بهت کمک کنم اما قیاز طر تونمیهمونطور که گفتم نم-

 !پول هست

 ؟یچ-

... يدر مقابل من دار شهیکه تو هم! ياما خب با وجود لحن دوستانه ا! دارم شنهادیپ هیمن برات  نیخب بب-

 ....یباش شنهادیپ نیا رشیکه حاظر به پذ ستمیمطمئن ن یلیخب خ

 م؟یبا هم صحبت کن رششیعدم پذ ای رشیتا بعد در مورد پذ دیرو بگ شنهادتونیاول پ ستیبهتر ن-

 يخوایپول رو م نیکه واقعا ا یو فکر کن يتو اول بر ستیبهتر ن: لبهاش حاال پررنگ تر و مرموذتره يرو لبخند

 نه؟ ای
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 !خوامیپول رو م نیمن مطمئنم که ا-

 ؟یطیدر هر شرا-

 !یطیدر هر شرا: دمیجواب م یمکث چیه یب

 ریسخت و غ نیمن همچ شنهادیخب البته پ. کردمیکه فکر م یهست یجسورتر از اون یلیخ... خوشم اومد! نه-

 ....در انتظارته ندهیکه در آ يا ییطال يروزها يبرا يا چهیاتفاقا هم آسونه و هم در.ستیممکن هم ن

 شنهاد؟یپ نیا هیو چ-

 شهیکه هم یدونیم.يکه من بهت دارم خبر دار يخوب از عالقه ا یلیتو خودت خ  نکه،یاول ا...! شنهادیپ-

منو  چوقتیالقمند کنم اما تو هفرصت بودم تا عالقمو بهت ثابت کنم و تو رو هم به خودم ع هیمنتظر 

 ....که خوامیاما حاال من ازت م... یرفتینپذ

 

 "گره اول"

 يا گهیاز هرشب د رتریامشب د! پام پر درد و متورم شده يکردم که انگشتا یط ادهیپ يرو با پاها ابونایخ انقدر

کرد  هیهم اونقدر گر نیدلقک غمگ نیا نباریا...نقاب دلقکم هم نتونست با تظاهر بخنده نباریا. دمیبه خونه رس

سروصدا به سمت  یو ب شمیوارد خونه م... نموندهاز اون لبخند قرمز و پررنگ  يرنگ شده و اثر یکه نقابش ب

تو  دیو از سوراخ کل رمیآروم به سمت اتاقش م یلیخ. کنمیچراغ روشن اتاقش تعجب م دنیاما از د... رمیاتاقم م

و نگرانش که به در دوخته شده و مطمئناً منتظر برگشت منه حس  رهیخ يشمهاچ دنیاز د! کنمیاتاقو نگاه م

به اتاقم ... شهیرو دارم همون لحظه نابود م شیکه پ یسخت میتصم يادآوریکه با  شهیم قیربه وجودم تز یخوب

 یآلبوم... ننداختم یکه مدت هاست بهش نگاه یآلبوم.آلبوم عکسهاست دارمیکه برم يزیچ نیو اول گردمیبرم

 دهیهرعکس قص... کنمیعکس ها رو دونه به دونه با دقت نگاه م....مدفون شده یگرد و خاك فراموش ونیکه م

 يمن و مهر.... من و اون! چرخهیدو نفر م يو موضوع تمام عکس ها فقط رو... دوره ةخاطر هیکه از  يا

چقدر اون روزها محو و ! ناتمومم يبا سوالها ردمکیکه کالفش م مویبچگ يتمام روزها ادیم ادمی....یمیرح

تلخ  يلبخند یبه سخت شهیدلقکم موفق م نباریا یول کنمیعکسها بغض م دنیدوباره با د... رسهیبه نظر م یالیخ

... نگرانم بود. شهینگاهش آروم م نهیبیمن رو که م... رمیو به اتاقش م دارمیآلبوم رو برم... لبهاش بشونه يرو

و  کنهیآلبوم رو باز م. کنمیکز م نیزم يو کنار تختش رو ذارمیپاهاش م يآلبوم رو رو یحرف چیه یب! مطمئنم

 !لغزنیگردنبند پاره به سرعت رو گونه هاش م هی يدهایاشک مثل مروار يدونه ها... شهیم رهیخبه عکسها 
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 :شکنهیباألخره سکوت رو م یطوالن ییها قهیاز گذشت دق بعد

... يازم متنفر ای يدوسم دار يدیخودت هم نفهم گهیکه د ياز روز... يماجرا با خبر شدکه از اون  یاز وقت-

چون ... بزنم چون یدر واقع من نخواستم حرف یعنی.میفرصت نشد تا باهم درموردش حرف بزن چوقتیه

اما حاال ! ایبرام سخت بود رو عاواق.... حرف بزنم که ییتو چشمات نگاه کنم و از روزا تونستمیمن نم! نتونستم

 ...ایسبک شم رو خوامیم. يهم ماجرا رو از زبون من بشنو کباریقبلش تو  خوامیبرام نمونده و م یفرصت گهید

 !و غصه برات سمه یو ناراحت کنهیفقط ناراحتت م نیا... یباز اون داستان رو تکرار کن ينداره بخوا یلزوم-

تا ... رازیش يابونایبود و متر کردن خ طنتیکارم ش... طونیشساله بودم و 15....بذار بگم... ایبگم رو دیبا! نه-

اسم بودن،  هی يمن فقط به معنا يبرا دیجد يها هیو اون همسا... اومد دیجد یۀهمسا هیتو محلمون  نکهیا

کردم که توجهش رو جلب کنم اما  یسع یلیاولش خ.و جذاب بود بایپسر بزرگ خانواده که فوق العاده ز! يکسر

 يحداقل اگرم داشتم برا...نداشتم يا يظاهر تیجذاب چیاون خاص و بدون نقص بود من ه یچون هرچ... نشد

انقدر به مادر و .خانوادش وارد عمل شدم قیپس از طر.نداشت يا دهیکردم فا يهرکار... مثل اون نداشتم یکس

باألخره بعد از گذشت .دونستنیم بیدختر کامل و نج هی ۀنرو نمو منشدم که همشون  کیخواهراش نزد

باهام  یلیخ لیاوا يکسر.میمن اومد و ما ازدواج کرد يو اصرا خانواد به خواستگار قیبا تشو يکسر کسالی

بعد از چندسال کم کم تو روابطمون  نکهیتا ا. دمید یاز عالقه تو وجودش نم يخوب بود اما هنوز هم نشونه ا

برادر  هیشده بود مثل ... کردیآزار رفتار م یمهربون و ب ۀهمخون هیباهام مثل  شتریب گهید.سرد شدبه من  بتنس

زن  هی... باور بود رقابلیکه برام غ دمیرس يزیکم کم بهش شک کردم و در آخر به چ... شناس فهیمسئول و وظ

اون زن رو در حد پرستش دوست  يکه کسر دمیراحت فهم یلیخ! بود يکسر یکه عشق و زندگ یزن! گهید

گرم و  يو رفتارها ییبایهم بود با وجود ز يا گهیهر مرد د.هم حق داشت ییجورای يخب راستشو بخوا... داره

سرت  یالک خوامینم... اون شوهر من بود! نبود يهر مرد ياما کسر  شد،یآتنا مطمئنا عاشقش م طنتیپر از ش

. نداشت دهیبه سمت خودم انجام دادم اما فا يجذب کردن کسر يبرا یکه فکرشو بکن يهرکار... ارمیرو درد ب

من  يبرا ییجا چیه گهید دمیفهم... که آتنا بارداره دمیفهم يجاسوس باز یاز با کل میو ن کسالیبعد از  نکهیتا ا

 بود، من خودم یمال يازهایوگرنه اگه به رفع ن خواستمیعشقش م يرو برا يمن کسر. ستین یتو اون زندگ

قبول  لیکردم و اونم با کمال م ییجدا يتقاضا ياز کسر! امیاز پس مخارج خودم برب تونستمیپرستار بودم و م

... در ظاهر بود نهایاما همه ا. منتقل کردم گهیشهر د هیجدا شدم و خودمو به  يبه سرعت از کسر... کرد

پنهان شده بودم و منتظر وضع  رازیش توخونه  هیمنتقل شدم، من تو  ستانیمن به س کردنیهمه فکر م کهیدرحال
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 مارستانیکه تو اون ب میمیقد يباألخره آتنا وضع حمل کرد و من با کمک چندتا از آشناها... حمل آتنا بودم

 شهیو هم هم گرفتمیو آتنا م يهم من انتقامم رو از کسر ينجوریا! مرده عوض کردم ۀبچ هیبودن بچه رو با 

 يو تا سالها هم به جا دمیدزد تیمن تو رو از پدر و مادر واقع! ایدرسته رو... دبا من بو ياز وجود کسر یبخش

و از هرکس و  يدیرو به دوش کش يپدر یدرسته که تمام عمرت ننگ ب... کردم یکردن در حقت دشمن يمادر

 کردمیممن اون زمان اصال فکرشم ن... یکس ش یانقدر تنها و ب خواستمیاما باور کن نم... يدیحرف شن یناکس

آتنا دق  يهم از غم دور يو کسر ارهیشه و اون بال رو سر خودش ب وونهیکه آتنا بخاطر داغ از دست دادن تو د

 ياما تو خودت دار! و تنها یشیم میتیو تو هم  ستمیروز من ن هیبه ذهنم هم خطور نکرد که  یمن حت... کنه

و  تیدنبال زندگ يکه بر خوامیمن فقط ازت م ایور! منو مجازات کرد يکه خدا چجور ینیب یم يدار... ینیبیم

 ....کمتر شه کشمیکه م یاز عذاب کمی ينجوریا دیشا... رمیمن تو آرامش بم يبذار

 !شم مامان میتیدوباره  خوامیمن نم-

من  يبرا نیلچرنشیموجود و نیبودم؟ چند وقت بود که ا اوردهیکلمه رو به زبون ن نیچندوقت بود که ا! مامان

 هی... من مادر بود يهام برا ییقبله گاه تنها نیا يروز هیرفته بود که  ادمینبود؟ چرا » اون«راتر از ف يزیچ

از من  يآخه چجور! مامان يوا... بود غصمهام و نوازشگر روح چر از  ییبود که دستاش مأمن تنها ییروزا

 مادر شم؟ یکه اجازه بدم که دوباره ب يخوایازم م يشم؟ چجور خالتیب يخوایم

لب  يکردن اون لبخند مسخره رو یبه نشستن و نقاش يعالقه ا... ستمیا یرنگ اتاقم م دیسف وارید يرو روبه

فکر  يبرا يشتریفرجاد گذشته و من فرصت ب ياقا شنهادیچند روز از پ! جنگ اومدم يبرا نباریا... هام ندارم

 دیبا گهید... مقاومت کنه تونهینم نیاز ا شتریه بک دونمیو من م ستیحال مامان اصال خوب ن.... کردن ندارم

و مرگ  نمیبنش دیبا اینامعلومه و  ندشیبذارم که آ يبه خرج بدم و پا تو جاده ا یوونگید دیبا ای... رمیبگ میتصم

قبولش  شتریب يهنوزم از هر مادر يسال از عمرم باور داشتم که مادرمه و اگه راستشو بخوا20که  نمیرو بب یزن

با حرص صداش .... دزد خودخواه نباشه که باعث مرگ پدر و مادرم شده هیجز  يزیزن چ اوناگر  یحت! دارم

 آدمک؟ ییکجا! آدمک: زنمیم

 ....شهیظاهر م وارید يو روشن رو رهیخطوط ت نیمحوش ب یۀسا

تو ... رنگها بشم آدمک يایدنوارد  دیبا... کنم یرنگ بودن زندگ یبا ب تونمینم گهیکنم آدمک؟ د کاریتو بگو چ-

 ....تنها کسم نشم اهپوشیکنم که س کاریتو بگو چ... میشرمسار هینشه ما میزندگ يبشم که تابلو یبگو چه رنگ

 !گفتن نداره يبرا یباره که آدمک حرف نیاول نیا... هنوز هم سکوت کرده آدمک
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رنگ ها  یبه مهمون خوامیم نباریا! رو گرفتم ممیتصم گهیمن د.... آدمک ياریبه خودت فشار ب ادیز خوادینم-

 ...بشم آدمک ییایدن خوامیم... برم

 ...شهیهق هقم گم م يآدمک تو صدا یاعتراض ادیفر

 

 "گره دوم"

مژه  ملیبا ر. کنمیم یکیرو با هم  دمیکه پشت چشمم کش یو پهن یو دارم خط چشم مشک ستادمیا نهیآ يجلو

و جذاب  یکه نگاهمو وحش دمیرنگ هم پشت چشمم کش رهیت یۀسا هی. ..فر و خوش حالت کردم مویمشک يها

 ینقص یب یبود که چهرم کپ گفتهمامان بهم ... کنهیبه رژ لب قرمز رنگم که داره غوغا م میرسیحاال م... کنهیم

 !بوده یفهمم که مامان آتنا چه شکل یو حاال من م... مامان آتناست ةاز چهر

مهمه که چاق  گهیحاال د... هیفهمم چشمام چه رنگ یم گهیحاال د... که با خودم کلنجار برم ستین يازین نباریا

... خوب نگاه کن! نیبب نهیآ...برام سرنوشت ساز باشه تونهیزشت م ایباشم  بایز نکهیا گهیحاال د... الغر ایباشم 

با  يدختر... دلربا یو اندام دیرش یبا قامت يدختر... سرخ ییسبز و لبها ییبا چشمها يدختر! ایرو... منم نیا

شده  یاما حاال عروسک... محو بود و پاك يا هیسا یدور که زمان ياز شهر یآدمک... منم نیا! يافسونگر ةمعجز

 !ایرو... منم نیا! پررنگ و متعفن

 :فتمیآرسان م شنهادیپ ادیو دوباره  کنمیقسمت موهام رو هم با دقت فر درشت م نیآخر

فرصت بودم تا  هیمنتظر  شهیکه هم یدونیم.يکه من بهت دارم خبر دار يخوب از عالقه ا یلیتو خودت خ  -(

اما حاال من ازت ... یرفتیمنو نپذ چوقتیعالقمو بهت ثابت کنم و تو رو هم به خودم عالقمند کنم اما تو ه

 ...یکه تو مال من باش خوامیمن م! ایرو يریکه عشق منو بپذ خوامیم

دوست داشتم که تو خانوم  شهیهم... یمن باش ياهایدوست داشتم که تو زن رو شهیمن هم.... ایرو یدونیم

 ...)یاز عشق کن زیو وجودمو لبر یخونم باش

خودم  ةباز به چهر نیآخر يبرا! کنندست رهیواقعا خ میبلند صدر يبوت ها... پوشمیکوتاه کرم رنگمو م يپالتو

متعجب رو به جون  يو اون نگاهها ذارمیقدم به کوچه م! شناسمینمزن رو  نیمن ا... کنمینگاه م نهیتو آ

 ...خرمیم

که  يبود يتو تنها دختر... منو به اوج برسونه تونهیجز تو نم چکسیمن مطمئنم که ه يو اگه راستشو بخوا(

 ...)یرو تو وجود من زنده کن یحس نیچن یتونست
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 !کنمیتوجه نم... زننیبرام چراغ م نایماش.... سمیمیوا ابونیسر خ... شم یآر ت یسوار ب خوامینم گهید

 .....یبرسونمت خانوم ایب-

 ....توجه باشم یهمچنان ب کنمیم یو سع گردمیبرم

 خوشگله؟ يریکجا م-

 .....الو بترکونمت! برسونمت خوامیم-

که چهار روز  مفهمیحرفاش م نیاما از ب.زنهیحرف م یلیراننده خ.شمیبه سرعت سوار م... ادیم یتاکس هی باألخره

از بس تو خونه نشستم اصال متوجه .... من واقعا زمان رو گم کردم نکهیمثل ا! من يخدا يوا... دهیشب ع گهید

 !پس امروز پنجشنبه آخر ساله... نشدم يچهارشنبه سور

 !شمیم ادهیپ ابونیخ نیآقا ممنون من سر هم-

 يتورو دوست دارم،  اما ماد رمن برام نقشه ها یلیمن خ نیبب.... وسط هست که نیا یمشکالت ایاما رو -( 

... کرده دایدختر مورد نظرش هم پ یحت. و ثروتمند ازدواج کنم لیدختر اص هیمن با  خوادیاون م. داره يا گهید

من تو رو واقعا  گهیاما از جهت د... کنم لفتبا مادرم هم مخا تونمیندارم اما نم يعالقه ا چیخب من به اون ه

 ...)خوامیم

داره مثل خوره وجودمو  دیترد... لرزهیزانوهام م... سادمیکه آرسان آدرسش رو داده بود وا يکوچه ا يرو روبه

حلوا رو تو  ینیس هیدختر جوون داره  هی. شمیمحکم وارد کوچه م ییو با قدمها شمیبه خودم مسلط م.... خورهیم

 يچشما... پسر جوون چسبونده شده هیم یترح یۀاعالم نیماش ۀشیپشت ش... ذارهیبلند م یشاس نیماش هی

 .... پسره تازه مرده نکهیمثل ا... قرمزه يادیدخترك ز

 !دییبفرما-

به پسرك  یو دوباره سوال شمیم رهیپسر پونزده شونزده ساله جلوم گرفته خ هیکه  یپر از شکالت کیپالست به

 :کنهیبلند اشاره م یشاس نیبه همون ماش. کنمینگاه م

 ...مهبرادر راتیخ-

 .یمرس! نه: دمیتکون م سرمو

 !خونمیفاتحشو م یول: از غربت نگاهشون رهیگیدلم م.به راهم ادامه بدم خوامیم
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... شب کیتو .... ایرو یتو معشوقم باش خوامیباشه اما من م بیبرات عج کمی شنهادمیپ نیا دیشا دونمیم-( 

که  کنمیم يمطمئن باش بعد از اونم هرکار. دمیبهت م ازتویشب مال من باش؛ من تمام پول مورد ن کیفقط 

 ...)ینش مونیاز بودن با من پش

 !رهیمیاما نه،  اگه نرم مامان م کنم؟یم کاریمن دارم چ ایخدا! شمیچند لحظه متوقف م... شهیسست م پاهام

نگاهم . شهیمپاهام دوباره متوقف .... کشهیهستم که توش آرسان داره انتظارمو م يخونه ا يروبه رو بایتقر گهید

اونا ! ننیب یمنو م ایاونا که دارن از اون دن ؟یچ میواقع يپس مامان بابا.شهیخشک م میترح یۀهمون اعالم يرو

 رن؟یپذ یتا معشوقه شه بعنوان فرزندشون م رهیرو که داره م ياصال اونا دختر... در مورد دخترشون گنیم یچ

! پول عملشو جور کنم تونمینم چوقتیاگه برم ه ؟یپس مامان چ...تا برگردم چرخمیم...باشم نجایا دیمن نبا! نه

نه را ه پس دارم نه ... کنمیاز حقارت خودم بغض م... گردمیدوباره به سمت خونه برم! کشتن مامان یعنیرفتنم 

 هیکنم؟  کاریچ! ایخدا: به سمت آسمون  رمیگیسرمو م... دمینقطه به عجز کامل رس نیمن تو هم گاران! شیراه پ

 پولو از کجا جور کنم؟ نیآرسان تن ندم پس ا ۀاگه به خواست... راه نشونم بده

خوش :شهیپخش م فونیکشه که صداش از آ ینم هیبه ثان.... شمیو منتظرش م زنمیواحد آرسان رو م زنگ

 ....زمیعز ياومد

کرده و زانوهام  خیبدنم ... اضافه شده هیهم به اون حالت تهوع اول جهیحس سرگ.... شهیباز م یتق يدر با صدا و

با ....اوج حقارتمو ارمینکبت بار بشم و به روم ن یزندگ نیش ا.بازهم نقاب پ کنمیم یسع.... لرزهینامحسوس م

... انگار هنوز با خودم درجنگم... خونه رو بزنم زنگ ادیدلم نم... ستمیا یباال و پشت در واحد م رمیآسانسور م

و  شهیاز اونجا فرار کنم و برگردم به گوشه اتاقم که در باز م خوادیدلم م.... رفتمیرو نپذ تیقعانگار هنوز هم وا

من ...خندهیکه داره به شکست من م ییبه لبها شمیم رهیخ... شهیخندون آرسان تو قاب در ظاهر م ةچهر

 !مطمئنم

 !وقت نهمهیبعد ا... کنار من نجایا.... یینجایکه تو ا شهیباورم نم! ایرو يوا-

 ۀنیآرسان که دکمه هاش کامال بازه و س رهنیبه پ فتهینگام ن کنمیم یسع! شمیپردرد وارد خونه م... لبخند یب

بازهم حالت .... دمیهم فشار م يلب هام رو رو... گذاشته شیبدنش رو به نما يکم پشت رو يستبر و موها

فاصله هم حرارات  نیچرا از ا... نهیشیکنارم م بلو رو م ادیباشه، م! وهیالبته اگر آبم وه،یآبم وانیبا دوتا ل! تهوع

 تنش برام عذاب آوره؟
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اما ... یشیم مونیو پش ياینم کردمیهمش فکر م شیساعت پ مین نیتا هم! یدونیم: دهیبا لبخند ادامه م دوباره

 !يموند يکه زد یرو حرف شهیمثل هم! يتو اومد

 شه؟یم یپول چ:دمیجواب م خشک

 .بنداز چکش رو بهت بدم ادمیموقع رفتن -

 بهت اعتماد کنم؟:کنمیم کیچشمامو بار...شمیم رهیشک بهش خ با

من و توء  انیپا ۀنقط نجایمگه ا ا؟یرو یکنیفکر م یتو در مورد من چ:گهیم یبا ناراحت.تو هم رهیم یکم اخماش

به  نیتو از ا! شروعِ ۀنقط هیو تو من  يبرا نجایامروز، ا ا؟یرفته رو ادتی ؟یکلک زدن من ای یکه تو نگران بدقول

 !مال من.... ایرو یبعد مال من

عمل تنهاکسش  ۀنیهز متیکه داره به ق ییدارا هیجز  يزیمن چ! يرو خوب اومد! مال ۀکلم: زنمیم پوزخند

 !ستمین شهیم دهیخر

 گمیمن بهت م خرم؟یمگه من دارم تو رو م ؟یدنیچه خر ا؟یحرف رو نیا یچ یعنی:رهیتو هم م چهرش

 ....گمیبهت م... عاشقتم

پس مطمئنا توهم  فروشمیمن دارم خودمو م یوقت.... نکن يبا کلمات باز کنمیخواهش م:کنمیقطع م حرفشو

مقلطه کردنا  نیباور کن بدون ا! چرت و پرتا بگو نیبه بعد هم کمتر برام از عشق و ا نیلطفا از ا! يخریم يدار

و  قتیهمون مرز حق قایدق نیچون ا! از تو ندارم يا يدلخور ای تیشکا چیمن ه! رفتمیهم من سرنوشتمو پد

همون دختر  شدیداستانا بود، م هیشب شیزندگ کمیفقط ...کمیاگه ... مثل من يدختر! آرسان یدونیم! استیرو

عمر  هی شیزندگ يها یتمام بدبخت يجایو  شدیقصه که پسر مغرور و جذاب داستان عاشقش م يبایو ز ریفق

 ....کردیم هیش هدبه یخوشبخت

روزا رو کال فراموش  نیکه ا دمیم يمطمئن باش انقدر بهت شاد ا؟یتو رو بدبخت کنم رو خوامیمگه من م-

 ...دختر کنمیباور کن من خوشبختت م... یکن

من به کجا  يآخرش برا یکنیبا مجرد بودن و بدکاره شدن؟ فکر م ؟یخوشبختم کن يخوایبا معشوقه شدن م-

 شهیمدت ازش خسته م هیکه معشوقش بعد  يدختر.... عاشق پولدار داره هیکه  ياون دختر شمیمن م رسه؟یم

 ....دختر در حد خودش هیسراغ  رهیو م

حرفا و بهونه  نیا فهممیمن نم! ایرو نیبب:گهیچشماش پر از خشمه، با حرص م.... هیکامال عصبان گهید حاال

 ؟ياصال چرا اومد یمونیاگه پش ه؟یچ يها برا يریگ
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باور کن  ،یمنو احمق فزض کن یگیکه م ییدروغ ها نیبا ا خوامیفقط نم.... ستمین مونیمن پش! نه مون؟یپش-

که وجود  یکن دوارمیام يزینکن با دروغ به چ یفقط سع... در انتظارمه یافتادم و چ یتو چه راه دونمیمن م

چقدر  یدونیکه تو خوب م یپول! ولهفقط پ نجایحضور من تو ا لیتنها دل یدونیتو خودت هم خوب م... نداره

 ....اریدرن يپس باز... يخوایازم م یتو چ دونمیو منم خوب م.... دارم ازیبهش ن

 میخوایکه م يزیهرکدوم به چ ایپس ب.... باشه:ارهیرو درم رهنشیحرکت پ هیبا ...زنهیبه روم م یپررنگ پوزخند

 !بهونه یب.... حرف یب...میبرس

روبه روم  ادیم! شربت باشه تونهینم عیما نیا کنمیحاال که دقت م.... کشهینفس سرم هیشربتش رو  وانیل

چشمم ! زنمینم یحرف یول رمیمیدارم م...برهیاز اتاقا م یکیو منو به سمت  رهیگیم میمال یلیبازومو خ... سهیمیوا

 ةماجرا به انداز نیا.... نمک میخودم ترس يادوست ندارم لحظات بعد رو بر... چرخهیبزرگش م ۀخون يجا يرو جا

حرکت  هیبا ....خواهم داشت گهیساعت د کیکه  یتیاز وضع رهیگینفسم م یکاف ةبه انداز....بد هست یکاف

سقف  ينگاهم رو... روم زنهیم مهیخودش هم خ.... یتخت بزرگ قرمز و مشک هیرو  کنهیخشن پرتم م بایتقر

قرار  طیشرا نیتو ا چوقتیاونوقت ه..... داشتم يخونه ا نیهمچ هیاگه فقط من ....شهیخونه خشک م

! و خشن حس نکرده بودم کیحد نزد نیمرگ رو تا ا چوقتیفهمم من ه یم کنمیحاال که فکر م...گرفتمینم

 يواریچارد ونیتو،  م ییعمق تنها تونهیم یمرگ گاه ان؟یپا یعنیمرگ  گهیم یدرد؟ ک یعنیمرگ  گهیم یک

به  تونهیم یمرگ گاه... پر از هوس، منزجر کننده باشه یینوازشها ةبه انداز تونهیم یمرگ گاه... اشهب ایبزرگ دن

هزاران بار  رشیپذ یعنیمرگ ... لحظه نیمن،  تو ا يبرا نجایو ا... باشه نتیزتریوسعت اندوه از دست دادن عز

درست تو ... دهیشهوت و خون م يبو که یتخت يرو... نجایمن ا... مرگ کیفرار از  يها برا هیثان ونیمردن م

که تنها  يدارم تو اعماق قلبم با عشق تازه جوونه زده ا... در برهنه کردنم داره یسع بهیغر يکه مرد يلحظه ا

 دیبا... که با درد و زجر حفظش کرده بودم هم وداع کنم یبا بکارت دیکم کم با... کنمیحاصلش غم بود وداع م

من .... روح و جسمم ثبت شه يرو شهیهم يهوس پرت برا يمرد ياز نوازشها زجارحس ان نیاجازه بدم تا ا

از ... از هق هق...باشه رترید یکم میزندگ ییتنها دارا يایدن انیتا پا رسونمیم انیبه پا امویدارم خودم و دن نجایا

دوست ... شمیره میکه دکمه هاش باز شده خ ییبه مانتو... ارمیکرده نفس کم م سیکه لبهامو خ یاشک يشور

اآلن وجودم پر از  نیاز هم! لرزهیتنم از ترس م... کنهیگردنم حرکت م يکه داره رو ییندارم فکرکنم به لب ها

 يزیاما تنها چ! نجامیکنم که من چرا ا يادآوریبا تکرار اسم مامان تو ذهنم به خودم  کنمیم یسع! تعفن شده

 !تونمینم: کلمه ست هی شهیکه تو ذهنم تکرار م
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 ۀگوش زیبه م... گردونمیسرم! حق ندارم خودخواه باشم... کنم يمامان باز یحق ندارم با زندگ... من حق ندارم! نه

! راتیخ...) برادرمه راتیخ....( مونهیظرف شکالت ثابت م ينگاهم رو! تحمل کنم ـدیمن با... شمیم رهیاتاق خ

منو ببخشن؟ چشمام  توننیاونا م شن؟ی؟ اونا آزرده نمیچپس روح پدر و مادرم ... دهیسوال داره ذهنمو آزار م هی

بلند هم قابل  يبا صدا گهیاونقدر تکرار که د... شهیتکرار م دیکلمه جد هیتو دلم .... شهیحد باز م نیتا آخر

 ؟یچه غلط کنم؟یم یمن دارم چه غلط: زنمیم غیج! نییپا پرمیاز تخت م.... دنهیشن

 !متعجب بهم زل زده آرسان

 ؟يکرد هیتو گر سه؟یچرا چشمات خ ا؟یچت شد رو-

 کنم؟یم یدارم چه غلط نجایمن ا... من-

 ...باور کن اصال ترس نداره.... کنمینم تتیباور کن من اذ ؟یگیم ونیهذ يحالت خوبه؟ دار ا؟یرو یگیم یچ-

 ....فقط خفه شو! خفــه شو-

... گلو وصورتم پاك کنم يآرسان رو از رو يرد لبهابا دست  کنمیم یسع... بندمیمانتوم رو م يتند دکمه ها تند

 ....شهیاز اتاق خارج شم که آرسان سد راهم م خوامیم!... زمیریاشک م!.... لرزمیم

 ....یکنینه؟ رم م يجنبه نوازشم ندار هو؟یحالت؟ چت شد تو  نیبا ا يریکجا م-

 ......فقط خفه شـ... یتو آشغال عوض: رمیگیچشماش م ياشارمو جلو انگشت

 !...زمیریاشک م... کنمیبغض م... الل مشم... ادیاز صورتم رو سوزوند زبونم بند م یمیکه ن يشدت ضربه ا از

حرف  ينجوریکه با من ا یهست یک القبای يتو گدا يفک رکرد ؟يفکر کرد یچ یعوض ةتو دختر: زنهیم نعره

 افهیق کمیتو آخه؟ تو فقط  يدار یچ يفکر کرد! داشته خانومهوا برت  دمیفک رکنم انقد رنازتو کش.... یزنیم

 ؟یهست یک يتو فکر کرد... شه يشبه تا تکرار هی هیکه ما يدار

... خندمیبلند م.... خندمیکم کم م... کنمینم هیگر گهید... ادیکم کم اشکام بند م.... فتمیهق هق به سکسکه م از

 يآها....نینگاه کن نیایب! بلنـتتد بخند آدمک! بخند آدمک:زنمیمن ادیفر.... برسه ایانقد ربلند که صدام به همه دن

... نیو خوردم کن نیایب... نیایب... ام یزندگ نیمن دلقک ا! دلقکه ناسم م... نینیمنو بب نیایب.... با شمام! آدمــا

 يادآوریو با لگدهاتون بهم  نیایب... امخورده  نیمن زم! نینیبب.... نیو نابودم کن نیایب... تو صورتم نیبزن نیایب

بمونه  ادمی نیبذار... ستمینره من پرنسس قصه ها ن ادمیتا  نیسیو روبه روم وا نیایب... امیدن نیا يکجا نیکن

و لهم  نیایب.... شهیشهر دور نم ةقصه هم داستان شاهزاد يو تنها ریدختر فق نجایا.... ستیشهر قصه ها ن نجایا
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 یدلقک چیه! قصه ام نیآخه من دلقک ا... خندمیمن هرلحظه م... خندمیمن همچنان م... نیاما باور کن... نیکن

 ...کردن نداره هیحق گر

 هیصورتم معلومه که بازهم دارم گر یسیاز خ... امیبه خودم م زنهیکه آرسان به صورتم م يضربات آهسته ا با

آرسان با ... نداره دنیقدرت خند گهیانگار آدمک هم د. شهیلبخندها هم داره تموم م نیا يانگار انقضا... کنمیم

فکر کنم دچار شک ... زنگ بزنم اورژانس سایوا...نجایا نیبش قهیدق هیتو؟  يشد یچ هیرو: گهیترس بهم م

 یآدمک بخند؟ تو کامال قاط یچ یعنیمن دلقکم؟  یچ یعنی ؟یگیم یاصال معلوم هست چ... يشد یعصب

 ...دختر يکرد

 رلبیآرسان آروم ز... رمیآهسته به سمت در م ییبا قدمها... دارمیمبل برم ياز رو فمویک... شمیجام بلند م از

 ؟یپس پول عمل چ: کنهیزمزمه م

زمزمه  رلبیز... شمیم رهیبهش خ یاشک يموقع خروج از خونه چندلحظه با چشما... کنمیتوجه در رو باز م یب

 !نیبد صیتشخ ضشیدلقکو پشت لبخند عر هی ياشک ها نیکاش شما آدما بلد بود: کنمیم

از هرجهت  کنمیبه خودم نگاه م یوقت... توان برگشت به خونه رو ندارم یخسته شدم ول يابونگردیخ از

نتونستم  کهنیگناه ا! از تو چشمام گناهمو بخونه ترسمیم... با مامانو ندارم ییتوان روبه رو نیهم يبرا! گناهکارم

خودم  میشجاعت روبه روشدن با تصم نکهیا ناهگ... لبخند خودم کردم ياونو فدا یزندگ نکهیگناه ا... کنم يکار

شهوت پرست نجس  هی ياگر بفهمه وجودم از هرم نفس ها! خودمو فروختم بایمن تقر نکهیو گناه ا... رو نداشتم

و  یزخم یفقط کم! امیمن هنوز همون رو یول... یول ؟یگذاشتم چ طانیش ۀاگه بفهمه من پا تو خون ؟یشده چ

مسجد  هی کیکه نزد گهیاما گنبد سبز رنگ روبه روم بهم م... ابونمیتو کدوم خ قایدق دونمینم....خسته تینها یب

در مسجد  يکه روبه رو امیبه خودم م یوقت! کنمیبه اون گنبد سبزرنگ تمام لحظه ها رو مرور م رهیخ! ستادمیا

فقط . وارد مسجدشم تونمینم کنمیم يهرکار! اذن دخول ندارم دمیشا ای. توان وارد شدن ندارم یول ستادمیا

 ....نشونم بدم یراه هی! ایخدا: کنمیزمزمه م رلبیز

**** 

 !زنمینم یحرف یجواب بدم ول شمیمجبور م گهید... کشهیاز بس زنگ خورده داره خودشو م میگوش

-... 

 ا؟یرو... الو ا؟یرو-

 جانم مامان؟-کنمیم بغض
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 ؟يایساعت چنده؟ پس چرا خونه نم یدونیم ا؟یتو رو ییکجا-

 !امیدارم م... فدات شم امیم... مامانم امیم-

 ...به دلم بد افتاده... چرا از صبح نگرانتم دونمینم! ایرو ایزود ب-

 !خونه ام ياآلن روبه رو! مامان جان امیتو نگران نباش من دارم م: خورهیرو گونم سر م یاشک ةقطر

داره  شیپ کساعتیکه از  هیو بدون توجه به نگاه کنجکاو زن همسا دارمیخونه برم يکنار واریاز د مویتک

که  کنهیم ینیدوشم سنگ يبار رو نیانقدر ا... ادیمرگ م يانگار تو خونه بو! مشمیوارد خونه م دهیم کمویکش

 !نین دلقک غمگیمن موندم و ا گهیحاال د... لبخند بزنم تونمیبه زور هم نم یحت گهید

 تو دختر؟ يتا اآلن کجا بود ؟يباألخره اومد-

! سالم مامان جون:گردمیبه طرفش برم! یلبخند شل و تقلب هی... لبخند بزنم کنمیم یسع.کشمیم قینفس عم هی

 ...اومده بود شیبرام پ يکار... زمیکه نگرانت کردم عز خوامیمعذرت م

 نیا: گهیپر از دردش م یمحکم ول يبا همون صدا... زوم کرده رو چشمام... زنهیدو دو م یاز نگران ماشچش

 دختر من آورده؟ يبوده که اشک به چشما یمشکل چ

هنوز دارم با تمام ... خورنیاشک به سرعت رو گونم سر م يو قطره ها ترکهیبار م نیهزارم يدوباره برا بغضم

که هم  ینقاب... نقاب رو ارائه داده باشم هی ریتصو نیتر بیعج دیو شا کنمیلبخند زدن تالش م يتوانم برا

 !کنهیم هیو هم گر خندهیم

 !که نشه حلش کرد ستین يزیچ... مامان جونم ستین يزیچ-

تو دلم ... رمیم ییبه سرعت به سمت دستشو... شهیو دهن من از طعم تلخ دروغ گس م رهیگیآرامش م نگاهش

پول  نهمهیا یبدون تن فروش يکنم که من مثل آرسان پول ندارم؟ چجور کاریکنم خدا؟ چ کاریچ:زنمیم ادیرف

 جور کنم؟

چشمام  يجلو شهیکه هم کنمینگاه م یحاال من دارم به جواب... مقابلم ۀنیآ يرو شهیلحظه نگاهم مات م همون

 ....بوده

**** 

و به جنب و جوش پرستارا  زنمیتو راهرو قدم م... دهیعمل مامانو انجام م يداره به سرعت کارها يمقصود دکتر

بهش  يزیخورده و از صبح هم چ عاتیما یکل شبیاز د... کننیعمل آماده م يدارن مامانو برا... کنمینگاه م

اتاق  يه روروب واریبه د... نداشته باشه یشتبازگ دیکه شا یعمل...عملش گرفتن يبرا تنامهیرضا هیازم ... ندادن
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 ستیکه مادرم ن کنمینگاه م یبه زن... مادرم ۀدرهم شکست ةشدم به چهر رهیاونهمه استرس خ ونیدادم و م هیتک

... برنیتخت به سمت اتاق عمل م يرو دهیباألخره مامانو خواب! اون همه کسمه... مادره هیاز  شتریمن ب يو برا

و بعد از چند لحظه اون وارد  دمیم هیلبخند عمرمو بهش هد نیباتریلحظات ز نیآخر يبرا! دمیبغضمو قورت م

من بخاطر پول ... ناراحت باشم دیبا دیشا کنم،یبا خودم فکر م... مونمیو من پشت درها منتظر م شهیاتاق عمل م

 دیشا... همراه باشه یو آوارگ تباشم که قارره با فالک ندهیآ ينگران روزها دیبا دیشا... کردم یعمل قمار بزرگ

 یتنها راه دمیشا ای... کرد شدیبود که م يکار نیدرست تر نیا... من نه نگرانم نه ناراحت! نه یول! بترسم دیبا

 ....بود که برام مونده بود

به  گردهیذهنم برم... زنمیبازهم قدم م ؟یاگه مامان برنگرده چ... ترسمیم... زنمیقدم م... کنمیفکر م... زنمیم قدم

 ...یمکالمم با رستم

 ....حاال الزم دارم نیپولو هم نیمن ا... مهمه یلیموضوع خ نیا... کنمیخواهش م یرستم يآقا -(

... خرهیم متیرقیسرعت بخره مطمئنا ز نیبخواد به ا یهرک... خوب ندارم يمن اآلن مشتر یمیآخه خانوم رح-

 !ينجوریا يدیضرر م یکل

 ....کار از کار گذشت یه وقتدارم ن ازیپولو اآلن ن نیمن ا... ستیبرام مهم ن-

 !بود ضهینبودن عر یخال يحرفاش فقط برا نیکامال معلوم بود که تمام ا... نمیب یرو تو چشماش م يشاد برق

 اد؟یب داریخر نیپس بگم هم--

 خونه رو بکوبه؟ خوادیم... فقط... ادیب نیهم دیبگ! بله-

 ....بکوبه خوادیم... شده آره رمیکه من دستگ ينجوریا-

 ....محکم باشم کنمیم یسع! وندهیپ یمن داره به خاطره ها م يخاطره ها ۀخون... رهیگیم دلم

پول  ةفروشند هی! باشه نطوریهم دمیخب با... رهیم شیپ کردمیکه فکرشو م یاز اون عتریفروش خونه سر يکارا

 نکهیا! نیهم شهیم جهینت! طماع داریخر هیو  دهیم متیق ریز  د،یکه با یاز اون شتریب یلیالزم که داره خونشو خ

مرخص شده  مارستانیتا حداقل مامان از ب رمیگب هیتخل يماه وقت برا هیچونه زدن و خواهش و التماس  یبا کل

 ...)خودمون باشم يسرپناه برا هیباشه و من بتونم با آرامش به فکر 

که عمل داشت  یخبر دارم امروز تنها کتا اونجا که ... کنهیو آمد کترا و پرستارا به اتاق عمل نگرانم م رفت

بدوئم جلو ازشون بپرسم حال  خوادیتو نگاهشون؟ دلم م هیاضطراب و عجله چ نهمهیپس ا... مامان من بود

بمونم  يخبریتو ب دمیم حیترج... ترسمیم نکهینخواهند داد و هم ا یکهاونا جواب دونمیهم م یمامالنم چطوره؟ ول
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 یچیه یاهیچشمام جز س گهیشدم که د رهیخ یانقدر راه رفتم و به اون در لعنت! امیخبر بد از پا درب هیبا  نکهیتا ا

! فهمم ینم... مدهین رونیو مامان هنوز ب فتهیکم کم داره تمام بدنم از ضعف و دلشوره به رعشه م... نمیب ینم

بدم به  هیتک شهیباعث م جهیسرگ... ادهیز یلیعمل خ هی يهمه ساعت برا نیا د؟یطول کش قدرچرا عمل ان

باألخره با خروج دکتر ... درنگهینگاهم هنوز به همون در سف یول کشهیم ریهام ت قهیکرده و شق خیدستام ... وارید

 يو برا رسونمیخودمو به دکتر م هآزاردهند ۀجیو با همون سرگ نهیشیلبخند کج رو لبام م هیمامان از اتاق عمل 

 .....شمیم رهیعمل به چشماش خ جهینت دنیفهم

**** 

دست راستمو آروم و به زحمت ... سوزهیم میشونیپ! تمام وجودمو گرفته یحس کرخت... دارمیبرم نیاز زم سرمو

به  يزیتر از بانداژ هم چ نییپا یکم... خورهیبانداژ م هیشب يزیدستم به چ! کشمیدست م میشونیباال و به پ ارمیم

 يرو شهینگاهم خشک م! کنمیجدا م میشونیپ يسنگ ها رو از رو... زهیسنگ ر هیشب يزیچ...دهیچسب میشونیپ

با تعجب به اطراف نگاه ... کنهیم ییدست راستم داره خودنما يرو قایدق رهیت ۀهال هی... دست راستم يها يکبود

به ... کنهینگاهمو وحشت زده م یو مشک دیسف يقبرها شماریاطرافم تعداد ب کیتار يمن کجام؟ تو هوا... کنمیم

 نیا! دهیم هیمرگ رو هد هیشب یاونه بهم حس يکه رو یاسم! شمیم رهیبودم خ دهیکش زکه کنارش درا يقبر

با وحشت  دوئهیسمت م نیداره به سرعت به ا رسهیکه به نظر م ییپاها يصدا دنیبا شن! اسم مامان منه... اسم

 یفهمم معن ینم... کنهیحالت خاص بهم نگاه م هیمرد جوون و قدبلند که داره با  هی... مرد هی! چرخونمیسر م

دستشو  نهیبینگاه مات منو م یوقت...زنهیو خشم تو چشماش موج م یترس،  نگران هیشب يزیچ! هینگاهش چ

 !شهیخم م یبه زانوهاش و کم رهیگیم

 ....شکرت خدا! شکرت ایخدا يوا-

و  ادیآروم م! فهمم کجا ینم کنمیفکر م یهرچ یول... دمشید ییجا هیانگار .... من آشناست يآدم برا نیا چقدر

کف هردو دستش  نیو صورتشو ب کنهیبا غم نگاهم م یکم! کنمیخودمو جمع م یاز ترس کم... نهیشیکنارم م

که  يدیتا نگاهم به سنگ قبر سف کنمیماونو نگاه  دمیشا ای... کنمیحرف فقط نگاش م یهنوز ب... کنهیپنهان م

 ینگاه مشک نیچقدر ا! ایخدا... شهیم رهیو بهم خ رهیگیباألخره سرشو باال م! فتهیاسم مامان روش حک شده ن

 .... برام آشناست

 یکنیم ينجوریگلم؟ آخه چرا با خودت ا شمینگران م یگ ینم! نجایا ياومد خبریباز که تو ب... زمیعز! ایرو-

 خانومم؟
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 ریتو ذهنم تصاو... رهیگیرو ازم م ینگاه مهربون توان هرسوال نیعمق پر درد ا یول یهست یبپرسم تو ک خوامیم

 .....چرخهیم یمبهم

 رفت؟ شیحالش خوبه؟ عمل خوب پ.... دکترمامانم-( 

نه :دمیتکون م يسرمو با ناباور... لرزهیم نمیب یکه تو اون نگاه م يزیتنم از چ.شهیم رهیبا درد تو چشمام خ دکتر

 ... امکان نداره نیا...نیا! دکتر

دو  شهیکه از دهنش خارج م یو تنها حرف دهیحرف تکون م یلبهاشو ب یکم! تو چشمام شهیم رهیسماجت خ با

 ....متأسفم دخترم: کلمه ست

 ..) شهیم اهیچشمام س... رهیم جیسرم گ! پشت سرم واریبه د دمیم هیتک... رمیچندقدم عقب م يناباور با

 .شمیم رهیاون مرد خ يبه دستا... امیبه خودم م کنهینوازش م یکه داره شونمو به آروم ییتکون دستا با

 حالت خوبه؟ باز حواست کجاست؟! زمیعز-

 !فرناد:کنمیزمزمه م رلبیز... کارمند بخش محاسبات! آشنا شهیهم یِمشک يچشما... خورهیتو ذهنم م يا جرقه

 گلم؟ يبهتر... ایرو زم؟یجانم عز:نهیشیرو لبهاش م یجون یب لبخند

 یانقدر با من خودمون ریو سربه ز یتا حاال فرناد خجالت یاز ک زم؟یگلم؟ عز.... نهیشیابروهام م نیب یکمرنگ اخم

سرتاپا ... شهیبهش بگم که حواسم به لباساش پرت م يزیبه تشر چ خوامیم کنه؟یصدا م ينجوریشده که منو ا

وحشت آور  يقرمز... رنگ دور چشمام رهیت ۀاون حال یول ده؟یلباس پوش ينطوریبخاطر مادر من ا یعنی! یمشک

 شیکه چند روز پ يِهمون فرناد نیهمه بخاطر مامان منه؟ ا... قشیکنار شق دیسف يو چندتار مو... نگاهش

دست داده؟ با دو تا رو از  یو داغون کرده؟ نکنه اونم کس دهیاونو انقدر خم یسرحال و شاداب بود؟ پس چ

چه  نجایفهمم ا یچرا نم اد؟ینم ادمی یچیچرا ه:کنمیبا عجز زمزمه م رلبیز... دمیهامو فشار م قهیانگشتم شق

 خبره؟

 ....زمیعز یشیتو خوب م! نگران نباش... گلم ستین يزیچ: لرزهیفرناد از بغض م يصدا کنمیم احساس

شده تو  یبفهمم چ نکهیو قبل از ا کشهیاز لرزش صداش متعجبم که با هردودست منو به سمت خودش م هنوز

چرا  دونمینم... شنیم یچشمام قاط يجلو ریتصاو... ختهیمسکنم ضربان قلبم بهم ر یح... شمیآغوشش رها م

 نیبا ا ستمین بهیال غراص رانگا... دادهیبهم آرامش م شهیبوده که هم ییآغوش همون جا نیا کنمیحس م یول

به شدت خودمو ... کشهیم ریسرم ت... بچه هی يخنده ها يصدا... چرخهیم ينه ا.بچگ يتو سرم صدا... آغوش

 ؟یکنیم یچه غلط يمعلوم هست دار چیه! ولم کن:زنمیم غیج... کشمیم رونیاز بغل فرناد ب
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 خوامیمن نم... ندارم تیباور کن من کار... ستیتو حالت خوب ن... زمیعز! ایرو: جلو تا آرومم کنه ارهیم دستشو

 !کنم تتیاذ

 ...دستتو بکش! گفتم دست به من نزن: زنمیم ادیفر

 ....لحظه به من گوش بده هی... جان ایرو-

 ...خوام گوش بدم ینم... خوام ینم! نه: دمیتکون م سرمو

و سوزش  شهیم دهیازوم از پشت کشکه ب کنمیو فرار م دوئمیقبرها م نیهدف ب یب... شمیسرعت ازش دور م با

تن فرناد رو حس  يگرما... رهیگیتمام وجودمو م یبه سرعت دوباره حس کرخت... کنمیرو تو دستم حس م یکم

منو ... زمیعز خوامیمعذرت م:کنهیلب با بغض زمزمه م ریز.رهیگیدستاش م يو رو کنهیکه منو بلند م کنمیم

 !خوامیمعذرت م.... ببخش گلم

 یبلند مشک یشاس هی... میشیسوارش م میکه دار شمیم ینیکه متوجه ماش شهیم نیکم کم داره سنگ چشمام

 ن؟یماش نیپوله بخش محاسبات و ا یکارمند ساده و ب... تر از اونه که تعجب کنه جیذهنم گ! رنگ

 .شنومیرو م گهید یکیاز حرفاش با  یمبهم يشم فقط صداها هوشیب نکهیآخر قبل از ا لحظه

مجبور شدم ... هیآره همونجور... آره... بازم اومده بود سرخاك... کردم داشیآره داداش پ...محمد؟ آره...الو-

اونجا  چکسیخوام امشب ه ینم... کنن یرو خال الیبه بچه ها بگو امشب و! کن یلطف هی... نیبب! کنم هوششیب

 ....خودت که... ترسونهیداره منو م طیشرا نیا... میدار ازیخلوت ن یبه هرحال فکر کنم به کم... آره... باشه

***** 

و  نهیچشمام سنگ... رهیداره تو اتاق قدم رو م یکیانگار ... مداوم پا يقدم ها يصدا... شنومیاطرافم م ییصداها

کنارم  یکس کنمیاحساس م. هستم یتیکه بخوام چشم باز کنم و بفهمم تو چه وضع یتر از اون جیذهنم گ

رو  یدست ۀحالت نوازشگون... دمیتخت خواب هی يکه دچارش شدم مشخصه که رو یفرو رفتن از حس... نشسته

که داره منو  هیک نیا.شهیبه سرعت متوقف م نهیلبهام بش يتا رو رهیکه م يلبخند... کنمیموهام حس م نیب

 میشونیپ يرو يو بوسه ا رهیگیکه هست با هردو دستش صورتم رو قاب م یاون آدم هرک کنه؟ینوازش م

 یدوباره بغض... چهیپیدوباره تو سرم م يبچگونه ا يها هخند يصدا... لرزمیلحظه تو خودم م هی... شونهیم

کلمه تمام  هیو بالفاصله  ادیچشمام به رقص درم يرنگ جلو یآب ۀسه چرخ هی ریتصو... نهیشیتو گلو م نیسنگ

 !مامان:کنهیذهنمو پر م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصبا زرساز   –دلقک  کی ياشک ها

wWw.98iA.Com ٤٣ 

پچ  ییمردونه و فوق العاده آشنا يصدا... رمیفاصله بگ میذهن يایتا از دن شهیباز و بسته شدن در باعث م يصدا

 نشده؟ داریتا حاال اصال ب شبیاز د:پرسهیپچ کنان م

 ریبخاطر تأث یشد ول داریدوبار با کابوس ب یکی! چرا: داره یخاص یدرست از کنار گوشم که گرفتگ ییصدا و

 ...دیآرامبخشا زود خواب

 ....شه داریب دیبا گهیخب احتماال اآلنا د-

به ! کنم قیبهش تزر گهیبار د هی تونمینم گهید.... نشه داریب کنمیمن همش دعا م یشه ول داریب دیبا گهید! آره-

 ...شمیم وونهیو کبود شده د اهیس ينطوریها دستش ا قیتزر ياز جا نمیبیم یخدا وقت

 یتونیکه م ییاآلن فقط تو... شهینابود م یهمه چ ياریکم ب هیقض نیتو ا ياگه تو هم بخوا! آروم باش فرناد-

 !یکن سادنیو اونم مجبور به وا یسیمحکم وا

 ...از دست دادم زمویانقدر راحت همه چ... شهیهنوز باورم نم... ترکمیبه خدا دارم م! آرسان تونمینم-

 آرسـان؟؟.... شهیاسم آرسان چشمام به سرعت باز م دنیشن با

 يبرا دیکه با يدار زایچ یلیتو هنوز خ... نگاه به اطرافت بنداز هیاز دست دادم؟ فرناد  زمویکه همه چ یچ یعنی-

 نیا ستیخود منم قابل درك ن يباور کن هنوز برا... بود یوحشتناک ۀدرسته که ضرب! یاز دست ندادنشون بجنگ

خصوصا اآلن که اون اصال ... کنهیرو هم نابود م ایرو! کنهیفقط تورو نابود نم نیا... أسی نیا یول... اتفاق

 ...اطرافش چه خبره فهمهینم

درست کنار در ! گردمیباور حضور آرسان م يبازم به سرعت دور تا دور اتاق رو برا مهیتار و ن يهمون چشما با

مردونش  يمثل مدل موها...داره یکم یلیخ يفقط تفاوت ها... درست همون چهره و نگاه! نمشیب یم يورود

هنوز ... سوال داره يجا امبر دهیپوش یکه اونم سرتاپا مشک نیالبته ا! رنگش يقهوه ا شیته ر ایو 

 ...شهیمن لحظه به لحظه شعله ور تر م تیباز من نشدن و عصبان يمتوجه چشما چکدومشونیه

 یدارم روان... به دوش منه زیخودش مونده و بار همه چ يخبر یب يایاون تو دن نکهیا! آرسان نهیدرد منم هم-

 !به قرآن شمیم

رو  ایرو! نگران نباش فرناد: نهیشیفرناد مثل خنجر تو قلبم م نیو غمگ دهیترس يکمرنگ آرسان به چشما لبخند

که  نیهم... باورم کن گهید یکیتو  کنمیخواهش م! کنمیبراش م يکه من هرکار یدونیخودت م... بسپر به من

خودمو به خاطر اون اتفاق  تونمینم هجور چیهم ه شیجورنیهم! هیباورم نداره و ازم متنفره برام کاف ایرو

 ...ببخشم
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 چیبعدم تو اون اتفاق تو ه! من باورت دارم آرسان: ذارهیآرسان م ۀو دستشو رو شون شهیاز جاش بلند م فرناد

 فهمهیاون هنوز نم... ریتو به دل نگ... بده صیرو درست تشخ یچیه تونهیکه نم استیرو نیا... ینداشت يریتقص

 ...توء ونیمد نایاز ا شتریکه ب

 ...شمیو زندگ ایمن مسبب نابود شدن رو... حرفو نینگو ا! نگو فرناد-

 ...آرسان یول-

 ...کرده تیاذ یلیچندروزه خ نیا نکهیمثل ا... خانوم خوشگل شما کار دارم نیبا ا کمیمن ... رونیبرو ب! ـشیه-

 ...آرسان یتو رو خدا بهش صدمه نزن-

 ه؟یزندگ يمن برا ةزیرفته اون تمام انگ ادتی... صدمه بزنم وونهید نیبه ا تونمین مبه نظرت م-

که فرناد هم با آرسان  کنمیهنوز باور نم... ادیتا از اتاق خارج شه و آرسان به سمت من م رهیبه سمت در م فرناد

 ادمیمامانو دفن کردم که  یدارن؟ اصال ک کاریبا من چ نایمن کجام؟ ا ایخدا:کنمیتو دلم ناله م! همدست بوده

چه ... ادیو صداش درنم دارهیخانوم شما که ب نیا! ا: کنهیآرسان ذهنمو وحشت زده تر از قبل م ياد؟صداینم

 کنمیم یو سع کنهیداره فرناد رو دنبال م دمیهنوز نگاه ناام...يشد داریو داد از خواب ب غیعجب تو امروز بدون ج

 یو با حالت مهربون گردهیحرف به سرعت به سمت من برم نیا دنیرناد با شنف... بدنم بجنگم یکرخت نیبا ا

توانشو  یول! متنفرم دهیم انتیخ يحال بهم زنت که بو یمهربون نهمهیاز ا:بزنم ادیدوست دارم فر... کنهینگام م

 ؟یخانوم يامروز بهتر! خب: نهیشیآرسان لب تخت م... از حد خشکه شیدهنم ب... ندارم

 !خفه شو:غرمیم رلبیز

امروز  یدونیم! جان ایرو:شهیم رهیبهم خ یو تقلب بیعج يو بعد دوباره با لبخند بندهیم هیچندثان چشماشو

 کجاست؟ نجایا یدونیچندمه؟ م

 ؟یلعنت يخوایاز جونم م یچ ؟یکنیم یچه غلط نجایتو ا:شمیم رهیخشم تو چشماش خ با

درست مثل لبخند ماسک ! شناسمیلبخند رو خوب م نیمن ا... لبخندشو حفظ کرده یول شهیناراحت م نگاهش

دستوش ...رمیباور کن بعد از اون م! تا کمکت کنم نجامیمن فقط ا ایرو: کنهیبا آرامش زمزمه م.دلقک خودمه

سکوتش رو حفظ کرده و فقط مارو  مفرناد هنوز ه... کشمیدستمو عقب م... رهیجلو تا دستامو تو دستش بگ ارهیم

 ...هکنیبا غم نگاه م

 باشه؟! فقط بهم گوش بده... لج نکن کنمیخواهش م! ایرو: آرسان
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فکر کردم اونروز که با اون وضع از  ؟يخوایاز جونم م یچ گهیگوش بدم؟ د یگوش بدم؟ به چ:زنمیم پوزخند

 تو؟ یگیم یحاال چ... گوش دادن نموند يمن و تو برا نیب يزیچ گهید رونیخونت رفتم ب

 با کدوم وضع؟ ا؟یاونروز؟ کدوم روز رو: کنهیمحالت استفهام نگام  با

 خواستیروز م هی یآدم عوض نیا... دهیزجرم م شتریب کنهیانکار م شویشرم یداره تمام اون وقاحت و ب نکهیا

 خوادیم دمیشا ای... دمیشا ای! کنه يرو باز گناهیب يبرام نقش فرشته ها خوادیجسم منو معامله کنه و حاال م

 !اونم پر از عالمت سواله ةچهر... کنمیبه سرعت به فرناد نگاه م! فرناد نفهمه

 يدر ازا یخواستیم یلعنت يهمون روز که تو اد؟ینم ادتیتو واقعا  یعنیکدوم روز؟ : دمیپوزخند ادامه م با

 !ینابود کن ندمویآ تیشب خوش گذرون هیبخاطر  یخواستیم یعوض يهمون روز که تو... يچندرغاز منو بخر

 ....یبهم تجاوز کن یخواستیآشغال م يهمون روز که تو: زدم غیج يبلندتر يصدا با

! انگار دودل بود... قدم به جلو برداشت هی یحد ممکن باز شد و فرناد با تعجب و گنگ نیآرسان تا آخر يچشما

 ...دمیردونش فهممشت کردش و نگاه سرگ يرو از دستا نیا... هم پر از خشم بود و هم پر از سوال

... به تو... به تو خواستمیمن م یچ یعنی ؟یگیچرا چرت و پرت م ا؟یرو یگیم یچ:با تعجب زمزمه کرد آرسان

 ؟یلعنت یزنیبه من م یچه تهمت يدار یفهمیتو اصال م: دهنش گرفت يمشتشو جلو

 ...ادین ادتیبه نفعته که  دمیشا ای اد؟ینم ادتیتو  یعنی زنم؟یتهمت؟ من تهمت م-

اصال چرا به  ؟یخواستیپول م یچ يبرا ؟یخواستیاز آرسان پول م یتو ک ا؟یکدوم روز رو:حرفمو قطع کرد فرناد

 ؟یخود من نگفت

اونهمه پولو از کجا  یخواستیآخه تو م... تیتو زندگ يقرض و چاله دار یبه تو بگم؟ تو خودت کل: زدم پوزخند

 ...ياریب

 شتریفهمم هرلحظه ب ینگاهها رو نم نیا لیدل نکهیاز ا تمیعصبان! شد یهردوشون پر از تعجب و سردرگم ةچهر

 ...شهیم

 ...یخواستیپول م يچه کار ياصال برا ا؟یرو یداشت ازیمگه تو چقدر پول ن: دیپرس يشتریبا آرامش ب فرناد

! خواستمیعمل مامان م يبرا: گفتم یلرزون يبا صدا.شد دیندارم بغضم تشد گهیکه اآلن د يمادر يادآوری با

 یباشه همون موقع ادتیاگه ! نتونستم پولو چور کنم یکه شد زدم ول يبه هردر... پول الزم داشتم ونیلیم(...) 

بود  نیا دیکه به ذهنم رس يفکر نیآخر... ردکت نیشما،  منو برد یعنیبود که تو شرکت تب کرده بودم و تو،  

 نیا... نداد یول... هم بدن تا کم کم بهشون برگردونماز شرکت ب يوام فور هیفرجاد بخوام که  يکه از آقا
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شب مال من  هی دیبا يخوایبهم گفت اگه پولو م... آدم بهم وام نداد نیا) با حرص به آرسان اشاره کردم(آدم

 ...دیبا... یباش

من  یدونیتو اصال م ا؟یرو هیچرت و پرتا چ نیا: زد ادیفر تیبا حرص به سمت من هجوم آورد و با عصبان آرسان

 کارتم؟یمن چ م؟یک

که  يمن بود سیرئ یزمان هی یجنابعال... یستین یچکیدر حال حاضر تو ه:مثل خودش با خشم جواب دادم منم

 ....آشغالـ هیتو ... يبد کارمند خودت هم سوءاستفاده کرد طیو شرا یاز ناتوان

 ....طاقت ندارم گهید... گهیبسه د! بســـه:زد ادیبا خشم فر فرناد

 .شد رهیبه فرناد خ یتوجه به من با ناراحت یآرسان ب. نشست نیزم يسرخورد و رو واریکم کم کنار د و

 شد آرسان؟ ينجوریپس چرا ا... نابود شده یگفتم همه چ يدید! آرسان يدید: فرناد

 ...کنمیمن خودم گند زدم خودم هم درستش م... کنمیبه خدا درستش م... فرناد شهیدرست م-

 باشه؟ یهنوزم راه یکنیتو واقعا فکر م: شد رهیبه آرسان خ سیخ يبا چشما فرناد

 یبتونم واکنش نکهیقبل از ا.شد و بعد به سمت من برگشت رهیچندلحظه تو سکوت به فرناد خ...نزد یحرف آرسان

 دهیند چوقتیبود که من قبال ه يزیتو چشماش چ... شد رهیهردودستمو گرفت و تو چشمام خ ينشون بدم بازو

 !به اسم درد يزیبودم؛چ

 ه؟یچ ادیم ادتیکه  يزیچ نیبهم بگو آخر... یکن تمرکز کن یخوب به مننگاه کن و سع! ایرو-آرسان

 ...دستمو ول کن- سابمیهم م يرو دندونامو

 ....گفتم تمرکز کن! ایرو-

 !ولم کن... یبه من دست بزن يدیکه به خودت اجازه م یهست یتو ک... یگفتم دستمو ول کن لعنت -زنمیم غیج

 !خوامیرو م ادتهیکه  يزیچ نیمن فقط ازت آخر ایرو:کنهیبا تعلل بازوهامو ول م آرسان

 يهرجور دیمن با... تنها هدفم درب مقابلمه...دمیم هیتک يکنار واریبه د یو به سخت شمیتخت بلند م يرو از

! ارنیسرم م ییو چه بال کننیم هوشمیهربار ب ستین معلوم...ها فرار کنم وونهید نیو از دست ا نجایشده از ا

 کردم؟ ریکجاست که من گ نجایآخه ا ایخدا

 ؟يخوایخاطرمو م نیآخر-

 !گمیبهت م... باشه: ندازمینگاه به اطراف م هی
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! چه مرگشونه نایا دونمیمن واقعا نم... دهینگاه هردو پر از عجز و ام... شدن رهیدر سکوت فقط به من خ هردو

 !خل شدن نایمامان من مرده اونوقت ا

مجبور شدم تنها  يبهم پول عمل رو قرض بد يهوسباز حاضر نشد يچون تو نکهیاز کجاش برات بگم؟ ا-

 اونو برات بگم؟ يسرپناهمو بفروشم خوبه؟ دوست دار

تخت  هیبا  يق حدودا چهل متراتا هی... هیاتاق خواب معمول هیبزرگتر از  یلیکه من توشم خ یاتاق فهممیم تازه

 يد یال س هی! بودم دهیاآلن روش خواب نیتا دونفره ومن هم خورهیچهارنفره م شتریبزرگ که ب یلیخ ةدونفر

 ....نیچ دونمیها و دم دستگاش که من اصال نم ستمیبزرگ و س

 ؟یچ یعنیندارم  یپول چیه یبرم دنبال خونه اجاره کردن اونم وقت دیرفتن و ندارم با يبرا ییجا نکهیا یدونیم-

 ....زنونست يو چرت و پرتا یشیبزرگ که پر از لوازم آرا یشیآرا زیم هیبا ...و قرمزه یاتاق مشک ست

داشته باشم و  ایدن نینفر رو تو ا هیکه داشتم رو خرج عمل مامانم کردم تا حداقل  یتمام پول نکهیا یدونیم-

 ؟یچ یعنیحاال اونم ندارم 

عروش و  هیبزرگ از عکس  يتابلو هی... مونهیسمت راست تخت ثابت م وارید يبزرگ رو يتابلو هیرو  چشمم

از  باتریز یلیمحشرش خ پیکه البته با اون کت و شلوار و ت! فرناد... به شناختن نداره يازیداماد که ن! داماد

آشنا  یلیخ یلیخ... آشناست به نظرم! مخوب بشناس تونمیعروس رو نم یول... بودم دهیکه من تا حاال د يزیچ

داره و تو اون لباس عروس  يفوق العاده ا ییبایز... دمیدختر رو کجا د نیا ادینم ادمی کنمیفکر م یهرچ یول

 ...دمیدختر رو کجا د نیمن ا ایخدا... درخشهیم يا گهیاز هر عروس د شیب

 !ایرو-آرسان

 خواستیکه م یبه مرد متأهل! به فرناد شمیم رهیبه جاش خ... کنمیاصال بهش توجه نم... کنمیآرسان نگاه نم به

اون رو  یعکس عروس دونمیفقط نم! چه خوب شد که بهش جواب رد دادم...ازدواجش منو گول بزنه شنهادیبا پ

مال زنشه؟ خب  دیشا! ستیفرناد ن ةاندازاصال درحد و  یدم و دستگاه نیآخه چن کنه؟یم کاریاتاق چ نیا وارید

 هیشرکت داغون اونم بعنوان  هیبه کار کردن تو  يازیداشته باشه اون چه ن یثروت نیزنش هم چن اگه یحت

 کارمند ساده داره؟

جفتتون  نکهیمثل ا یول! يبهتر) کنمیبه آؤسان اشاره م( نیتو از ا کردمیفکر م:گمیلب با پوزخند بهش م ریز

 ....دیهم ۀلنگ

 ...اون تابلو برات آشناست: کنهیحرفمو قطع م آرسان
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 ....برام آشناست کردمیفکر م یزمان هیتوش هست که  یآدم عوض هی یول! نه-

وانمود کنم که درحال برانداز کردن  کنمیم یسع.تا از اونجا فرار کنم رمیچند قدم کوتاه کم کم به سمت در م با

 !شد یادرت چم ینگفت: احمقانش یبه مون فضول دهیم ریارسان باز گ. اتاق هستم

و البته شما ... هیمثل بق...مامان هم ترکم کرد! چرا گفتم:دمیجواب م رمیکه نامحسوس به سمت در م همونجور

از سر قبر مامان  شبیمنو د) کنمیبه فرناد اشاره م(ینباشه جنابال یهرچ...ندیدویم یبهتر از هرکس نویدونفر ا

 !ستین ادمی نشویچرا مراسم تدف دونمینم قطف) کنمیبا خودم زمزمه م.... (خراب شده نیتو ا يآورد یورداشت

 از سر قبر مامان؟:کنهیبا تعجب تکرار م فرناد

 ....راستش من خودمم... لودم قبر مامان بود دهیکه کنارش خواب ياون قبر یدونینگو که نم! آره-

! که بتونم باورش کنم یتر از اون لیثق نمیب یکه م يزیچ... شمیکه روبه رومه ناخودآگاه ساکت م يزیچ دنید با

صورتم دست  يبا ترس رو... بیو غر بیعج ۀنیآ هی ایقاب عکس احمقانست  هیکه روبه رومه  ینیا دونمینم

متعلق به  نهیآ يتو ةچهر یول! ست نهیآ نینه ا... کشهیصورتش دست م يرو نهیآ يهم تو ریتصو... کشمیم

و  يا لهیت يچشما نیا... چهره فرق داره نیبا ا دمیدیم نهیکه من قبال از خودم تو آ يچهره ا...ستیمن ن

همسر  نیا! ستمیمن ن نیا... همون عروسه ةچهر نیا! دختر تو عکسه ةچهر نیا... ستیمال من ن نیغمگ

فرناد... 

**** 

 دیفهمیشما دوتا اصال م... دیکنیبدتر م طویفقط شرا ينجوریا... دینگهش دار نجایا شهینم نیاز ا شتریب ید لعنت-

 د؟یکنیم یچه غلط دیدار

... میکنیم یچه غلط میدار میفهمیهم خوب م یلیو خ میهست یطیتو چه شرا میفهم یما م... آره محمد -فرناد

 ؟یفهمیم... بره نجایاز ا ایرو ذارمیمن نم... یزنیم یچه حرف مفت يدار یفهمیتو نم نکهیمثل ا یول

 یحت ؟یفهمیم... کنمیکارو م نیاگه شده باشه تا آخر عمر به زور قرص و آمپول نگهش دارم ا! رم...ذا... ـیم..ن

 !اونجا دیرو ببر ایرو دمیاجازه نم یول سم،یمیوا سمیآدما وا ۀهم ياگه الزم باشه جلو

 رییتغ يزیچ چیه نجایتو ا ایپسر؟ با نگه داشتن رو یکنیلج م یچرا الک ؟یفهم یفرناد آخه چرا نم-محمد

 دیبا گهید... یخودت زنده کن يخراب شده برا نیتو ا ایرو با حبس کردن رو کایرا ادی یتونیتو نم... کنهینم

 ...فقط اگه! رو نجات داد ایرو شهیم یول ست،ین کایکه را يریبپذ
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و من خودم حواسم بهش  مونهیم نجایاون هم! رهیجا نم چیه ایرو... وجود نداره محمد یفقط چیه -آرسان

ما خودمون بهتر ... کنهیم یزندگ نجایکنه هم یاگه قراره زندگ... شهیخوب م نجایاگه قراره خوب شه هم... هست

 !میکنیم کاریچ میدار میدونیم

 قیکه بهش تزر ییتو تمام خواب آورا شهیخالصه م تونیکاردان نینکنه ا د؟یدونیشما؟ شما بهتر م -محمد

زجر  شتریب ينجوریا ایرو... به خدا گناه داره! کارتون؟ بابا نیبا ا دیکنیمعتادش م دیدار دیدونیم چیه د؟یکنیم

 ...کشهیم

 یفهمیاصال م م؟تویخونه حبسش کن نیتو ا ادیما خوشمون م یکنیفکر م م؟یکشیما زجر نم یکنیفکر م-آرسان

 ....خودمونه شیو پ نجاستیاآلنش که هم نیهم... شهیبدتر م زیاون اگه بره همه چ م؟یکشیم یما چ

 ...فقط... ندارم يبارو کن من قصد بد... آرسان آروم باش-محمد

 فیرو تعر یزمان ةداشت خاطر گفت؟یبهم م یداشت چ ایرو روزید یفهمیتو اصال م ؟يندار يقصد بد-آرسان

 !کنم! تجاوز... ایبه رو!! من ؟یفهم یم. بهش تجاوز کنم خواستمیکه من م کردیم

 فرناد؟ گهیم ی؟ آرسان چ ؟یچـ-محمد

 ...که گفتیم... که گفتیم ایرو روزید... گهیراست م-فرناد

... ستیهمسر تو ن  ا،یرو نیفرناد؟ ا يدید! نیکنیم دییحرف منو تأ نیخودتون هم دار... ایب! گفتم نیدید-محمد

اون حالش خوب  ؟یفهم یم! رو برات زنده کنه کایکنه و نه را ينقش همسر تو رو باز تونهینه م گهیآدم د نیا

 ....نیاونو بفرست دیشما با... ستین

 !رهینم ییجا ایرو -)ادیبا فر(آرسان

**** 

اتاق و حالت تهوع  ةآزاردهند يسرما. کنمیکه تو دهنم پخش شده چشمامو باز م یرمعمولیغ یحس تلخ با

چندبار ! از اطراف ندارم یذهنم گنگه و درك درستهنوز . چمیبه خودم بپ یکم شهیکه دارم باعث م یوحشتناک

 یکیبا وجود تار... انیدرم قصتو ذهنم به ر يمحو ریکم کم تصاو! تا بفهمم کجام کنمیچشمامو باز و بسته م

تو اتاق  یکس نکهیا! تو همون اتاق خواب بزرگ و ترسناك! که هنوز همونجام شمیمتوجه م یاتاق به راحت ینسب

 هوشیب دمیشا ای دم،یدوباره خواب يچجور ادینم ادمی کنمیم يهرچند که هرکار...دهیبهم آرامش م یکم ستین

 یبه سخت نجام؟یشد؟ چرا هنوز ا یپس چ.اتاق فرار کنم نیداشتم از ا یمن سع ادمهیکه  ییچون تا اونجا! شدم

 ییبا قدمها... کنهیدرد م یلیدست راستم خ.کشمیم نییپر از دردم پا يو خودمو با پاها نمیشیتخت م يرو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصبا زرساز   –دلقک  کی ياشک ها

wWw.98iA.Com ٥٠ 

چند قدم راه رفتن انقدر برام سخت و طاقت فرساست که انگار  نیهم! رمیبه سمت در اتاق م نیآهسته و سنگ

.... در قفله نکهیمثل ا! رینخ.کنمیم نییرو چندبار باال و پا رهیدستگ! رسمیباألخره به در اتاق م... دمیدو لومترهایک

با . دمیم هیتک واریبه د...کنهیباألخره ضعف بهم غلبه م. دمیزورم فشار م ةرو با ته موند رهیدستگ تیبا عصبان

اتاق رو  نباریو ا کنمیالمپ ها رو روشن م! د برقهیکل.کشمیدست م وارید يپشت کمرم،  رو يزیحس کردن چ

باره به همون عکس دو! شنیتو ذهنم واضح تر و شفاف تر م ریکم کم تصاو... کنمیبرانداز م يشتریبا دقت ب

من  ةچهر نیا! نه... شمیم رهیخ نهیبا دلهره دوباره به آ. فتمیخودم م ةچهر ادیو تازه  شمیو م رهیخ یعروس

 يا لهیبود اما ت یمن رنگ يچشما! شمیم کینزد نهیبا چندقدم به آ... بود گهید جوری شهیمن هم ةچهر... ستین

حالت  یحت! من سبز بود يچشما یول دیرو د یو طوس یعسل يرگه ها شهیم یچشما به راحت نیتو ا... نبود

عروس تعلق  اونچهره مطمئنا به  نیا... شمیم رهیدوباره به اون عکس خ! و مدل لبهام هم فرق داشت ینیب

 يروحم با چشما یگودافتاده و ب يچشما... کنمینگاه م نهیدوباره به آ! داره يادیز يداره، هرچند که تفاوت ها

اندامم ... رنگه یلبهام ترك خورده و ب! و الغرم یصورت استخون نطوریهم... ق اون عروس فرق دارهشاداب وبرا

بلندتر به نظر ) میخود قبل یعنی(که قدم نسبت به قد خودم ندهرچ! ادیالغرتر از اون عکس به نظر م یلیهم خ

تاپ  هی... بلند و شلخته یو الغره و ناخونام به شکل نامطلوب دهیانگشتام کش... کنمیبه دستام نگاه م... ادیم

 !دمیهم پوش دیبا شلوار سف يخاکستر

لباسامو عوض کرده؟ تازه  یک! من که مانتو و شلوار تنم بود! شهیتا انتها باز م رتیلحظه چشام از زور ح هی تو

فرناد و  يجلو افهیو ق ختیر نیهم من با یعنی. لباسا تنم بود نیشدن هم هم هوشیکه من قبل از ب فهممیم

 نکهیفرار کنم، نه ا تونستمیبودم تا م شدهن هوشیمتفاوتم ب ةچهر دنیآرسان نشسته بودم؟ کاش اون لحظه با د

 !کنم کاریچ دیاتاق ترسناك حبس باشم و ندونم با هیاآلن تو 

 يصدا نیدر رو با کمتر... رمیبه همون سمت م یاتاق قرار داره با خوشحال ۀگیکه سمت د یدر بزرگ دنید با

 یچوب یننوئ یصندل هی... دونفرست زیم هیو  یچوب یتراس بزرگ با دوتا صندل هیروبه روم ! کنمیممکن باز م

 یو راه ادهیارتفاع ز.کنمینگاه م نییو به پا شمیوارد تراس م! رنگه یشال صورت هیهم اون گوشه ست که روش 

اشک چشمامو پر  يکم کم قطره ها... شمیم رهیو به آسمون خ نمیشیم نیزم يرو! ستیرفتن ن نییپا يهم برا

 یحت... نمیبار جسدشو بب نیآخر ينتونستم برا یحت... کنم يمادرم عزادار ينتونستم برا یمن حت! ایخدا. کننیم

 ه؟یچه سرنوشت نیا! ایخدا. دهدفن ش يو چه جور یک دونمینم
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و تمام  نهیشیتو بدنم م يکم کم لرز بد! حس بشه یب خزدمیصورت  شهیباعث م انمیپا یب ياشک ها یسیخ

که  ییخدا يبشم تو چشما رهیخ خوامیم... اما نگاه من هنوز هم به آسمونه.کنهیم کیوجودمو به مرز انجماد نزد

اگه سرما منو نکشه  یحت! دونمیم... یپر کرد از بدبخت مویسطر به سطر زندگ یتفاوت یشد به اشکامو با ب رهیخ

 هیصدا گر یچرا هرچقدر که ب! یلعنت گهیتموم شو د: کوبمیبا مشت به گلوم م... کنهیبغض حتما خفم م نیا

 یلیمن خ کنمیچرا حس م کنه؟یسوراخ م نمویوجدان داره س یدرد ب نیچرا هنوزم ا شه؟یبازم تموم نم کنمیم

تنها ترم ... گفتم تنهام ادتهیکردم؟  التماست ادتهیهست؟  ادتیمنو که ! ایرو ،منم نیا! خدا نیوقته که مردم؟ بب

 شتریب زنمیدست و پا م یچرا هرچ کنم؟یم کاریچ یدو تا پسر عوض ۀتو خون نجا،یشد خدا؟ من ا ینکن؟ پس چ

! رمیبم خوامیمن فقط م! کنمیصدات نم گهید... خوامیازت کمک نم گهیخدا؟ د هیچ یدونیاصال م شم؟یغرق م

 ! کشم ینم گهید... گهیبسه د! امیخودم م ای میبر یو م یکنیلطفو در حقم م نیخودت ا ای

 یبشم به عرش ب رهیو خ رمیاز اونه که بتونم سرمو باال بگ شتریبدنم ب یکرخت. کنمیبه آسمون نگاه نم گهید

 یبدن ب تونمینم یحت گهید! بود نقدریکرد و حد و اندازه من هم دمیشا! نکرد ییکه برام خدا ییخدا يانتها

و رو به مرگ تو  فیضع نیجن هی ثلم... سرد تراس نیرو زم کشمیدراز م! حسمو به حالت نشسته نگه دارم

 شهیانگار دلقک هم. لبخند احمقانه هم رو لبام نشست هیکه بعد اونهمه اشک  نهیا بیعج. شمیخودم جمع م

رفتن بارم  نیا... شهیشمام بسته مچ... میریما با هم م! بخند... بخند دلقک! رفتن خوشحاله نیخندان منم از ا

 خیو خندم همونجور رو لبام  رهیم یهوشیذهنم به سمت ب... شهیم رت ضیلبخند دلقک عر! نهیریش یلیخ

 ....زنهیم

 تو تراس؟ یرفت...... ایرو ؟ییکجا ایرو ا؟یرو..... ـیعز ينشد داریهنو زب-فرناد

 دختر؟ يکرد کاریبا خودت چ! ــایرو..... نیاما حس ای! ایرو) عجول و پرشتاب ییقدم ها يصدا(

 ......ـایرو.... بدو! آرسـان

***** 

 چطوره؟-

 ...خشک داره يهنوزم سرفه ها یتب نداره ول گهید-

 یبا سردرد و کرخت دیروزا همش با نیچرا ا دونمینم! سوزهیگلوم م... نهیشیم میشونیپ ينوازش گونه رو یدست

رو  ياندام درشت و تار! کنمیچشمامو کم کم باز م. گونم خسته شدم ماریحالت ب نیا زا گهیچشم با زکنم؟ د

 !آرسانه. شهیواضح تر م دمیبعد از چندلحظه د... شهیکه از اتاق خارج م نمیبیم
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حوصله و توان  گهید! به فرناد رسهیو امتداد دست م گونهیکه موهامو نوازش م یدست يرو چرخهیم نگاهم

که تو چشماش  يپررنگ قرمز يرگه ها! کنمیخسته و قرمزش نگاه م يبه چشما یکم. کشمکش رو ندارم

 .ترسناك شه ینشسته باعث شده کم

 !چوقتیه  ا،یباهامون نکن رو نکارویا گهید... دختر یتو که مارو کشت زم؟یعز يشد داریباألخره ب-

 .فتمیحرف بزنم که به سرفه م خوامیم

 ....آب بخور کمی ایجانم گلم؟ ب-

قطرات آب با درد از گلوم رد . کرد کیرو به لبهام نزد وانیو ل ختیآب برام ر یکم زیحرف از پارچ کنار م نیا با

 ....شهیگلوم داره بهتر م یچسبندگ کردمیو حس م شدیم

سه ! وحشتناك بود تیسرماخوردگ... يزده بود خیکه  يانقدر تو سرما مونده بود! يکرد کاریبا خودت چ نیبب-

 ....يسوزیتو تب م يروزه دار

با هزار زحمت ! و موهامو مرتب کرد دیکش میشونیپ يگذاشت و دوباره دستشو رو زیهمون م يآب رو رو وانیل

 .باشه از گلوم خارج کنم دنیکه قابل شن يکردم کلمات رو جور یسع

 ....به من دست نزن-

 ...من زمیعز! ایرو: شد نیدوباره غمگ چشماش

 ؟يخوایاز جونم م یچ ؟يعذابم بد يخوایچرا م... یتو نامحرم ؟یفهم یچرا نم ....گفتم به من دست نزن-

 ؟یفهم یچرا نم! عذاب نیبسه ا... ایرو گهیمن نامحرمم؟ بسه د: دوزهیتبدارم م يرو به چشما نشیخشمگ نگاه

 !انصاف ید آخه من بدبخت شوهرتم ب...به تو محرم ترم یمن از هر محرم

 تا حاال؟ یاز ک: دمیو کم جون جوابشو م فیضع يبا همون صدا. نهیشیلبم م يرو يپوزخند

درد  یبخاطر فاشر دستاش دستم کم... رهیگیو دستمو تو دستش م دارهیبرم میشونیپ ياز رو دستشو

که تو انگشت دوم دست چپمه اشاره  یفیظر ۀبه حلق.رهیگیچشمام م يو جلو ارهیدست چپمو باال م.رهیگیم

 ...يدستت کرد ونیکه ا یاز وقت: کنهیم

تو از ... یو کنار من سر سفره عقد نشست يدیکه اون لباس عروسو پوش یاز وقت: کنهیباال سرم اشاره م يتابلو به

 !ایرو یهمسر من شیشش سال پ
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قدرت  یبه صدام کم تمیشدت عصبان نباریا! تختش کمه هی اروی نیبابا ا... حد ممکن گشاد شد نیتا آخر چشمام

 يساله که زن توأم؟ چرا در 6اونوقت  شناسمیکه تورو م ستین شتریسال ب 2من کال  ؟یگیچرا چرت م: داد

 آخه؟  یگیم يور

هم همراش  کیقاب عکس کوچ هی... برداشت یشیزآرایم ياز کشو یکیکوچ ۀنیحرص از جاش بلند شد و آ با

 ...خودش و اون زن یعکس عروس... چشمام گرفت يعکسو آورد و جلو... بود

که؟ تو لباس عروس کنار من  ینیب یم... همسر منه نیا ؟ینیب یزنو م نیا! عکس نگاه کن نیاخوب به -

 ....هم خوشحاله یلیو خ سادهیوا

 .....خب به من چـ-

 ....هنوز مونده! نه صبر کن-

 .صورتم گرفت يرو جلو نهیآ

 کرده؟ داینکنه چشماتم مشکل پ ؟ییزن تو نیکه ا یشیم نیمنکر ا. حاال خوب هب خودت نگاه کن-

مطمئنم که  نویا یل... .نیسر چهره من آورد ییچه بال دونمینم! نبودم یشکل نیمن قبال ا... من... دونمیمن نم-

 !یازدواج نکردم لعنت چوقتیمنت ه... ستمین نیمن ا

 .بودم دهیند یتا حاال فرناد رو انقدر عصب...رمیبود از ترس بم کینزد ادشیفر يصدا با

 ؟يدیفهم! اونم با من... شیشش سال پ! المصب يتو ازدواج کرد.... يکـرد-

 نیآرسان تو اتاق ا ةکه بتونه قانعش کنه که حضور وحشت زد گردمیم یدنبال حرف... لرزهیاز بغض م چونم

 ...رهیگیفرصتو ازم م

 چه خبره فرناد؟ نجایا-

 .به هنجرش فشار آورده یلیخ ادشیفکر کنم با اون فر... فرناد هنوزم گرفته ست يصدا

 ...میکردیصحبت م کمی میما داشت... آرسان ستین يزیچ-فرناد

 ؟يخب پس چرا داد زد-آرسان

 ...بفهمه دیبا ایهست که رو زایچ يسر هی-

 !فرناد ستیباور کن اآلن وقتش ن: ندازهیبهم م يبا دلسوز ینگاه آرسان
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 شتریچون صداش داره لحظه به لحظه ب شهیم یانگار دوباره داره عصبان... کنهیبا خشم به آرسان نگاه م فرناد

از ترس تو خودش جمع  نمیکنارش بش خوامیتحمل ندارم که هربار م گهیمن د... اتفاقا اآلن وقتشه: رهیگیاوج م

 !و اآلن کجاست هیچجور طشیبفهمه شرا دیبا...شه

 ...یول-

 !لطفا..... ن بذارتنهامو شهیحاال اگه م! نداره آرسان یول-

 يرو گردهینگاه فرناد دوباره برم. شهیو باتکون دادن سرش از اتاق خارج م ندازهیبهم م يا گهینگاه د آرسان

 ....من

 ؟یکه زنم يهنوز باور نکرد ؟یترسیهنوزم از من م ه؟یچ-

 ...ستمیمن ن نیا یسر ظاهرم اومده ول ییچه بال دونمیمن نم! ستمیمن زنت ن... من-

 ...دیسر چهرت آورده باشم؟آخه من چرا با تونمیم ییآخه من چه بال... ایرو: دهیسرشو تکون م یموندگدر با

 ...دهیهم فشار م يچشماشو رو! رهیگیتو دستاش م سرشو

 ...بهت ثابت کنم که دیبا يآخه چجور-فرناد

 !خودشه... دمیفهم: شد رهیبه سرعت باال آرود و بهم خ سرشو

که  کیکوچ بایدرِ تقر هی... کمد بزرگ که گوشه اتاق بود رفت هیبه سمت . تخت بلند شد  يسرعت از رو به

 هیرنگ رو با وارد کردن رمز باز کرد و از توش  یگاوصندوق طوس هیدر . سمت راست کمد بود رو باز کرد يباال

. تخت امد و کنارم نشستبه سمت  دوبارهدر گاوصندوق رو ببنده  نکهیبدون ا... آرود رونیپاکت زرد رنگ رو ب

 ...ختیر رونیازش ب گهیسه تا شناسنامه، دو تا پاسپورت و چندتا مدرك د! پاکت رو برعکس کرد

 ...چشام گرفت ياز شناسنامه ها رو باز کرد و حلو یکی

 (...)صادره از(...) تولد خیتار... یعیفرناد شف ؟ینیب یم... شناسنامه منه نیا! نیبب-

 یکلک چیه!اسم تو، تو شناسنامه منه ؟يدید! یمیرح ایرو: نام همسر... نیبب: دوم شناسنامه رو باز کرد ۀصفح

 ....ستیهم در کار ن

 ...یول-

 ...هنوز مونده! صبر کن: گذاشت شینیب ياشارشو رو انگشت
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اشک تو  ۀحلقشد و به سرعت  نیتا بازش کرد چشماش غمگ یرو برداشت،  ول گهیشناسنامه د هی یحواس یب با

 شتریکه داره لحظه به لحظه ب ومدیشده بود و به نظر م رهیحرف به شناسنامه خ یب قهیچنددق...چشمش نشست

 !فرناد: کنمیصداش م اطیتبااح. بهم دست داد يبد یلیحالتش حس خ نیا دنیبا د... شهیتو خودش غرق م

و  ذارهیو کنارپاش م بندهیشناسنامه رو به سرعت م... شهیانگار تازه متوجه اطرافش م.کنهیمکث بهم نگاه م با

 ...کنهیشناسنامه سوم رو باز م

رو نگاه  نجایحاال ا) کنهیدوم رو باز م ۀصفح! (خود خودت! یمیرح ایرو... نگاه کن... شناسنامه توء نیا! نیبب-

 ...یکلک چیه یب! من شوهرتم ؟يدید! یعینام همسر،  فرناد شف... کن

 .کنمیو دوباه بهش نگاه م رمشیگینامه رو ببنده که به سرعت ازش مشناس خوادیم

 حاال باورت شد؟-

 !نه-

 چــــــرا؟ گهید: گهیناله م با

 ...هیشناسنامه جعل نیا! ستیشناسنامه من ن نیا: به چشماش شمیم رهیخ

 ه؟یجعل یچ یعنی؟یچـ:زنهیم ادیتعجب فر از

تو شناسنامه من اسم  کهینوشته در حال گهید زیچ هیاسم پدر و مادر منو  نجایا! نیرو بب نجایا! نیهم یعنی-

 !هم به نام،  اسم پدر وجود نداره يزیو چ یِمیرح يمادرم مهر

 !ستنیهم،  پدر و مادر من ن شناسمشونینم یکه من حت... دونفر نیا

 ا؟یرو یشناسینم نارویتو ا-

 !نه-

 ندازه؟ینم ادتیرو  يزیو آتنا ذوالمهر چ یمیرح ياسم کسر یعنی ؟یشناسیتو پدر و مادر خودتم نم یعنی-

 ......نـ-

 نایا... که نایا... و آتنا يکسر! حرف کامل از دهنم خارج شه ذهنم به سرعت شروع به پردازش کرد نکهیاز ا قبل

 ...امکان نداشت نیا! نه... دمشونیند چوقتیکه من ه ییکسا! من بودن یکه پدر و مادر واقع

 ....ممکنه يآخه چجور ؟یشناختیتو اونا رو از کجا م ؟یدونستیتو از کجا م... تو-

 ...نباشه اونا پدر و مادر توأن یهرچ ا؟یدر موردشون بدونم رو دیچرا نبا-

 اونا زنده ان؟ یعنی.... یعنی-
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***** 

اتاق تنهام گذاشته  چندساعته که فرناد تو... ختهیبهم ر زیهمه چ دمیرو د یلعنت يکه اون شناسنامه ها یزمان از

که  ختهیانقدر افکارم بهم ر! تکون بخورم تونمیمن واقعا نم یول... در اتاق رو هم قفل نکرده یو رفته، حت

 خته؟یانقدر بهم ر ریچرا همه چ! کنم کاریچ دیبا دونمینم

 .....نباشه اونا پدر و مادر توأن یهرچ ا؟یدر موردشون بدونم رو دیچرا نبا-( 

 اونا زنده ان؟ یعنی... یعنی-

 ...ایرو: شهیم نیغمگ چشماش

بود شناسناممو عوض  دهیهمون موقع که منو دزد يمهر! نبود نیاصال چطور امکان داره؟ شناسنامه منکه ا-

آخه چرا ! بودم دهیابن شناسناممو رو ند چوقتیمن ه... من.... شناسنامه به اسم خودش گرفته بود هی. کرده بود

 ن؟ینکیم يبا من باز نیدار

 شدیگرد م شتریمتعجبش که هرلحظه ب ينسبت به چشما یتوجه چیکردم ه یسع زدمیداشتم حرف م یوقت

 نهمهیا! ایرو: باألخره سکوت گنگش رو شکست! داشت یسرگردون نهمهیمن ا يکجا حرفا دونمینم. نشون ندم

برات گرفته بود؟ تو  هکه به اسم خودش شناسنام یچ یعنیبود؟  دهیتو رو دزد یک يداستان از کجا اومده؟ مهر

 ا؟یرو یگیم یچ

 .مرد داره نیکه ا ییادعا ایدن هیو  يخبریب نهمهیمشم از ا یعصبان

چرا؟  یدونیم... یهم خبر داشته باش دینبا! يچون تو خبر ندار... یتعجب کن يخب حق دار گم؟یم یمن چ-

 قهیچنددق شیام که سالها پ یمن انقدر بدبختم که عزادار زنچون ! منه یزندگ کیتار يهمه نقطه ها نایچون ا

هنوزم  يو راستشو بخوا... که مادرمه مسال باور داشت يبود و من تا سالها دهیاومدنم منو دزد ایبعد از به دن

 ؟یدونیم میکه تو از کجا درمورد پدر و مادر واقع دونمینم

 یمزخرف یزندگ نیچن دنیانگار توقع شن. شهیپوزخندم کم کم داره پررنگ م... زنهیدو دو م یاز نگران چشماش

بکشم  رونیدستمو از دستش ب کنمیم یسع. شد به چشمام رهیدوباره دستامو تو دستاش گرفت و خ! رو نداشت

 !شینگران و عصبان يبه چشما مبش رهیفقط خ یمقاومت چیه یب شمیمجبور م دهیکه به دستم م ياما با فشار

البته خب ! نمرده و هنوز زندست یمیرح ياوال که مهر! یگیکه م هیچ زایچ نیا دونمیمن نم... زایچ نیا! ایرو-

 ...خوب باشه تونهینم چکسیکه اون هست ه ییچون جا... بگم حالش خوبه تونمینم

 مامان زندست؟! مان...ما: لرزهیم جانیاز ه صدام



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصبا زرساز   –دلقک  کی ياشک ها

wWw.98iA.Com ٥٧ 

 مگه من درباره مامانت حرف زدم؟ ه؟یک گهیتو؟ مامان د یگیم یچ:شهیم کالفه

 !مامان زندست یگفت..... اآلن نیهم... تو خودت... تو... خب-

 اد؟یم ادتیکه  نویا! نفره، آتنا هیمادر تو فقط و فقط ! ایرو ستیمادر تو ن يمهر یول! زندست يمن گفتم مهر-

 کجاست االن؟ اگه زندست کجاست؟... يمهر...همون... خب باشه-

 !تو هم رهیو م شهیجمع م چهرش

 !ستین یخوب يجا-

شدن بهم  یدوباره حس ته ادیم ادمیکه  يزیبا چ(کجاست فرناد؟ مامان کجاست؟ گمیم:رهیگیاوج م صدام

اصال مگه امکان داره ) لرزهیدوباره صدام م رن؟یبگ يمنو به باز نایکه ا دمیچراانقدر راحت اجازه م... دهیدست م

برخالف ... سنگ قبرش سرد بود! مسرقبرش بود... من خودم، اونجا! دمیکه زنده باشه؟ من خودم قبرشو د

 !گرم و مهربونش شهیهم يدستا

تو کجا قبرشو ..... چطور امکان داره آخه! فهمم یمن نم.... یلعنت... یلعنت:زنهیتو موهاش چنگ م تیعصبان با

 .هنوز زندست یلعنتوجود نداره چون متأسفانه اون  یمیرح يبه اسم مهر يقبر چیه ا؟یرو يدید

 بعدم اگه زندست پس کجاست؟.... یمتأسفانه؟ بهتره حرف دهنتو بفهم یچ یعنی:شمیم یعصبان

 ياون اآلن زندانه و منتظر رأ ؟يدیفهم! زندانه...: آخرش کچل شه نیفکر کنم ا... کشهیم شهیاز ر موهاشو

 ...دادگاهه

 ....یشده؟ به چه جرم یزندان؟ چرا زندان؟ چ ؟یچ:شهیفرناد با دستاش مانعم م. پرمیهول از جام م با

 ....ستیاآلن وقتش ن! ایبگم ر تونمیاآلن نم: شهیم رهیتو چشام خ درمونده

 فرناد؟ یبه چه جرم گمیم! بدونم چرا مامان تو زندانه دیمن با ؟یبگ یتونینم یچ یعنی-

خانواده رو ازشون  هی زین عزچو... چون:شهیصداش هم گرفته تر م کنمیاحساس م. شهیم سیدوباره خ چشماش

 !تورو نابود کرده یچون زندگ... رو شکسته يادیز يچون دال! گرفته

کردن نه؟  تیمن ازش شکا دنیبخاطر دزد! يوا: باز فشارم افتاده کنمیحس م.رمیگیدهنمو م يدستام جلو با

 تو زندانه، مگه نه؟ يبخاطر بچه دزد

 .تکون داد دییبهم نگاه کرد و بعد سرشو به نشانه تأ رهیخ یکم

 .زنمیمن خودم باهاشون حرف م... کرده؟ مامان بابام،  آره؟ خب بگو کجان تیازش شکا یک-

 !که فوت کردن شهیم یمدت هی... اونا! ایرو ستنیزنده ن گهیاونا د.... مامان بابات-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصبا زرساز   –دلقک  کی ياشک ها

wWw.98iA.Com ٥٨ 

رو  چکسیه گهیپس راست گفته بود که د... مرگ بابامامان و  یاز خودکش! پس راست گفته بود: کنمیم بغض

 ....ندارم

 ....در کار نبوده يا یخودکش! ایپدر و مادرت تو تصادف مردن رو ؟یگیم یچ ؟یخودکش-

... کشمینم گهید ایخدا! گهیبسه د.... بسه: دمیهامو فشار م قهیو با دو انگشت شق کشمیم میشونیرو پ دستمو

 )چه خبره آخه؟ نجایا

که حالم بهتر  یفرناد بهم گفت وقت. ارمیرو بدست ب میبدن يشده قوا يهرجور دیبا...شمیتو جام جابه جا م یکم

چون من هنوز مطمئنم که ... بهم قول داد که ببرتم بهشت زهرا...تا بفهمم اطرافم چه خبره ذارهیبشه ر احتم م

 !هیچ نکارایقصدشون از ا دونمیرچند که هنوز نمه... کننیسوار م یکلک هیدارن  نایاونشب سر قبر مامان بودم و ا

***** 

درسته که ! حالم بهتر شه تا بفهمم اطرافم چه خبره دیبا... نکردم يلجباز گهید دمیکه اون حرفا رو شن یزمان از

نبودم  یآدم چوقتیمن ه... امیاز پا درب یراحت نیاجازه بدم که به هم خوامینم یندارم ول تمیاز موقع یدرک چیه

در ضمن اصال ! شکستم قتیکه اآلن خودم حق هرچند... ندارم رفتنشویو اآلن هم قصد پذ رمیکه شکست رو بپذ

غرقم  يخبر یب يایبهم خواب آور بدن و تو دن امیباز یهم دوست ندارم که فرناد و آرسان دوباره بخاطر وحش

مدت همه  نیخسته شدم از بس که تو ا گهید! نگه داشتن نجایمنو ا یچ يبرا فهممیحداقل م ينجوریا... کنن

خسته شدم از ... ارمیسردرب بیو غر بیعج يزایچ نهمهیرو بارها و بارها تو ذهنم مرور کردم تا بلکه از ا زیچ

هرچند ! نه ایبودم بهم تجاوز شده  هوشیب یشدم اول تمام بدنمو چک کردم تا بفهمم وقت داریبس که هربار ب

 ییروزا حتسابحساب کردم با ا یکه سرانگشت ينجوریا... کردم يفقط خودخور يا جهینت چیه یکه اخرشم ب

که مال فرناد  رمیبپذ تونمیکه هنوزم نم يخونه ا... خوفناکم ۀخون نیبودم اآلن دوهفته است که تو ا هوشیکه ب

 !کنمیباور نم رو یچیمشکوك و بوداره معلومه که منم ه زیهمه چ نجایا یکنم؟ وقت کاریخب چ... پول باشه یب

 باألخره خوابالو؟ يشد داریب. زمیسالم عز-

تعجب احمقانه رو تو  نیا کنمیم یسع... لرزهیلحظه دلم م هی يبرا یبه فرناد، ول شمیم رهیتفاوت خ یب ینگاه با

! جذاب؟ نه.... جذاب يادیامروز ز نیکنم؟ ا کاریخب من چ... ندارم يریمن تقص شییخدا یول. نگاهم نشون ندم

انگار  ییجورای یزغال نیو ج يجذب خاکستر رهنیپ نیبا ا. جالب شده يادیامروز ز نیا! آره... منظورم جالب بود

 یسع! هرچند که هنوز همون غم چندروزه تو نگاهش هست... تر شده قیچشماش هم عم يانتها یب یمشک

به  کشدتیتوش م یفتیکه اگه ب ییفضا ۀچال اهیسآخه چشماش شده مثل به ... نشم رهیبه چشماش خ کنمیم
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بودم  یاونموقع که مشتاق ابن نگاه مشک! نه گهید... نگاه بشم نیا ریساعماق خودش و من اصال دوست ندارم ا

 نیتو از ا... احمق نشو! اینه رو.... سوء استفاده کنه و منو بدزده میکس یکه از ب یپست فطرت نیهمچ دونستمینم

 ....یدونیاصال م... یگفتنش بش زمیاگه خر چارتا عز یاحمق یلیخ... خامش نشو احمق... يآدم متنفر

 !ایرو-

 !!یهـ-

وقت  یک نیا. شدم رهیچشام بود خ یمتعجبش که تو چند سانت يدهنم گرفتم و به چشما يراستمو جلو دست

 دم؟یتو صورتم که من نفهم ادیکرد ب

 ؟يدیردم نفهمصدات ک یکه هرچ یگفتیلب م ریز یداشت یچ-

 !یچیه.... من؟ من-

کنارتخت  یعسل زیم يکه با خوش آورده بود رو با مکث رو ییغذا ینیس.رو لبش نشست یکمرنگ پوزخند

 .فاصله ازم نشست یگذاشت و با کم

 !گفتنام هم واسه خر کردنته زمیعز یکنیو فکر م يتو ازم متنفر نکهیبجز ا یچیه! آره خب -فرناد

 نه؟یاز ا ریمگه غ:صدامو صاف کردم. آخرو بلند گفتم ۀمثل ابنکه چندجمل! يوا

که بخوام به تو  نهیممکنه من انجام بدم ا ایکه تو دن يکار نیآخر ایرو: شد نیاز قبل غمگ شتریب چشماش

 ...گولت بزنم نکهیا ایبزنم  یبیآس

 يچشما نیچرا هربار غم ا دونمینم... کنمیتو چشماش نگاه م هیو عاقل اندر سف شهیپوزخند من پررنگ م نباریا

 هینه  یول! ضربان داره. دمیحواس دستمو رو قلبم فشار م یب... شونهیم نمیرو تو س یمیدرد عظ نیچن یکشیم

 ه؟یغم چ نیا ه؟یچ بیکوبش عج نیا! ایخدا... کردهیانگار قلبم تازه زنده شده و تا اآلن کار نم... یضربان معمول

 من چه مرگم شده خدا؟ ره؟یدل من از غم اون بگ دیآخه چرا با

 نفسم؟ یخوب! ایرو-

) کنه ها يقرار ینفسم ب نمینب! طونکیش یتو نفس من( چهیپیتو سرم م ییصدا... کنمیتعجب بهش نگاه م با

 نیا... کنهیم دایپ انیحس ناشناخته تو تنم جر هی! کنهیمغزمو فلج م یبیدرد عج... دمیسرمو با وحشت فشار م

 !مطمئنم! ستیمتعلق به خاطرات من ن نایا... صداها

فدات شم؟  يشد یچ! ایرو: بهم شهیم رهیو نگران خ دارهیسرم برم يدستمو از رو. تره دهیترس نباریا صداش

 بهت مسکن بدم؟ يخوایم ست؟یحالت خوب ن
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 ...خوبم! نه: خودمو جمع و جور کنم کنمیم یسع

 !نباش نیغمگ: پرهیاز دهنم م ناخودآگاه.زنمیزل م نشیغمگ يچشما به

 ؟یچ-

با .عوض کردن بحثم يدنبال بهونه برا.ندازمینگاه م هیبه اطرافم ... (شهیم... شهیم! یچیه: امیبه خودم م تازه

 ....غذامو بخورم؟ گشنمه شهیم) زنهیغذا چشام برق م ینیس دنید

 شهیالبته که م: چندلحظه برق زد ينگاهش برا. گفتم که خودمم کف کردم یچنان لحن مظلوم با

 !حواسم نبود دیببخش....زمیعز

 یکی نکهیهرچند که متنفرم از ا. شد به غذا خوردنم رهیغذا زو گذاشت روبه روم و خودم تو سکوت خ ینیس

باهاشون  گهیبهش نشون بدم که د خواستمیم ییجورای! بهش نگفتم یچیه یموقع غذا خوردن زل بزنه بهم، ول

 دیاونموقع تازه با... فرار کنم شونو بتونم به موقعش از دست ارمیبه دست ب يشتریب يها يرم تا آزادسرجنگ ندا

 !هیخاطرات مبهم چ نیاومده و ا افمیسر ق ییتا بفهمم چه بال زمیتو سرم بر یخاک هی

پا و  نیا کمیرو برداشت تا از اتاق بره که با  ینیس.نگاه عذاب آور فرناد غذام تموم شد ریربع ز هیبعد از  باألخره

 !فرناد.... زهیچ! امممم: اون پا کردن صداش کردم

 !جانم-

 ...یتو گفت یعنی... شهیم... گمیم: داشت که چندلحظه هنگ کردم یبیچنان آرامش عج صداش

 !بگو منم بفهمم خب يجوری ا؟یرو یگیم یچ-

 ....بهشت زهرا يبریحالم بهتر شد منو م یوقت یخب تو گفت-

 خب؟: دمیاز نگاه گارد گرفتش ترس ییجورای! دهیو ترس یعصبان... نگاهش عوض شد رنگ

 !گهیمن اآلن خوبم د... نکهیخب ا... خب-

 نیمثل تمام ا... بود نینگاهش فقط غمگ نباریدوباره نگاهم کرد اما ا.چند لحظه باال برد و چشماشو بست سرشو

 !مدت

 ...یفیضع یلیو هنوز خت! جان ایهنوز زوده رو-

 ...آخه یول-

 !ایگفتم هنوز زوده رو: شد ینرمش چیه یو ب يجد نباریا صداش

 ...خب پس-
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 شهیپس م:بفهمم منو کجا نگه داشتن دیبا... خروجش آشنا بشم يخونه و راه ها نیبا ا دیمن با. فکر کردم یکم

 ؟يخونه رو نشونم بد

 .اتاق نیآخه حوصلم سر رفت تو ا: ادامه دادم. کردیشَک و تعجب بهم نگاه م با

 يدور هی میبا هم بر گردمیبرم.ببرم) تو دستش ینیاشاره به س(نویبذار ا... باشه گلم: نگاهش مهربون شئ نباریا

 .میبزن اطیتو ح

 !هیچیبهتر از ه یفعال کاچ.سرمو تکون دادم فقط

***** 

 يخونه ا نیتو عمرم چن... باز مونده صدریهنم مثل غار علو کل خونه رو گشتم د رونیباهاش اومدم ب یوقت از

 گهیم! خونه کجا نیما کجا و ا یمیو قد کیکوچ ۀخون... قصره هیخونه باشه شب نکهیاز ا شتریب نجایا! بودم دهیند

 گمیم نیمن به ا اط؟یح نیگیم نیشما به ا جناب دیببخش:دوست داشتم بگم یلیخ! میقدم بزن لطیتو ح میبر ایب

 یمن نم.... ماست ۀکل خون يربنایکه متراژش دوبرابره ز اطیح نیا اطه؟یح نیآخه ا! یینه خدا... فوتبال نیزم

خدا رو شکر دو روزه ! گفتم آرسان یراست. يزیچ هی یحاال آرسانو بگ! جاها نجوریفهمم آخه فرنادو چه به ا

. شد رمیهم از خونه دستگ ییزایچ هیخب  یول! قبرستون مردك نفهم نهیاصال بره س... دمینحسشو ند ختیر

)! باغ گنیفرناد که تو شهر ما بش م اطیهمون ح یعنی( در بزرگ داره که اونم ته باغِ  هیفقط  نجایا نکهیاول ا

 نیپس از هم...بعد از اون بهحال روز تا دم در فرار کنم چه برسه  نیاگه بخوام با ا ادیمن جونم درم نکهیبعد ا

 نجوریا نا،یا ۀتازه عالوه بر هم. از سرم و دارو سرپا باشم شتریب يزیبا چ دیبا! بدنم تیار تقوبرم تو ک دیاآلن با

 ۀافیو ق پیت هیپول و  يفرار به مقدار يپس من برا... باال شهر تهرانه ياز محله ها یکی نجایا دمیکه فهم

سخته  یلیخ طیشرا نیخب هرچند جمع و جور کردن خودم تو ا! نکنن دامیسوت پ هدارم که ظرف س ازین يعاد

 !دارم یینقشه ها هیمنم  یول

****** 

 ناهار؟ يایو ب یدل بکن نهیاز اون آ شهیحاال م... یخوشگل میدیفهم! خب بابا-

ردوشون شدم که ه ریچندروز انقدر آروم و سربه ز نیتو ا! حرف یب. شمیم رهیبه فرناد خ نهیاز تو آ چندلحظه

 يجا يا گهیاگه دختر د دونمینم. کنار اومدم دیجد طیشرا نیواقعا چرا انقدر زود با ا دونمیخودمم نم! کف کردن

شده  دهیدختر دزد هی یعیرفتار طب نیا دونمیالبته م! نه ای رفتیم زیبار همه چ ریز يزود نیمن بود به هم

و داد کنم و خودمو  غیهرروز ج یباشم و حت دهیو ترس یعصب دیبه صورت نرمال من هنوزم با دونمیم... ستین
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آرامشم کامال  نیا گهیتو وجود من هست که بهم م يزیچ هیخب انگار ... اما! بزنم تا ولم کنن واریبه در و د

هم  یو با فرناد و البته گاه نییپا رمیاآلن سه روزه که خودم م! به خودم شمیم رهیخ نهیدوباره تو آ... درسته

اما  انیم یخوب يبه نظر آدما. شناسمیم شیکماب گهیخدمتکارا رو هم د. میخوریغذا م ییهمراه با آرسان سه تا

باهام حرف نزنن  کننیم یعس نکهیو ا رفتستیو پذ يحضور من براشون انقدر عاد نکهیا... بهیرفتارشون برام عج

زن . مسن و جاافتادست به اسم معصومه خانوم بایخانوم تقر هی نجایسرخدمتکار ا! دنیبه سواالم نم یو جواب

 ياما جور دهیبه سواالم نم یهرچند که جواب. زنهیباهام حرف م یکه گاه هیاون تنها کس... هیمهربون و فعال

 یمحل يغذا هی روزیمثال پر... شناسهیبچشم و سالهاست که منو م رکه انگا کنهیو باهام رفتار م زنهیحرف م

... برات درست کردم یدوست داشت یلیغذا رو چون خ نیدخترم امروز ا:درست کرده بود که اومد و با ذوق گفت

 !خوشمزه بود یلیمنکر شد که خ شهیالبته نم. شناختمیاون غذا رو نم یاما من حت

 باال برات؟ ارمیناهارو ب ای نییپا يایم گمیحواست به من هست؟ م! ایرو-فرناد

 !امیم گهید قهیتو برو من چند دق... نییپا امیم! نه نه-

 !رهیو م ادیمن باهاش برم،  اما باألخره کوتاه م دیتا شا کنهیپا اون پا م نیبه نظرم داره ا... کنهیصبر م چندلحظه

 رهیخ... بوده نیکارم هم ریچندروز اخ نیا. کنمیکه بهم زل زدن نگاه م ینیغمگ يناآشنا يبه چشما نهیآ تو

 یتو آدم ؟ییتو نیا ؟یکنیم یچه غلط يدار ایرو گمیبه خودم م یه... ناآشنا و فکر کردن ةچهر نیشدن به ا

 ؟يتفاوت شد یکه نسبت به حضور آرسان ب ییتو نیا ؟يحجاب بگرد یفرناد ب يجلو یراحت نیکه به ا يبود

اگه ... خب ؟يعا متنفرواق! هنوزم ازش متنفرم... ستمیتفاوت ن یمن به حضور آرسان ب! نه... دمیتکون م سرمو

 من چم شده؟! زیرو م کوبمیبا حرص م... ادیازش بدم نم گهید! بخوام با خودم صادق باشم، نه

محو رو گونم  یلیبا شُت رژگونه خ... ندازمینگاه م هی زیروم لیبه وسا... فکر نکنم يزیبه چ کنمیم یسع

با ...ثابت کنم حالم خوبه دیبا... دارم ازیمن به اعتماد فرناد ن! چهرم معلوم شه یدگیرنگ پر خوامینم... کشمیم

امروز آرسان هم  دونستمینم. کنمیمکث م دلحظهچن فتهیغذا م زیچشمم که به م... رمیم نییآرامش از پله ها پا

 یبه ب گهید. شمیمعذب م کمی! شناسمیرو نم یکی نیا! نشسته گهیپسر د هیتازه سمت راستش هم . نجاستیا

کوتاه به  ییو با قدمها شمیبه خودم مسلط م... یکی نیا یول. فرناد و آرسان عادت کردم يحجاب بودن جلو

 زم؟یعز يباألخره اومد:شهیم رهیبهم خ ندفرناد با لبخ. رمیم زیسمت م
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 نیانقدر حالم بد بود که متوجه ا لیاوا... شهیدستپاچه م دنمیهنوزم با د... شهیجابه جا م شیرو صندل یکم آرسان

و چشماش پر  شهیهول م ییجورای نهیبیکه آرسان هربار منو م دمیهفته فهم کی نینبودم اما تو ا شیدستپاچگ

 ...بشه دیکه البته فکر کنم با! شهیو خجالت م یاز نگران

 ؟یخوب... امممم! سالم -آرسان

باعث  نیا یول شمیاز حضورش ناراحت نم يبه شکل احمقانه ا دایدرسته که جد.دمیفقط سر تکون م درجوابش

 !شم یمیکه بخوام باهاش صم شهینم

 د؟یخوب هست! خانوم ایسالم رو-

چهرش  شهیتضاد بزرگ که باعث م هی! گستاخ یمطمئن و نگاه يچهره ا... شمیم رهیپسر ناآشنا خ نیا به

پر و  ییبا لبها یگوشت یکم یِنیب  ،یا فرم مشکب یطب نکیع  ،يمتوسط قهوه ا يچشما. ادیمرموز به نظر ب

سوالم  فهمهیانگار خوب م.شمیم رهیبه فرناد خ یسوال.ستیبد ن! يا... کیش یاسپرت ول يلباسا! خوش حالت

 !من و آرسان یمیمحمد،  دوست صم: دهیکه خودش بالفاصله با اشاره به پسر جواب م هیچ

 !خوشبختم:دمینامحسوس تکون م سرمو

که مخاطب  ادیاما به نظر م شهیپوزخند م هیشب شتریلبم بشونم که هرچند ب يهم رو يلبخند کنمیم یسع

 ...شهیخوشحال م يزیانگار که از چ... خندهیحرکتم م نیچون چشماش باا. کرده یمرموزم رو راض

! ن اسمهمن اما تمام حواسم به او... شهیآرسان خورده م نیکنجکاو محمد و سکوت غمگ ينگاهها ریز ناهار

اما  دمیآرسان شن ایشخص از دهن فرناد  نیانگار من قبال هم در مورد ا... اسم نیچقدر برام آشناست ا! محمد

؟یک 

 ...انقدر خوردم دمیمن که ترک. شهیمثل هم... بود یغذا عال! یمرس يوا-محمد

بنده  نمیهم يبرا... یکن رهیکه واسه دوهفته بعدتم ذخ يخوریانقد م نجایا يایتو هربار م! گهیهمونه د -آرسان

 !نهیمجبوره قد چهل نفر تدارك بب يایم يتو دار شنوهیخدا معصومه خانوم تا م

 ...یزنیکه انقد جوش م شهیاز تو کم م یوسط چ نیفهمم ا یمن نم -محمد

 ...یکم ش هویآخرش تو خودت  ترسمیم یول شهیاز من کم نم يزیچ-آرسان

 منظور؟: شهیبه جلو خم م یکم خندهیهمونطورکه به بحثشون م محمد

 ترسمیم! حداقل به خوت رحم کن... کاهدون که از خودته ستیبرادر من کاه از خودت ن نکهیمنظور ا -آرسان

 ...یکال از صفحه روزگار محو ش یبترک هویآخرش 
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 ...دامـ يتو بگو من نگران پوال رینخ -محمد

 !محمـد-فرناد

 بینگاههاشون عج. آرسان و محمد بود که فرناد به سرعت حرف محمد رو قطع کرد ۀبه بحث بچگون حواسم

جز  یجواب دونمیچون م یچه خبره ول نجایبپرسم ا خوادیدلم م یلیخ! زننیسه تاشون مشکوك م ییجورای... شده

 يسر هیاحمقم و  کننیم فکر نکهیاز ا ادیبدم م یلیخ. سکوت کنم دمیم حیترج رمیگیچرت و پرت نم يسر هی

با بلند شدن پسرا ! چه خبره نجایبفهمم ا دیبا يجوریخب باألخره که  یول. دنیم لیدروغ بچگانه رو بهم تحو

که  يآرسان رو مبل تک نفره ا. نمیشیمبل سه نفره م هی يرو. برم ییرایتا همراهشون به پذ شمیمنم بلند م

و  ادیبه سواله محمد درمورد سفر امسالش به کاناداست م واسشفرناد همونطور که ح. نهیشیسمت راستمو م

شعورش  دینبا نیآخه ا! نه ای کنهینگاهمو حس م ینیسنگ نمیتا بب کنمیچپ چپ نگاش م کمی. نهیشیکنارم م

درمورد  حشیهنوز توض  کنه،ینگاهمو حس م ینیباألخره سنگ... به من دهیجا اونوقت اومده چسب نهمهیبرسه؟ ا

خودشو رو مبل جابه  کمی... زنهیو لبخند م شهیم رهیخ میشاک يبه چشما. امسالش تموم نشده سفرکنسل شدن 

راحت  الیبا خ... خورمیواقعا دارم حرص م گهید... شهیم کتریبهم نزد رهیکه ازم فاصله بگ ییبه جا یول کنهیجا م

! طنتهینگاش پراز خنده و ش نباریا! کنهیدوباره نگام م... تو پهلوش زنمینامحسوس با آرنج م. به مبل دهیم هیتک

بتوپم  خوامیم. شهیکه جا داره گشاد م ییچشمام تا جا... به خودش چسبونهیدورشونه هام و منو م ندازهیدستشو م

 باینگاهمو به سمت محمد که تقر. ساکت شده ییجورایمحمد هم حرفشو قطع کرده و سالن  فهممیبهش که م

... تو نگاهش پر از تعجبه... کنهیبه حرکات من و فرناد نگاه م يبا کنجکاو هدار. چرخونمیروبه روم نشسته م

انگار داره . کنهیداره با دقت نگام م... به فرناد رهیدوباره حواسم م! گرفته رنظریلبخند محو مارو ز هیبا  یآرسان ول

تا بتوپم بهش که محمد  کنمیخودمو آماده م... تا بفهمه تو مغزم چه خبره کنهیو رو م ریبا چشماش افکارمو ز

رو  گهید یکی يخوایم نکهیا ایبره کانادا  خوادینم چکسیامسال از طرف شرکتتون ه یعنی:رهیگیحرفشو از سر م

 ؟یبه جات بفرست

 .فرستمیم ندهینما... رمیفقط خودم نم! میهست م؟یتو نشست امسال نباش شهیمگه م... میما هرسال بود! نه بابا-

شرکت  یغلطا؟ ک نیشرکت ما و کانادا؟ مارو چه به ا... هـوم! از عالمت سوال شدهسرم پر  يباال فکرکنم

. منکه آمار لحظه به لحظه فرنادو داشتم... فرنادو و؟یفرستاده کانادا که من خبر نداشتم؟ اونم ک ندهیهرسال نما

 خبرم؟ یب هیقض نیاز ا يپس چجور

**** 
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فکر کنم بهتره . چمیپ یبه خودم م شتریحموم رو ب ۀحول... که ذارنیآدم اعصاب نم يموها برا نیا یعنی! بابا يا

بلند و اعصاب خورد کن خر  يعاغا اصن مو! وونهید يموها نیاول لباس بپوشم بعد برم سراغ خشک کردن ا

بزنه و سرشو  یفلسف يو حرفا رهیغم بغل بگ يآدمک من همش زانو نیداره که ا یاصال چه معن! واال... است

خز و  يحرفا دارهیاصال دوست م... نقاب باشه بازم دلقکه هیاگه فقط  یخب دلقک منم حت! ایدن وارید بکوبه تو

 يبا آدما ایعــــاغا اصال کل دن! بزنه یمعن یسبک و ب يهم حرفا يچندسطر هیاصال دوست داره ... بزنه پیچ

  ه؟یحرف. دورو و چندرنگش خـــر است

خب فکر کنم حق هم ! شمیفکر کنم واقعا دارم خُل م... نهیبه آ فتهیم مکه نگا گمیبه خودم چرت و پرت م یه

با  زیهمه چ... ایدن نیپرت شدم تو ا گهید يایدن هیانگار از ... و رو شده ریز زیچندهفته همه چ نیتو ا... دارم

بذار برم لباس عوض . ولش کن! اوووف! میک دمخو دونمینم یحت گهیمن حاال د! خودم یحت... گذشته فرق داره

چندهفته هربار رفتم حموم خود معصومه خانوم  نیبپوشم؟ تو ا یخب حاال چ. چرخمیدور خودم م کمی... کنم

 نیا یراست! خونه ندارم نیدست لباس هم تو ا هی یکنم؟ منکه حت کاریحاال چ یول.برام لباس آماده کرده بود

حوله صبر  نیبا هم دیبا یعنی... ندازمیبه در م یمستأصل نگاه ه؟یوشم مال کبپ دهیلباسا که معصومه خانوم م

 برگرده و بهم لباس بده؟ دیکنم تا معصومه خانوم از خر

 ...گمیم ایرو-

 رهیاونم انگار هنگه که همونطور خ... کنهیچندلحظه مغزم هنگ م... کنمیشده بهم کُپ م رهیفرناد که خ دنید با

 پرهیبه سرعت از اتاق م. ادیبه خودش ب شهیکه باعث م کشمیم یغیو چنان ج امیباألخره از هنگ درم. شده بهم

تو؟  يایب یدر بزن هی دیآخه پسر تو نبا! جلوت سمیحموم وا ۀنه انقدر که با حول گهیبابا من گفتم راحتم د... رونیب

 یشکل نیمونده بود منو ا نمیهم! خدا يا! ق سرمتو فر ختنیآبجوش ر کنمیاحساس م.... خورهیخون خونمو م

تو  يا... نباشه حوله بود و تازه ساق پام هم معلوم بود یخب هرچ یبود ول دهیحاال درسته که حولم پوش... نهیبب

 رونیبره ب نکهیا يتازه جا... یانداخت ریگ نجایا يکه منو آورد یسنگ قبرتو بشورم عوض يا! دروحت فرنا

 !پسر نیانگار تو هپروته ا... زل زده بهم سادهیوا

 !داره خودشو جمع و جور کنه تا بتونه حرف بزنه یکه انگار سع شنومیاز پشت در م صداشو

و  کنهیچندحظه سکوت م.(یمعذب ش خواستمینم یعنیخب ! من حواسم نبود یعنی... یعنی.... زهیچ... ایرو نیبب-

 !یش تیاذ طیشرا نیدوست ندارم تو ا یشوهرتم ول نکهیبا ا نیبب) رونیب کنهیبعد نفسشو با صدا فوت م
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 !چرت و پرتا رو نیا یبس کن شهیم: نهیشیاز لفظ شوهر رو لبام م يپوزخند

 !ایرو: رهیگیرنگ استحضا م صداش

کارت ... ایب يدیتو هم لباس پوش. نییپا رمیباشه پس من م: ادیچندلحظه بعد دوباره به حرف م. کنمیم سکوت

 !دارم

 -: پشت در رسونمیبه سرعت خودمو م. فتمیلباسا م ادیو دوباره  شنومیم شهیقدمهاشو که داره دور م يصدا

 !فرناد

تا  رونیب برمیو سرمو م کنمیباز م یدروکم يکنم؟ ال کاریخدا حاال چ يوا ن؟ییرفته پا یعنی... دهینم یجواب

و دستاشو قالب کرده پشت  سادهیکه چندقدم دورتر پشت به در وا نمشیب یم. به اطراف بندازم ینگاه

 ...گردنش

 ؟يدیپس چرا جواب نم ؟یینجایا-

... فهمم چه مرگشه ینم قایدق.بودم دهیکه تاحاال ند هیحس هیچشماش پر از ! انگار کالفه ست. سمتم گردهیبرم

 ؟یکارم داشت:دهیکه به صداش هم رسوخ کرده جوابمو م یبا همون کالفگ

 یمن لباس چ... یعنی... خب... آره: کنمیچشمامو مظلوم م. سوزهینگاهش م ییتنها نیا يچرا دلم برا دونمینم

 بپوشم؟

برات لباس انتخاب کنم؟ فکر کردم دوست  امیمن ب یعنیبپوشم؟ اآلن  یلباس چ یچ یعنی:شهیگرد م چشماش

 !نمتیبب) پشت در بودم معلوم نبودبه حوله حمومم که البته چون  کنهیاشاره م(یشکل نیکه ا يندار

تو؟ من  یگیم یاصال معلوم هست چ! خب معلومه که دوست ندارم: شهیبشر چشام گرد م نیا ییپررو نهمهیا از

 ؟یبخوام تو واسم لباس انتخاب کن دیبا یچ يبرا

 ...پس منظورت چـ-

 دیحاال من با. ذاشتیخود معصومه خانوم برام لباس م شهیهم. ندارم نجایا یلباس چیبود که من ه نیمنظورم ا-

 بپوشم؟ یچ

 ...ندارم؟تو که یلباس چیه یچ یعنی:شهیاز حد گرد م شیب چشماش

 ...کشهیو کف هردو دستشو به صورتش م کنهیحرفشو قطع م. شهیم نیلحظه چشماش دوباره غمگ هی تو

 ...قراره گهیچقدر د گه؟یچقدر د! خـــدا يوا-

 . نداره ییمعنا چیکه ه یبه مهمالت دمیمبهوت گوش م نطوریو من هم زنهیحرفشو نم ادامه
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 ...زنمایم خیمن دارم ! یه-

رو لبهاش  یلبخند کمرنگ. نشسته میشونیکه رو پ يفکر کنم نگاهش به اخم بامزه ا.بهم شهیم رهیخ دوباره

 ۀهم. هست يلباس بخوا یهرچ جان تو همون دراور سمت چپ کمدت ایرو: شهیو صداش مهربون م نهیشیم

 .بپوش گلم یهرکدوم رو که دوست داشت... توء يکشوهاش پر از لباسا

 حالت خوبه فرناد؟! ندارم يکمد نجایکمد من؟ منکه ا: کنمینگاهش م بااخم

 ...در سمت چپ مال توء.داره نهیست که درش آ هییکشو يواریمنظورم همون کمد د-

... اون قرمزه رو بردار یکشو چهارم ياز لباسا:گهیکه م شنومیصداشو م! اتاق تو گردمیو برم دمیتکون م سرمو

 !ادیبهت م یلیاون خ

و  شیاول پر از لوازم آرا يتو کشو. کنمیکه گفته و کشو ها رو دونه دونه نگاه م يسمت همون دراور رمیم

 يخدا. شمیم مونیاما به سرعت پش ارمیدرم یاسیخوشگل  یلیخ شرتیت هیدوم  ياز کشو... زاستیچ نجوریا

بلند  کیتون هی نباریو ا گردمیم اپوش مادرم باشم؟ دوباره تو لباس اهیس دیرفت که من هنوز با ادمیچطور ! من

البته . چهارم يبه کشو میرسیحاال م.کنمیم دایسوم پ يهم از کشو یشلوار جذب مشک هی. دارمیبرم یمشک

کنجکاوم که بدونم لباس  یلیخ یقرمزم بپوشم ول رهنیپ ستیمامان قرار ن يکه من اآلن بخاطر عزا دونمیم

و  ریکه همش لباس ز نایا. مونمیچندلحظه تو هنگ م کنمیکشو رو که باز م. بوده یفرناد چه شکل يشنهادیپ

 !لباس خوابه

 !کشمت فرناد یم: شهیگرد م تیاز عصبان چشمام

رو که هنوز مارك داشت و معلوم بود که  شیکیفقط  رایباس زالبته از اون ل. کنمیبه سرعت عوض م لباسامو

موهامو . رو استفاده کنم گهید یکی يرایلباس ز تونمیخب منکه نم. ندارم يکار هیو به بق دارمیاستفاده نشده برم

 ةچهر نیا. شمیم مونیداشت اما پش کاریچفرناد  نمیتا بب نییبرم پا خوامیم. کنمیخشک م يبا سشوار سرسر

... کنمیم زیم يرو شینگاه به لوازم آرا هی. گرانیچه برسه به د کنهیحال خودمم بد م یحت گهید دمیرنگ پر

 !بهتر کنه افمویو خط چشم ق ملیر کمیخب فکر کنم 

 يلوازما نیانقدر ا... افتاده نهیآ يدراور جلو ياستفاده رو یکه همونطور ب یاصل ملیبه سمت ر رهیم دستم

لوازم  نهمهیتا حاال تو عمرم ا. لحظه ااستفاده کنم نیباحالن که دوست دارم همشون رو همخوشگل و  یشیآرا

و حرفه  ظیغل شیآرا هی نمیب یم امیبه خودم م یانقدر ذوق و شوق دارم که وقت! بودم دهیند! اونم اصل  ،یشیآرا

 هیمن  شیآرا تینها. کردن بلد نبودم شیحد آرا نیآخه منکه اصال تا ا! مونهیفکم باز م... ر صورتم نشسته يا
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 نیخودمو کشتم نتونستم همچ نکهیاونروز هم که داشتم مبرفتم خونه آراسان با ا یحت.بود ملیخط چشم و ر

 يجلو تونمینم ينجوریپاك کنم اما متأسفانه ا شمویآرا ادیکرده که دلم نم رییتغ نقدرچهرم ا... بزنم يا هیسا

و  دارمیدستمال مزطوب رو برم! خوانیاز جونم م یاونا چ دونمیکه هنوز نم یقتاونم و.فرناد و آرسان بگردم

لبخند گنده که  هیبا !هیحاله کمرنگ هم بمونه کاف هیکه  نیهم.. خب. کنمیپاك م شمویاز آرا يقسمت عمده ا

! ایخدا...کنهیکه وارد ذهنم شدشه لبخندمو محو م يدیکه دوباره فکر جد رمیبه سمت در م شهیاز رو لبام پاك نم

از نبودنش؟ اصال چرا  ستمیناراحت ن گهیبغض نبودشو ندارم؟ چرا د گهیچرا د ستم؟یعزادار مامان ن گهیمن چرا د

پس گردنم  زنمیدونه م هیباال و  ارمیدستمو م! ماه هم از مرگ مامان نگذشته کیکه هنوز  رهیم ادمی یه

نه . ستین يخبر! ـرینخ... شه دایتو وجودم پ یاز ناراحت يرد دیتا شا کنمیو اونور م نوریخودمو ا کمی... خودم

 تاقپس گردنم و از ا زنمیدونه محکمتر م هیدوباره ... ستمیفکرکنم من کال آدم ن... و نه عذاب وجدان یناراحت

بسته و سر  ينشسته ومثال با چشما شیخانوادگ ينمایس يفرناد روبه رو!!تازه تر يهوا هی دیبه ام... شمیخارج م

 !مثال... نهیبیم لمیداده به مبل داره ف هیتک

 ...فرنـاد-

 ...جانـــ: سمتم گردهیسرعت برم به

و  بیلبخند عج هیبا  نباریا. ارنیحرصمو درم کننیاسکن م نییکه دارن تمام بدنمو باال به پا طونشیش يچشما

 !جانم:کنهیلحن حرص درآر حرفشو کامل م هی

 !يکارم دار یگقت:چرخونمیتو م یحرص چشمامو

 .کنمیو خودمو چک م گردمیبرم.شده رو شونه راستم خینگاهش م. کنمیبا تعجب نگاش م... دهینم جواب

و  رمیبند لباس ز گهید کنمیم یباال و سع کشهیلباسمو م قهی ن؟ییسمت لباسم انقدر رفته پا نیمن چرا ا! یهـ

 ...به فرنادکه برم کنمیپشت م تیبا عصبان! هم معلوم نباشه گهید) با عرص معذرت(يخاك برسر يجاها

 .میبگرد کمی رونیب میبگم آماده شو بر خواستمیم-

 دمیانقدر پوس یول امیناز کنم و بگم نم خوامیم! نشسته تو نگاش یدوباره همون کالفگ.کنمینگاش م یرچشمیز

البته قبلش هم معصومه خانوم رو که ... تا آماده شم رمیو به سمت اتاق م دمیخونه که فقط سر تکون م نیتو ا

 ....کمک يبرا کنمیصدا م دهیتازه از راه رس

**** 
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که  یمن يانقدر کنترل لبخندم برا کردمیفکرشم نم چوقتیه. تو وجودم نشسته یبیذوق عج هیچرا  دونمینم

و  گردمیدوباره برم! رهیگیخندم م فتمیم ادشی یهنوزم وقت... داشتم سخت باشه یمصنوع يخنده ها شهیهم

بازدم محکم  هیهم با  فرناد. خندمیتو دلم م یرکیرزیو بازهم ز شمیم رهیفرناد خ یحرص ۀافیبه ق یرچشمیز

 يا گهیمنکه لباس د! خب اصال به من چه:گمیتو دلم م! شده میواشکی يکه کامال متوجه خنده ها کنهیم میحال

 ! رو لبم نهیشیلبخند بدحنس م هیو با باال انداختن شونه هام ! واال... نداشتم

 کدومو؟:تا بپوشم بالفاصله گفت ارهیخودمو ب يبه معصومه خانوم گفتم لباسا یوقت ظهر

که  ییهمون لباسا:کردم لحن دوستانمو حفظ کنم یسع خوردمیم شیکه تو دلم از خنگ باز یبا تمام حرص منم

 کدوم لباس؟:نگام کرد و در آخر همون جواب احمقانه جیگ کمی! تنم بود نجاینم اآورد یوقت

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

انگار از اون روزا صدها ... مدین ادیتنم بود اما  یبودم چ مارستانیتو ب یوقت ادیب ادمیفکرمو جمع کردم تا  کمی

من اآلن ! معصومه خانوم نیبب: شدم به معصومه خانوم رهیخ يدیبا ناام. ادینم ادمی یچیکه من ه گذرهیسال م

 کنم؟ کاریچ دیحاال با... بپوشم یلباسچه  دیبا دونمیو واقعا هم نم رونیبا فرناد برم ب خوامیم

 دیبپوش یمن بگم چ دیگیم یعنی: بود از خنده منفجر شم کیپونگ گشاد شد، نزد نگیکه قد توپ پ چشماش

 خانوم؟

معصومه  گفتمیبه شما نم گهیداشتم بپوشم که د یکوفت هیدم د آخه اگه خو:از حرص صدام رفت باال گهید نباریا

 !خانوم

به سرعت به سمت . چشماش برق زد هویبا ترس ساکت شد و فقط چندلحظه مظلومانه بهم نگاه کرد و بعد  هوی

 نویخوبه؟ ا نیخانوم ا:رونیب دیبافت روشن بهاره کش هیمال منه رفت و از توش  گفتیکه فرناد م يهمون کمد

 ...دوست دارن یلیخآقا 

حواست ... دوست داره؟ بعدم من هنوز عزادارم یدارم آقات چ کاریمن چ:هم فشار دادم ياز حرص رو دندونامو

 هست؟
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تو کمد رو گشت  کمی.شد نیاحساس کردم اونم چشماش غمگ. تو تنم اشاره کردم یحرف به لباس مشک نیا با

 يمانتو هیو  کیطرح چرمه ش یِبارون هیبافت خوش طرحه سبک،   هی.رونیب دیکش یو سه دست لباس مشک

 .خوردیم ییطال یسارافون ریز هیهم  رشیداشت و ز یکه پارچه بلند لَخت بیو غر بیعج

و امکان داره سرما  فهیداشت که بدن من هنوز ضع دهیبافت بود چون عق يمعصومه خانوم همون مانتو شنهادیپ

اتخاب  نیالبته حرف معصومه هم تو ا! بود یطرح چرم بود که تنخورش برام عال یوناما انتخاب من بار... بخورم

 ...نبودها ریتأث یب

 !خوبه نیهم-

 ...یول ادیبهتون م نیبپوش یخانوم شما هرچ... ماشاءا-

 ؟یچ یول-

 ...ادیمانتو خوشش نم نیآخه آقا اصال از ا یول-

 چرا؟! وا-

 ... کوتاه و تو چشمه یلیخ گنیآخه م-

 ...خب به من چه-

 ...آخه خانوم-

 !نه ای ادیخوشش م پوشمیکه من م يزینداره اقات از چ یبه من ربط... آخه نداره معصومه-

 !بـود یدنــــــیفرناد د ۀافیزدم ق رونیشدم از اتاق ب اهیس يفوق العادم و چشما پیکه با ت یوقت باألخره

و نگاهش به  نییرفتم پا نهیکه با طمأن یوقت... پله ها منتظر من بود نیو پائ چرخوندیتو دستش م چویسوئ داشت

شد و همون  کیبا چندقدم بلند بهم نزد. تو چشماش نشست که به سرعت هم محو شد یبیمن افتاد برق عج

 .مارو تنها گذاشت یلحظه هم معصومه خانوم با نگران

 ا؟یرو هیچ گهید نیا-

 !خب لباس:کردم لبخندمو پنهان کنم یسع

 ؟يدیلباسو پوش نیتو چرا اآلن ا فهممینم یول... لباسه دونمیم:هم فشار داد يرو دندوناشو

 گشتمیرنگ م یمشک یمانوت هینداشتم، دنبال  یمنکه خودم لباس دم؟یپوشیلباسو م نیا دیخب من چرا اآلن نبا-

 .کردم دایپ نویکه ا

 ؟يکرد دایرو پ یمشک يمانتو نیاونوقت تو فقط هم:شدیت قرمز مچشماش هم کم کم داش گهید
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 !اوهوم: سرموتکون دادم يتخس باز با

 میبر ایخب ب:شد تو چشمام و بعد مچ دستمو گرفت و منو به دنبال خودش به سمت پله ها برد رهیخ چندلحظه

 .کنمیم دایپ گهید یمشک يمانتو هیمن برات 

 ...خوامیم نویمن هم! خوامینم:سرمو تکون دادم طنتیبا ش دوباره

 ...شهینم نیا! نه-

 ...خوامیم نویمنم فقط هم-

 ...شهینم نیا! گفتم نه: صداش اوج گرفت نباریا

 !امیاصال من نم:شدم یعصبان گهید نباریا

د با چندلحظه سکوت کرد و بع. رفتم یشگیو به سمت همون اتاق هم رونیب دمیضربب دستمو از دستش کش با

 !ایرو:آرامش صدام کرد

 !جان ایرو:بالفاصله پشت سرم اومد. دمیاتاق شدم و در رو محکم بهم کوب وارد

 !خانومم گهیلج نکن د:دیبه سمت تخت برم که دستمو کش خواستمیم

 !یعیشف يخانومم آقا دیبعدم انقدر به من نگ.ستمیمن ن کنهیکه لج م یاون-

 ...داره لینپوش دل گمید المصب اگه م! کنمیاخه منکه لج نم: دمیشدن دندوناش رو همو شن دهیسائ يصدا

تحمل ! ایرو تونمینم... که یانقدر تو چشم یپوشیم نویا یوقت یلعنت يِآخه تو: شد کیبهم نزد یکم متیمال با

 !کنمیخواهش م... برو عوضش کن گلم ایب... ندارم یشیانقدر خاص م یوقت گرانوینگاه د

 .تکون دادم! نه یحرف سرمو به معن یب

 ...خودت يکردم عواقبش پا يبرخورد ایشد  يزیاگه چ یول ایب ينجوریخب باشه هم یلیخ-شد یعصب دوباره

 .زنگ خورد شیکه گوش میاز اتق خارج ش میخواستیم. حرص درآر رو لبم نقش بست شخندین هیکم  کم

 ؟يچطور... يسالم سرجهاز! به-

-... 

 ...بچه پررو مدهیبه تو ن شیاصال فوضول! کوفت )دیخند... (نه بابا خونه ام-

-.... 

 !رونیب میریم میاتفاقا دار... آره خوبه-

-... 
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 .میآب و هوا عوض کن کمیگفتم . دونمیهنوز نم-

-.... 

 !دست من سند نداشت يمحمد و؟یسند چ-

-.... 

 ایتو هم از اونور ب دارمیباشه برم. رفته بود ادمیباور کن به کل ...آره! آخ: شیشونیرو پ دیدو تا انگشت کوب با

 .ازم رشیبگ

-... 

 !باشه فعال... آره خونست-

کردم فقط تونستم دو رقم رمزو  یسع یهرچ. چشمم به فرناد بود که رفت سراغ گاوصندوقش و رمزشو زد هنوز

رو لبم  یجنسصاف و خوشگل افتاد لبخند بد يگاوصندوق باز شد و چشمم به اون تروالها یوقت. بفهمم

 !مرمز کامل گاوصندوق رو بفهم دیفقط با. فرار حل شد يحاال مشکل پول هم برا.نشست

 .پاکت کرم رنگ برداشت و دوباره در گاوصندوق رو بست هی فرناد

 ا؟یرو میبر-

 !امیباشه اآلن م: رفتم ییحواس به سمت دستشو یب

کنم که صداب  دایرمز گاوصندوق رو پ يکه چجور بودم نیتو فکر ا. تکون داد و از اتاق خارج شد يسر فرناد

فرناد که رو تخت جامونده بود ثابت  لیموبا یچشم چرخوندم و نگام رو گوش.دیچیتو اتاق پ یآروم يملود

و به فاصله چندلحظه  شدموندم که تماس قطع  رهیخ یانقدر به گوش! زدیروش اسم آرسان چشمک م.موند

 .کردم زیصدا پشت در رفتم و گوشامو ت یب. دیگوشم رس به نییتلفن خونه از طبقه پا يصدا

 .با شما کار دارن... آقا! آقا-معصومه

 !آقا آرسان:که معصومه جواب داد دهیپرس یمعلوم بود سوال یول ومدین ییفرناد صدا از

 يکنجکاو نیبودم که ا دواریچون ام دیشا... گهیم یچرا انقدر کنجکاو شده بودم که بفهمم آرسان چ دونمینم

 یگوش چیمکالمه نداشتم چون فرناد ه نیگوش دادن به ا يبرا یاما خب من راه. منو به رمز گاوصندوق برسونه

 .ذاشتیرو دم دست من نم یتلفن

 ؟يسرجهاز يدار کاریباز چ-فرناد

-... 
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 ...ختهیبهم ر یاتفاقا اعصابم حساب! ینه بابا چه کوک-

-... 

 ...ارهیلج منو درب دیکه باشه بازم با یر هرحالتخانوم انگار د نیا... بابا یچیه-

-... 

 !که نه يشلوغ باز... نه-

-... 

 میهلک و هلک بر میفتیکرده که راه ب اهیچشماشم واسه من س... دهیکوتاهه رو پوش یبرداشته بارون یچیه-

 ...رونیب

-... 

امروز صبح حال تکون خوردن نداشت  نیتا هم نیا فهممیآخه من نم... يبخند دمیبا... بخند ؟يخندیم! کوفت-

 ...کرده شیآرا یشکل نیاونوقت حاال واسه من رفته ا

-... 

خبر داره، من و تو  یاز همه چ نیا گمیباور کن منکه م... میکن هیهردومون باهم گر دیاآلن با! د نخند احمق-

 !کرده داداش لمیرو ف

-... 

 !wcطبقه باال رفته  ستین نجایا. نه حواسم هست-

کم  گهید گه؟یم یداره چ نیا.خبر داشته باشم که ندارم دیبا یمن از چ... دمیچرخیمرغ سرکنده دور خودم م مثل

اتاق . داره میسیتلفن ب هیفرناد تو اتاق کارش  ادیافتاد به احتمال ز ادمیکه  واریمونده بود خودمو بکوبم به در و د

و ! سمت چپ بود يتو راهرو! ) اتاق من ن؟یرو دار يازتوروخدا پررو ب(کار فرناد درست جهت مخالف اتاق من

سمت  يراهرو يکرده بودن که ورود من به اتاقا دییدرست از همون اول،  هم فرناد و هم معصومه خانوم تأک

اون اتاقا مطمئن نشدم  یشگیز قفل بودن هما یالبته من انقدر حرف گوش کن بودم که تاوقت! چپ ممنوعه

که فرناد دائم تو اتاق کارش بودو فکر نکنم که درو قفل کرده  دمیاما امروز د. مدست از سرشون برنداشت

رو باال و  رهیدستگ. ادیحرف زدنش با آرسان م يهنوزم صدا.رسونمیبه سرعت خودمو به اتاق کارش م...باشه

 !در بازه... بونت برمخدا جون قر يوا. کنمیم نیپائ
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 دایرنگ پ دیسف میسیتلفن ب هیکار فرناد  زیرو م قایو دق گردمیسرعت کل اتاق رو با چشمام دنبال تلفن م به

 .گوش شهیو تمام وجودم م زنمیبه سرعت دکمه سبزو م. کنمیم

 بود؟ یبوق چ نیا: آرسان

 ؟یچه بوق ؟یچ: فرناد

 .تلفن رو برداشت یکیفکر کنم ... بوق اومد هی ياآلن صدا ؟يدینشن: آرسان

تلفنو  یک ؟یگیم یچ وونهیبرو بابا د:فرناد بلند شد ةخند يثدا... آرسان نیا زهیچه ت! نییپا ختیر يهر قلبم

 ...رو ندارن نکارایاز خدمتکارا جرأت ا چکدومیمعصومه خانوم هست ه یتا وقت نجایا. برداشت

 !بود اینه منظورم به رو-

بعدم ... رو جمع کردم رهیم ایکه رو ییاون اتاق و جاها يتمام تلفنا. تلفنش کجا بود ایآخه رو... وونهیبا دنه با -

 !هییاون اآلن دستشو... گفتم که

 ...آخه-

شناسنامه  ینگفت یراست! گند زده تو اعصابم یبه حد کاف ایرو نیا... تورو خدا و کن آرسان اعصاب ندارم يوا-

 ؟یچ يبرا

سر به تن من  خوادیاصال حواست هست که اون م رونیب يریم ایخوشحال و خرم با رو يخب آخه تو اآلن دار-

 ؟یچ دهیآقا منو دزد نیبگه ا دونمیچه م ای شیاز دستت بره سراغ پل چهیبپ هویجا  هیاگه ... و تو نباشه

 ...گمیخب اونوقت منم م... وا-

شناسنامه ها رو .بابا ضرر نداره که. یمعطل یکل یو صابت کن یگتا ب یول... یبگ يخوایم یچ دونمیبله م-

 !اگه جابب جفتک انداخت بگو زنمه و تمام... بردار

 ؟یچ گهید! خب بابا یلیخ... اووف-

 ... نیهم گهید-

 ؟يساعت مخ منو خورد هیو اونقوت  يتماس گرفته بود نیتو فقط واسه هم یعی-

 ...ها هیما نیتو هم زیچ هی-

 .کجا موند ایرو نمیباشه من برم شناسنامه ها رو بردارم و بب! آرسان يریبم-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصبا زرساز   –دلقک  کی ياشک ها

wWw.98iA.Com ٧٥ 

 نمیدستم هنوز رو س.از استرس به نفس نفس افتاده بودم. قطع شدن تماس به سرعت خودمو رسوندم به اتاق با

 در کنترلش داشت یسع یکه به سخت يمن انداخت و با خنده ا افهینگاه به ق هی.بود که فرناد وارد اتاق شد

 بهت فشار اومده، نه؟ یلیاون تو خ نکهیمثل ا: گفت

دوباره رمز گاوصندوق رو زد و ! پسره کصافط ... شدیاون هم بلندتر م ةخند شدیم یمن برزخ يچشما یهرچ

شناسنامه ها رو برداشت و گاوصندوق و . رو لبام نشست یقیلبخند عم نمیتونستم رمز کامل رو بب نباریکه ا یمن

 بذاره؟ خوادیکمد رو کجا م دیکل االح... خدا يوا! کمد به سمت من برگشت يقفل کرد و بعد از قفل در باال

 ؟يخسته شد یلینکنه اون تو خ ای! زمیعز میبر-

بچه پررو نثارش کردم که  هی رلبیز.من تو هم رفت يلبخند بدجنس که نشست رو لباش دوباره اخما اون

 حیلبخند مل هی. میپس بچرخ تا بچرخ... ياریحرص منو درم گهیحاال د! باشه آقا فرناد... قهقهه ش هوا رفت

 !میبر: زدم

ازم جلو افتاد به سرعت به سمت  کمیجلوتر از من به سمت پله ها رفت و منم مثال پشت سرش اما تا  فرناد

به ... دمیکه صبح چشممو گرفته بود هرچقدر تونستم رو لبام مال یب قرمز زنگو از همن رژ ل دمیدوئ شیزآرایم

نشستم ور دل فرناد جــــووون و به  نیتو ماش یحساب يجروبحث و لجباز هیحاال هم که بعد از ...شدم یچ! به

! که اون رژ رو پاك کنم ادیکرد نتونست از پس من برب يآخه بذبخت هرکار! خندمیم زیر زیر شیحرص ۀافیق

 !نـوش.... آقا فرناد؟ پس بخور یکنیمنو مسخره م گهیحاال د

 ادیصدام درب نکهیاما قبل از ا. گرفتمیداشتم حالت تهوع م گهیچرخ زد د ابونایهدف تو خ یفرناد ب نیکه ا انقدر

اونقدر  میانتخاب يکر لباساخب خداروش.ندازمیخودم م پینگاه به ت هیو  شمیم ادهیپ نیاز ماش. اومد سمت دربند

اما کفشام اصال . نشم لمیملت ف يراه برم و جلو نادخوب بوده که اآلن بتونم با اعتماد به سقف کامل کنار فر

 چوقتیکه ه یمن يداره اما برا یپاشنه کوتاه سه سانت هیخوشگل فقط  يکفشا نیهرچند که ا. ستیمناسب ن

 ...هیلیبه کفش پاشنه دار عادت نداشتم خ

 زم؟یعز میبر-

 تونمینم کنمیم يهرکار! ندازمیبه ظاهر دخترکشش م یو نگاه کوتاه گردمیبرم ستادهیسمت فرناد که کنارم ا به

چرا  دونمیاما نم پوشهیم رهیت يلباسا شهیاونم مثل من هم نکهیبا ا. محشرش ذوق نکنم پیت نیتو دلم واسه ا

چشم بهش نگاه  نیهم به هم گرانید ایخاصه  نهمهیه من اپسر فقط واس نیا یعنی! جذابه تینها یبازهم ب

 نیو دروغ من بازم به ا تیاذ نهمهیمجهوالت، بعد ا نهمهیچرا بعد ا... شمیلحظه از خودم متنفر م هیتو  کنن؟یم
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فرناد هنوزم همون کارمند ساده و مهربون  کنمیآخه من چه مرگمه که فکر م دم؟یم تیاهم یمشک يچشما

فهمم  یچرا نم شد؟یچشما خالصه م نیتو غرور ا اشیکه تمام دن احمق يایبخش محاسباته و منم همون رو

ام که به  یانقدر از خودم شاک! دونمینم ؟یچ ياما برا... بوده يباز هی زیانگار همه چ! دروغ بوده زیکه همه چ

 هفرناد اما جندلحظ. کنمیتوجه به نگاه متعجبش به سمت باال حرکت م یو ب رمیگیسرعت نگاهمو از فرناد م

 .رسونهیبلند خودشو بهم م ییو بعد با قدمها کنهیمن مکث م یبرخورد ضرب العجل نیبخاطر ا

سانت هم  کی یحت يحق ندار ياومد يبلند شد پیت نیو با ا يکرد يلجباز یحاال که جنابعال! خانوم یه-

 ؟يدیفهم. يریازم فاصله بگ

اما بهش نگاه  شمیمتوقف م. کشهیکه بازومو به سمت خودش م دمیبه قدمام سرعت م شیتوجه به لحن جد یب

 !به من نگاه کن یعنی فهمم،یمنظورشو م. دهیتکون م یبازومو کم! کنمینم

 !منو نگاه کن:ادیخودش به صدا درم نباریا.کنمیم يلجباز

 .دوزمیم یمشک ينگامو به همون چشما یدودل با

 ؟يـدیفهم-

چند لحظه به .کنهیکه تو وجودم نشسته نگاهمو پر از خشم م يحس بد یول دمیتکون م یبه آهستگ سرمو

خانوم  یخودم ۀبازم تو تل یهرچقدر هم واسه من خشم شب بزن:کنهیزمزمه م رلبیو بعد ز شهیم رهیچشمام خ

 نرفته که؟ ادتی... کوچولو

آب جوش تمام مغزمو  هیشب يزیو چ شنومیاما م کنهیتوجه به من شروع به حرکت م یو ب گهیم رلبیز نکهیا با

 :چهیپیتو سرم م ییصداها. سوزونهیم

 کوچولو؟ يحاال چرا اعصاب ندار! اُه اُه -( 

 کیالست یدوباره اتفاق گهیدفعه د هیفقط اگه .... دفعه هیدر ضمن،  ! گُنده بک یبهتره حرف دهنتو بفهم-

هم هست کار داشته  ابونیاطراف پروژه ما که اتفاقا وسط ب یشانسک نجوریمن پنچر شه و تو هم هم نیماش

دست از سر ! و تو دونمیمن م  ،یکن دیلیو مغزمو با خزعبالتت ت یمنم برسون يو به سرت بزنه که بخوا یباش

 ؟يدیفهم... من بردار

خوبه . پس انقدر سختش نکن... نجامیا یچ يمن برا یدونیتو که خوب م... يریگیچقدر سخت م! بابا الیخیب-

ول کن  ارمیبه دست ن خوامویکه م يزیمن تا چ! ستمین دونیکردن م یکه من اهل خال یدونیخودت خوب م

 که؟ ادتهی... ستمین
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! يزیچ تسیقرار ن يسر نینشده که ا تیدرست حال نکهیچون مثل ا شمیشرمندت م یحساب نباریخب پس ا-

 ... ياریرو به دست ب

 !خانوم کوچولو مینیب یم-

نداره که  يواسه من کار! ها یبکن یخواست یهرغلط یتونیم یآرسان قیفکر نکن چون رف! منو نگاه گنده بک-

 گهیجور د دیبا ای يدیخط قرمز بکش،  فهم هیپس دور منو ! آرسان شیظرف دو سوت گند بزنم به اعتبارت پ

 کنم؟ تیحال

و عشقته انجام  يهم که دوست دار يهرکار... نداره دهیفا یهرچقدرم که واسه من برزخ ش... یخانوم نیبب-

باشه،  هرچقدر هم واسه من خشم شب  ادتی نویا یول... يتو چنته دار یچ نمیبب خوامیاصال برو جلو م... بده

 )؟يدیفهم... خانوم کوچولو یخودم ۀبازم تو تل یبزن

 ت با منه؟حواس! ایرو... ایرو-

 بود؟ یترسناك چ يصداها نیا ایخدا. پر از سوالش يبه چشما دوزمیم دمویسرگردون و ترس نگاه

 چقدر صدات کردم؟ یدونیم ا؟یحالت خوبه رو-

درست  يزیچ هی. کنم دایحرف زدن پ يبرا يکلمه ا تونمیانقدر متعجبم که نم. کنمیحرف فقط نگاش م یب بازم

 ست؟یباشه و ن دیبا يزیچ هیکه  کنمیچرا فکر م ه؟یاون چ یول! اشتباهه يزیچ هی نجایا... ستین

 دلم؟ حالت خوبه خانومم؟ زیعز يشد یتو چ-

 !مطمئنم! ستیدرست ن يزیچ هیچون ... ستمیخوب ن! نه

 !ستیدرست ن يزیچ هی: ارمیفکرمو به زبون م نباریا

 ؟ينکنه از حرف من ناراحت شد هو؟یچت شد تو  ا؟یرو ستیدرست ن یچ-

 ...نه من: دمیبه دو طرف تکون م سرمو

که تو سرم مثل سوت  يبچگونه ا يخنده ها يصدا... چنیپ یبزنم دوباره صداها تو سرم م یحرف نکهیاز ا قبل

به سمت  شمیخم م يو با ناله ا رمیگیبا هجوم درد سرمو تو دستام م... کنهیو مغزمو سوراخ م چرخهیقطار م

 !نییاپ

 .شهیتر م دهیفرناد لحظه به لحظه ترس لحن

 ا؟یصدامو رو يشنویم! چت شد تو آخه... منو نگاه کن زمیعز ایرو! ایرو-
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با چندلحظه مکث ! رهیم نیو درد هم از ب شنیفرناد کم کم اون صداها تو سرم کمرنگ م يتمرکز رو صدا با

چرا اما  دونمینم.شدم مونیشده اما بعد پش یبه فرناد بگم چ خواستمیاولش م. گردمیبرم يباألخره به حالت عاد

 !بزنم یحرف دیکه نبا گهیبهم م یحس هی

 زم؟یحالت بهتره عز-

 .دیکش ریلحظه سرم ت هیفط ! آره خوبم: دمیتکون م سرمو

 م؟یبرگرد يخوایم-

 يکه برا یکیصت کوچفر نیوقت هم نهمهیمن االن خوبم و اصال هم دوست ندارم که بعد از ا... من! نه! نه-

 .دارم رو هم از دست بدم حیتفر

 ا؟یرو یمطمئن: هنوز نگرانه  چشماش

 .ستمیاندازه مطمئن ن نیبه ا زیچ چیاز ه-

جلو و  ارهیکه سرشو م نکارشمیهنوز تو شوك ا. کنهیم کیدور کمرم و منو به خودش نزد ندازهیم دستشو

باشه . منو نترسون ينجوریا گهید کنمیفقط خواهش م... يتو بخوا یهرچ! زمیباشه عز:بوسهیم مویشونیپ

 خانومم؟

که احساس  نهیتر از اون ا بیاما عج کنمینم یکه دارم احساس راحت یطیاصال تو شرا. دمیسرمو تکون م فقط

 !کنمیهم نم یناراحت

 م؟یبخور یچ خوادیخب خانوم خوشگلم دلش م-

 !دونمینم-

 نمیبب: شهیم رهیروش خ يبا آلوچه ها و لواشک ها یمیقد یخ دستو به اون چر چرخونهیبه سمت چپ م سرشو

 ؟يلواشک ترش چطور هیبا 

 ...تو که ینـه؟ ول! نه-

 !خوامیمن آلوچه م: حرفشو ادامه بده ذارمینم

 نبود؟ ادمیخدا چرا خودم  يوا! يخوایبله که م: خندهیم بلند

انگار که تمام عمرم منتظر بودم تا تو . کنمیو منم فقط نگاش م رهیم یهمون لبخند به سمت اون چرخ دست با

 !لبخند بزنم لیدل یتا برام آلوچه بخره نگاه کنم و ب رهیکه داره م یلحظه به مرد خندون نیا

 عروسک؟  يسادیکه تنها وا ستیتو ن فیح ؟یلیعجب استا! واو-
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 نیا. گردمیبرم کنهیو رو م ریداره انداممو زو با چشماش  سادهیکه کنارم وا ییتعجب به سمت پسر خوش بو با

 ؟يتو اآلن با من بود: گمیجمله رو بلند بهش م نیحواس هم یاآلن با من بود؟ ب

 بوده باشم؟ يا گهیبا کَس د ادیبه نظر م: شهیتر م قیعم لبخندش

 !ادیبه نظر ب نطوریبهتره ا-

و دعا  دمیفقط چشمامو رو هم فشار م. برگردم سمتش کنمیکه اصال جرأت نم نهیفرناد اونقدر خشمگ يصدا

 ...دعوا نشه کنمیم

 ...موضوع به شما مربوط بشـ نیفکر نکنم ا یجناب ول دیببخش-

 مردك؟ ياونوقت واسه من حرفم دار یگیبه زن من چرت و پرت م يدار ؟یکنیفکر نم خــــودیتو ب-

برسه اما مگه جرأت حرف زدن هم دارم؟ انقدر  یبینکنه به حنجرش آس دمیاونقدر بلند بود که ترس ادشیفر

که کمرم تو  امیبه خودم م یفقط زمان.شنومیاز حرفاشون نم یچیه گهید. کنمیچشمامم باز نم یکه حت دمیترس

 يمانتو نیا گمیبهت م یه: توپهیکنار گوشم م شیعصب يو صدا شهیچنگ م يبد یلیفرناد با فشار خ يدستا

 حاال خوب شد؟! ایب... آشغالتو نپوش

 ...آخه... من-

لباسو به دلت گذاشتم  نیخونه و داغ ا میبرگشت یوقت... شهینم گهید ينجوریا... حرف نزن! ایحرف نزن رو-

 ....یبا من لج نکن گهیکه د یفهمیم

 ...فرناد آخه منکه-

 !نگو يزیگفتم چ-

بهم فشار  یامروز به اندازه کاف. سکوت کنم یبرخالف ذات سرکشم کم کنمیم یو سع کشمیم یقیعم نفس

 ینه حرف. رمیساکت و مغموم کنار فرناد راه م. رو ندارم گهید يبحث و دعوا هیتحمل  گهیاومده،  د یروح

جلوتر از مامان و باباش  مکه داره چندقد فتهیم یکیچشمم به دختر بچه کوچ. دمینشون م یو نه واکنش زنمیم

 ...نهیشیرو لبم م یناخودآگاه لبخند تلخ... کنهیم طنتیو همش ش رهیراه م

 !ایرو-

 .خونه حبسم کرده هیو تو  دهیکه منو دزد هیفرناد همون آدم نیاومده ا ادمیانگار تازه . دمینم جوابشو

 ...یخانوم! جان ایرو-

 .رهیگیم طنتیش یۀصداش ته ما نباریا.ذارمیبهش محل نم بازهم
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خوبه . سکوت کنم زایچ نجوریدر مقابل ا تونمیکنم؟ من نم کاریچ زمیخانوم خوشگلم ازم ناراحته؟ خب عز-

 ...موضوع حساسم و بازم نیچقدر رو ا یدونیخودت م

 يا جهیلحظه به تنها نت نیچون تا هم! یلیخ... جالبه فرناد یلیواقعا؟ خ دونم؟یمن م: وسط حرفش پرمیم یعصب

تو  نکهیا! باور کنم دیبا ویچ دونمیاصال نم! دونمینمدر موردت  یچیبوده که من ه نیا دمیکه در مورد تو رس

هوس  سیبود و اصال هم از رئ هشخدا هشتش گرو ن شهیکه هم یهمون کارمند ساده بخش محاسبات شرکت

 الیو با خ سیگرمابه و گلستان همون رئ قیکه شده رف يدرد یمرد مرفه و ب نیا ای ومدیبازش خوشش نم

 فرناد،  هان؟ کدوم؟ یتو کدوم... دهیپول اون شرکتو دزد یراحت هم دختر بدبخت و ب

. دیکه فرناد دستمو کش کردمیم شتریو هرلحظه هم سرعت قدمامو ب زدمیپشت سرهم حرفامو م ينطوریهم

 ییتو چشما.شدم رهیشدم و بعد با آرامش تو چشماش خ لیبه سمت عقب متما یحرکتش کم نیبخاطر شدت ا

 !گرد شده بود یبیکه به شکل عج

 ا؟یتو رو یگیم یاصال معلوم هست چ ؟یپول یمن و ب س؟یتو؟ کارمند؟ رئ یگیم یچ-

 ...یهست یکه ک ستیتو اصال معلوم ن یول... گمیم یمن کامال معلومه که چ-

 یلیکه خ میبخور يزیچ هی میبر ایفعال ب... باشه:شد تو چشمام و بعد فقط سر تکون داد رهیچندلحظه خ فرناد

 !گشنمه

**** 

روز .خوشحالم یخسته شده ول طنتیش نهمهیتمام بدنم از ا نکهیبا ا... شمیتخت اتاق ولو م يو کوفته رو خسته

لذت  يرو ادهیپ م،یکه تو دربند خورد يناهار. میریصبح فاکتر بگ يالبته اگه از اون دعوا و تنش ها... بود یخوب

 .چقدر خسته شدم ایداخ! بود یه عالهم... تو پارك آب و آتش مونیبخشمون و آب باز

**** 

اون  دیکل. بوده زیچ هی ریمدت ذهن من فقط و فقط درگ نیگذشته و تمام ا مونیروز از اون گردش عال پنج

وجه  چیفرناده که به ه دیتو دسته کل شهیگاوصندوق هم دیکه کل دمیفهم يکنجکاو کمیخب بعد از ! گاوصندوق

 يحاال کجا؟ تو کشو! تو خونه ست شهیهم دکشی دیکه کل دمیفهم نمیاما ا. کنم دایپ یبهش دسترس تونمینم

از ... من جزء مناطق ممنوعه ست و درش هم همش قفله يکه برا يهمون اتاق کار! تو اتاق کارش... فرناد زیم

 هیبا که برم  ستمیهم بلد ن يحرکات گانگستر نیآخه خبرم از ا... خورهیخون خونمو م دمیفهم نویا یوقت

... فرناد در اتاق رو باز نذاشت چوقتیه گهیاز شانس خوشگلم هم د. رو بردارم دیسنجاق سر درو باز کنم و کل
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که  گردمیفرناد نشستم و دارم تو ذهنم دنبال راه حل م یخانوادگ نمایس يحوصله تو سالن، روبه رو یب! اووف

 .کنهیمعصومه خانوم توجهمو جلب م يصدا

 ...رو بده من دایمادر اون کل میمر-

به نظر .کنهینگاه م سادهیو به معصومه خانوم که جهت مخالف من وا رونیب ارهیسرشو از آشپرخونه م میمر

 ه...ستیبه من ن چکدومشونیحواس ه رسهیم

 .نکردم زیوقته اونجا رو تم یلیخ... رو بده کایاتاق کار آقا و را دینه فقط کل-معصومه

 .کنمیم زشیتم رمیبذار من کارم تموم شد خودم م... یشیمامان جان ولش کن خسته م-میمر

 ...میکن ییچشم و رو یب دیما که نبا یگینم یچیحاال آقا ه! شده فیکث یلیخ... شهینه مادر نم-

 ...ارمیب سایباشه پس وا-

 یو ب رسمیبلند خودمو به آشپزخونه م ییبا قدمها! خودشه. نهیشیرو لبام م یحرفا لبخند بدجنس نیا دنیشن با

 يتو کشو ذارهیرو م دایکل یو باق ارهیدرم یتک دیبزرگ دو تا کل دیدسته کل هیاز تو . میپشت سر مر رمیصدا م

  که،به سمت من  گردهیبعد برم. سادهیکه روبه روش وا ینتیهمون کاب

 !نیبود نجایشما ا... خانوم شما! یهـ-

 ن؟یگذاشت یناهار چ يبرا نمیبب خواستمیم... هوم؟ آره:تفاوت نشون بدم یکردم خودمو کامال ب یسع

 لیم یخاص يچطور؟ شما غذا. میبذار مهیبخوره که ق سیلپه گذاشتم خ یول. خانوم مینذاشت يزیهنوز چ-

 خانوم؟ نیدار

حاال که لپه ! ستیمهم ن یول... خواستیم ایخب راستش من دلم الزان! : بگم؟ آهان  یخدا حاال چ يوا

 ...نیگذاشت

 .کنمیآماده م ایاآلن براتون الزان... نداره که ینه خانوم اشکال-

 !یباشه مرس: رمیآشپزخونه م یتفاوت به سمت خروج یب دمویتکون م يسر

دختر  میجز تشکر کردن از من داشت؟ مر یچه توقع گهیخب د. شد نیانقدر غمگ مینگاه مر هویچرا  دونمینم

 يداره که تنها نقطه عطفش چشما یمعمول ةچهر.از من تپل تره کمی یخودمه ول یحدود سن... همعصومه خانوم

 م؟یمر نیحاال چرا من رفتم تو نخ ا... بابا يا! ادیم یبه نظر که دختر خوب... رنگشه یدرشت مشک

دونه تو آشپزخونه  هیتمام اتاقا  دكی دیاز کل دمیکه فهم روزیاز د... شمیاز آشپزخونه خارج م نیپاورچ نیپاورچ

 مدهین رمیگ یفرصت نیهمچ شیچندلحظه پ نیتا هم یول دایسرغ کل امیفرصت بودم تا ب هیدنبال  یلیهست خ
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االن چندروزه که فرناد ظهرها ! ت جور شدیموقع نیولف،  سگ فرناد ا يها يامروز به لطف خرابکار یول. بود

 ییتا گندا اطنیو معصومه خانوم تو ح میاآلنم مر. شده ادیشرکت ز يکارا گهیم. مونهیو شرکت م ادیرو خونه نم

رو برداشتم و دارم به سرعت به سمت  دایحاال هم که کل! به همه جا زده رو جمع کنن طنتیکه ولف بخاطر ش

باخبر بشن باز تو اتاق حبس  نکارمیاز ا هیبق ایاگه فرناد  دونمیم.کوبهیم نمیبه س رقدرتقلبم پ. رمیاتاق باال م

تو  کنمیو خودمو به سرعت پرت م کنمیلرزون باز م يدر اتاق فرنادو با دستا. کارو بکنم نیاما مجبورم ا شمیم

انقدر حواسم پرت  نجایا ومدمقبل که ا ياون سر. کنمیو به دور تا دور اتاق نگاه م کشمیم قینفس عم هی! اتاق

و کشوها  رمیم زشیبه سمت م يکنجکاو یکم بعد از. اتاق نشدم لیساده و شک ونیبود که اصال متوجه دکوراس

 مشیخب حاال کجا قا! چرخونمشیبا لبخند تو دستم م یکم. کنمیم دایگاوصندوق رو پ دیباألخره کل. گردمیرو م

. کنمیپنهان م رمیرو تو لباس ز دیو کل قمیتو  برمیدستمو م....یول ارمکه ند بینفهمن؟ ج هیکنم که فرناد و بق

قاب رو  یبا دودل! فتهیبرعکس شده م زیم يقاب عکس که رو هیاز اتاق خارج شم که چشمم به  خوامیم

روزا با چهرش  نیانقدر که ا... شناسمیاز زنا رو که خوب م یکی! بچست هیعکس دوتا زن و ... گردونمیبرم

بچه تو بغل  هیکه رو  یکیاما اون ! نقصش یچهره مظلوم و ب نیهم عادت کردم به ا ییجورایو  کردم یزندگ

 هیشب تینها یبچه تو بغلش هم ب... و لبخند بدجنس یمشک طونیش يدختر جوون با چشما هی.شناسمیداره نم

دلم داره  کنمیم حسچرا  دونمینم! و لبخند معصوم یدرشت مشک يدختر بچه ناز با چشما هی... به خودشه

دوباره قاب رو برعکس .... زنهیداره کندتر از قبل م میانگار قل.کشمیقاب م يدستمو رو اریاخت یب... رهیضعف م

اما با وسوسه با زکردن  رمیو به سمت پله ها م کنمیدر رو قفل م. شمیو به سرعت از تو اتاق خارج م ذارمیم

جذبم  شهیمن ممنوعه م يکه برا يزیچرا هرچ دونمیاصال نم... گردمیدر ممنوعه به سمت راهرو برم نیدوم

که روبه رومه چشام  يزیچ دنیبا د. شمیو وارد اتاق م کنمیباز م اطیدر اتاق رو با احت! شبه سمت خود کنهیم

 يمحو ریکم کم تصاو... رهیم ادمیقلبم از  دنیکش ریبا ت دهیکه داره آزارم م يدیشد يکنجکاو... شهیگرد م

 :رهیگیجون م شمامچ يجلو

.... ولم کن... کثافت یتو قاتل! قاتل.... دشیببر ذارمینم... ذارمینم.... ولم کن.... ایلعنت دیولم کن! نــه -( 

 )خدا.... کشتن زمویهمه چ.... کشتنش

... دروغ گفتن! خدا يوا... آرسان.... فرناد! که روبه رومه يزیبه چ شمیم رهیدوباره خ... فتهیبه دوران م سرم

تو ...امکان نداره... فقط توهمه زایچ نیا... امکان نداره... کننیم انتیهمه خ... گنیهمه دروغ م.... پنهان کردن

 .کنمینگاهمو حس م يدست و پام و سرد یلحظات فقط فلج نیآخر
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 يبرا ستین يازین! کلمه فکر کنم، مرگ هیبه  تونمیکه فقط م ادهیانقدر ز کنهیکه داره قلبمو سوراخ م يدرد

 دونمیهمون اتاق که م.هستم یشگیمن تو همون قفس هم. به خودم زحمت بدم یلیبفهمم کجم خ نکهیا

پنبه و  نیاصال ا! چه خبره ماطراف فهممیکه نم نهیا کنهیم تمیکه اذ يزیفقط چ... میآرامگاه ابد شهیآخرش م

شده؟  دهیچ یعسل زیم يکه رو هیدارو چ نهمهیچرا دور مچم کبود شده؟ ا کنه؟یم کاریچسب رو دست من چ

 يشبکه ها... تو سالن نشسته بودم ه؟یچ ادمهیکه  يزیچ نیآخر... ارمیچه خبره؟ به مغزم فشار م نجایا ایخدا

آخه من ... ام باشه گهید زیچ هی دیاما با... نیهم! خب آره ن؟یهم... کردمیم نیماهواره رو باال و پائ ةمسخر

 کرده بودن؟ قیبهم تزر یدرآوردم؟ دوباره چ نجایسر از ا يچجور

 ؟يشد داریباألخره ب... خانوم جون قربونت برم يوا يا-

چه خبره؟ البته اونم منتظر  نجایبپرسم ا تونمینم یکه حت بهیمعصومه خانوم انقدر برام عج ةذوق زد يچشما

 .شهیو به سرعت از اتاق خارج م مونهینم

 ...خانوم ایرو! نیاریم فیآقا تشر... آقا-

 شده؟ یدوباره چ ؟یچ ایرو: نگران فرناد رو يو بعد صدا شنومیرو م يا مهیسراس يقدمها يصدا

 !شدن داریب... آقا خانوم-

 ...شد؟ بازم یدوباره؟ خب چ يوا: شهیم عتریسر قدمها

 اطیسکوت با احت هیبعد از چندثان. کنهیو با قطع کردن حرفش فقط به من نگاه م شهیوارد اتاق م فرناد

 ؟یخوب! ایرو:پرسهیم

که  جمیاما هنو زاونقدر گ! ترس مبهم هی... کنهیرو تو خودش پنهان م یترس هیلحن  نیکه ا فهممیم خوب

چرا،  فقط  دونمینم. کنم يگر یاغی خوادیدلم م... بزنم غیدوست دارم ج! ترس رو بفهمم نیا لیدل تونمینم

 !خوبم:کلمه هی شهیم میدرون يتمام آشوب ها جهیکه دوست دارم وجودمو بِدرم اما نت دونمیم

و  اهیروح شده بود دوباره س یکه تا حاال از ترس ب شیمشک شهیهم يچشما... شهیسبک م نشیسنگ نفس

 ست؟یگشنت ن ؟يسر درد ندار: شهیمهربون م

! تنم کوفته ست... کنهیدرد م لیدل یقلبم ب. دارم نمیبه شکافتن قفسه س يدیشد لیم... شنیمشت م دستام

مرگ  نیکه با تمام وجود دوست دارم ا نهیتر از اون ا بیو عج کنمیم حس ممرگ رو با گوشت و استخون

انگار قهرم با ... خوادینم يزیاما دلم بچگانه چ... ضعف دارم! گشنمه  کنه،یسرم درد م... رو لمس کنم کینزد
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که به خودش  یآدمک... نمیب یروبه رو آدمکم رو م واریو بعد از مدتها من بازم دارم رو د... با رنگ ها... لحظه ها

 !رو دوست دارم یرنگ یب نیمن ا يا یو به شکل باور نکردن... رنگه یو هنوز هم ب! کشهیدرد م... چهیپیم

 ؟يجوابمو بد يخواینم... یخانوم! ایرو-فرناد

چشمام دنبال  ین یانگار داره تو ن! به نگاهم رستیاونم خ. شمیم رهیبه چشماش خ... به صداش برگشته ترس

بهم فشردمو باز  يلبها یبه سخت. شهیم شتریکه ترس چشاش ب نهیبیم یتو نگاهم چ دونمینم... گردهیم يزیچ

 ...خوامینم يزیچ! خوبم: کنمیم

 نکهیا یب کشمیچه خبره؟ چرا درد م نجایا ایچرا؟ خدا... رهیگیم يچندکلمه هم در حد مرگ ازم انرژ نیهم گفتن

 تونمیاصال من چرا نم کنم؟یسکوت م یو بازهم با سرسخت پاشهیبدونم چرا؟ چرا بند بند وجودم داره از هم م

 دیدستشو با ترد. دوزمیم وارید يرو آدمکبه همون  ينگاهمو با لجباز... رو تخت نهیشیم ادیاعتراض کنم؟ م

 .تشو عقب بکشهانگشتاش تو هوا مشت شه و دس شهیباعث م دیاما همون ترد ارهیجلو م

 سرم اومده؟ ییچه بال ایخدا... زده خیانگار به شکل احمقانه تمام حسام تو وجودم ... دمینشون نم یواکنش چیه

 ....هست که چرا ادتی... ادتی... گمیم! یخانوم-

البه  یو انگشتاش به آروم ارهیجلو م دیترد یدستشو ب نباریا. جنگهیانگار داره با خودش م. کنمینگاش م یسوال

اعتراض و ممانعت  الیخیانقدر که ب... دهیبهم م یموهام حس خوب نیحرکت انگشتاش ب... لغزهیموهام م يال

 .که تا اآلن کرده بود يکار خواستیمطمئنا اون اگه م. شمیم

 افتاد؟ یچه اتفاق شیهست هفته پ ادتی ایرو-

جمع کردن افکارم  يافتاد؟ برا یچه اتفاق شیهفته پ! تمرکز کنم کنمیم یسع. فتهیابروهام م یب یکیکوچ گره

! میغذا خورد... دربند میبا هم رفت... خب هفته قبل: کنمینگران فرناد و با خودم مرور م يبه چشما شمیم رهیخ

 ...و میکرد يآب باز اطیدو روز بعدشم تو ح... میرفت يشهرباز

 .دیپرس شیهفته پ يب خودش از مارجاهاخ! فهمم چرا یاما نم شهیو کالفه م رهیگیکه لبشو گاز م نمیب یم

 !شدنت بود هوشیقبل از ب... نیمنظورم قبل از ا... نه منظورم -فرناد

هفته ست که  هیمن ... برمیم یشدنم؟ هفته قبل؟ و تازه به عمق فاجعه پ هوشیب  کنم،یم لیذهنم تحل تو

دوباره .دهینم یتیاما اون انقدر منتظر جواب منه که به تعجبم اهم دوزم،یپرسوالمو به فرناد م يهوشم؟چشمایب

رو از  دایمن کل... گردنیبرم مبه ذهن يشدم؟ کم کم خاطرات محو هوشیمن چرا . کنمیذهنمو جمع وجور م

 !و اون اتاق... اون عکس... دکمدیکل... اتاق کار فرناد... دمیآشپزخونه دزد
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 اومد؟ ادتی يزیشد؟ چ یخب چ-

نگاهم همچنان  کنمیم یسع... من جرأتش رو ندارم... عمرا! نه... کردنم اعتراف کنم يبه دزد دیآلن با یعنی

 افتاده؟ یچه اتفاق یخودت بگ شهیم... شهیم... ادینم ادمی يزیچ! نه: باشه خزدهیسرد و 

 خزدهیست اما احساس منم هنوز  رانهیاز حد مچگ شینگاهش ب. تو چشمام شهیم رهیو خ کنهیم کیبار چشماشو

: گهیم یالیخیو با ب رونیب کنهینفسشو با آرامش فوت م.رسهینم يا جهیبا وجود اون نگاه مرموذ هم به نت... ست

 !يشد هوشیب نیهم يو برا وردسرت ضربه خ... يکه تو پله ها سرخورد نییپا یرفتیبه سرعت م یداشت

مردمک . به حرفش اعتماد کنم تونمیاما نم ادینم ادمیرو  میهوشیب لیهنوز دل نکهیباا. دمیسرمو تکون م فقط

هنوز انقدر با خودم و . کنمیهست اما سکوت م يزیچ هی دونمیم... نشون از دروغ گفتنش داره زونشیگر يها

که اآلن  شهیخودم هم باورم نم. اشمبه فکر رو کردن دست فرناد ب تونمینم گهیکه د رمیدرگ دمیاحساسات جد

داره تو  یو حالت نگاهشون بفهمم که چ دنینفس کش تمیحرف نگاه آدما رو بخونم و از ر تونمیانقدر راحت م

هم  گرانیرنگ چشم د صیقادر به تشخ یهستم که حت ییایانگار نه انگار که من همون رو... گذرهیمغزشون م

 بره؟ید از کجا تو قلبم نشسته که داره نفسمو مخشم و در نهمهیاصال ا دم؟ش نیزبیپس چرا حاال انقدر ت. نبودم

 !کشونهیم نیخواب سنگ هیتا منو به  کنهیم دایفرناد انقدر ادامه پ يحرکت انگشتا

**** 

تنش  يحرف گوش کن صبحونمو بدون ذره ا يمثل بچه ها... شدم فقط و فقط فکر کردم داریصبح که ب از

هم که رفتن فقط دارم فکر  یاز وقت. جواب گذاشتم یرو ب نگرانشون يکنار فرناد و آرسان خوردم و نگاهها

باز شدنش  نیکنم اما ا شباز خوامیدر که م هیمثل ... ترسونهیتو وجودم هست که منو م يزیچ هی... کنمیم

 .گردمیاون در م دیاما بازهم با سماجت دنبال کل. وحشت دارم نمیکه قراره پشت اون در بب يزیاز چ. ترسمیم

اصال اگه از پله ها افتادم چرا ... ادینم ادمی يزیشدم؟ چرا چ هوشیمن چرا ب ایخدا... چرخمیاتاق دور خودم م تو

. ذارمیدستمو رو قلبم م. کشهیم ریقلبم ت.... ررو بدنم نمونده؟ من رفتم تو اتاق کار فرناد يضربه و کبود يجا

و چشامو  مسمیدوش وا ریز...رمیسمت حمام م هو ب دارمیحوله رو برم.تمام عضالت منقبض شده کنمیحس م

... اتاق کارش ساده و مرتب بود! کنمیفکر م... شهیمنبسط م یبدنم کم نهیشیتنم م يآب که رو یگرم. بندمیم

و با آرامش تو وان دراز  زمیریتو وان پر شده از آب گرم چند نوع شامپو و خوش بو کننده م... کشهیم ریقلبم باز ت

... قاب عکس افتاد هیاز ااتاق خارج شم که چشمم به  خواستمیم... برداشتم زشیم ياز کشو ور دیکل. کشمیم

خود منم  دونمیکه نم یمن... تو عکس من بودم. دمیماساژ م نمویبا کف دست قفسه س... کشهیم ریقلبم بازهم ت
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 يثدا یحت... خندشباز حد آشنا بود،  و ل شیب شیدرشت مشک يچشما... زن جوون هی... زن بود هی! نه ای

چشمامو باز ... ادیچندلحظه بند م ينفسم برا ادیکه به قلبم م يدیاز فشار شد... تصور کنم تونمیقهقهه هاشم م

 هی یچرا ول دونمیمرگ؟ نم ترسم؟یم یاز چ... منو ترسونده دیدرد شد نیا... نمیشیتو وان م اریاخت یو ب کنمیم

... ستیدرست ن يزیچ هیانگار ... ترسمیاما از تنها مردن م... خوامیم که هیزیهمون چ نیا! نه گهیتو دلم م يزیچ

 ...رمیبم دیمن نبا! نه

و از حمام خارج  پوشمیتن پوشمو م ۀحول. شورمیبدنمو م يرو يدوش آب کف ها ریو ز شمیوان خارج م از

دست و  يو اونو رو رهیرنگ م يبلند قهوه ا یقوط هیبه سمت  اریاخت یدستم ب... نمیشیم نهیآ يجلو... شمیم

 ...ادیمخوشم  ونشیلوس ياز بو... چهیپیم مینیشکالت تو ب نیریش يبو... زنمیپام م

با . تو بدنم نشسته يبد يسرما... با حوله نشستم يادیز کنمیحس م! بچه هی... هم بود گهید یکیاون عکس  تو

چرا؟ خودمم ... زنمیروشن رو پوستم م فون هینشستم و دارم با حوصله  نهیآیلرز دارم اما هنوز جلو نکهیا

فوق العاده  یمشک يچشما... داشت یشکم ياون بچه هم چشما...شهینزنم نم نویانگار اصال اگه ا... دونمینم

 یآخه ب... بچش باشه دیبا ادیخب به احتمال ز... بود یبود؟ اون بچه ک یاون زن ک یراست! آشنا و مهربون

 یبا حوصله خط چشم کمرنگ! شهیم شتریلرزم ب... از همون زن کیورژن کوچ هی... خودش بود هیشب تینها

 هی هیشب يزیچ... هست یبیعج زیچ هیتو چشمام ! شهیانگار نم یلدوست ندارم بکشم و... کشمیپشت چشام م

 چرا؟ یول... اصالت اعصاب خورد کن

من ... زنهیبرق م تیاز رضا نطوریکه نگاهم ا یوقت... شهیم دهیخط مورب گونم کش ریکه شات رژگونه ز یوقت

 يشک رژ يو بدون ذره ا گردهیرژها م نیدستم ب! ستمیخودم ن گهیمن د. شناسمیخودم نم گهیکه د کنمیباور م

 نیا دونهینم یکه حت يبه خود زنمیم وزخندپ... بوده یشگیانتخاب هم هی نیانگار ا... دارهیرو برم یمشک ۀبا بدن

با خودم تکرار ... دوست ندارم انقدر تو چشم باشم! قرمز براق... کنمیدر رژ رو باز م! هیچه رنگ یشگیانتخاب هم

 ...تونهیمنو تصاحب کنه پس بازم م خواستیم کباریآرسان :کنمیم

اما بازم ! کنهیم کاریاون چ هوشمیکه ب ییوقتا دونمیمنکه نم ؟یخب فرناد چ... رهیهمچنان به سمت لبم م دستم

 نیبه هم ییاون دختر بچه هم لبا  فته،یم ادمی. شهیم دهیو باألخره اون رژ لب رو لبام کش... دهیمغزم فرمان نم

من ... دیخندیاون زن م... زنمیچنگ م نمیس ۀاز شدت درد با دست به قفس... خوشگل و قرمز! داشت يقرمز

 !دیخندیاون بچه م... دمیخندیم
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قرمز رنگ مورد عالقه  ریکشو معروف همون لباس ز از همون... رمیو سراغ کمدلباس م شمیرمق بلند م یب

! جمیگ... ستمین ایدن نیانگار اصال تو ا... کنمیرو من نم نکارایانگار اصال ا! دونمیچرا؟ نم... دارمیفرناد رو برم

رون  يتا رو شیو کوتاه رهیجنس لباسش از حر... دارمیرنگ رو برم يریکوتاه ش رهنیپ هیاز تو لباسا ! مبهوتم

شرت و شلوار  یت هی... گوشه هی کنمیلباسو پرت م... امیبپوشم؟ انگار تازه به خودم م نویا خوامیمن چرا م... پامه

 يموها. بندمیسرم م يموهامو با کش محکم باال... بود نیرنگ و پرچ یاون بچه آب يلباسا! پوشمیم یمعمول

 ایخدا! نیزم يرو... گوشه اتاق نمیشیم... زدمیخند ممن تو اون عکس لب! لرزهیچونم م... بود هاون زن مش شد

... از اتاق فرناد خارج شدم...ادینم ادمیافتاده که من  یچه اتفاق... دهیکه داره آزارم م هیاون چ ه؟یاون چ

 دم؟ید یچ یول... رو باز کردم قدر اتا... اتاق ممنوع ولم نکرد یکیاون  دنیوسوسه د یول... برم خواستمیم

 اد؟ینم ادمیچرا . کوبمیم واریاز پشت به د یکم یلیتو اون اتاق؟ سرمو با شدت ضرب خ میدد یمن چ ایخدا

چرا انتظار دارم هنوزم بعد  دونمینم... کشمیلباسم م يناخودآگاه دستمو رو! کمد دیشد؟ کل یچ دیکل... خدا! يوا

پس  ایخدا. تو لباسام نبود یچیکه ه دونمیو م که تازه از حموم اومدم یاونم وقت... هنوز اونجا باشه دیهفته کل هی

 شد؟ یچ دیاون کل

 **** 

من خودمو کجا جا گذاشتم که خودم خبر  ایخدا! ستمیهنوز خودم ن! جمیهنوز گ... رمیم نییپله ها با آرامش پا از

نگاه  سمیمیپله ها وا نییپا یوقت... شنومیحرف زدن فرناد و آرسان رو م يمن کجا گم شدم؟ صدا... ندارم

به هردوشون  جیبا همون نگاه گ  خزده،ی سبا همون احسا... رو من شهیآشنا ثابت م یهردوشون با همون نگران

و  ادیشده که فرناد جلو م ینگاهم دچار چه تب دونمینم... صلح طلب هم شدم دایجد نکهیمثل ا. کنمیسالم م

درد  هیحس منو کشته و  شیهفته پ کی قایدق يزیچ هی... زدم خی! فرناد ستمیداغ ن... ذارهیم میشونیدستشو رو پ

آرسان ثابت  يفرار يو رو مردمک ها چرخهیناخودآگاه دائم نگاهم م! دونمینم ؟یچ یول... مداوم تو قلبم کاشته

بوده و  شهیکه انگار هم يزیچ هی... انهیدرجر یفیلط حهیرا هیحس مرده  نیوسط ا! هست يزیچ هی... شهیم

رو تو وجودم  خنک انیجر نیا یو من وقت... که انگار از ازل بوده و تا ابد هم خواهد بود يقو ۀشیر هی! هست

همون آرسانه  نیا  زنم،یم بیدائم به خودم نه! رو آرسان شهیم رهیاجازه من خ یکه نگاه سرکشم ب کنمیحس م

تجاوز کنه؟  خواستیواقعا م ...بهت تجاوز کنه خواستیاونه که م نیا... يهمونه که ازش متنفر بود نیا! ایها رو

 کنه؟یموضوع کم م ياز بد نیا! در کار نبود ياجبار... مداد و منم قبول کرد يشنهادیپ هیخب اون ! نه

تو  يزیچ هی... براش رمیمیشرمنده هست که من م شهیهم يتو اون چشما يزیچ هیفقط ! دونمینم... دونمینم
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 يبرا کشهیدلم پرم... ماجرا نهمهیبعد ا... و من امروز کنهیرو القا م تیپهن هست که بهم حس امن نهیاون س

! مونهیدور نم نشیزبیت يکه از چشما یقدم... رمیقدم به سمتش م هیناخودآگاه ! پهن نهیس اونسرگذاشتن رو 

اما ... بخزم تو آغوشش خوامیم... رو بمیانگار اونم حس کرده کشش عج... گذرهیکه از نگاهش م یبرق نمیب یم

 ونیهذ هی ریانگار تب دارم و درگ... رهیگیفهمم چرا قدمهام از من دستور نم یفقط نم! بکنم نکارویا دینبا دونمیم

که چشماش  رهیسرعت بگ خوادیقدمهام م... باشه يرارادیتمام حرکاتم غ شهیکه باعث م یونیهذ. شدم

آرسان؟  یگیم یچ. کنهیگاهمون من يفرناد داره با کنجکاو... گردونمیسرم ؟ياما چه هشدار! شهیهشداردهنده م

 ؟يدیکه تو اخطار م گهیشوهرمه؟ اصال مگه راست م گهیچون م ؟چرا ؟يدیهشدار حضور فرناد رو بهم م يدار

از فرمان نگاه آرسان  کننیکنم اما قدمهام اطاعت م یسرکش خوامیپناه آوردن منو به آغوشت؟ م نهیبب دیچرا نبا

و بعد از رد و بدل کردن چندجمله کوتاه از سالن خارج  خورهیفرناد زنگ م یگوش... ستنیا یحرکت م یو ب

 .به من دوزهیمهربون شده م تینها یآرسان نگاهش رو که حاال ب... شهیم

 ا؟یرو یخوب-

 ...دونمینم خوبم؟

 ؟يبود هوشیهفته ب هیکه  يسر خودت آورد ییچه بال نمیخانوم خوشگله؟ بب یزنیچرا حرف نم-

 ....دونمینم ؟ییبال چه

 ا؟یرو یحرف بزن يخواینم-

 ....تونمینم یول! خوامیچرا م حرف؟

 ست؟یحالت خوب ن... زمیعز! ایرو-

دوباره ... باشم زشیدوست داشتم که عز شهیانگار هم. بودم زمیعز نیا دنیانگار تمام عمر محتاج شن... خدا يوا

و دستامو  رسونمیبلند خودمو بهش م ییبا قدمها! تحمل ندارم... نهیروحم سنگ... دلم گرفته... کشهیم ریقلبم ت

که  فهممیتازه م  چه،یپیهام م هیعطر تنش که تو ر  شه،یپنهون م نشیسرم که تو س... کنمیدور کمرش حلقه م

 هکنیاما بعد به سرعت دستاشو دورم حلقه م شهیاولش شوکه م! کردمیم یمرده بودم و مردگ... تا اآلن زنده نبودم

 نهیشیانگار حرارت تنش که رو پوستم م... کنمیاما اعتراض نم. ادیکه استخونام به صدا درم دهیو انقدر فشارم م

 ...کنهینفسامو سبک م زنهیکه رو موهام م يبوسه ا... کنهیآب م مویدرون انجمادداره اون 

 !بغل گرفتنت تنگ شده بود خوشگله ينجوریا يدلم برا-آرسان
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که به سمت سالن  ییقدم ها يصدا کنم؟یم کاریمن تو بغل آرسان چ! زدن يندارم برا یحرف... زنمینم یحرف

و پشت سرمو  کشمیم رونیخودمو از آغوشش ب یلیم یبا ب... حلقه دستاش به سرعت شل شه شهیباعث م ادیم

... رهیگیتو دستاش م و سرشو نهیشیمبل م نیآرسان رو اول! نبود یفرناد اومده اما کس کردمیفکر م. کنمینگاه م

هنوز ... نمیشیم شییمنم رو مبل روبه رو... ارهیبار فشار داره کم م ریمن سبک شدم اون ز یهرچ ادیبه نظر م

 !آرسان:کنمیممکن صداش م يصدا نیبا آهسته تر. کنهیم وونمیحال خرابش داره د نیاما ا ادیحرف زدنم نم

 آرسان بود؟ يمن برا يو ناز تو صدا تیمیصم نهمهیا... صداش نکردم شیلینگفتم آقا آرسان؟ چرا به فام چرا

خوبم :زنهیم یلبخند تلخ... سوالمو فهمهیم. به نگاه کالفش دوزمیپر از سوالمو م يچشما... کنهینگاهم م فقط

 ...زمیعز

 !اما دروغ نگو... نگو ینگ يخوایم: کنمینگاه سرزنشش م با

 ...شمیعذاب وجدان دارم نابود م نیبار ا ریز! ایرو شمیدارم نابود م: هکنیبا خودش زمزمه م.شهیتر م کالفه

 عذاب وجدان؟-

من تو رو هم نابود کردم ... فرناد رو نابود کردم یمن خوشبخت! خراب کردم قمویرف نیبهتر یمن زندگ... من-

 !ایرو

فرنادو خراب کرده و حاال عذاب وجدان  یکرده که زندگ کاریآرسان؟ عذاب وجدان؟ مگه چ! فهمم ینم حرفاشو

 ....قنیپس با هم رف  د،یفهم شدیبود که م يزیچ نیمن ساده تر يریگ جهیداره؟ و نت

 ن؟یبغ کرد ينجوریشما دوتا چرا ا-

احساس  نیمن اگه زن فرنادم پس ا: خورهیسوال ممکن تو ذهنم چرخ م نیرو فرناد و ساده تر چرخهیم نگام

 ه؟یآرسان دارم چکه نسبت به  يا يقو

 رهیآرسانه بهم خ يا لهیت يکه نقطه متضاد چشما شیدرشت مشک يبا اون چشما  نه،یشیکنارم م ادیم فرناد

منه؟  ياحساسات برا لیس نیا! گرما تو اون نگاه هست ایدن هیانگار هزار تا حرف و ... نگاهش مهربونه... شهیم

 من عوض شدم؟ ایکرده  رییهفته تغ هی نیاون تو ا یعنی شدم؟یاز حد نگاهش نم شیب یفتگیچرا قبال متوجه ش

 خانومم؟ يبهتر-

 !انگار اون فقط متعلق به آرسانه،  نه فرناد... ستیدار ن شهیاز اون حس ر يخبر گردمیم یهرچ! نه

 ...بهترم-
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 ؟ینیشکنار ما ب نجایا یستیمجبور ن ستیاگه هنوز حالت خوب ن: کنهیجلو و کنار گوشم زمزمه م ارهیم سرشو

 ؟یاستراحت کن يبر يخوایم

 ...نگاهش حرف داره! حرفاش،  تک تک کلماتش پر از محبته  صداش،

 !نه خوبم-

انگار فرناد هم عوض ... نه! زننیو نرم رو گونم م یطوالن يلبهاش بوسه ا رهیسرش فاصله بگ نکهیاز ا قبل

 خوادیازم م يزیچ هی! که سرمو بچرخونم دهیبهم فرمان م يزیچ هی... ها رو نداشت ییپروا یب نیقبال ا! شده

 نیا... ترسمیمن واقعا م ندفعهیو ا خوادیبوسه م نیاز ا يشتریانگار وجودم سهم ب... که هم نفس بشم باهاش

 يخاصتر یهم آغوش يبرا کنهیم یبدنم داره سرکش... که تمام تنمو تحت الشعاع قرار داده واقعا ترسناکه ییتمنا

 .شمیبه سرعت از جام بلند م... کنه يتا فرمان بر شمکیو من افسار روحمو م

 !من بهتره برم بخوابم... من-

به همون اندازه که  دونمیو فقط خود من م! یخوب یگفتیاآلن م نیتو که تا هم: گهیفرناد بهم م يرو لبها لبخند

 ....ستمیخوبم،  خوب ن

و هوا معلق  نیزم نیب. دمیو تعادلمو از دست م کیکوچ یعسل زیبه م رهیگیاز کنارشون رد شم که پام م خوامیم

و بوق  فتهیکه م يسکه ا... زنهیتو ذهنم جرقه م يزیچ هی... رهیگیفرناد به سرعت کمرمو م يکه دستا شمیم

 !کجاست دیکل دمیحاال فهم... شهیآزاد مغزم پخش م

**** 

 امیودم که آرسان و فرناد برن تا من باز صبح همش منتظر ب... رهیگیخندم م يباز سیدزد و پل نهمهیاز ا خودمم

اومده  ادمیکه  يمحو ریتصاو نیا ستمیهرچند که اصال مطمئن ن! نه ایهنوز هم اونجا هست  دیکل نمیو بب

 يبه راهرو رسونمیو استرس خودمو م یدبختخب امتحانش که ضرر نداره، داره؟ با هزار ب! توهمه ایباشه  یواقع

 دیدوال شم و دنبال کل خوامیم... نمیشیم نیبود رو زم یتوش چ ادینم ادمیکه  یهمون اتاق يممنوعه و روبه رو

انقدر حرصم ! معصومه ست! اوووف... تو اتاق گردمیبه سرعت برم ییقدمها يشدن صدا کیبگردم که با نزد

 نیفرناد و آرسان قصد رفتن نداشتن و ا شهیاون از صبح که برخالف هم. نمبز غیکه دوست دارم ج رهیگیم

داره که آرسان همش  یچه معن فهممیاصال من نم! از اآلن نمیا کشت،یداشت منو م شونیباز لکسیر

من زن فرنادم و اصرار دارن  گنیبهم م انیبار م هی! با خودشون چندچندن دوننیخودشونم نم نایبابا ا... نجاستیا

و با  نجاستیو عالوه بر اون خودشم که دائم ا شهیم بمیآرسان نص یواشکیاما در مقابل آغوش ... کنم باور
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حضورش برام  نیا هیچ دونمیکه خودمم نم یلیاعتراف کنم به دل دیهرچند که با... کنهینگاش همه جا دنبالم م

تا چشم منو دور  نکهیا... شد زشونامرو يایمشکوك باز الیخیب شهیطرفم نم هیخب از  یول! و ملسه نیریش

اونم از ... دنیپائ یمنو م یچشم ریو تازه هردوشون ز دادنیهم م لیلبخند ژکوند تحو و کردنیپچ پچ م دنیدیم

 ...سرکار رفتنشون که آخرش با هزار ناز و ادا لنگ ظهر رفتن سرکار

 ادمی شبیکه د ییتا اونجا... همونجا گردمیکه معصومه رفته دوباره برم شمیمطمئن م یو وقت کنمیصبر م کمی

لباسم پرت شد  قهیاز  دیکه کل ادمهی یول دونمیچراشو نم... نیخوردم زم نجایشدنم هم هوشیاومد من قبل از ب

گلدونو  ریو ز نیرو زم نمیشیدوباره م... منه ياالن روبه رو قایکه دق يبلند هیگلدون پا ریو سر خورد ز رونیب

 نیآخر يدیبا ناام... کردن داشیپ اشونیزکاریتو تم میمر ایمعصومه  نکهیمثل ا... ستین يخبر! رینخ... گردمیم

ظاهر  هوی دیکل نیانگار اگه دست بکشم رو زم... کنمیلمس م نویزم يجا يو با دست جا ندازمینگاهم رو هم م

دوباره با عجله رو  نمیبیکه م يزیبا چ یکه بلند شم ول ذارمیدستمو رو زانوم م کنمینم دایپ یچیه یوقت... شهیم

و با  نهیشیرو لبام م یلبخند کمرنگ نباریا! گلدون یعقب هیپا ریدرست ز يفلز ءیش هیبرق ... نمیشیم نیزم

خودمو به  یبا چه سرعت فهممیخودمم نم گهید... کشمیم رونیهست رو ب دیبراق که همون کل ءیاون ش یسخت

مچمو موقع ارتکاب جرم  یتا کس ذارمیم یصندل هی اطیو پشت در اتاق هم محض احت رسونمیگاوصندوق م

تق باز  يبا صدا... زنمیو بعد رمز گاوصندوق رو م کنمیدستام اول قفل کمد رو باز م دیبا لرزش شد... رهینگ

بودم اما اآلن  دیدنبال کل نجایپول و فرار از ا دنیدزد ياولش فقط برا نکهیباا... کشمیم یشدن در نفس راحت

 !قتیحق... و مهمتر از پول شتریب يزیچ... هستم يا گهید زیدنبال چ

که  دونمیانگار از ته قلبم م یول! میدنبال چ دونمیخودمم نم... گردمیگاوصندوق رو با دقت م اتیمحتو تمام

بردارم و  نارویاآلن ا نیهم ستیبهتر ن. شهیتانخورده خشک م ينگاهم رو تراول ها... نجاستیجواب سواالم هم

 ادمیرو  زایچ یلیچرا خ! میمن ک... نجا چه خبرهیبفهمم ا دیمن با... نداره يا دهیفرار فا نباریا! فرار کنم؟ نه

و اونهمه  يو آتنام،  پس مامان مهر يهمسر فرناد و دختر کسر  ا،یاگه من رو. سرم اومده ییچه بال... ادینم

 شیفرناد گفت اونا چندسال پ یساله مردن ول یلیمامان چرا تو زندانه؟ چرا مامان گفت اونا خ شه؟یم یخاطره چ

مادر شده،  پس  یبوده و حاال هم ب يسال کنار مامان مهر نهمهیکه ا امیو اگه من همون رو ن؟تصادف مردتو 

 ده؟یکه فرناد داره به خوردم م هیداستانا چ نیا

 یو تو اون اتاق چ میمن ک نکهیا... گاوصندوق دنبال جواب تمام سواالتمم نیاز حد مشغوله و من تو ا ادیز فکرم

... مدهین رمیچرتا و پرتا گ نیمشت سند و چندتا دسته چک و ا هیجز  يزیتا االن که چ... ادینم ادمیبود که من 
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) که خودش نشونم داد يزیالبته چ(همون پاکت که مدارك من و فرناد. همون پاکته نیا... صبر کن! اما نه

مشخصات به اضافه نام همسر  همون... یمیرح ایهمون شناسنامه به نام رو. کنمیباز م اقیپاکتو با اشت... توشه

! جالبه... دوتا پاسپورت که مال من و خودشه. شناسنامه خودشم هست. یعیخوش خط نوشته فرناد شف یلیکه خ

من انگلستان و فرانسه هم ... نه بابا! و گذر از مرز؟ چه چرت و پرتا زایمهر و نهمهیبا ا اونممن پاسپورتم داشتم؟ 

به مشهد  خوردیما م یونیمسافرت اع يانتها ادمهیواال تا اونجا که ... ارواح جدم رفته بودم و خودم خبر نداشتم؟

شناسنامه  هیکه چشمم به  بندمیم مومدارك؟ کالفه پاس نیا گهیم یحاال چ. نرفتم شتریب کباریکه اونم فقط 

 نیچقدر ا کا؟یرا.... کنهیم رینوشته شده ذهنمو درگ قیکه با خط نستعل کایاسم را. کنمیبازش م... خورهیم یسوم

 ریقلبم ت... زنهیم خیخون تو تنم  کنمیمشخصات که نگاه م هیاسمو؟ به بق نیا دمیمن کجا شن... اسم آشناست

 یاشک به سرعت صورتمو م يقطره ها! کایمن را يخدا! کایرا... فتمیکه به ناله م ادهیدردش انقدر ز. کشهیم

اون ... رنگ دیسف يبایاون تخت ز. ادیم ادمیاون اتاق  ریداره تصو رفته بود؟ چطور؟ حاال ادمیچطور ... پوشونن

 ادمی! ایخدا. زدیم جاونهمه آرامش و غم که تو اون اتاق مو... بود زونیتخت آ يکمرنگ که باال یآب يها ریحر

 یلیکه تو صورتم س یانتیخ ةواژ... ادین ادمیو  رمیبم کاشیا... ادین ادمی کاشیو ا ادیم ادمیکم کم داره ... ادیم

 يا هیسا یاهیس کنمیحس م... نمیبیکه مطمئنم دارم مرگ رو به چشم م کشهیم ریقلبم انقدر ت! و دروغ... زنهیم

 یو خال شهیچشمام پر م! رحمانه و مرگ یب انتیخ هیعشق ممنوعه،   هی هیسا.... بختم افتاده يرو که رو

و دوست دارم برگردم و جون بدم تو همون  ادیم ادمی... بندهیسد مستحکم راه نفسمو م هیبغض مثل . شهینم

چرا آرسان؟ چرا ... من یآرسان دوست داشتن! آرسان... خدا يوا! از عذاب سوزمیو م ادیم ادمی... يخبریب

 شهیهم يراز اون چشما فهممیحاال م... عشق ممنوعه هم،  تو رو مجازات کردم هیشد؟ من به گناه  ينجوریا

به وجودم  شتریدرد ب! شده یکه چ دمیفهم یکاش نم... آرسانم موندمیم يخبریش تو همون بکا... شرمنده رو

 یسکوت رو؟ ول نینشکست ا چرا... سکوت کرد و لبخند زد نهمهیاون چطور ا! خدا فرناد يوا... کشهیپنجه م

... کاش نبـودم... درد نگاهش يالزم نبود درد بکشم به پا يخبریحداقل تو اون ب... همون نگفتن بهتر بود دیشا

 !کایرا يکاش بود

 !یتحمل کابوس زندگ يبرا...ستیبهانه ا دیمرگ شا يایرو

***** 

 "فرناد"



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصبا زرساز   –دلقک  کی ياشک ها

wWw.98iA.Com ٩٣ 

من با ترس و  يمدت تمام روزها نیهرچند که تو ا... دارم یچند روزه همش ترس و نگران نیچرا ا دونمینم

بدتر  زیکردن همه چ دایپ هوشیب کایرو دم اتاق را ایوکه معصومه خبر داد ر یعذاب همراه بوده اما حاال، از وقت

نبودت  نیبب! کایآخ را... حد بترسم نیتا ا کایرا قتیبا حق ایکه از روبه رو شدن رو کردمیهرگز فکرشم نم.... شده

شدنت و  هوشیاز ب یچیه ایرو دمیفهم یخوشحال شدم وقت یلیراستش خ! ختهیرو بهم ر زیهمه چ يچجور

رو  نیاز ا شتریب حیتوان توض گهیواقعا د. ستین ادشیبود  رشیبانگیکه تو کل هفته گر يا یعصب يشوك ها

هرچند که . هم نگران کنندست شیریبه هوش اومده اونهمه سکوت و سربه ز یاما از وقت. نمیب یتو خودم نم

آروم آروم در  نطوریمبه ماجراها برده و اگه ه یپ ایرو رناخودآگاهیضم گهیاون م... هیا گهید زینظر آرسان چ

چون . داشتهم حق  ییجا هیخب البته تا ... کرد تا دوباره ازمون فرار نکنه يبشه کار دیشا رهیقرار بگ انیجر

 دیبا نکهیو واقعا متأسفم از ا. دید شدیرو م ییتو چشماش اون حس آشنا کردیبه آرسان نگاه م ایرو یوقت شبید

نگاه  یاصول يخب اگه بخوا... بده ییمنو نشناسه بعد به آرسان آشنا ایداره رو یاصال چه معن... شد میبگم حسود

 بست؟یمن غر اپس چرا هنوزم ب. کترمیمن از آرسان بهش نزد یکن

 لیدل فهممیخودمم نم نکهیبا ا! هنوز نگرانم... کشمیم شهیو با حرص تار موهامو از ر کشمیموهام م يال دستامو

دلشوره بود که با آرسان نشسته  نیامروز هم بخاطر هم. کنهیم وونمیست داره ده یاما هرچ هیچ ینگران نیا

چند تقه به ! ترسونهیو سکوتش واقعا منو م ایرونگاه  یحس یب نیآخه ا... سرکار میایب میخواستیخونه و نم میبود

  خوره،یدر م

 بله؟-

 ...خدمتتون ارمشیهروقت آماده شد ب دیگفته بود. شهیقرارداد هفته پ يترجمه ها نیا یعیشف يآقا-

  شه،یو رو م ریترجمه ها دلم ز دنیبا د... زیرو م کنمیو پرت م رمیگیحرف ترجمه ها رو م یو ب دمیتکون م سرمو

با تمرکز رو ترجمه ها و کارام  کنمیم یسع!  کارا مثال کار توء ها نیا... نیوصع ادامه داره؟ بب نیا یتا ک! ایآخ رو

به قلبم  زمیم ياون قاب عکس رو دنیهنوزم که هنوزه د اام. هام پرت کنم یو تمام بذبخت ایحواسمو از رو

 گهیکمرمو شکست،  پس د یبه اندازه کاف کایکنم؟ داغ نبود را کاریازت بخوام؟ چ يچجور! ایخدا... زنهیخنجر م

 ؟یدلم گذاشترو هم به  ایرو يچرا داغ خنده ها

 حواست کجاست؟... پسر یه-

 .شمیم رهیو به آرسان خ رمیگیباال م سرمو

 ؟ياومد یک-
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 ؟يکردیم ریباز کجا س... يصدات کردم جواب نداد یواال هرچ...هست يا قهیچند دق-

 ...حواسم نبود! یچیه: که ماههاست تو گلوم نشسته یبا بغض جنگمیم

 .دهینگاه نافذ آرسان کار دستم م نیباشم و نشکنم اما بازم ا يکنم قو یهرچقدرم سع  کنه،یغم نگام م با

 ؟یبرنداشت نجایعکسو از ا نیتو هنوز ا-

 مگه قرار بود برش دارم؟: کنمیخشم نگاش م با

اما . همونقدر که تورو سوزوند منو هم خاکستر کرد کایداغ را یدونیتو خودت م... نگام نکن فرناد ينجوریا-

 !ایرو يو شکستن تو برابره با نابود... يایاز پا درم  ،يانقدر خودتو عذاب بد يتو اگه بخوا... شهیکه نم ينجوریا

کنم،  هان؟ تو خونه که به دستور  کاریچ یگیم: دارهیبا تمام تالشم،  صدام از فشار بغض خش برم نباریا

 گهید نجایاما ا... نفهمه ایکه رو بمونه میازش نذاشت ینشون چیو ه میرو جمع کرد کایرا يتمام عکسا یجنابعال

لبخندش لبخند  ادیو به  کامیرا معصوم يبشم به چشما رهیهرروز خ خوامیم... متعلق به خودم باشم خوامیم

 ...بزنم

 هیروح نیاونوقت با ا! لبخند زدنه يمدت نکرد نیکه تو ا يتو تنها کار... مارو یلبخند؟ گرفت: زنهیم پوزخند

... ریغمت فاصله بگ نیاز ا کمی! ایبخاطر رو... فرناد کنمیخواهش م ؟یهم کمک کن ایبه رو يخوایداغونت م

 ...يبخند یاگه شده الک یکن حت یسع... ياریبدست ب تویکن روح یسع

کو بهبود ... یکمک کن ایاونجا که تو بهبود حال رو يایمثال م... برهیچرا خودت خوابت نم يبلد ییتو که الال-

لبخند زدن نگاهت پر از درد  يبه جا شهیم رهیفهمم هربار بهت خ ینم یکنیآرسان؟ هان؟ کو بهبود؟ فکر م

 شه؟یم

 ....خب من... من-

روزها که تو  نیتمام ا یبه تلخ. شمیتلخ م... از اونکه متوجه حرفام و زخم زبونام باشم شتریب یلیخ... ام یعصبان

نکنه  اینه؟  ؟يعذاب وجدان دار! يشرمنده ا دمیشا ای ؟ینیهان؟ تو غمگ ؟یتو چ: حسرت و خشم گذشت

 ندت؟یو بازم نخواد بب ادیب ادشیکه  یترسیم دیشا... و دوباره شب و روز نذاره برات ادیب ادشیکه  ینینگران ا

 هان آرسان؟ کدومش؟

: کنمیتو صورتش زمزمه م یبا لحن آروم میو برخالف حالت قبل کنمیم لیبه سمت آرسان متما کمی خودمو

 خوب شه؟ ایرو يخوایتو اصال م! آرسان نمیبب
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 ؟یزنیفرناد؟ طعنه م یزنیزخم م! بسه  ،یبســـه لعنت: زنهیم ادیفر... دهیکنترلشو از دست م... شهیخشم قرمز م از

من گند ... ممن خراب کرد... یبزن هیکنا يحق دار... حق خود احمقمه! نوش جونم... حقمه! بـــزن... يحق دار

مثل ... زدیهرروز تو صورتم داد م... گفتیم رنهوگ ستین ادشیهم  ایرو! بگه یک یتو نگ... تیزدم به زندگ

 ...اما... بزنم ینامردم اگه حرف... بزن تو گوشم ایاصال ب... عشقته بگو یهرچ... بگو! همون موقع

: دهیچشمام تکون م يکه داره انگشت اشارشو جلو يا یو با همون حالت تهاجم دارهیقدم بلند به سمتم برم هی

از دستم  يمن هرکار... ییبه دورو یمتهمم کن يحق ندار... ستمین ایکه من به فکر رو یبگ ياما حق ندار

 ...یبزن یتهمت نیبهم همچ دمینم زهبهت اجا... اگه به ضرر خودم باشه یحت... کنمیخوب شدنش م يبرا ادیبرم

بازم کنترلمو از دست دادم و همه ! کردم يرو ادهیز... کنمیبهش نگاه م یبا شرمندگ... دمکر کاریچ فهممیم تازه

مگه کم ... ستیاز من ن شتریماجرا کمتر از من نباشه ب نیکه گناهش تو ا یآرسان... سر آرسان خراب کردم زویچ

اما قبل از  ارمیلش درباز د يجوریدارم  دوست... نگفت یچیمگه کم سرکوفت خورد از همه و ه... تاوان داد

 .کنهیمنم توجه نم يو به صدا زدنا شهیاز اتاق خارج م تیبزنم با عصبان یحرف نکهیا

**** 

 "آرسان"

تقاص پس بدم؟ تا حاال  دیبا یتا ک! ایخدا... رمیدلگ... ناراحتم. شمیام که به سرعت از اتاق خارج م یعصبان انقدر

کرد که باز  یمردونگ یلیبعد از اون اتفاق فرناد خ! شهینم یول... برم رانیاز ا شهیهم يبارها به سرم زده که برا

... اصال ولش کن! اوووف... هرچند که اآلن. کمک کنم شبه ایبهم اعتماد کرد و ازم خواست تو خوب شدن رو

 استیرو که هرلحظه دلتنگ یآخه با دل... برم تونستمیاگه اعتماد فرناد هم نبود من بازم نم یحت دونمیمنکه م

 ؟یکه چ گهید يجایحاال پاشم برم . کنمیدق م شیاز دور نمشیدو روز نب نکهیمن هم کردم؟یم کاریچ دیبا

بهم  ایرو یواشکیآغوش  شیچقدر چندشب پ... نهیشیرو لبام م يا مهیلبخند نصفه و ن تیصباناونهمه ع ونیم

که از گذشته تو  یِپناه آوردنش به من حاصل احساسات گنگ نیو ا ستین ادشی يزیهرچند که اون چ... مزه داد

دوباره ازم فاصله  ادیب ادشی نکهیبه محض ا دونمیبه هرحال خودمم م! متهیاما همونم غن... وجودش مونده

 ...و فرناد! میمثل قد... رهیگیم

ا وجود اونهمه که ب اینه به رو! کجاست یمعادالت چندمجهول نیفهمم نقش فرناد تو ا یخودمم نم یگاه

اونم به  نکهیو ا. که با من داشت نتونست ببخشتم نه به فرناد که با لبخند بهم گفت فراموش کنم يا یکینزد

و چه  شهیم یچ ادیاگه فرناد ب کردمیمتو بغلم بود همش فکر  ایخدا اون لحظه که رو يوا... اندازه من مقصر بود
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با باال  کنمیم یو سع کنمیانقدر تو اتاقم فکر م...نباشه اون شوهرشه و یآخه مثال هرچ... دهینشون م یواکنش

 رهیگیازم اجازه م میو منش شهیتموم م يکنم که ساعت کار دایپ ایبهبهود رو يبرا یراه هیکردن اتفاقات  نیپائ

رو حساس هم دوباره فرناد  ينجوریا... نباشم یبهتره چندوقت ادیبه نظرم م کنمیم رفک یهرچ... رفتن يبرا

که تو وجودش نسبت  یبه همبن خاطر اون حس دورامیو ام شهیدرمورد نبودنم کنجکاو م کمی ایهم رو کنمینم

 .ادیباعث شه به خودش ب دهیبه من واکنش نشون م

دور  ایمدت از رو هی خوامیم يخدا من چجور يوا. رمیم نگیو با آسانسور به سمت پارک شمیاتاقم خارج م از

 ...به بعد نیاما از ا... از احساس یخال يدارهاید نیتا حاال دلم خوش بود به هم... باشم

 ...آرسان.... آرسان-

هنوز گلوم ... کنهیهنوز تنم از هجوم حرفات درد م! فرناد اآلن نه يوا... امیبه خودم ب شهیفرناد باعث م يصدا

 ....اآلن نه! اآلن نه فرناد... بغض داره

 ...کنمیساعته دارم صدات م هیپسر؟  يریکجا م-

 .سمتش چرخمیرو پاشنه پا م یاز هر حس یخال ینگاه با

 ...بگو-

 ...شهینگاه سردم شوکه م دنید از

 !آرسان-

 !بله فرناد:کشمیلحن خودش اسمشو م با

 ...صبح يمن از حرفا... من نیبب-

که کمتر از  یاز کس... قمهیرف نیاز بهتر یمعذرتخواه دنیشن خوامیکه م يزیچ نیآخر... رمیگیجلوش م دستمو

مجبورم چون فعال براش برنامه ها  یناراحتش کنم ول نیاز ا شتریب خوامینم.... که فیفقط ح.برادر نبود برام

 ....دارم

 ...از نظر من تموم شدست گهیموضوع د نیا... فرناد یبگ يزیچ ستیالزم ن-

 ...نارا گهیتو د یعنی: شهیم خوشحال

 ...پس حرفشو نزن! موضوع تموم شده نیا... گفتم که: کنمیو قطع محرفش باز

کار  هیمدت واسه  هی يمن فردا ظهر دارم برا: کنمیرو هم رها م ریت نیشه که آخر ضیعر خوادیم لبخندش

 ...شرکت باشه يگفتم که حواست به کارا... سفر رمیم یشخص
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 یعنـــی: کنهیبرم که صداش متوقفم م نیتا به سمت ماش چرخمیگرد شده از تعجبش م يتوجه به چشما یب

 ؟يبر يخوایم یچ ياصال برا... آخه يبر يخوایکجا م ؟یچــــ

 ...دارم یگفتم که کار شخص-

 ؟یچ ایرو ؟یپس من چ ؟يا یچه کار شخص: زنهیم پوزخند

 يمجبور باشم درمورد کارا کنمیفکر نم: نهیخشم رو تو نگام بب کنمیم یو سع گردمیبه سمتش برم دوباره

هرچند که ! کنه جادیا یتو تفاوت ينبودن من برا ایبودن  کنمیدر ضمن فکر نم... بدم حیهم برات توض میشخص

حرف  نیواقعا گفتن ا. کنمیمکث م یکم(هم ایدر مورد رو.... یداشته باش يشترینبودنم باعث شه آرامش ب دیشا

در ) مجبورم بگم یول. کنندست وونهیبرام د گهید یکیبه دست  ایواقعا سپردن رو... ادهیبرام ز نکاریا سکیو ر

 دیاصال شا... ماهرتر و حاذق تر از من یکیبه ... يبسپر گهیدکتر د هیادامه درمانشو به  یتونیمورد اون هم م

 !نیبرس يبودهم به به! زودتر ياونطور

با ! يزاریاما از جذام ب... یزنیزخم م زنم،یتو دلم پوزخند م. بوده نیهام براش سنگ هیکنا... رهیتو هم م چهرش

که باألخره  شهیم یطوالن کمیسکوتش ... شمیو سوار م رمیم نیتموم شدن حرفام به سرعت به سمت ماش

اصال از دست من  ؟یفرار کن يخوایم یتا ک نمیبب خوامیم! باشه فرار کن... یکنیفرار م يتو دار: ادیصداش درم

 ؟يبر يخوایتا کجا م ؟یتونیاز خودتم م یفرار کن

تو  کنم؟یمن؟ من فرار م: انگار آماده حمله کردنم.شمیم ادهیپ نیاز ماش زیخ میکه به حالت ن شمیم یعصب انقدر

طرف و  هیمن سخت و عذاب آور بود؟ درد از دست دادنش از  يچقدر برا کایمرگ را یفهمیم ؟یفهمیاصال م

رو  زیهمه چ... نزدم یاما حرف! کرد نمداغو گهیطرف د هیاز  دوننیمنو هم تو مرگش مقصر م گرانید نکهیدرد ا

منم  دیبفهم دیخوایچرا نم! د المصب... شهینم نیاز ا شتریب گهیاما د... ومدیصدام هم درن یتو خودم و حت ختمیر

فرناد تو  يکه صدا رمیم یبا چنان سرعت گهید نباریا....از! ایحال رو نیاز ا... از نبودش کشمیمنم زجر م... آدمم

 ...شهیگم م وحشتناکم کافیت يصدا

رو هم  میگوش یحت. شمیو دوباره از خونه خارج م دارمیچمدون لباس برم هیمحض ورود به آپارتمان خودم  به

 نیهم... رسونمیو خودمو به فرودگاه م رمیگیآژانس م هی! کنمیمن دارم فرار م! حق با فرناده... کنمیخاموش م

با وجود غد بودن ... با وجود مرد بودنم! پرواز رو از دست بدم دینبا. آوردم ریگ یرو هم به سخت شیک طیبل

تر از تحمل شونه  نیسنگ یلیخ کنهیکه داره قامتمو خم م يبار نیا... ارمیدارم کم م گهید نباریاما ا میشگیهم
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اآلن  کردمیاگه اون روز من اون اشتباه رو نم. کنمکه با خودم اون اتفاق رو مرور ن ستین یشب! منه يها

 بود؟ یچه شکل مونیزندگ

**** 

 فرناد

... میشونیرو پ کوبمیبا کف دست محکم م! بهم فرصت حرف زدن هم نداد یحت... گذاشت رو گاز و رفت پاشو

کنار  يا گهیپزشک د چیکنم؟ اون با ه کاریچ ایبا رو دیمن بدون آرسان با! کلمه گند زدم یواقع يبه معنا نباریا

ما مونده  ۀهم يکه برا يا یتنها دلخوش کایبعد از را... دوباره از دستش بدم ترسمیم! زهیریدوباره بهم م... ادینم

 نگیصامت تو پارک قهیچند دق دونمینم...نبودشو تصور کنم تونمینم یحت! خدا يوا... اون اگه نباشه... استیرو

به  هویاما ... غرور مردونشو شکستم يکه امروز بدجور یآرسان... کنمیکر مرفتن آرسان ف ریو به مس سادمیوا

 نکهیچرا با ا دونمینم... سه بار... دوبار... کباری! خاموشه... شیبه گوش زنمیبره؟ زنگ م خوادیم فتگ! امیخودم م

 شتریدلشورم ب... رمیگیبازم شمارشو م  شنوم،یرو م) باشدیدستگاه مشترك موردنظر خاموش م( یصوت غامیهربار پ

 رییبه سمت خونش تغ نویماش ریمس... بره خوادیکجا م دمیپرسیکنه و بره؟ کاش م تینکنه واقعا خر! شهیم

ساعته رو  مین ریمس يا قهیکه ده دق رمیم عیانقدر سر! دهیجواب نم.زنمیبه شماره خونش زنگ م نباریا.دمیم

و به  زنمیرو م شناسهیکه منو م شییروبه رو هیباألخره زنگ همسا. دهیجواب نم زنمیزنگ م یهرچ... رمیم

پس ! ستیخونه ن دمیشا... جواب بده خوادینم! نه... زنمیو زنگ م سمیمیپشت در آپارتمان وا... رمیسرعت باال م

ه اگ ينجوریا... دونستمیبابا کاش حداقل رمز ورود خونشو م يسرعت رفته باشه؟ ا نیبه ا شهیکجاست؟ مگه م

بتونم  دیاگه خونه باشه شا نکهیشم و برم که بازم فکر ا الشیخیب خوامیم! هم فعاله  ریخونه نباشه که دزدگ

 ؟يداداش خونه ا! آرسان:زنمیدوباره زنگ خونه رو م... برم ذارهیمتقاعدش کنم نم

 ...ستین يخبر! نه

 ...نداشتم که نویا بابا باور کن من قصد... میباز کن بذار حرف بزن یآرسان جان اگه هست-

 .زنمیو چندضربه به در م کنمیقطع م حرفمو

 !آرسان-

 گهید... واقعا رفته دیخب شا! رمیو بعد م کنمیپا اون پا م نیا یکم... جواب بده خوادیآقا اگه باشه هم نم! رینخ

 یبا آشفتگ... معطل شم نجایاز اونه که بخوام بازم ا شتریب ایرو يبرا مینگران. صبر کنم تونمینم نیاز ا شتریب

 !رونمیمو به سمت خونه  ندازمینگاهو به خونه آرسان م نیآخر
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 ها نهیآ يمحفل عزا در

 رنگ دهیپر ياجتماع سوگوار تجــربه ها و

 غروب بارور شده از دانش سکوت نیا و

 نسانیا رودیکه م یبه آنکس شودیم چگونه

 ! سرگردان! نیسنگ! صبور

 داد؟ ستیا فرمان

 !که گذشت یمدت نیدرست مثل تمام ا... زنهیخونه بدجور تو ذوقم م يسکوت و سرد شمیخونه که م وارد

 !معصومه... معصومه-

 !دمیدر جوابش فقط سر تکون م. کنهیو سالم م رسونهیبه سرعت خودشو بهم م معصومه

 کجاست؟ ایرو-

رنگش  ينجوریر که معصومه اهربا... برام سخت تر شده دنینفس کش کنمیاحساس م... کنهیمن من م یکم

 !بوده نطوریمدت که ا نیحداقل تو ا... خبر بد در انتظارمه هی یعنیگفتن نداره  يبرا یو حرف پرهیم

 افتاده؟ یاتفاق ایرو يبرا-

 ...فقط... فتادهین ینه آقا اتفاق: دهیکه با شتاب جواب م رمیجواب معصومه به سمت پله ها م الیخ یسوالم ب نیباا

 ؟یفقط چ: شمیم کالفه

 ...شدن بیعج کمیآقا خانوم -

 ؟یچ یعنیشده؟ بیعج-

عصرونه صداشون  يعصر رفتم برا نیهم يبرا... رونیب انیاز اتاق ب دمیاصال ند نیخب از ظهر که شما رفت-

بودن نه  ینه عصبان نباریمثل اونموقع ه تو خودشون بودن اما ا! شده بودن يجوری... خب... دمیکنم که د

 ...از حد آروم بودن شیفقط ب ...نیغمگ

 به؟یآرومه عج نکهیا... شده یفکر کردم چ یگفت يجوری! بابا يا: کشمیم قینفس عم هی

 یاصال واکنش یعنی... زننیهم حرف نم چکسیتازه با ه! ترسناکه یعنی... بهیعج کمینه آقا آخه آرامششون -

 ...دنینشون نم

 ادشی يزیهم که چ ایتازه رو... وقته از اون روزا گذشته یلیخ... نه بابا! نکنه... نگران شدم کمیحرفش  نیا با

 ...باشه کایپس اصال امکان نداره که موضوع مربوط به را... ستین
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 ییکه مدتهاست من توش جا یهمون اتاق... رسونمیو به سرعت خودمو به اتاقمون م شمیافکارم م الیخیب

... کنهیمحض اتاق متعجبم م یکیتار شمیوارد اتاق که م... الیخیب! اووف... یزمان هیکه  یقهمون اتا... ندارم

 تو اتاقه؟ ایمگه معصومه نگفت رو

 ا؟یرو-

... از در باز بالکن معلومه که اونجاست یول نمشیب ینم. کنمیچراغ رو روشن م نحالیبا ا یول شنومینم یجواب

 يخودش نشسسته و مثل همون روزا پتو یچوب یرو همون صندل.شمیو و ارد بالکن م ذارمیتخت م يرو فمویک

معصومه راست ... نمیشیم شیکنار یصندل يو رو رمیحرف م یب! شونه هاش انداخته ينازکشو رو یمسافرت

ب و ترس رو بازتا ینگران نیصدام ا کنمیم یسع... واقعا ترسناکه اهویآرامشش بعد از اونهمه ه نیا گه،یم

 ؟یبگ دیبه آقاتون خسته نباش يخواینم... زمیعز! ایرو:نده

 گفته که اآلن بخواد بگه؟ دیدختر لجباز به من خسته نباش نیا یمدت ک نیآخه تو ا! ییجا یتوقع ب چه

 ؟یخوب... یخانـوم-

... يا کارهیبگه تو چ... بگه به تو چه! هرچند تلخ اما جواب بده... بده یجواب هیکه  کنمیتو دلم خدا خدا م همش

 چیجسم ه نیشده که انگار اصال تو ا رهیروبه رو خ هی يجوری... ستمیانگار من ن... واقعا سکوت کرده ایرو! اما نه

 یاومده؟ ب ادشی يزیبه اون سکوت عذاب آور؟ نکنه چ رگشتهنکنه دوباره ب. ترسمیواقعا م نباریا... ستین یروح

هنوز ! یلعنت... رمیگیو دوباره شماره آرسانو م شمیو چند قدم ازش دور م شمیبلند م یصندل يحرف از رو

رفته عصر با اون بنده خدا  ادتیچرا؟  یگیآراسان بره؟ چرا؟ فرناد تازه م دیبا طیشرا نیآخه چرا تو ا... خاموشه

از رفتن آرسان با خبر شده؟دوباره شماره  اینکنه رو  اد،یسراغم م دیترس جد هی نباریا ؟يحرف زد يچجور

 ...رمیگیآرسانو م

 !یلعنت... یلعنت... یلعنت-

پاهاش  يجلو.ستیهم مهم ن ادیز ایسکوت عذاب آور رو نیکه صدام بلند شده اما در مقابل ا ستین حواسم

 نمیشیدوزانو م

 تو آخه؟ يشد یچ... یخانومـ! ایرو-

... رمیبا محمد تماس بگ دیبا. که دلمو خوش کنه کیعکس العمل کوچ هیاز  غیدر یتح... ستین یجواب بازم

 : شنومیرو م ایآروم رو يبه سمت اتاق برم که صدا خوامیم

 ...منم نیو ا-
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 ...سرد یدر آستانه فصل! تنها یزن

 !فهمم یو حرف لحظه ها رو م... دانمیراز فصل ها را م من

 ...دهنده در گور خفته ست نجات

 !به آرامش ستیآشارت.... رندهیخاك پد! خاك و

 

 "ایرو"

 امیدن... رنگ شدن یرنگ ها ب! حس ها مردن... شهینم یبگم ول يزیچ هیدوست دارم ... شنومیم صداشو

 نیا... ارهیسرما داره استخونام رو به درد م نیا! گرما مرده... که بتونم به شوق رنگاش بخندم یِاز اون اهتریس

 يکار شدیکاش م... کنهیحس م یرو ب میعصب يبه تمام سلولهام،  و نرونها چهیپیاعماق قلبم مکه از  ییسرما

... تونمیاما نم! آرسان یۀبه عذاب نبود پر از گال... پردرد فرناد يبه عذاب صدا... عذابها خاتمه بدم نیکنم که به ا

و من متنفر  شهیگم شدم خدا؟ صداش پر از عجز م یزندگ نیا يمن کجا... که شامل من شده یِچجور فلج نیا

 هیغرور نبود؟ مگه ابهتش کم از  ییمگه فرناد من خدا...رو شکونده یبتن وارید هیکه  ياز خود... از خودم شمیم

از دهنم خارج  یحرف چیه م؟یچه کرد! رو نداشت؟ پس کجا رفته اون غرور؟ من چه کردم؟ ما یمحکم بتن وارید

من دارم  نکهیا! خوبم منشعر که به زور از دهنم خارج شد بهش بفهمونه که  تیهمون چندب وارمدیاما ام شهینم

من، فقط همون خاك که  يهرچند که اآلن برا! داشتن يا گهید یهرچند که واژه ها معن... کنمیتالشمو م

 .آرامش دهنده باشه تونهیم

 :لرزهیصداش م... زنهیپام زانو م يو جلو گردهیدوباره برم شهیکه تموم م شعر

 !ـایرو-

من تو اون چشما، تو ... تونمیاما نم! بشم به چشماش رهیخ شدیکاش م...لرزش صدا برام نیا زهیچقدر عز خدا

حسرت  زمیه شهینظر م هیعمق اون نگاه آشنا با ... ندارمش گهیکه د نمیب یرو م يزینقص چ یاون صورت ب

 يشبا ادتهیفروغ؟  يو عشق شعرا ممن بود ادتهیفرناد؟  ادتهی.. .نه ای دهیفهم دونمینم! من انیپا یب يها

  ،یشگیهم ۀپر عشقمون و اون جمل يصبحا ادتهی! عاشقانه يها تیو تک ب مونییدوتا

 شعر من يگاهواره ها يبه رو(

 !کن نگاه

 ! )شودیو آفتاب م یدمیم تو
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 ؟يتو اآلن فــروغ خوند ایرو-

من ... دوباره بشکنمش خوامینم... ستمیمن هنوز آماده ن... هست ادمیکاش ندونه که ...کاش نفهمه! دیفهم ایخدا

تباه  یخوشبخت نیا ییجورایانگار ... رو درست کنم زیبتونم همه چ دیمن با! اول خودمو جمع و جور کنم دیبا

 ادیکنم به  يبذار عزادار... ودم تنها باشمبذار با خ وچندروز ر نیهم ایخدا... اآلن نه یول! ونمیشده روبه فرناد مد

 ...شدن ایرو يبرا جنگمیبعد م! پرپر شدم يآرزوها

**** 

آرامش و  نیا نکهیبا ا... بخوابم تونمینم یول! ساعت چنده دونمینم... و زل زدم به سقف دمیتخت خواب يرو

نبود  ادمیکاش ... نبود ادمیکاش ... رمیغربت و فاصله دلگ نیرو دوست دارم اما به همون اندازه هم از ا ییتنها

آرامشو  يجوریکاش بشه ... کاش بشه بخوابم! که خودم از خودم محرومش کردم رمیرو نگ يزیچ ۀتا االن بهون

! لرزمینم... لحظه ها سرده نیا... تخت سرده نیا! من سردمه یول... اتاق گرمه... خونه گرمه! سردمه...کنم دایپ

رو که  يانجماد کنمیحس م! سرما رو که عضالتمو منقبض کرده نیا کنمیحس م یول !خورهیدندونام بهم نم

دلتنگ اون فک خوش حالت و ... مغرور و مهربون شهیدلتنگ اون نگاه هم! دلتنگم... تهقلبم رو از تپش انداخ

 ...یمیگرم و صم يدلتنگ اون نفس ها... محکم

 ام دهیکن که غم درون د نگاه

 شودیقطره قطره آب م چگونه

اون نگاه مهربون رو  کنمیحس م! کنهیدر اتاق حواسمو پرت م يتو تخت جابه جا بشم که صدا خوامیم دوباره

اون  کشمیو نفس م... اون فک خوش حالت رو که عادتم بود لمسش کنمیمجسم م! که حاال غرورش شکسته

 ....ودشیخراب م میتمام هست! نگاه کن...رو نیگرم و غمگ ينفس ها

 

 "فرناد"

 ادشی يزیچ یعنی! اون شعر! اون سکوت محض... دوباره تمام ترس هام برگشته دمیرو د ایسرشب که رو از

 ادشیاگه  یول! ادیب ادشیامکان نداره  یرونیمحرك ب چیبدون ه گفتیآرسان که م... يآخه چجور یاومده؟ ول

انگار امشب حجم ... نگرانم گهید ياز شبا شتریامشب ب یچرا ول دونمیاون شعرو خوند؟ نم يپس چجور مدهین

اون حرفش  ادیچرا امشب  دونمینم... رو تنها گذاشتم ایرو نکهیناراحتم از ا... تر شده نیقلبم سنگ يغم هم رو

تنها بمونم منو تو  ییاگه با تنها کنمیحس م یگاه... فرناد ترسمیم ییاز تنها-( افتادم،  گفتیم شهیکه هم
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امشب از  کنمیحس م... تنها گذاشتم ییبا تنها امویرو نکهیناراحتم از ا واقعاو امشب من ) کنهیتاروپودش خفه م

 ...شهیخفه م ییاون شباس که اگه نباشم تو سکوت تنها

  ستم،یا یپشت در اتاق م... رمیم ایو به سمت اتاق رو امیم رونیروزا به من تعلق گرفته ب نیکه ا یاز اتاق آشفته

با لمس  یحت لیرفته اوا ادتی ؟يا بهیغر هی ایرو يرفته تو برا ادتی! فرناد احمق... شدن ندارمجرأت وارد  یول

 یبدخوابش کن يخوایچندمنه؟ نکنه م یکه بگ اقشتو ات ينصفه شب بر يخوایحاال م د؟یترسیدستاشم ازت م

! نه یول... که به همون دخمه خودم برگردم رمیگیافکار دوباره از اتاق فاصله م نیبا ا ره؟یتا دل خودت آروم بگ

به خودم اجازه فکر کردن  گهیاگه دوباره از دستش بدم؟ د ؟یاگه بترسه چ... نبود یشب چیمثل ه ایامشب رو

که حق  دهینور کمرنگ شبخواب نشون م... شمیو وارد اتاق م کنمیممکن باز م يصدا نیدر رو با کمتر... دمینم

 یعکس العمل نکهیبا ا! من يایبه رو کنهیداره با تمام قوا حمله م ییاون شباس که تنهاامشب از ... با من بوده

 تونمیهم م نجایاز هم... که اشتباه نکردم کنهیبهم ثابت م ارشیکامال هش يبرق چشما یول دهینشون نم

حضورم  يبرا دیبا کنمیحس م! هست شیزیچ هی ایامشب رو! بدم صیمردمک وحشت زده چشماشو تشخ

بالشت از  هی... رمیبه سمت کاناپه م يا یبا آرامش نسب نمیب یم شویتوجه یو ب یالیخیب یوقت یبدم ول حیتوض

ممکنه  گهیم... خطرناکه گهیآرسان م یبخوابم ول شدوست دارم کنار... کاناپه يرو ذارمیو م دارمیرو تخت برم

که بعد اونهمه  يزیچ نیو مطمئنم آخر... مراه شهاحساسش نسبت به من با ترس و انزجار ه ایحالش بدتر شه 

نفساشم داغم  يصدا یروزا حت نیمدت،  انقدر ازش دور بودم که ا نیتو ا! از خودمه اینفرت رو  خوام،یاتفاق م

 نیا... عطر تنش الیغرق نشم تو خ ای! خوشبو و معطرش يکه فکر نکنم به نفس ها جنگمیم دمبا خو... کنهیم

  م،یاتاق داشت نیکه تو هم یبا فکر به لحظات دینبا! حروم ترن یان که اآلن از هر حروم یمن حالل يبرا زایچ

 يایهم مثل همون رو ایرو نیا ستمیمطمئن ن گهیچون د! خطرناك باشه تونهیم نیا... از دست بدم اریاخت

 رهیناپه و از گوشه چشم خرو کا کشمیدراز م! همراه با خشونت من باشه يو چموش،  عاشقِ عاشقانه ها یوحش

 !منو يروزا نیحال خراب ا دیفهمیکاش نقدر خوب بود که م... کاش خوب بود! بازش يچشما هی شمیم

 !کن نگاه

 . شودیام خراب م یهست تمام

 

 "ایرو"
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دوست دارم پوزخند ! رو کاناپه دیخواب یتفاوت یاومد اما با ب... اتاق نیمثل تموم اون شب ها اومد تو هم! اومد

 دیاما نشن... اومد! نگاه منتظرمو دیاما ند... اومد! جک سال نیقهقهه بزنم به ا دیاصال چرا پوزخند؟ با...بزنم

من باشم و فرناد کنارم نباشه؟ من باشم و ! دار بود دهفکر کردن بهش هم خن یحت يروز هی... قرارمو یب ينفسا

با ما؟ نبودت چه  يتو چه کرد! کایرا يبخوابه رو کاناپه؟ وا... توجه یب... اقیاشت یب. ..عطش یاون بگذره ازم؟ ب

 !نیداغونمو بعد رفتنت بب یزندگ... کایرا نیکرد با ما؟بب

 !کن نگاه

 ....شودیام خراب م یهست تمام

 يخدا... تخت هنوز سرده و من از اون سردتر نیاما ا! ستیلحظه ها سرد ن گهیکه فرناد تو اتاق هست،  د حاال

 هیسرما چ نیهاشو؟ا يقرار یخدا کجا جا گذاشته ب! توجه گذشتم یتنش و من ب يداشت گرما ییچه جادو! من

 رو پر از درد کرده؟ نمیتفاوتش تو رگهام نشسته و س یکه از نگاه ب

 يزیانقدر که لرزشام چ  لرزونه،یبدنمو مو هجوم خاطرات تمام   کنه،یهمهمه صداها تو ذهنم غوغا م دوباره

  کنه،یمنجمد م يبد يو بدنمو سرما شهیتشنج م هیشب

که فرناد اسمشو گذاشت  یعمارت! عمارت قشنگ من... شمیکه رو لبام نشسته وارد عمارت م یپهن ةبا خند(

 نیو هم دمید نگیآرسان رو هم تو پارک ینیالمبورگ کردمیپارك م نویداشتم ماش یوقت!  "بهشت يایرو"

هم  کایرا یعنی نجاستیا آرسان نیماش یبا آرسان باشه و وقت کایکرد، آخه امروز قرار بود را ضتریلبخندمو عر

 نیتا معصومه جابه جاشون کنه و خودم مثل ا ذارمیم يهمون در ورود يرو جلو دیخر يبسته ها... خونست

موهامو به  ندتمیفرناد بب نکهیقبل از ا خوامیآخه م. شمیم نییطبقه پا يها یبهداشت سیوارد سرو عیجاسوسا سر

 یو لبخند بدجنس کنمیبه خودم نگاه م نهیتو آ... حالت بدم ومرتب کنم  یصبح شگریحالت مثل همون آرا

 یو موهامو فندق شگاهیرفتم آرا یواشکیمن امروز  یبود ول میمخمل یِمشک يفرناد عاشق موها نکهیبا ا... زنمیم

 رورمجسمه غ نیآخه ا... ارهیدرن يبداخالق باز دورامیفقط ام! ادیاگه بخواد بگه بهم نم ينامرد شییخدا... کردم

 نیهم ياصال موهامم برا... ارمیکم نم یچیتو ه! منم که آخر بچه پررو... با من کل کل کنه دیبا يسر هرکار

 نیخب آقا فرناد ا... کنهیلمو مکرد که اگه به موهام دست بزنم ک دمیتهد شیآخه چندشب پ... رفتم رنگ کردم

 ؟یکنیم يچجور نمیکلمو بکّن بب ایحاال ب... من دیجد يموها نیتو و ا

و رو دستم  ارمیمانتوم رو هم در م رمیو همونطور که از پله ها باال م شمیخارج م سیهمون نگاه براق از سرو با

  رم،یو به سمت اتاق خودمون م دمیموهامو پوش م ریبا دست ز... تنمه یتاپ بژ پشت گردن هی رشیز. رمیگیم
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 یاول ب میطبق عادت فوضول. به سمت اتاق کار فرناد برم شهیباعث م ادیکه م یجروبحث يوسط راه صدا یول

 يگاه خشم شبا یگاه و ب نیمن عادت شده ا يبرا... چه خبره نمیتا بب کنمیدر نگاه م ياز ال کمیسروصدا 

چنان ... رهیرو بگ یخشمش کس شیرو که آت ياون روز ارهیخدا ن یخوبه ها، ول یلیخ فرناد... یدونیم! فرناد

 دنیکه با د کنمیتو اتاقو نگاه م یواشکی... ندازهینسلشو به غلط کردن م تواسه طرف که تا هف کنهیم یقاط

 آرسانو گرفته؟ قهیفرناد چرا ... خورهیکه روبه رومه ابروهام توهم گره م يزیچ

 یچ یفهمیتو اصال م دم؟یکه ند یچ یعنی ؟يبود يآخه تو کدوم گور... حرف نیا یچ یعنید المصب -فرناد

 ؟یگیم

 ...که بغض داره فهممیم! داغونه یلیخ افشیق... کنهیاز خودش دفاع نم آرسان

 ! شد یچ دمیبخدا اصال نفهم... داداش باور کن من -آرسان

 .سهیدرجا از تپش وا قلبم شهیوحشتناك فرناد باعث م ادیفر يصدا

مگه دست تو امـــــانت ... کجاست؟ مگه با تـو نبود کایآرسان را... حرف ــنیا یچـ یعنی! ید لعنت -فرناد

 به من؟ یگیم یچ ياومد کا؟ینبود؟ پس کـو را

خدا ... خونه؟ مگه با آرسان نبود مدهین کایمگه را کا؟یرا. فرنادم يحرفا خیمن فقط م یافتاده ول هیبه گر آرسان

فرناد بلد ! کجاست کایبپرسم را دیبا... بپرسم ازشون دیبا... برم جلو دیتکون بخورم؟ من با تونمیمن چرا نم

خونه نباشه؟ حتما آرسان  کایرا شهیمگه م! گهیمن م هآرسان ب... بپرسم دیمن با... درست از آرسان بپرسه ستین

 !نیرو زم زنمیپشت در زانو م... همه بدنم ناتوان شده... لرزهیزانوهام م کنمیس مح... گرفته شیدوباره شوخ

من همون موقع به مهران خبر  نیبب... شد یچ دمیعمل کرد که اصال نفهم عیفرناد به قرآن انقدر سر -آرسان

 ...کنهیم دایرو پ کایباور کن شب نشده را! کنهیم يریگیپ عیگفت سر... دادم

 !حرف بزنه تونستیاز بغض نم گهید

لحظه نباشه  هی کایرا... صبر کنم تونمیتا شب م يکنم؟ تو فکر کرد یمن تا شب چه غلط یتا شب؟ لعنت -فرناد

 يتا شب صبر کنم؟ اصال من چجور یگیاونوقت تو م... همه وجود منه... منه یزندگ ۀهم کایرا... رمیمیمن م

 ...بگـ ایبه رو دیبا

از  یمیکه فقط ن یمن... نگاه شوکه ش رو من ثابت مونده... کنمیسرمو بلند م یبا سخت شهیکه قطع م حرفش

من اآلن  ؟یاگه نباشه؟ پس من چ رهیم یوجودشه؟ م شه؟یگفت؟ گفت زندگ یفرناد چ. بدنم از پشت در معلومه

 بگم؟ دیبا یچ
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 !ـایرو: امیفرناد به خودم م ةدیترس يصدا با

. کنمیپرواز م کایو به سمت اتاق را شمیبه سرعت از جام بلند م... امیکه به خودم ب هیکلمه کاف هی نیهم انگار

 )رهیفروم یحس تو آغوش یو بدنم ب شهیم دهیهنوز در اتاق رو کامل باز نکردم که بازوهام از پشت کش

 

 "فرناد"

به  يچطور نیبب... دشرو خو ندازهیسردشه؟ پس چرا پتو نم یعنی! لرزهیداره م کنمینگاهم بهشه که حس م هنوز

بار  هیهرچند روز  نکهیچه برسه به ا گهیشده،  د فینح یکه به اندازه کاف شینجوریهم! توجه شده یخودش ب

مردمک  نباریاما ا! هنوزم چشماش بازه.سمیمیو کنارش وا شمیاز جام بلند م! ارهیهم سرخودش م دیجد يبال هی

اندامش  يرو ینگاهم که با سرکش! اما متداوم فیلرز خف هی... لرزهیم بیشدن و بدنش هم عج يهاش فرار

 کاراس؟ نیاآلن وقت ا... زنمیبه خودم تشر م خورهیچرخ م

 !ایرو-

 يایاون رو! توهم بوده هیگذشته من فقط  یزندگ کنمیفکر م یواقعا گاه! بازم بدون عکس العمل... دهینم یجواب

! طنتیاون نگاه پر از ش يبرا! تنگ شده یمشک ياون چشما يراچقدر دلم ب! کایو را... الیخیاون آرسان ب... شاد

مارو نابود  ۀهم یآدم متأهل زندگ هیبه  وعهعشق ممن هیتونست بخاطر  یاون عوض يآخه چجور! اووف... يبرا

که  فیح! چقدر دوس دارم بغلش کنم.ایبه رو رهیاون کارو کنه؟ دوباره حواسم م کایتونست با را يچجور... کنه

 ...شهینم

 ؟یخوب زمیجان عز ایرو-

بهم نشون بده که از  خوادیم ينجوریا دیاصال شا... عکس العملو به دل من بذاره هیداغ  خوادیم نیانگار ا! رینخ

 .نکنه یرو حفظ کنم تا دوباره قاط یتفاوت یهمون ب دیفعال با! نه... ستین یبودنم در کنارش راض

 .شتمیپ نجایمن ا! بخواب... باشه گلم-

بوسه  نیباهم کنمیحس م! بوسمیرو م شیشونیمکث پ ینلرزه و با کم گهیروش تا د کشمیپتو رو م شمیم الدو

شده به  ازیذره ذره بدنم پر از خواستن و ن نکهیباا... چقدر متاجشم دونستیکاش م... رهیگیم شیتمام تنم آت

 یواکنش یو ب ایباز رو يچشما از رهیگیدلم م... رمیعقب و به سمت همون کاناپه م کشمیخودمو م یسخت

که  یقشنگ يفکر نکنم به اون شبا کنمیم یو سع بندمیچشامو م... رو داره شیتوجه یحکم ب يکه برا بشیعج

 یهنوز عصب...ستیوقته مال من ن یلیآغوشش که خ يفکر نکنم به گرما کنمیم یسع... میاتاق داشت نیتو هم
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که با حس لمس گونم به خودم  شهیوقته داره سرکوب م یلیکه خ يازیداشته باشم و ن تونمیکه نم يزیام از چ

چشم  ترسمیباوره که م رقابلیموضوع انقدر برام غ نیا ییجورای... باشه ایکار رو نیباور کنم که ا تونمینم... امیم

 استیرو نیا یعنی... ذارهیانکار واسم نم يبرا ییجا ياما شوك بعد. خواب بوده هیفقط  نیباز کنم و بفهمم که ا

 تو آغوش من؟ دهیخز ينجوریکه ا

اومده رو همون کاناپه و خودشو تو بغلم جمع کرده و چشماشو ! استیآره رو. کنمیبه سرعت باز م چشمامو

و به خودم فشارش  کنمیناخودآگاه دستامو دور کمرش حلقه م... پناه شده یچقدر چهرش مظلوم و ب... بسته

نسبت  یوقت! دارم ازیچقدر بهش ن اخد يوا... لرزونهیکه تمام وجودمو م گذرهیاز قلبم م يقو انیجر هی... دمیم

... شهیراحتتر م کمی المیخ کنهیتو بغلم جا م شتریو فقط خودشو ب دهینشون نم یعکس العمل چیه نکارمیبه ا

 میگردنش و با ن ریز ذارمیدستمو م... گردهیبرم شیداره کم کم به خود واقع ایرو دیشا... حق با آرسان باشه دیشا

نگام  خوادیاحتماال نم یول دارهیب دونمیم! کنهیچشماشو باز نم... رمیگیدستام م يرورو،   ایشدن خودم رو زیخ

سواال نداشته  نیا يبرا یپرسوال من روبه رو شه و خودشم جواب يقراره با چشما دونهیم دیچـــرا؟ شا... کنه

 یکم دنیخواب يمکثم برا نکهیبه محض ا... خوابونمیتخت م يرو رو ایو رو شمیاز رو کاناپه بلند م... باشه

! من يسرتق کوچولو... نهیشیرو لبام م یلبخند کمرنگ... کنهینگام م یو سوال کنهیچشماشو باز م شهیم یطوالن

 .شناسمیرو خوب م ازیپرن يچشما نیمن ا یول... یو حرف نزن يریروزه سکوت بگ دیشا

شک  دینبا ایرو شیپ قهیبا کاره چنددق یهنوز شک دارم ول... کشمیو کنارش دراز ماون سمت تخت  رمیم خودم

و مثل بچه گربه خودشو تو  بندهیدوباره چشماشو م.تو آغوشم کشمشیجلو و آروم و نرم م برمیدستامو م. کنم

باور کنم تو هم مثل من امشب  یعنی... کامال ناخودآگاهه نشونمیکه رو موهاش م يبوسه ا. کنهیبغلم جابه جا م

که بعد از مدتها به آغوش من  يتو بود نیباور کنم امشب ا یعنی ؟یداشت ازین دنیخواب يبرا یهم آغوش نیبه ا

که  ایرو قیمنظم و عم ينفس ها دنیو من هم بعد از شن شهیپررنگ تر م یفکر لبخندم کم نیبا ا ؟يپناه آورد

 .رمیب منشون از خواب آرومش داره،  به خوا

**** 

 "ایرو"

 یدارم ول یخوب یلیحس خ هی... بخوابم شتریکه همش بخوام ب شهیباعث م دهیچیپ مینیکه تو ب یخوب يبو

جلوتر و  برمیسرمو م... کنهینم تمیگرما اذ نیا نحالیبا ا یاز حد گرمه ول ادیخوابم هم ز يتازه جا! چرا دونمینم

 ه؟یچ يپس بو... ستیگل و بوته هم ن يبو... ستین نایو ا يعطر و اسپر يبو! خاصه يبو هی... کشمیبو م
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کامل باز و  نباریچشام ا... رافتادمیگ ییجا هیتو  ییجورایکه  نهیا فهممیکه م يزیتنها چ کنمیچشامو که باز م

دور  ادیهرچند که حصار اون دستا اجازه ز... عقب کشمیم کمیخودمو ! ام یکیمن تو بغل ... شهیم اریمغزم هش

اون بو،   یعنیگردنش؟ ... اآلن سر من تو گردنش بوده نیتا هم نکهیو مثل ا! نکه فرنادهیا... دهیشدن رو بهم نم

 یول... یول! بدن فرناد بود يآره بو... کنمیجلو و گردنشو بو م برمیبدن فرناد بود؟ ناخودآگاه دوباره سرمو م يبو

چشام  ياز جلو لمیف هیز مثل یخودمو بکشم عقب که همه چ امخویم... کنمیم یقاط هوی نم؟یمن چرا تو بغل ا

به  شمیم رهیو خ خوابمیسرجام م حالیدوباره ب... شهیو تمام عضالتم به سرعت منبسط و منقبض م شهیرد م

همون بهتر که خوابه .. خب یول ده؟یامروز چرا انقدر خواب یراست... برهیکه هنوز تو خواب به سر م يفرناد... فرناد

حداقل عمق  ينجوریا... نهیبترسم بغض رو تو چشمام بب نکهیا یکنم ب نگاش تونمیم! نگاش کنم تونمیو من م

مرتب و  يرو ابروها... شیدرشت مشک يرو چشما... رو صورتش چرخهینگام م! خونهیدردو از نگام نم

که  يواسه خنده ا... لبا نیچقدر دلم تنگه واسه ا !خدا يوا... يخوش حالت و رو لبها ینیرو ب... شیهشت

 ...که ییواسه بوسه ها... لبا نیاز ا دمیوقته نشن یلیکه خ ییواسه عاشقانه ها... لبا نیرو ا نهیبش دمیمدتهاست ند

 !گهیتموم شدن د-

 داره؟یب... بهش شمیم رهیو خ رمیگیتعجب سرمو باال م با

 لروزند؟یگوشه لبش نشسته،  کجاست اون قهقهه ها که دلمو م یکمرنگ لبخند

! چرا با نگات گهید! مال خودته. یکنیبا حسرت نگاشون م نجوریکه ا ستیممنوعه ن زمیخب عز گمیم-

 شون؟یخوریم

 ؟یعمرش چ ؟یچ شیزندگ ؟یچ کایپس را کشه؟یعذاب نم گهید یعنیحالش خوبه؟  یعنی کنه؟یم یشوخ داره

 هیتو پرش که با  زنهیاش حکم مرگ نداره؟ پس چرا واسه من داره؟ انگار حرف نزدنم باز منبودش بر گهید

 نباریباز غصه دار شده و ا... فهممشیمن م یول! گهینم يزیچ... شهیاز اتاق خارج م زنهیکه به گونم م عیبوسه سر

 ادمیکه  شدیکاش م! نباشم ينجوریکه ا شدیکاش م. رمیتخت و به فکر فرو م يرو کشمیدراز م... منم لشیدل

در ... و من! جونش رفته! عمرش رفته... ستین گهید شیبره که همه زندگ ادمی شدیکاش م... بره اون روزا رو

کاش ! نبود يکاش فرناد... ستیهم مهم ن یلیخ دمیروزا فهم نیکه ا یتیموجود! رفته تمیموجود نایهمه ا يازا

صدا و  یب نجوریغمو و ا نیا دید یکاش فرناد نبود و نم... یزندگ نیا شهیبه ر زدمیم شهیراحت ت الینبود تا با خ

 ...ناگفته ش تیبخاطر مظلوم کشمیروزا عذاب م نیچدر ا! شکست ینم بانهیغر

 !کن نگاه
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 !شودیچگونه قطره قطره آب م... ام دهیغم درون د که

 !شودیدست افتاب م ریاس... سرکشم اهیس یۀسا چگونه

 !شودیام خراب م یستتمـام ه! کن نگاه

**** 

 )فلش بک( آرسان

 آرسان؟ يکرد ستگاهیمنو ا ای یهست يجون من تو اآلن جد-محمد

 ...ام يچشمش تا بفهمه چقدر جد يمشت بکوبم پا هی تیکم مونده از عصبان گهید

 باوره؟ رقابلیموضوع انقدر برات غ نیا يکجا! نمیاصال بب... گهیام د يجد یعنیام  يجد گمیم یوقت! بابا يا-

آرسان فرجاد،  ... فکرشم خنده داره! یدونیاصال م... تورو چه به کار کردن شییآخه بابا خدا! کجاش؟همه جاش-

از طرف خانواده وارد بازار کار  يپشتوانه ا چیحاال بخواد بره خودش تنها و بدون ه يو دد یمام زدردونهیعز

 ... شه

ذره اعتماد  هی نیتا هم ارهیدرم يماجرا مسخره باز نیانقدر سر هم نیحاال ا! محمد حرصم گرفته يخنده ها از

 ...به نفس نداشته منم نابود کنه بره

حاال ! مجبورم پسر... نداره یتبصره و قانون چیه یعنی ؟یچ یعنی دیبا یدونیم! دیمحمد،  مامان گفته با! بابا يا-

 ؟یکن يهمفکر کمی دنیخند يتو هم به جا شهیم

 .هنوز اثرات خنده تو صورتش هست یول شهیم يجد کمی

 ییوارد بازار کار شدن واسه تو ينجوریا یدونیم... کنم داداش من؟ تو هم دلت خوشه ها يا يآخه چه همفکر-

 ...عذاب یعنی ؟یچ یعنی يتر از خالل دندون بلند نکرد نیکه تو عمرت سنگ

 هم دارم؟ يا گهیکنم؟ مگه راه د کاریچ یگیم-

مادرجان کن تا  میببر تقد ریطال،  بگ سیسرو حایتوپ، ترج يکادو هیدسته گل خوشگل و  هیبرو ! خب آره-

 ...حرفا شه نیکار و ا الیخیو ب نییپا ادیب طونیبلکه از خرش

 .دمیتکون م يدیبا ناام سرمو

نبوده  یآدم چوقتیمامان من ه... نداره دهیفا یول... تا دلت بخواد! فکرنکردم؟چرا زایچ نیخودم به ا يفکر کرد-

و تصادف شکاره که اگه براش تو  یمهمون هیانقدر سر قض گهیتازه اآلن که د... گولش زد زایچ نیکه بشه با ا

 ...یفقط کار و استقالل مال! رهپا دا هیمرغش ... نداره دهیفا رمیهم خونه بگ لزیه یبِوِرل
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تانکر  هیبعدم  یمنکرات یتو پارت يشد نصفه شب تلپ 3تا  یرفت... گهیخب آخه اوشگول بنده خدا حق داره د-

نکرده اون  ییاگه خدا! چندمنه؟ خب آخه احمق یدور دور که بگ ابونایتو خ يراه افتاد يکوفت کرد يزهرمار

 ...يکه تو پخ پخ شده بود کردیتموم م يکه بهش زد ییبنده خدا

سمتمون و با عشوه بهم  ادیدانشگاه م ياز دخترا یکیجوابشو بدم که  خوامیم... کنهیم میدوباره داره عصب! نگاه

 نیا دیکن بتیغ گهیجلسه د هیاگه  میاستاد نامجو گفتن بهتون بگ روزیراستش د! فرجاد يآقا دیببخش: گهیم

 ...و دیشیدرسو خذف م

به  یچنگ! نه.کنمیسرتاپاشو برانداز م کمی.داره کلماتو انقدر بکشه يچه اصرار دونمینم.کنمینگاش م رهیخ فقط

کوچولو  هی ینیرنگ و ب يقهوه ا یِمعمول يچشما! هیمعمول کلشمیه  نِ،ییقدش که متوسط رو به پا... زنهیدل نم

 یگفتنش طوالن "و" نیفاصله ا یوقت! هیواسه چ هکه اونم معلوم ادهیز کمی ششیفقط آرا... کهیلبشم بار... پهن

 ندازمینگاه به محمد م هی... من شده و رفته تو هپروت رهیمحو نگاه خ نمیبیکه م کنمیبهش نگاه م یعصب شهیم

  کنم،یتک سرفه م هی... ندازهیباال م) به من چه( یبه معن يکه با خنده شونه ا

 ...خانومِ دیببخش-

که خودش  کنمیبود؟ اصال کدوم واحدا رو باهاش مشترك داشتم؟ هنوز دارم فکر م یاسمش چ نیا! بابا يا

  ده،یجواب م مهیسراس

 !مایس-

 کنهیم حیکه تصح کنمیو با پوزخند نگاش م یسوال

 ...یسروستان مایس-

 .میما عجله دار ستین یحرف گهیاگه د... یبله خانوم سروستان-

 .شهیم هول

 ...نه فقط خواستم بگم عالوه بر اون جلسه بعد-

 .کم و کاست بهم منتقل کردن یاستاد رو ب ياز صبح پونصد نفر حرفا... دونمیم! میامتحان دار-

با  خوامیتوجه بهش م یب! بودن مثل تو شیریگله دختر س هینتونستم بگم چهارصد و نود و نه نفرشون  گهید

 .شهیمحمد برم که دوباره صداش بلند م

! هم الزمش ندارم یلیخب خ... جزوه من کامله ن،یدار ازیامتحان به جزوه ن يبگم اگه برا خواستمیراستش م-

 ... خب ینعی
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 .حرفشو ادامه بده گهید ذارمینم

 !دوستم هست) کنمیبه محمد اشاره م( یول یمرس-

 !رو طرف يدیتو که پاش! بابا يا: شهیوز وز محمدم شروع م میشیکه ازش دور م کمی

 ...ازش مدیخوشم ن! نبود یمال: زنمیم يپوزخند

 ...یرفتیبود قربونشم م یرحمان ایپس البد اگه پر-

 !رو بهش بدم ییایشب رو هیقول  تونستمیم یول! نه خب-

 ...یستیخاك برسرت که تو آدم بشو ن یعنی-

 !کنم کاریبگو کارو چ... رو ول کن محمد نایحاال ا-

 ...هسـ يتو واقعا جد-

 !محمـد-

 ؟يانجام بد يخوایم کاریحاال چ... خب بابا باشه لیخ-

مامان خانومم که فرستادتم تو ... رمیراه دارم تا مدرکمو بگ یلیفعال خمنکه ! دونمیچه م: ندازمیهامو باال م شونه

راستش ... باباته که انقدر لوست کرده و به تو پروبال داده رهیتقص گهیم... بده یغدقن کرده بابا بهم پول... میتحر

به  ریکفگ نکهیقبل از ا عتریهرچه سر دیبا جهیپس درنت! سنیواهم  يمامان و بابا بخطر من تو رو خوامیمنم نم

 ...بخوره دنبال کار باشم گیته د

 ...هم یرکیز ریز یتونینم یعنی-

 !خودمو ثابت کنم خوامیم... بحث غروره نباریا یهزار راه هست ول... شهیشدنش م-

 یبتون نکهیپس بهتره فکر ا!  میما که فعال حدود سه چهار ترم تا گرفتن مدرکمون راه دار نیبب... خب! آهان-

 ...یکن رونیرو از سرت ب یکن دایکار متانسب با رشتت پ هی

 نیا نمیواسه هم.راه داشتم یکل فتمیکار جا ب نیتازه اگه مدرکمم داشتم تا بخوام تو ا... دونمیخودمم م نویا-

مدرك گرفتم برام مطب  یوقت امیمدت از پس خودم برب نیچون مامان قول داده اگه بتونم تو ا! رفتمیپد طویشرا

 !ندازهیخودمو راه م

 دیبا ایحاال ... چرت و پرتا بود نیو ا یدنبال کار مشاوره و روانشناس شهیپس اآلن نم... فهم زیقربون آدم چ-

 ...گهیکار د هی ایتر و  یتو مراکز آبک یآبک يو مشاوره ها یدنبال آمپول زن يبر

 مثل؟-
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 ...زایچ ورنجیو ا يو اقتصاد يتجار يمثل کارا-

 ...کنم دایرو از کجا پ يکار چنیخب آخه من هم-

 !سراغ داشته باشم یکی دیخب من شا-

 کجاست؟ ه؟یچ ؟يجون من؟ چه کار-

 يبا پسرخالم بحرفم که بر خوامیم... نه ای شهیم یاوک دونمیخودم که هنوز نم... یکنیچقدر سوال م! بابا يا-

 ...نه ای کنهیقبول م دید دیالبته با! شرکت اون

 ...پس حله! ولیا-

 ...کنـیقبول م نمیاآلن گفتم بب نیبابا من هم-

 ...گهید کنهیپسرخالش ازش بخواد معلومه قبول م یخب وقت-

داره که  يا یاخالق سگ هی.ستین شیحال زایچ نیطرف اصال ا! تو هم دلت خوشه ها: زنهیم يپوزخند

 نکهیاآلنم با ا! اش قهر کرده،  سر همونم خودش مستقل شدهاز سن کم با ننه باب نیا نیبب! بابا يا... بالنسبت

... رهیتو کتش نم یلیهم فک فام اصال! نیو بب ایداره ب يدك و پز هی یفقط چند سال از من و تو بزرگتره ول

آخه اون ! نه ای يایباهاش کنار ب یتو بتون ستیتازه اصال معلوم ن... انهی خوادیم روین نمیبب دیبا گمیم نیواسه هم

 ...خاص خودشو داره و تو هم که ياخالقا

روشن و خاموش  یگوش نیرو اسکر ياسم ناز.کنمینگاه م یبه گوش.کنهیحرفشو قطع م لمیزنگ موبا يصدا

 .شهیم

 !بله-

 ؟ییکجا ؟یخوب... زمیسالم عز-

 ...کارتو بگو-

 ...یخسته نباش ؟یگلم کالس داشت يوا-

 ...گفتم کارتو-

دلم برات ... حالتو بپرسم دمیگلم زنگ یچیه: کنمیحرفمو قطع م عیاعصاب ندارم که سر فهمهیخوش م انگار

 !یتنگ شده هان

 ...خب باشه-

 !آرسان: شهیدلخور م صداش
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 بلـه؟-

 معرفت؟ یب دمتیچندوقته ند یدونیم دنم؟ید يایب يخوایتو دلت برام تنگ نشده؟ نم-

 ...حاال باشه: نهیشیرو لبم م يپوزخند

که  میشیم نمیبا محمد سوار ماش.چونمیرو بپ يناز دیبا يروزا واقعا موندم چجور نیا! کنمیرو قطع م یگوش و

 .شماره ناشناسه. خورهیدوباره زنگ م میگوش

 بله؟-

 !آرسان... الو-

 هیخش داره و لحنش  کمیکه صداش  هیافام تنها دختر یتو ج. شناسمیصدا رو خوب م نیا. کنمیمکث م یکم

 !شیستا: یِنمور الت

 نفس؟ يچطور! يدار ولیبابا ا-

حاال اصال  یپسرکشش جذبم کرده بود ول افهیلحنش به اضافه اون ق نیهم لیاوا... لحنش نیاز ا شمیم کالفه

 ...بگم دیبازم با شیستا: شهیم شتریکه روز به روزم داره ب ایالت باز نیباا کنمیحال نم

) داداشش(قرار بود سامان ... کُردانمونم يالیبگم من امشب و خواستم! که فدات شم دمینحرف یالت! بابا يا-

 ؟يایم! من شبو تنهام نکهیا) خالصه(و خُالص  شرف،یعشق و حالش ب یرفته پ یول ادیهم ب

 ؟ییاز تنها یترسینکنه م-

 ...گهینُنُر نشو د! بابا يا-

 !امیباشه م: کنهیذهنمو مشغول م دشیوسوسه اندام کش.دمیتکون م کمی سرمو

 !پس قربونت، فعال-

 نیالبته خودشم همچ... يدختر باز نهمهیاز ا ادیخوشش نم دونمیم.کنهیمحمد فقط نگام م. کنمیحرف قطع م یب

 ابونیسمت خ چمیبپ خوامیم... یکنیم يرو ادهیز يدار گهید گهیبه من م یول ستایچشم و گوش بسته ن

 گهید یکی نیواسه ا. نهیشیم مرو لبا یشماره لبخند کمرنگ دنیبا د. خورهیدوباره زنگ م میکه گوش نایمحمدا

و  شهیچشاش گرد م.نهیبیو اسم کابوس رو م یرو گوش شهیخم م نهیبیمحمد که تعللم رو م... گرفت افهیق شهینم

 .دمیتوجه جواب م یمن ب

 !جانم-

 آرسان؟ یهست يکدوم گور! جانم و کوفت-
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 چطور؟... رونیمن؟ تازه از دانشگاه زدم ب-

 زمیبه سرم بر یخاک هیتا من  يایب يکردیاز قبل قبول نم يمنو بکار یخواستیتو که م! چطور؟ چطور و مرض-

 ...دختر جوون هیمعطل گذاشتن  یفهمیتو اصال م... زودتر آماده کنن نویکنم تا ماش يحداقل پافشار ای

و پربغضش گلومو فشار  یحرص يصدا...امروز قرار بود برم دنبالش! يوا يا... میشونیرو پ کوبمیکف دست م با

 زم؟یاآلن عز ییتو کجا: کنمیحرفشو قطع م. دهیم

 داره؟ یچه فرق گهید-

 ییبذار کنار،  بگو کجا تویلحظه عصبان هیگلم،  فقط تو رو خدا  خوامیاصال معذرت م! من شرمنده ام یخانـوم-

 !رسونمیمن سه سوته خودمو م

 !م(......)من اآلن: شهیآرومتر م کمی صداش

 .شمیگرد و پر از عالمت سوال محمد از خنده منفجر م يچشما دنیبا د کنمیرو که قطع م یگوش

 ه؟یهان چ-

 ...یحرف بزن ينجوریبا دخترا ا دمیبار ند هیمدت که دوستتم  نیتو ا ؟يتو هم بلد! نه بابا -محمد

حرف  ينجوریآخه اونا دختر نبودن که بخوام باهاشون ا: دمیهم فشار م يمحمد دندونامو رو يجایب ۀسیمقا از

 !نکن لطفا یالک اسیپس ق... کنهیتا آسمون با اونا فرق م نیزم شیقض یکی نیبعدم ا! بزنم

خودم  کترهیخونمون نزد نجاینگه دار من از ا نجایبگم هم خواستمیداداش من؟ م ياریاُه اُه حاال چرا جوش م-

 !و هم برو به کابــــوس خانوم برسخونه ت رمیم

من  نیریدوست ندارم با کابوس ش... شه ادهیتا پ دارمیتعارف نگه م یب. رهیگیخندم م! رو اسم کابوس دشیتأک از

 !خودم یبه سمت کابوس خواستن کنمیمنم پرواز م شهیم ادهیمحمد که پ... روبه رو شه

**** 

 

 "فرناد"

تو  ایبعد از مدتها با حس حضور رو یصبح، وقت... تنها بذارم اما مجبورم طیشرا نیرو تو ا ایدوست ندارم رو اصال

 زنهیزل م ییبا اون نگاه جادو یاون لعنت یآخه وقت. بود کنترلمو از دست بدم کیشدم نزد داریآغوشم از خواب ب

بود و  بیعج شبشیت دحرکا نکهیداشته باشه ازم؟ با ا يشتنداریتوقع خو تونهیم یک اره،یبه من و نفسمو بند م
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! کاش خوب شه... دهیو باارزش م قیآرامش عم هیبهم  شیاما هنوزم مزه ملس هم آغوش! هم ترسناك یکم

 !کاش ببخشه... کاش برگرده

از  يکار تونمینم یتلفن دمیفکر کردم د یهرچ شبید... محمد دنیبرم د دیبا! مهمتر دارم فهیوظ هیاآلن  اما

برم  دیاما اول با! کمکم کنه محمده طیشرا نیتو ا تونهیکه م یتنها کس  ست،ینحاال که آرسان . ببرم شیپ

 يادیمطبش از خونه فاصله ز... اخراو نیخصوصا در مورد ا... بدم حیرو کامل براش توض زیو همه چ دنشید

معطل شم و احتماال به شرکت هم  یلیشلوغ بگذرم فکر کنم امروز خ يرهایاز مس دینداره اما چون همش با

زده  بشیهم آرسان غ انهیسال يها شیهمزمان با نشست ها و هما قایدق... نیتو رو خدا وضع مارو بب! رسمینم

اما تمام فکرم تو  کنمیم یدرسته که مثال دارم رانندگ... هیلیخ مینشورشکست ! هم من وقت شرکت رفتن ندارم

 ...گذرهیم شیفراموش نشدن يگذشته و روزهها

***** 

 )فلش بک( فرناد

لپ  نیگفتم ا یبابا حاال چون من ه! واریتو د کوبمشیارور بده خودم م غامیپ گهیبار د هی خورمیقسم م یعنی

 !بره ناژیانقدر رو اعصاب من پات دینبا نکهیا... عوضش نکنم  فه،یح... هیادگاریتاپ 

 هی خوادیم نکهیاما هم. دهیارور نم گهیخداروشکر د! نه نمیب یزل زدم به صفحه لپ تاپ که م ظیبا غ نطوریهم

مبهوت و  نطوریهم... شهیکال محو م ستمیس کیاستارت شدن اتومات يبا ر نهیلبخند کمرنگ گوشه لبم بش

و با  رمیگیانگشت اشارمو به سمت صفحه لپ تاپ م یوحشتناک تیبهش و بعد با عصبان شمیم رهیمتعجب خ

 ... هیجات تو آشغال گهید! بدبخت يگـــور خودتو کند:گمیخشم م

 .شمیم الیخیزنگ تلفن ب يحرفمو ادامه بدم که با صدا خوامیم

 !بله-

 ...با خودتون هماهنگ شده گنیم.شمارو مالقات کنن خوانیم! هستن نجایا ییآقا هیمهندس،  خوامیعذر م-

هم تو صداش  يعشوه ا چیو ه کنهیوقر رفتار مو م نیدر هر حالت سنگ دیجد یمنش نیا کنمیحال م شییخدا

راه آهن تهران مشهد راه  میتونستیم گهیداده بود که د رآهنیانقدر بهم کناف و ت ه؟یبود اون قبل یچ. ستین

 یآقا؟ منکه امروز با کس هی. کنمیمکه زد  یحواسمو جمع حرف... بدبخت کارش از نخ دادن گذشته بود! میبنداز

 !قرارمالقات نداشتم

 ه؟یاسمشون چ-
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 .پرسهیداره ازش اسمشو م یاونور خط سکوت شد که معلوم بود خانوم سحاب چندلحظه

 ...آرسان فرجاد! فرجاد هستن قربان-

 .شناسمیرو نم یآدم نیفرجـاد؟ من اصال چن... خارونمیانگشت اشاره گوشه ابرومو م با

 ...کننیحتما اشتباه م! وقت مالقات ندادم یکس نینه من به همچ-

 یمنش يارتباط رو قطع کنم که باز صدا خوامیو من م دهیرو به اون شخص م حاتیتوض نیهم یسحاب خانوم

 .چهیپیتو اتاق م میجد شهیهم

 .هماهنگ شده بود يمحمدشاهرود يبا آقا گنیقربان م-

 گهید قهیدق5: گمیم عیسر... ادیاستخدام م يبرا گفتیهمونه که محمد م نیا! هیک نیا دمیتازه فهم! محمد آخ

 !تو ادیبگو ب

رو چه به  یروانشناس يدانشجو هیآخه ! کنم کاریآدم چ نیبا ا دیبا نمیتا بب کنمیفکر م کمیبگذره  قهیدق 5 نیا تا

که به در  يبا چندضربه ا... خوادیکه از آدم نم زایمحمد هم چه چ نیا ؟یمهندس یکار کردن تو شرکت فن

و  یوحش يچشما... نقص فرد روبه رومه یظاهر ب کنهیکه نظرمو جلب م يزیچ نیاول. دمید ماجازه ورو خورهیم

خوش حالت و اندام جذاب  ياز موها گهید... یقلم ینیپر و ب يلبها! زنهیبه سبز م لیما یکه به رنگ آب يخمار

و اندامش به سنش  کلیاصال ه یعنی! جذابه يادیجوجه دانشجو ز هی يبرا... گمینم يزیو مردونش چ

و عطر اصل  کیش ياز لباسا! زنهیچهرش همسن من م یسال داره ول 23ا ی 22دونمیتااونجا که م... خورهینم

خودمو از فکر و  نکار؟یا يپس چرا انقدر اصرار داشته برا... داره یخوب یهم معلومه که وضع مال شیفرانسو

: کنمیخشک و بدون انعطاف با دست اشاره م يبا چهره او  کنمیخارج م دهیهم نرس هیکه به چندصدم ثان یالیخ

 !دینیبش دییبفرما

**** 

 "ایرو"

 وونهیخونه خارج شم وگرنه د نیحتما امروز از ا دیبا! فتمیمنم به جنب و جوش م شهیکه از خونه خارج م فرناد

تخت و دشکش رو  يرو رمیم. نبود ادمیکه قبال  ادمهیرو  ییزایچ.دارم دیجد تیمز هیالبته اآلن من . شمیم

لوازم فرناد  ياز تو کشو. دارمیپول برم يکه خودم کف تخت درست کرده بودم مقدار يو از تو جاساز دارمیبرم

رو  چیو دوباره سوئ رهیاخمام تو هم م فتمیدم در م ینگهبان ادی نکهیاما هم دارمیرو برم نایاز ماش یکی چیهم سوئ

 یاز ساختمون اصل يباز سیو با هزارجور دزد و پل دارمیبرم یمشک نیمانتو و ج هیاز تو کمد . ذارمیسرجاش م
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مثل اونموقع  تونمینم گهیشده و د ادیز میاآلن ضعف بدن دونمیم. رمیپشت ساختمون م سمتو به  شمیخارج م

در  ياز باال کنم تا بتونم دایرو پ یمیقد کیاون اطراف همون نردبون کوچ دورامیام یبرم باال، ول واریها از د

 !فرار کنم) لوالهاش هم زنگ زده گهیکه مدتهاست قفله و فکر کنم د( یپشت

حاال . برمیم یتازه به عمق فاجعه پ رمیو از در باال م کنمیثابت م رپامیاون نردبون رو ز یبا هزار بدبخت یوقت

تر  نییپا یکه رفت کمیو  ارایخب خبرت پاتو بذار رو ش... ایرو ایسوسول شد! بابا يبرم اونور؟ ا يچجور

و حاال که نشستم تو آژانس و به سمت مقصد ... کنمیم نکارمیهم ارهیب دیکه به دلم ترد یمکث چیبدون ه...بپر

 !دلم پر از آشوب و درده و ذهنم غرق خاطرات رمیهام م يقرار یب

 !گذشت و شب زمان

 افتاد یلخت اقاق يشاخه ها يرو

 م؟یآ یاز کجا م من

 شب آغشته ام؟ يبه بو نینچنیکه ا میآ یاز کجا م من

**** 

 )فلش بک( ایرو

 ...گهید نهیهم به هم شیخب قشنگ یول! هیوونگید دونمیم: شهیم ضتریعر لبخندم

 یعنی نکاریا یفهمیم چیه! دختر يبه قرآن تو عقلتو از دست داد: گهیو با حرص م کنهیچشماشو گردتر م میمر

 ...دونـیاگه مامان بابات بفهمن م... یکنیم يبا آبرو و اعتبارت باز يبدبخت دار ؟یچـ

اگه ما خودمون ! جان میمر نیبب: کنمیحرفشو قطع م. اشیسوسول باز نیاز دست ا شمیدارم کالفه م گهید

... فتهینم یتازه اگرم بفهمن مطمئن باش اتفاق خاص! فهمهینم چکسیه میاریدرن يحواسمون باشه و احمق باز

مامانم ! خرمینازشم م  چاکرشم،و ناز کنه که خودم  رهیبگ افهیواسم ق خوادیمدت م هیجونم  يفوقش کسر فوق

 ...هم که

 الیخیحق با بچه هاست و بهتره ب دیاصال شا... کنهیم چارمیمامان بفهمه ب! گفتن ندارم يبرا یحرف گهید نباریا

 ! شم الشیخیب تونمینم گهیکه حاال د دمیدوهفته رو واسه امروز عصر انتظار کش نیانقدر ا... نه یول! شم

 هیقض نیا الیخیب ایراحت نیکه اون به ا یدونیخودتم م ؟یکن کاریچ يخوایبا مامانت م! یخب نگفت -میمر

و وقار  لیبه اندازه رفتار اص زیچ چیزن عمو آتنا به ه دوننیخوب م یلینباشه همه خ یهرچ... شهینم

 !دهینم تیدخترخانومش اهم
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بار ما  هینشد ...! دختر عموء ها يانتها میمر نیا یعنی! چرخونمیتو حدقه م) بابا يا( یچشمامو به معن مردمک

دارم موهامو با داکس مو  یو همونطور که سع سمیمیوا نهیآ يجلو... نزنه تو برجکمون نیا میکار کن هی میبخوا

 :گمیکامل بچسبونم به کف سرم م  گه،یو هزار کوفت و زهرمار د

پس لطفا انقدر . کنمیمن اول و آخر کار خودمو م یدونیتو که م نیبب... يریگیچقدر سخت م میمر! بابا يا-

 !يایتو ب خوادینم یترسیم یلیحاال هم اگه خ! لگد کن یتو استانبول زیاعصاب خودت و منو نر

بابا آخه تو چرا  ترسم؟یمن؟ من م: گهیم تیو با عصبان کنهیگردتر م کمیچشماشو . شهیم یحرفم حرص نیا از

 گرانیآخه خنگول اگه د... که ستیفقط بخاطر خودم ن خورمیهفته ست دارم حرص م هیمن اگه  ؟یفهم ینم

حواسم بهتون باشه و  دیبا رسرمیچون من از شماها بزرگترم و خ! سوال ریز رمیبفهمن،  اول از همه من م

اگه ... یدر ثان! خورمیمنم که دارم هربار گول شماها رو م نیاما فعال که زمونه برعکس شده و ا... ارشادتون کنم

 ...رتمونیبگ سیوقت پل هی

 ریاصال دوست ندارم گ! ترسمیخب راستش منم م.ترسهیم هیقص نیکه واقعا از ا فهممیشدن مکثش م یطوالن با

 !شد الیخیب شهیکه نم فیح یول... فتمیمأمورا ب

و همونطور  کنمیرنگ پنهان م یاون پرچم بلند آب ریبه سرم ز دهیبلندمو که حاال مثل چوب خشک چسب يموها

 میاگه خودمون گاف ند! نترس: گمیسرم چک کنم،  م يپرچمو رو يایتا تمام زوا شمیم کترینزد نهیکه به آ

 !فهمنینم

 ...آخه اگـ-

 داشیتو چهارچوب در پ يچند لحظه بعد مهر.هکنیو به سرعت درو باز م کنهیحرفشو قطع م فنیآ يصدا با

 !گرفتم: رهیگیتو دستشو باال م ۀسیو با لبخند ک شهیم

 ...میشدیانقدر معطل نم یذاشتیاگه خونه جاش نم: رمیبهش م یچشم غره اساس هی

تازه صبحم که ... کدوم مغازه باز بود که بتونم سه سوته برات رنگ بخرم یکنم؟ کله صبح کاریخو چ-يمهر

خانوم مشکوك شده بود که منم هول کردم و رنگو جا  میمر نیا يانقدر مامان به رفتارا میومدیم میداشت

 .گذاشتم

. کنهیذوق م انگار شاخ غول شکسته انقدر که! ها دهیحاال رفته دوتا دونه گواش خر. دمیبا تمسخر تکون م سرمو

! خواهرن يو مهر میمر. تا آماده شه سشیسراغ کاله گ رهیبا لبخند م يومهر خورهیهنوز حرص م میمر

هم فقط  یو از لحاظ سن ستیاپ يآخه تو هرکار. جوشمیم يبا مهر شتریالبته من ب! من طونیش يدخترعموها
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 یول! سال 22تو رهیم گهیسالشه و دوهفته د 21 یعنیاز ما دوسال بزرگتره،   میمر یول... کترهیده ماه از من کوچ

 یکوتاه و بلوط يرو موها سویکاله گ يمهر... ارهیدرم يواسه ما بزرگتر باز یسال تفاوت سن 20به اندازه  یگاه

 يمهر... کنهیم رهیت کمیبعدشم با کرم پودر پوستشو ! ها نهیموهاش هم یعیطب نگالبته ر... کنهیرنگش ثابت م

هم با  میمر. میکار بزن نیباعث شده که ما با اعتماد به سقف کامل دست به ا نمیونده و همگذر میدوره گر

هم روش  دشو بع کنهیپسرونه پنهان م سیکاله گ هی ریو ز بندهیسرش م يبلندشو باال بایتقر يموها یتینارضا

رو پرچم خوشگل  ذارمیم یبال آب سیکاله ب هیمنم که حاال دوباره حواسم رفته به کار خودم ... ذارهیکاله م

 ...بابت موهام نداشته باشم يا یاستقالل تا نگران

ابروهام پهن و ! کنمینگاه م نهیبه خودم تو آ. شهیما تموم م يرو صورتها يمهر میبعد از دوساعت گر باألخره

! هامه مژه يو بلند شیو تنها نقطه عطفش درشت کنهیجلب توجه نم گهید یچشمام با اون لنز مشک. شده رهیت

 ینیاز ب يخبر گهیکال د. و بزرگ شده یابعق کمی يحرفه ا میگر نیبا ا مینیب. کرد شیکار شدینم گهیکه اونم د

هم تو قسمت  یباحال یرگیت هیسبزه و آفتاب سوخته شده و  کمیپوست صورتم ! ستیو خوشگل خودم ن یقلم

با  یپسر معمول هیکال ! زنهیم هیداره سا شمیاصالح کردم و ته ر روزیو اطراف فکم هست که انگار د شمیخط ر

 شهیدخترا بلند محسوب م يقد من گرچه برا... کنم يدستکار تونستمینم گهیخب آقا قدمو که د! قدمتوسط شدم

و  یو بعد از استفاده از باند کش کشمیدوطرف صورتم م یبا دوانگشتم دوتا خط آب... پسرا متوسط يبرا یول

دوست دارم منفجر شم از  نمیبیرو م يو مهر میمر یوقت! سمیمیاضر و آماده جلو در واگشاد پسرونه،  ح يلباسا

وقتشه که من با دوتا  گهید! شناختمشونیعمرا م دمشونیدیم یشکل نیا ابونیبه خدا اگه تو خ... خنده

 يبرا يآزاد ومیاستاد میبر) برعکس منِ خاك برسر(دارن فیتشر پیهم خوشت اریکه بس دمیجد يپسرعمو

کال چون  یول... مایستین لیقالاست ریهوادار ت چکدومونیالبته ما ه! سیاستقالل پرسپول جانیپره يباز دنید

 يبا هم از آپارتمان مجرد ییسه تا. میاستقالل استفاده کرد ياز لباسا میدوست دار یلیرو خ يدیو مج یبرهان

به  شیپ... میو در رو قفل کرد رونیب میزد که امروز به ما اختصاص داده بود) دختر عموهام ۀپسرخال( اوشین

 !طنتیش يسو

***** 

 "آرسان"

... دهیرو بشنوم بهم آرامش م ایخروش در يبتونم صدا نکهیهم... شمیم رهیو به آسمون خ نیرو زم کشمیم دراز

دوست دارم ... اشتباه کردم دیشا! ومدمیم دینبا دیشا... نگرانشم. و فرناد خبر ندارم ایچندروزه از رو! رهیذهنم درگ
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هنوز ... رهیگیجلومو م يزیچ هی! تونمینم... شهیچرا نم دونمینم یرو بپرسم ول ایبهشون زنگ بزنم و حال رو

خانواده  هی! چرخونمیچندتا دختر سرمو به سمت صدا م يخنده ها يشبه که با صدا ةرینگاهم به آسمون ت

اون وسط دو سه تا دختر دارن باهم کل کل ! نجانیمال هم ایفر اومدن س یدسته جمع ستیمعلوم ن... تنیپرجمع

کردن،  و حاال  يبا هم شرط بند مشونیهم سر برد ت نایرئال و آرسنال بوده و ا يباز امروز نکهیمثل ا... کننیم

 !خواستنیم تزایپ یکیدوتاشون از اون 

 ...شهیتو ذهنم پررنگ م ریتصو هیو  نهیشیخنده محو رو لبم م هی طنتشونیش دنید با

**** 

 )فلش بک( آرسان

 ؟يجاها رو هم بلد نجوریا يکلک چرا قبال رو نکرده بود نمیبب... پسر ییِعجب جا! واو-محمد

 هی میبر میخوایهروقت با بچه ها م... ندازمیاطراف م طینگاه پر لذت به مح هیو طبق عادت  چرخونمیم سرمو

 ... نجایا میایم میکه مزاحم نداشته باش ییجا

 !خبر دارن نجایاز وجود ا گهیفقط من و چندنفر د... یِپاتوق مخف هی نجایآخه ا-

 ن؟یکرد دایپ يرو چجور نجایحاال شما ا-محمد

تا  گهید کنمیکه باهاش کار م یسه ماه نیتو ا.چرخونمیجواب بدم سرمو به سمت فرناد م خوامیکه م نطوریهم

تو  نکهیا.زنهیتو ذوق م شیادیخشک بودن ز کمی شیبشناس نکهیقبل از ا. اخالقاش دستم اومده يحدود

... عذابه یلیخ رهینم ونمثل من که خنده از رو لبش ییواسه آدما يِهم جد شهیو هم ستین یحس چینگاهش ه

 !تنهاست یلیکه اون فقط خ یفهمیتازه م شیبشناس شتریب یوقت یول

 کمیتا  رنینم گرانیکه د ییجاها میداد بر شنهادیاز بچه ها پ یکیبعد ... کوه میومدیم ادیخب ما قبال ز-

 دایرو پ نجایا نکهیتا ا رفتن،ینم هیبود و بق ریاز کوه که بدمس ییتو قسمتا میرفتیمدت م هی. شه ییماجراجو

از  یکس شهیها گم م یبیها و سراش رهصخ نیب رشیمس نکهیبخاطر ا یول ستیباال ن یلیخ نکهیبا ا. میکرد

بسته به  يفرناد ، که از همون لحظه اول رو تخته سنگ مورد عالقه ما نشسته بود و با چشما...خبر نداره نجایا

کردن اون راه  یط یول:گهیم يو همونطور جد رهیگیبا تموم شدن حرفام سرشو باال م  کرد،یحرفامون گوش م

 ...کنهیر آدمو جادو مانگا! فوق العادست نجایا... دیارز ینجا میا دنیو خم به د چیسخت و پرپ

: گمیلب با خنده م ریو ز شمیم رهیبه تک درخت روبه روم خ! نهیشیرو لبام م یجمله لبخند کمرنگ نیا دنیشن با

 ...گهیم نویهم شهیاونم هم! آره
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 اون؟: گهیمحمد با تعجب م یول کنهینگام م یسوال يو تاحدود رهیفقط خ فرناد

 ...دمیفهم! آهان اد؟یپشت سرش ن گهید يجواب بدم که سواال یحاال چ.کنمیبه محمد نگاه م چندلحظه

 !کابوس: گمیم يو با خونسرد شهیم ضتریعر لبخندم

انگار ... رانهیو مچگ يبه کار بردم و نگاه محمد موذ) اون( يکه من برا یاز اسم شهیفرناد گرد م يچشما

 نیآرسان ا: کنهیبحثو عوض م نیمه يبرا! بدونه) کابوس(نیدر مورد ا يزیچ چکسیه خوامیمن نم دهیفهم

 ...خورهیبه کجا م نجاستیکه ا یراه

 ...خورهیم کیکوچ یلیغار خ هی ۀجلوتر به دهان يکه بر کمی-

 غــار؟-محمد

غاره اون وروجک هم اسمشو  هیفقط چون دهانش شب! شهیکل مساحتش چهار مترمربع هم نم...! غار! غــار نه-

 !گذاشت غار مخوف

 وروجک؟: رهیبگ شویکنجکاو يجلو تونهیفرناد هم نم نباریا

 !کابوس: گمیم ضیو با همون لبخند عر یعکس العمل چیه یب بازم

تو غار جا گذاشته بود و  داشویحواس پرت دسته کل ةدختر ياون سر فتهیم ادمیبگه که  يزیچ خوادیم محمد

 !سراغ غار رمیو م امیاآلن م گمیبه محمد و فرناد م نیهم يبرا... زودتر اومد برش داره یقرار بود هرک

***** 

 )يبعد از اتمام باز( ایرو

 !بود یعال يوا-يمهر

 .نه ای يلومون بد یتونیدخترونه حرف زدنت م نیامروز با ا نیبب! زهـرمار:توپمیبهش م رلبیز

 !دیببخش:رهیگیو لبشو به دندون م نییپا ندازهیم سرشو

 ...نفهم ایدخترونه ن شیو قمانقدر قر ! مرض يا:میمر

 نیبدو بدو به سمت ماش شهیلحظه به لحظه اوضاع داره بدتر م مینیب یما هم که م... کنهیواقعا هول م نباریا

هرچند که انگار تازه شروع !کنهیاز اونجا دور م نویماش کافیت هیبا  نهیشیهم تا پشت فرمون م میو مر میریم

ما هم  لیو کل وسا رهیهم نم ساعتسه  -برگشته تو آپارتمانش و تا دو اوشیچون ن... هاست یبدشانس

 هی میبر دیپس فعال با! میو نه خونه بر میظاهر ش اوشین يجلو میتونیها هم که نه م افهیق نیبا ا... اونجاست

 ...رنینباشه تا مچمونو بگ یامن که کس يجا
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 باألخره؟ میبرکجا ... دور زدم ابونایخسته شدم انقدر تو خ! اَه-میمر

 !برو پاتوق- فتمیاونجا م ادی تازه

 میگر نیا تونستمیواقعا نم گهید... شورمیصورتمو م یبا آب معدن میشیخلوت و بدون رهگذر م يوارد راهها تا

با  میو مر يمهر شورم،یصورتمو که م...سوزهیکل صورتم داره م نجورشمیهم! رو تو صورتم تحمل کنم یلعنت

 ...شدم عیضا یلیفکر کنم خ! خنده ریز زننیم دنمید

**** 

 )فلش بک( فرناد

که  ییخوبه واسه وقتا یلیخ! هیدنج يواقعا جا... اطراف طیرو مح چرخهیدوباره نگاهم م شهیکه دور م آرسان

و با  کنمیدستامو پشت سرم ستون م... و فقط خودش باشه و خودش رهیفاصله بگ ایاز کل دن خوادیآدم م

 .کنمیخودمو تو سکوت محض حل م  ده،یبه آب رس يبسته مثل تشنه ها يچشما

 قشیسروکلش با رف هویآقا  دونستمیمن چه م... ادیخودش گفت امروز اصال آپارتمانش نم! خب به من چه-

 ...شهیم دایاونجا پ

ما بعد از تموم شدن  یگفتیبهش م دینبا... ایباهاش هماهنگ کرده بود یمثال جنابعال! دونستمیچه م یچ یعنی-

 م؟یرو درست کن افمونیاونجا که ق میگردیبرم يباز

 ...نیهم میگفتم کار دار ؟يباز میبگم رفته بود اوشیمگه من جرأت داشتم به ن! ایگیم يزیچ هی يمهر-

تا  میمونیم نجایفعال هم... اومده شیکه پ يحاال کار! کنمیخودم خفتون م ای دیکنیبس م ای... با هردوتونم! اَه-

 نجایخداروشکر ا... میکنیشکل آدم م افمونویو ق میداریخونش لباسامونو برم میریبعدم م.و دوستش برن اوشین

 ...کنهینم دمونیتهد يخطر

که چشام  کنمیانقدر تعجب م! کنمیجلومون نگاه م دنیچیپ یکه تازه ازهمون راه مخف يتعجب به سه نفر با

 ومدیسه تادختر م يآخه تا اآلن صدا! اونم کپ کرده! ندازمیبه محمد م نگاه هی... شهیحدممکن گرد م نیتاآخر

حرف  غیج غیداره با ج شونیکیهنوز ! واقعا وحشتناکه افشیق شونیکیسه تا پسر روبه رومن که ... حاال یول

 ...رو مغز من رهیم ناژیو صداش پات زنهیم

 !من گشنمه ن؟یفهمیآخه چرا شما دوتا نم م؟یصبر کن نجایچندساعت ا دیبا يخب چجور! بابا يا-

 ...وگرنـ! يخفه شو مهر-
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و  کنهیما شوکه شدن چون اون پسر زشته حرفشو قطع م دنیانگار اونا هم از د ؟يِنره غول مهر نیاسم ا یعنی

 يصدا کمی شهیم:گمیم میذات تیخودمو جمع وجور کنم و با همون جد کنمیم یسع. کنهیبا تعجب به ما نگاه م

 د؟یرو کمتر کن غتونیج غیج

که البته  شهیم يدستور يادیجملم ز نمیواسه هم! گمینم یچیپس ه  ون،یآقا ایبگم خانوما  دیبا دونمینم چون

 ...ستیهم مهم ن ادیز

 ن؟یکنیم کاریشما تو پاتوق ما چ.... شمـ-

. کنمیبا دقت به چهره هاشون نگاه م نباریا... احمقانست یلیپسر خ هیلرزش صدا واسه  نیا! پرهیباال م ابروهام

شده که  ییبچه ها نیمثل ا... فهیانگار کث... هیجوریپوست صورتش ! حرفو زد همون پسر زشته بود نیکه ا یاون

... تر داره رهیت يلکه لکه ها یول دهیسف ستشپو نمیا... شهیم اهیو اطراف صورتشون س يکوچه خاك باز رنیم

انگار توشون مداد ... تر و کم پشت تر کیبار یکیتره و اون  رهیپهن تر و ت شیکی. بنیغر بیابروهاشم عج

 ينگاهم رو اون دوتا یتازه وقت... دهیدماغش تو آفسا یچشماش درشته ول. نامرتب پاك شده یلیو بعد خ دهیکش

 ...دخترن نایا! چه خبره نجایا فهممیم خورهیم رنگشون یآب يو دم دستکا گهید

 گفتم؟ یچ يدینشن! آقا یهـ-

فکر  یچرا ول: داره صداشو کلفت کنه یسع يبه همون دختر زشته که به شکل احمقانه ا شمیم رهیخ دوباره

هم دوست ما ادعا داشت  شیپ قهیچنددق نیاتفاقا هم! سرکار خانوم نیباش دهیرو خر نجایا یجنابعال کنمینم

 ...کردهینکه اشتباه میمثل ا یفقط پاتوق خودش و دوستاشه ول نجایو ا ستیرو بلد ن نجایا چکسیه

انگار انقدر هول کرده که اون زبون . رنگ دختره رو حس کردم دنیکامال پر) خانوم محترم(گفتن لفظ  با

که فرناده و  فیح یبخندم ول دشیترس افهیدوست دارم به ق یلیخ. بزنه یحرف تونهیقفل شده و نم شیدومتر

بهتره ! جناب نیبب: گهیم رونشدخت يرو به من با همون صدا زترهیجسش ر هیکه از بق یکیاون  رنبایا! اخماش

 میبود دهیشازده رو تا حاال ند نیچطور ا! نجایا میایم شهیبعدشم خب ما هم... بعدشم... یمواظب حرف زدنت باش

 ...واسه ما شهیپاتوقش م يکه حاال ادعا

نداره که بخوام  يادیز تیاهم نیا یول! خب منظور من آرسان بود نه محمد. گفتن شازده به محمد اشاره کرد با

که با  نیمشکل دار ه؟یچ: گمیم تیحرصشون بدم با جد شتریب نکهیا يبرا. بدم حیجوجه ها هم توض نیواسه ا

 !نیجماعتم نبر ردم يآبرو نیعمل کن نیبر نیخب اگه مشکل دار ن؟یگردیم ختیسر و ر نیا
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به  یمردك احمق به چه جرأت: گهیبا حرص م هیو همون دختر کک و مک شهیتاشون چشماشون گرد م هرسه

... اصال ربط نداره یکیبه تو  نیگردیم یما چه شکل نکهیبعدشم ا ؟یحرف بزن ينطوریبا ما ا يدیخودت اجازه م

 !تفلون ةپسر کنهیچه پرو پرو خودشو نخود هر آش م

منو چه به ! گهید گهیخب راست م.هم تعجب کردم کمیو راستش  دمیمن شن یگفت ول رلبیجمله آخرو ز نیا

کار داشته باشم که حاال دارم با سه تا جوجه فنچ سر  گرانیبودم که به کار د یآدم یاصال من ک... کل کال نیا

: گهینسبت به من م يآرومتر يصدامحمد که تازه از هنگ دراومده با  نباریا کنم؟یبحث م افشونیو ق ختیر

خب . بحث و جدل وجود نداره يبرا یلیاآلن واقعا دل)... گهیم دیبا مکث و ترد کمیخانوما رو (خانومــا ... دینیبب

 ...اآلنم فکر نکنم! ما قیهم رف نیکردیهم شما ازش استفاده م یکه حاال اتفاق هیحیتفر يجا هی نجایا

آقاست  نیموضوع اآلن طرز صحبت کردن ا... ستین زایچ نیاصال بحث ا: کنهیزشته حرف محمدو قطع م دختر

 ...چه مشکـ شونیا فهممیمن اصال نم). کنهیبا دست به من اشاره م(

 یول دهیسه تا رو ند نیو هنوز ا لشهیموبا یآرسان حواسش به گوش. شهیاومدن آرسان حرف دختره قطع م با

رو لبم  یپوزخند سمج. کنهیو به آرسان ارشاره م کوبهیم یکیاون  يبا آرنج به پهلو دهیدختره که آرسانو د

پسره برسه بعد با  ذارنیدارن که نم یفسهاشون چه اعتماد به ن افهیو ق ختیر نیباا! نگاه تو رو خدا... نهیشیم

 یکیاون  يبود هم با پا به پا يکه اسمش مهر یدختر دوم! کننیهم اشاره م گهیچه بهم د... نگاشون بخورنش

 یو با ترس محسوس کوبهیبا دست تو صورتش م نهیبیتا آرسانو م یاما دختر سوم. دهیو آرسانو نشونش م کوبهیم

 !میبدبخت شد: گهیم

اول همون که صدا . کنهیاون سه تا رو نگاه م يو با تعجب و کنجکاو کنهیحرکتش آرسان سرشو بلند م نیا با

 قایدق. شمیم دارنیکه دخترا به سمت عقب برم ییمتوجه قدمها که من دهینلغز یهنوز نگاهش رو دوم... در آورد

 ينگاهش از رو! گرفته یرنگ خشم و دودل نگاهش نباریا... ندازمینگاه به آرسان م هیدوباره ! انگار آماده فرارن

که با داد آرسان سرجاشون  شهیم شتریدخترا ب يسرعت قدما. که همون دختر زشته ست ثابت مونده یسوم

 !و شمـــا دونمیمن م نیبردار گهیقدم د هی: شنیخشک م

 .شهیماجرا داره جالب م... شناسدشونیپس م! اُه اُه

( ي؟ مهر)کنهینگاه م یبه دختر اول(مین؟مریشما واسه خودتون درست کرد هیا افهیو ق ختیچه ر نیا -آرسان

 ؟یکشیتو خجالت نم) کنهیاشاره م زهیبه دختر ر
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آرسان . دهیو شلوارشو تکون م نهیشیکه اونوره م یرو سنگ رهیم الیخیبگه که ب يزیچ هی یبه دختر سوم خوادیم

تو  یشکل نیتو ا ایرو: گهیشده م یرتیکه کامال معلومه غ یو بعد با لحن کنهیچندلحظه با حرص نگاش م

 شما؟ نیکجا بود ؟یهمه آدم گشت نیجلو چشم ا ابونیخ

آرسان : شهیم رهیو به صورت پرحرص آرسان خ شونهیرو لبش م یضیلبخند عر استیزشته که اسمش رو دختر

دخترونه که  پیخب با ت! مینیرو بب يباز میرفته بود...! یکنیشلوغش م يدار ینشده که الک يزیچ!گهید الیخیب

ما نگاه  يها افهیق نیبه ا ادیب خوادیم یآخه ک... زمیحاال تو انقدر جوش نزن عز!میمجبور شد... دادنیراهمون نم

 کنه؟

آرسان  يصدا نکاریباا.ندازهیآرسان باال م يو ابروهاشو برا نهیشیرو لباش م یطونیتموم شدن حرفش لبخند ش با

از دهنشون در  یهر چرت يگله پسر که موقع باز هی نیب نیرفت نیشـــم؟ پاشد ـــالیخیب: رهیگیاوج م شتریب

 الیخیب یگیحاال م هیبه بق نیشد دهیالکه زده شده م یهم موقع اومدن و رفتن و هرگل یو کل نینشست ادیم

 ـا؟یرو يکرد یچه غلط یفهمیشم؟تو اصال م

حرف  ينجوریکه با من ا یهست یک يفکر کرد! اینزد يآرسـان سر من داد زد: برهیهم صداشو باال م ایرو

واسه من آقا ... نشدم دیازت ناام نیاز ا شتریحاال هم بس کن تا ب! دیعشقم کش... اصال دوست داشتم... یزنیم

 !ارهیدرم يباال سرباز

 یرتیآرسان و غ داد؟یآرسان و داد و ب. مییرفته ما هم اونجا ادمونی یکه حت میمن و محمد انقدر کف کرد یعنی

 ادیقدم م هیبود  يکه فکر کنم اسمش مهر يدختر ندفعهیالمنظر؟ ا هیکر ةدختر نیشدن؟ اونم واسه ا

رو از  يباز میبر نکهیا! گهیخب تو هم درك کن د یول... بود یگیکه م نایآرسان ما حواسمون به همه ا:جلو

 ...آرزو هیبرامون شده بود  مینیبب کینزد

 ؟یمتیآخه آرزو به چه ق: یکی نیمطمئنا بخاطر داد اون دخترست نه حرف ا نمیآروم تر شده که ا کمی آرسان

 نکارتون؟یداشت ا یسکیچه ر دیدونیم

 ؟يچقدر واسم ارزش دار یدونینم ؟یمن مهم يچقدر برا یدونیآخه دختره نفهم،  تو نم: ایسمت رو گردهیبرم

 ...اگـ... نیدختر دنیفهمیم ینکرده چندتا پسر عوض ییاگه خدا... شدیم تیزیاگه چ

 !میچاکر:گهیم عیسر ینیریو با لبخند ش کنهیحرفشو قطع م ایرو

 داشت آخه؟ یچه ربط... شهیگرد م چشام

 کردم؟یم یچه غلط دیمن با ومدیسرت م ییبه حرف من؟ اگه بال يدیاصال گوش م ایرو-آرسان
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 !ییآقا-ایرو

 !ییهنوز هم کوچولو: نهیشیآرسان م يرو لبا یکم لبخند کمرنگ کم

 ؟یکنینم یآرسان جان معرف: کنهیمحمد اظهار وجود م نباریا

از دوستان من و از بچه  يمهر  م،یمر  ا،یرو: گهیو بعد از چند لحظه مکث م ندازهیبه ما م یجینگاه گ آرسان

 !پیثابت اک يها

**** 

 "آرسان"

 ؟یکنینم یآرسان جان معرف -محمد

گند رو جمع کنم؟ راستشو بگم؟  نیا يچطور دیحاال با! نجانیرفته بود محمد و فرناد هم ا ادمیبه کل ! خدا يوا

فرناد  نیا يجلو خوامیخصوصا فعال نم...بعدشو ندارم يحوصله سوال و جوابا...شه با خبر یکس خوامیفعال نم! نه

 .کنمین راه رو انتخاب میفکر ساده تر یبا کم! رو شه میزندگ يخان مغرور نقطه ضعفا

 !پیثابت اک ياز دوستان من و از بچه ها يمهر م،یمر ا،یرو -

 ...واکنش یب! کنهیفقط نگاه م یفرناد ول.دهیدخترا تکون م يو سرشو برا نهیشیمحمد م يرو لبها يلبخند

که  یجان کاش درك کن ایرو. کشمیاز کار خودم خجالت م کمی ایپرسوال رو يرو چشما خورهیکه سر م نگام

 ينجوریا! ستیفقط فعال وقتش ن. که قصدم انکار تو و روابطمون نبود یکاش بفهم... بگم نویمجبور بودم ا

راستش از ! دمیم حیبراش توض داخب بع. بهش فکر نکنم گهید کنمیم یسع... واتو داشته باشم وه تونمیم شتریب

 ...داغون شده یلیخ. رهیگیهم خندم م افشیق

 ...خورهیاسمت واقعا بهت م گهیاآلن د ؟يواسه خودت درست کرد هیا افهیچه ق نیا-

 !اینگفت یآرسان گفت: دهیتکون م دیو به نشانه تهد ارهیانگشتشو باال م ایرو

 !واسه خودت يشد یکابوس:گمیبلند م يو با صدا رهیبا خنده عقب م چندقدم

 کابـوس؟ یباز به من گفت: دوئهیو دنبالم م زنهیم غیج ایرو

**** 

 "ایرو"

 نجایا یدرسته که اون روز واقعا حالم بد بود ول. شمیقبرها رد م نیلرزون از ب ییو با قدمها شمیم ادهیآژانس پ از

 مایس! مامان مامان زدم ۀشدم و فرناد اومد منو برد و من زج هوشیکه باالسرش ب يهمون قبر! ادمهیرو خوب 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصبا زرساز   –دلقک  کی ياشک ها

wWw.98iA.Com ١٢٧ 

 یمیرح يمهر دیبا اون اوهام شد... اون حال بد اکه من ب یاسم. که رو اون قبر حک شده یِاسم نیا! ظفرنژاد

تها زار زدم و مامانمو صدا کردم؟ البته ساع گهید یکیممکنه؟ من چطور سرقبر  يزیچ نیچطور چن! دمشیدیم

کنه رو  يرو قبول کنه و قلبت پافشار يزیذهنت نخواد چ یممکنه وقت زیهمه چ... هم ممکنه ییجورای

 نیباتریکه با ز یاسم... زنهیبرق م يزیو تم ییکه از نو يسنگ قبر.کنمیم گاهن یبه قبر سمت راست! تیدلتنگ

توجه به درد زانوم  یب! خورمیم نیبا زانو زم... دهیپاهام توانش رو از دست م! رو قبر کنده شده قیخظ نستعل

با  یگُل... وفاتش خیتار هی شمیم رهیخ! تولدش خیرو تار شکمیدست م... اسمش ةدیرو حروف کش کشمیدست م

خاطرات هم مثل تمام  نیم که تمام اداشت دیام! نمیقبرو نب نیا نجایا امیم یداشتم وقت دیچون ام... اوردمیخودم ن

نکنه سردش ... اوردمیکاش با خودم پتو م! قبرشو بشورم دیبا... خودم باشه ضیاوهام ذهن مر میخاطرات قبل

حتما .کردمیدرست م يزیچ هیبراش  امیب نکهیقبل از ا اشک. شهیم ضیزود مر. ادیآخه از سرما خوشش نم! باشه

 ....قبرشو بشورم دیبا ارم؟یآب از کجا ب یراست! وقته گشنشه یلیخ

 !دیبفرمائ-

راه  میحج ۀگلول هیبغض مثل ! چکه تا نگاهم شفاف شه ینم یاشک یچشمام تار شده ول.رمیگیباال م سرمو

مرد مسن با لباس  هیپشت سرش ! رو جلوم گرفته ینیریجعبه ش یدختر جوون. ارهینفسمو بسته و به گلوم فشار م

واقعا ! نیبب:گمیلرزون م ییو با صدا کنمیبه قبر اشاره م... منتظرشن! سادنیر جوون واپس هیهمراه  یمشک

باور کنم ! داشت که بخاطرش دل منو شکست یچ نجایا دونمیمن نم! بخوابه نجایمنو ول کرده که ا... رفته

 ...واقعا رفته! کنه؟ نگاه کن یدق نم ییکنم تنها کنه؟باوریضعف نم یباور کنم از گرسنگ شه؟یسردش نم

و  انیاون دوتا مرد هم کنجکاوانه جلو م... شهیم رهیقبر خ يرو يحرف به نوشته ها یو ب گزهیلبشو م دختر

 !خدا صبرتون بده: گهیبا تأثر م... شهیم سیدختر خ يچشما! خوننیقبرو م يرو

! که تنهاست دیبخون! که گشنشه دیبخون... دیبخون گمیتو دلم م. خوننیو فاتحه م ننیشیم يچندلحظه ا هرسه

! فعل گذشتست یخدا لعنت کنه هرچ... دیترسیاونم م! ترسمیمثل من که م! دیترسیم شهیهم... ییاز تنها ترسهیم

 ... ستیو حاال ن) بود( یخدا لعنت کنه هرچ

روز رفته را به درون  ةته ماند... و با زبان سردش...خوردیپنجره سر م يها شهیپشت ش! و شب... گذشت زمان

شب آغشته ام؟ هنوز خاك مزارش تازه  يبه بو نینچنیکه ا میآ یمن از کجا م م؟یآ یمن از کجا م! کشدیم

 ...میگویمزار آن دو دست سبز جوان را م! ست
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 ینفس هام ساکن و ب... شهینم ینفس بکشم ول خوامیم! حالم بده... رنیگیو از قبر فاصله م شنیبلند م هرسه

بازم داره باهام ! ستین نجایاون ا... امکان نداره نیا! نه! رهیگیخندم م... خونمیقبر رو م يدوباره رو! شدهوزن 

! کنهیم نکارویهم شهیهم... وحشت زدم بخنده ةرتکلف به چه یکنه و بعد ب تمیاذ خوادیباز م... کنهیم يباز

رفته  ادتی... تو که دلت به دلم وصل بود! یستین نجایبگو که ا! رو گونم چکهیقطره اشک م هی... خندمیبلندتر م

زجه ! یبگو که دلمو نشکست رنیگیقطره ها سرعت م ؟يکردیم هیگر اوردمیناراحت شدنم درم يادا یاگه حت

 غیج... رهیگیرفتم دوباره اوج م لیتحل يصدا ؟يدینخواب نجایبگو که ا... کنمیهق هق م! یتبگو که نرف... زنمیم

بدون ! دهیخواب ییخودش تنها نباریا! دهیخواب نجایا... مـن  یب... تنها... نجاستیاون ا! دیه کننگا! دینیبب: زنمیم

ام خراب  یهست! تمام! کن گاهن! ادیم يسنگ قبرش فرو يبا ضرب رو میشونیو پ رهیم یاهیچشمام س....من

 ...شودیم

***** 

 "فرناد"

هم  يا دهیا چیبه نظر منم اآلن وقت رفتن آرسان نبود و ه... فهممیباور کن من حرفتو م! فرناد نیبب -محمد

 ایرو تیوضع الیخیب یراحت نیداشته وگرنه آرسان به ا یلیدل هیالبته حتما ! کرده ندارم نکارویچرا ا نکهیا يبرا

وز چندر نیاحتماال آرسان تو هم... یصبر کن يوزخب هنوزم معتقدم که بهتره چندر! اما... که بره سفر شدینم

داره واکنش  ایاآلن بعد اونهمه وقت رو یگیخصوصا که م. رو ادامه بده ایو بهتره خود اون درمان رو گردهیبرم

پس اآلن قطعا وقت عوض . دهیسالتون داره جواب م کیاحتماال زحمات  یعنی نیو ا دهینشون م یمتفاوت يها

 !ستین یمانکردن پزشک و روش در

من فقط ! يبد دیبا براش راه کار جد یرو عوض کن ایتو روش درمان رو خوامیمن نم... کنمیخواهش م! محمد-

چه  دیبا دونمیکه من نم ییتا جاها يریپروندش قرار بگ انیدرجر خوامیم. تو حواست بهش باشه خوامیم

 ...یول کردیآرسان کمک م زایچ نیقبال تو ا نیبب. رمینشون بدم از تو کمک بگ یواکنش

ماه گذشته روش  ستیکه آرسان در طول ب يا یدرمان يو روش ها ایاز پرونده رو يادیز زیآخه فرناد من چ-

 یگیپرونده کاملش هم که خودت م. رو کنترل کنم طشیشرا تونمیاصال نم ينجوریمن ا! دونمیامتحان کرده نم

 کاریمن چ. ..حاال تو بگو! میدارن یهم دسترس شیفعال به شرح جلسات درمان یعنیپس ... تو آپارتمان آرسانِ

 بکنم پسر خوب؟ تونمیم
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 شبید! کنم محمد کاریخب من اآلن چ: رمیگیدستام م نیرو زانو هام و سرمو ب ذارمیهردو دستمو م آرنج

 !در مورد کاراش نشون بدم یچه واکنش دیشده بودم که با جیچقدر گ یدونینم

 ؟یچ یعنی-

نگاه ! زدیحرف نم... دادینشون نم یعکس العمل چیه! بود ختهیبهم ر یلیخ شبید: شمیم رهیچشماش خ به

اما آخر شب خودش اومد ! دمیو شب رو تو اتاق،  رو کاناپه خواب دمیمن ترس نمیوسه هم! تو هپروت بود... کردینم

خودش اومد تو بغلم  دادینشون م واکنششدنمم  کیبه نزد یمحمد؟ بعد ماهها که حت یفهمیم... دیتو بغلم خواب

 ...ستین یعیرفتاراش طب... شده بیعج ییجورای! عوض شده ایرو یشده ول یچ دونمینم... دیبا آرامش خواب

بودنت رو  یعیطب ریغ نیبه دختر مورد عالقش گفت من هم شیبود که چندسال پ یپس ک: زنهیم یقیعم لبخند

 !دوست دارم یعیرطبیغ

 .ارهیهم بتونه رو لبام لبخند ب طیشرا نیتو ا یکه حت نهیریاون خاطره انقدر ش. زنمیم لبخند

 ؟یش یازت بخوام تا راض دیبا گهیبگم؟ چندبار د دیبا گهیچندبار د یلعنت -(

! متوجه نشدم. زمیعز دیببخش:گهیم شیشگیو با همون لبخند هم کنهینگام م یاعصاب خورد کن يخونسرد با

 ؟یزنیحرف م یدرباره چ

 ینم کنم؟چراینم دایراه حل رو پ رسمیمرحله م نیچرا هربار که به ا! کنترل کنم جانمویه کمیتا  بندمیم چشمامو

بدست آوردمش بهش  یکه به سخت يا يو با خونسرد کنمیبگم؟ چشمامو باز م یچ دیکنم؟ با کاریچ دیفهمم با

 !کن دواجبا من از... یرو لعنت يباز نیتموم کن ا! با من ازدواج کن: گمیم

 هیو فقط  کنهیهمونجور نگام م. رشینگاه خ نیاز ا رمیگیم شیآت يچجور دونستیکاش م !تو چشمام زنهیم زل

 چـرا؟: آشنا ۀهمون کلم... گهیکلمه م

تو  شمیم رهیو با جسارت مثل خودش خ شمیم کیقدم بهش نزد هی... چرا نیبه ا دمیبازم رس! کنمیم یقاط

برام  زیچ چیتو ه یب کنمیم يچون هرکار! که مدتهاست بدون تو ناقصم یدونیچون خودتم خوب م: چشماش

 یخودخواه با بودن و نبودنت حت يِچون تو... کنم يمرد سالم دخترباز هیمثل  تونمینم یحت! ستیلذت بخش ن

 گهیاحمقانست که من د یلیخ نیا... یختیمنم بهم ر عتیو طب ضهیغر یتو حت. يمنم رحم نکرد ضیبه غرا

چون ... ستیو برات مهم ن یدونیم نارویچون تو همه ا! داغ بشم گهید يدخترا دنید ایبا تجسم و  تونمینم یحت

 يخونسرد هیچون با ! در موردتو وجود نداره یعیطب زیچ چیچون ه... ستین زادیآدم هیشب تیچیه یلعنت يِتو

و  یهست یعیطب ریچون تو کامال غ... يرو بهم زد ایدن يمنطق اعصاب خورد کن تمام قانون ها هیاحمقانه و 
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 یعیرطبیغ نیپسر احمق هستم که هم هیچون من ! دوست دارم یعیرطبیغ یـلیدختر سنت شکن رو خ نیمن ا

 !بودنت رو دوست دارم

که لبام  کیانقدر نزد. شمیم کیبهش نزد گهیقدم د هی. وقفه حرف زدم که به نفس نفس افتادم یتند و ب انقدر

چون اگه مال : گمیآرومتر م ییو تند کنار گوشش با صدا قیعم يو با همون نفس ها رهیگیکنار گوشش قرار م

 !کشمت یبه خدا قسم م ینباش

و اونقدر  دهیم کیتکون کوچ هیسرشو  یالیخ یاون با ب یول! لرزمیکه خودمم م زنمیحرفو م نیا يانقدر جد و

چرا تو : پرسهیم يبشه تو چشمام و بعد با همون خونسرد رهیال گرفتن سرش ختا بتونه بدون با شهیازم دور م

 عاشقتم؟ یدوست دارم؟ چرا نگفت یهمه جمله هات گفت

دقت  زایو دار به چه چ ریگ نیتو ا نمیحاال ا... حواسم نبوده دینگفتم؟ خب شا! کنمیبا تعجب نگاش م کمی

 !دونمینم: کلمه ست کیجوابم . کنهیم

 !دونمیمن م یول: نهیشیرو لباش م یو لبخند کمرنگ خورهیم نیچشماش چ گوشه

 بیعج یو با نگاه نهیشیرو لباش م یپوزخند کمرنگ ده؟یچرا جوابمو نم. از چشماش بفهمم تونمینم زیچ چیه

 )آقا پسر؟ یحلقه هم گرفته باش هی دیبا یکنیم يخواستگار یکیاز  یوقت ینگرفت ادیهنوز : گهیبهم م

 ؟ییکجا... الو! رنادف-محمد

 !نجامیهم... یچیه ؟یچ -کنمیبه محمد نگاه م یجیگ با

 !کشت خودشو ؟يدیچرا اون ماسماسکو جواب نم یینجایپس اگه هم:شهیپررنگتر م خندش

 !شماره خونست. خورهیکه داره زنگ م کنهیاشاره م لمیموبا یبه گوش. کنمیطرافمو نگاه م کمی

 ...بله-

 !آقــا...آقـ...الو-

 شده؟ یچ ن؟یبله حس: کنهینگهبان دم در،  نگرانم م ن،یحس شونیپر يصدا

 !ستنیآقا خانوم ن-

 ست؟ینباشه؟ مگه تو اتاقش ن شهیمگه م ست؟ین یچ یعنی: کنهیم خی دستام

. مینمونده که نگشته باش ییجا... میساعته کل خونه رو گشت هی! ستنینه آقا ن: شهیتر م شیپرتشو صداش

 ...رفتن یدر پشت وارید ياز رو ادیبه نظر م! از ساختمون خارج شدن... ستنین

 ـوار؟یاز رو د-رهیگیاوج م صدام
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 ...کنار در واریبود به د دهیچسب قایدق کهیاخه نردبون کوچ... بله آقا-

 اومده؟ ادشی یعنی... کارا نکرده بود نیاز ا ایسالها بود که رو. شهیگرد م چشام

 رفته؟ یمتوجه نبودنش نشده؟اصال از ک چکسیه یعنی-

 ...که معلومه خانوم دوباره گم شده نطوریفقط ا! آقا دونمینم-

 شیپ يبودم مثل سر دورایام. رمیقبرا به سمت قبرش م نیاز ب کنمیشکل ممکن پارك م نیرو به بدتر نیماش

آرسان  نباریپس کجاست؟ ا ست،ین نجایاگه ا.شمیم وونهیدارم د ستین نمیب یحاال که م یکنم ول داشیپ نجایا

 دیتا شا رمیگم شده و به سمت خونه م ایباز رو دمیبه مهران خبر م... کنم داشیکه کمکم کنه زودتر پ ستیهم ن

 شده؟ بیکجا غ ایبتونم بفهمم رو

 !الو مهران-

 ؟يآروم شد... سالم فرناد جان-

 ...یکن داشیپ ینشد؟ نتونست يخبر! مهران یچه آروم-

 دایکه پ ستیها ن یراحت نیبه ا... تهرانِ نجایا.کنم داشیسرعت پ نیکه من به ا ستیروستا ن نحایجان افرناد -

رفته  دیشا يکه حدس زده بود ییبهت گفتم،  تمام جاها يهم که زنگ زد شیساعت پ میهمون ن! کردنش

 !اما نبود میباشه گشت

 باشه؟ تونهیشب کجا م نموقعیآخه ا... نصفه شب شده! بر سرم کنم مهـران یخب من اآلن چه خاک-

 دیشا...یو افکارتو متمرکز کن یآرامشتو حفظ کن یکن یپس بهتره سع... ادیبرنم يفرناد جان اآلن از تو کار-

 !نیهم... فقط فکر کن فرناد! دهیبشه که تا اآلن به فکرت نرس ییجا

دستمو رو قفسه ... لرزهیانقدر بهم فشار اومده که دستام کامال محسوس م. کنمیم یخدافظ یفیضع يصدا با

 ایرو دمیاز ظهر که فهم. دمیم هیسرمو به تاج تخت تک... وقفه نفس برام نذاشته یدرد ب نیا  دم،یفشار م نمیس

نمونده که  ییجا گهید... من گم شده يایرو! ستین یول... دمیمثل سگ پاسوخته دوئ! همه جا رو گشتم ستین

افتاده؟ اخه  یمشت عوض هی رینکنه گ! کجاست ایشب رو نموقعیا نکهیفکر ا... شمیم وونهیدارم د. نگشته باشم

... ارنیب رشیناموس گ يآواره باشه و دزدا ابوناینکنه شب تو خ! دنشینکنه دزد... رفتن ينداشت برا ییاونکه جا

دارم از پا ... سکته کنم نکهیقبل از ا ایب! ایب یپرستیکه م ییاتو رو همون خد... یلعنت ییکجا ؟ییکجا! ایرو يوا

به دست وارد  ینیومعصومه س شهیدر باز م یول کنمیتوجه نم. خورهیپس؟ چندضربه به در م ییکجا... ایرو فتمیم

 .شهیاتاق م
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 !آقا-

 !کشهیم ریت شتریبا هرتکون خوردنم قلبم ب. کنمینگاش م یحال یب با

 .آقا براتون شام آوردم-

 ...ببرش! خورمینم: لبام هم ترك خورده یحال یاز ب کنمیحس م.دمیم سرموتکون

 !نیایکه از پا درم ينجوریا... نیآقا شما ناهارم نخورد یول-

 !ببرش! خوامیگفتم نم:زنمیم ادیفر ناخودآگاه

 یاتاق.رمیم کایبه سمت اتاق را یشک چیو بدون ه رونیب زنمیتوجه به اون از اتاق م یمن ب یول دهیترس معصومه

. رهیگیاز آرامش و غم وجودمو م یموج شمیوارد اتاق که م! ممنوعه ست... ایرو يبرا... خودم يکه مدتهاست برا

در  يبه چه حال و روز میزندگ نیبب... آوردم مک نیبب! کایرا نیبب. نمیشیم نیزم يرو دشیو سف یکنار تخت آب

روز  هی کردیفکرشو م یک کرد؟یفکرشو م یک! کایرا شمیم وونهیدارم د! کجاست دونمیرفته و من نم امیرو! اومده

به ...رو از دست بدم ایرو ينجوریروز ا هی کردمیتصورشم نم یاون روزا حت! میفتیحال و روز ب نیبه ا ایمن و رو

! کایکمکم کن را: کنمیم سیصورتمو خ یقطره اشک.شمیم رهیخ زنهیداره بهم لبخند م وارید يروعکسش که از 

 !رمیمیمن م ایرو یب... شمینباشه من تموم م ایاگه رو یبعد از تو من نابود شدم ول

  دم،یگرفته جواب م يبا همون صدا.خورهیبه در اتاق م چندضربه

 ...بله-

 !نیاریم فیلحظه تشر هی... آقا-

 .شمیرج مبه سرعت از اتاق خا.ترسوندمیمعصومه م ةزد جانیه يصدا

 شده؟ یچ-

از خانوم خبر  نکهیمثل ا... تماس گرفت و آدرس کامل خونه رو خواست یخانوم هیآقا : رو لباشه یکمرنگ لبخند

 !داشت

 خبر داشت؟ ایاز رو: شهیگرد م چشام

 ...نکهیمثل ا-

تماس گرفتم و   گفت،یخودم با اون شماره که معصومه م یوقت! تا برسن زنمیساعته که دارم تو سالن قدم م مین

و سالم بودنشو با  ادین ایتا خود رو یول! راحت تر شد المیخ کمی ارنیرو با خودشون م ایمطمئن شدم که دارن رو

 !اروم و قرار ندارم نمیچشم نب
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 "کل يدانا"

 تونهینم کنهیم يهرکار! گهیم ونیهذ يداریزن جوون هنوزم تو خواب و ب. ندازهیم یعقب نگاه یبه صندل سحر

 ...ببره ادیاز  بانشویغر يشدن زن جوون سر اون قبر و زجه ها هوشیصحنه ب

 ؟یکنیانقدر نگاش م ه؟چرایچ-

از همون موقع که تو بهشت زهرا براش . دهیآزارم م یلیدختر هست که خ نیدر مورد ا يزیچ هیسامان -

 ...نمیغمگ لیدل یب یلیخ! حالم بده دمیغم رو تو نگاش د زانیبردم و اون م ینیریش

 بودنت بخاطر اون قبر و حرفاش در مورد اون نبود؟ نیغمگ نیاحتماال ا: زنهیم یلبخند جذاب سامان

 .بال سر خودم اومده نیانگار ا. کنمیغمو حس م نیا يجوری یچرا ول دونمینم! البته که بخاطر همونه... چرا-

خدا واسه . فتهیب یاتفاق نیمن همچ يوخواهر کوچول يخدا نکنه برا: کنهیبا دستش گونه سحر رو لمس م سامان

 ...رو نخواد يزیچ نیچن چکسیه

 نه؟! خوشگله ها یول: زنهیم ینیریلبخند ش سحر

 ؟یچ -شهیشوکه م کمی سامان

 نه؟... مونهیمثل عروسک م! خوشگله ها یلیدختره خ نیا گمیم ؟یک یبگ دیبا! نه یچ-

 ...خجالت بکش بچه! استغفراهللا: کنهینگاه م ندازهیابرو باال م طنتیبه سحر که با ش سامان

 !ستیخوب ن میمن نقاش یدونیتو که م: کنهیچادرشو مرتب م سحر

 ابونه؟یخ نیهم نمینگاه به اون آدرس بنداز بب هی يزبون دراز يجا-

حاال خوب شد با اون حالش تونست شماره تلفن خونشونو بده وگرنه حتما خانوادش از ! برو داخل... نهیآره هم-

 ! رونیاز خونه زده ب یمدرک چیو ه فیبدون ک يچجور نیا دونمیمن نم! کردنیسکته م ینگران

 ...یتو نذاشت! مارستانیب مشیمن گفتم ببر... گهیتوء د ریخب همش تقص -

-مارستان؟یب بردمشیفشارافتادن م هیواسه ! خودم پرستارما رسرمیخب مثال خ.شتدا یچه ربط...! ا 

 ...کنن داشیپ مارستانایاطالعات ب قیاز طر تونستنیخانوادش م نکهیواسه ا! رینخ-

 !حق با سامان باشه دیشا... شهیدودل م کمی سحر

 ...خب من... خب-
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باهامون حرف زد بخاطر  یکه تلفن يا یعصبان ياون آقا دوارمیفقط ام... حاال که گذشت! گهیولش کن د-

 ...نکنه تیازمون شکا نکاریا

 کنه؟یم تیشکا یعنی -شهیوحشت زده م سحر

 !کنه يزیچ يگله ا دیشا یفکر نکنم ول-زنهیلبخند م سامان

سحر  يتو خونه چشما برنیرو م نینگهبان ماش یو با هماهنگ رسنیساختمون م يبه در ورود نکهیمحض ا به

 .شهیجب گرد ماز تع

 قصر؟ ایخونست  نیسامان ا-

 !داره یخوب یخانوم وضع مال نیا نکهیمثل ا: کنهیبا نگاهش همه جارو خوب اسکن م سامان

 !کنم دارشیفکر کنم بهتره ب:ندازهیم ایبه رو ینگاه سحر

بده و حرف  حیخانوادش توض يرو برا زیبه هرحال فک کنم الزم باشه خودش هم همه چ... کن دارشیآره ب-

 .کنه دییمارو تأ

خونه توقف  یساختمون اصل يدر ورود يروبه رو نیهمون لحظه هم ماش. کنهیم داریرو ب ایرو یبا مهربون سحر

و  ندازهیو نگاه سرگردون فرناد م دهیبه اندام ورز یسامان نگاه. شهیو فرناد با شتاب از خونه خارج م کنهیم

 !خوشگلن یخانوادگ نایا نکهیمثل ا:گهیم رلبیز

 

 "فرناد"

پسر  هیو  يدختر چادر هیبالفاصله . رمیبه سمتش م سادهیخونه وا يکه روبه رو یرنگ ينقره ا يایپرش دنید با

 . کنهیشدن کمک م ادهیتو پ ایو به رو کنهیدختره هم در عقب رو باز م.شنیم ادهیپ نیجوون از ماش

 !سالم جناب-

تا ببردش  کنهیکمک م ایاما حواسم به معصومه ست که داره به رو.کنمیو به پسر نگاه م رمیگیم ایاز رو چشم

 !خونه

تو خونه وبا  ومدنیتعارفات من ن رغمیکردن و عل فیرو برام تعر زیاون دختر و پسر همه چ نکهیمحض ا به

 !ایسراغ رو رمیعجله رفتن،  من م

 کجاست؟ ایمعصومه رو-

 !اآلن بردمشون تو اتاقتون آقا نیهم-
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همونطور که  ایرو. کنمیدرو با شدت باز م! دوئمیبه سمت اتاق م بایو تقر رمیبلند پله ها رو باال م ییاقدم ه با

نگاهش وحشت .گردهیمانتوش رو تو دست گرفته و دستش رو کمربند شلوارش خشک شده به سمت من برم

و ! پرم زیاز همه چ... ترس نبودنش از... دمیچندساعت کش نیکه تو ا ياز زجر... از نبودنش! پرم یلیخ! زده ست

با  يفکر چیه یو ب سمیمیبا دو قدم بلند روبه روش وا. ها رو گرفته یتمام اون ترسها و نگران يحاال خشم جا

! دهیو نگاه اون ترس شهینگاه من ناباور م چهیپ یکه تو اتاق م یلیس يصدا! تو گوشش زنمیتمام اون خشم م

 نیرو زم یلیکه بخاطر شدت ضرب س ایزدم؟ رو یلیس مین اآلن به همه زندگم ام؟یمن اآلن زدم تو گوش رو

! نبود ایبودم و رو دهیمن ترس! نبود... کنمیباز داغ م. رهیو با ترس عقب عقب م شهیافتاده از جاش بلند م

کا نبود و بعد یانداخت که را يروز ادینبود و نبودنش منو ! نباشه و نبود که بهم بگه تا ابد هست گهید دمیترسیم

من زجر  ینشد،  وقت دایپ یروز رفت و شب وقت هی... رفت ينجوریهم هم کایرا! از دستش دادم شهیهم يبرا

رفته بود و من  ایو امشب رو! ادینم گهیآرسان نابود شد از غم،  خبر دادن که د یزجه زد،  وقت ایو رو دمیکش

 !باز هم همون خبر رو بهم بدن دمیترسیم

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ؟یکنیبا من م نکارویچرا همش ا ؟یخبـر رفت یب يبه چه اجازه ا ؟یلعنت يکجا بود-زنمیم ادیفر

دست  هیو با  رسونمیقدم بزرگ خودمو بهش م هیبعد با . رمیو من قدم قدم جلو م رهیعقب عقب م اون

 .رهیچهرش تو هم م.واریبه د کوبمشیم

 یکه تو هم خنجر گرفت ستیغم بسم ن نهمهیا ست؟یبسم ن ؟يتنهام بذار یخواستیتو هم م یبه چه جرأت-

 ؟یکنیدستت و تا ته تو قلبم فرو م

 !نیبب! فتهیداره از کار م... ارهیداره کم م! نیبب: تو قلبم کوبمیمشت م با

 .زنمیم ادیفر! با بغض...با زجر... با درد! زنمیم ادیمن فر یول... به خودش لرزهیم

 ؟يدیفهم! يبر ذارمینم... يتنهام بذار کایهم مثل را تو دمیبهت اجازه نم! ایرو دمیبهت اجازه نم-

 !فرناد: زنهیزمزمه م فیضع ییبا اشک و صدا. شکنهیبغضش م باألخره

 یگینم! زمیجانم عز:دمیکه آروم و بم شده جوابشو م ییبا صدا. شمیآروم م لیدل یاونقدر درد داره که ب صداش

 آخه تو؟ یکنیم ينجوریچرا ا کنه؟ینبودت منو نابود م
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 !دیببخش:دهیشده،  معصومانه جواب م دهیکه حاال مظلوم و رم سیخ يهمون چشما با

 !کن نگاه

 ...از ستاره سوختم من

 !از ستارگان تب شدم لبالب

 سرخ رنگ ساده دل انیماه چو

 ...شب شدم يبرکه ها نیچ ستاره

تو  ينجوریا یکه وقت دونهیخدا م فقط. تو بغلم کشمشیدور شونه هاش و با خشونت م ندازمیهوا دستمو م یب

 !نجایفقط هم! دختر نجاستیتو فقط جات هم:کنمیزمزمه م رلبیز.شمیچقدر آروم م رمشیگیبغل م

 ۀحلق... چقدر سخت بود نبودنش! کننیو شش هام عطر تنشو حبس م کننیوقفه،  موهاشو لمس م یب لبهام

پنهون  نمیو سرشو تو س کنهیفقط دستاشو دور بدنم حلقه م گه،ینم يزیچ! شهیدستام دور بدنش محکمتر م

 ایرو نیا! اومده ادشیرو  ییزایچ هی ایحاضرم قسم بخورم که رو یول گهینم يزیدرسته که چ! لرزهیدلم م. کنهیم

بهشت زهرا؟  يرفته بود یچ يبرا! نمیبگو بب: پرسمیآروم م. باشه یهنوزم دچار فراموش تونهینگاه آشنا نم نیبا ا

 !بزنم يسر به قبر مامان مهر هیرفته بودم : دهیتفاوت جواب م یو بعد ب کنهیچندلحظه سکوت م

 ؟يمامان مهر-

 ست؟ین ادتی... مامانم! آره:کنهیباال ونگام م ارهیم سرشو

قبول  يداواخر تا حدو نیکرد؟ انگار نه انگار ا یرو قاط زیبازم رفت بهشت زهرا و همه چ یعنی... رهیگیم غصم

انگار نه انگار که حالش داشت بهتر ! وجود نداره و مامانش آتنا بوده يبه اسم مامان مهر یکرده بود که کس

 کس؟ یو ب میتیو دختر  يحاال باز رفته رو فاز مامان مهر یعنی. شدیم

 يخوایم يزیچ. میزنیبذار بعدا در موردش حرف م. ستین ادتیرو  ییزایچ هیفقط فکر کنم تو ! نه گلم-

 ؟يبخور

 ...ادیفقط خوابم م! نه-

 کاریچ فهممیم شمیم رهیتو چشاش خ یتازه وقت. کنمیزانوش و تو بغلم بلندش م ریز رمیگیحواس دستمو م یب

حرف  یو ب برمشیبا آرامش به سمت تخت م دهینشون نم يواکنش تند چیه نمیب یم یوقت یکردم ول

با ... باعشق! کنمینگاش م! بمون گهیبسته م ییکم جون و چشما يبرم که با زمزمه ا شمیبلند م! خوابونمشیم
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کاش بدونه اگه نبود،  ... به بودنم شهیمحتاج م ينجوریکه ا یبا من وقت کنهیکاش بدونه چه م! با عطش... ازین

 !عاشقانه نیزنده باد ا... ياریبدب الیخیب... ترانه نیا دادیپا نم... اگه عاشقت نبودم! نبودم دونیم نیمن مرد ا

 

 

 "ایرو"

انقدر که ... دارم اجیمن االن بهش احت یبره؟ ول خوادیم یعنی! شهیرو تخت و خودش بلند م ذارتمیم ینرم به

 !بمون: کنمیزمزمه م یکم جون يبا صدا! بره دینبا... نه! کنمیاگه امشب تنها بمونم دق م دونمیم

سرم رد  ریو دستشو آروم از ز کشهیتخت دراز م يرو کنارم یاما وقت! تعجب کرده ایدودله  ای... کنهیم مکث

تو  کشهیبا همون نرمش و سکوت منو م! دهیبمون رو فهم یخوب معن یلیخ شهیکه مثل هم فهممیم کنهیم

و عشق  بخشمیوجودمو به حرارت حضورش م يسرما! کُشمیو بغض م کشمیعطر تنش رو نفس م! بغلش

 دیتا شا يتمام لحظاتت رو بد دیبا یانقدر گرون که گاه... دوران چقدر گرون شده عشق نیکه تو ا يوا! خرمیم

که خسته بودم و  ییمثل تمام روزا... چون مثل همون روزا! دونمیم... بغضمو فهمهیم! یعشق برس الیبه خ

 ياون دستا با تیاسطوره زندگ یداره وقت یحس هچ یو کاش بدون لغزنیموهام م يکالفه،  انگشتاش البه ال

! حاال تو... لحظه باشه نیبود تو هم یدوست داشتم اگه مرگ شهیمنکه هم! کنهیبخشش نوازشت م یزندگ

 ؟يبهم حق ند یتونیم

 !عطرها و نورها نیز سرزم... ز دورها و دورها يآمد تو

 !ز عاجها، ز ابرها، بلورها... یمرا کنون به زورق يا نشانده

 !ببر به شهر شعر ها و شورها... دلنواز من دیببــر ام مرا

 !ام ینشان یفراتر از ستاره م... ام یکشان یراه پرستاره م به

که همه  رهیم ادمی يلحظه ا يبرا  فته،یکه نفسام به شماره م دهیو انقدر فشارم م چهیپیکه دور تنم م دستاش

 !زد ونمیبه آش شیازم آتهمر نیکترینزد يکه تبِ هوسِ چشما رهیم ادمی... نابود شده زیچ

 .لبالب از ستارگان تب شدم... من از ستاره سوختم! کن نگاه

 !شب شدم يبرکه ها نیسرخ رنگ ساده دل،  ستاره چ انیچوماه

که حاال  یرهنیبه پ... محرم تر از من شده بهش هیکه چندوقت یرهنیبه پ! رهنشیبه پ زنمیدستم چنگ م با

... لحظه هامون نیبزنه به آرامش ا شهیت خوادیرو که م یبغض کنمیو خفه م زنمیچنگ م. کنمیبهش حسادت م
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... آروم قلب مردم تمیارن تو ریغصه ب ذارمیو نم ارمیاگه چشمامم بخوان ببارن،  من از کاسه درشون م یحت

بوسه هاش که با ... منِ شکسته شده ةکه اسطور يمرد! و مرد مونده دهیکش یچ دونمیکه خوب م يمرد

که  دونستیکاش م! از عطش خواب و آرامش شهیمستم داغ م يچشما نه،یشیرو موهام و صورتم م یبالسبک

 مثال منو؟ یب يها يبود خمار دهیدمدت ن نیتو ا یعنی! مونهیمن مثل مخدر م يعطر تنش برا

 کن که موم شب به راه ما نگاه

 ...شود یقطره قطره آب م چگونه

 ....من دگانید اهیس یصراح

 !شودیلبالب از شراب خواب م! گرم تو يال يال به

**** 

رو  میعقربه ها دوازده و ن... کنمیدوباره به ساعت نگاه م! کنار استخر بزرگ خونه و چشم دوخته به آب نشسته

آرومه و داره با لبخند از روز  کنهیمثال داره وانمود م. کنمیدستام و فکر م نیب رمیگیسرمو م. دنینشون م

 يا گهید زیبدم چ صیرو تشخ شونیقرار یب تونمیفاصله هم م نیکه از هم ییچشما یول برهیلذت م شیآفتاب

 شتریحس بد چندساعته که لحظه به لحظه ب نیداشتم و ا يشدم حس بد داریب یاز صبح که تو تخت خال! گهیم

نرفتن کالفش  نیداشته و ا یانقدر که بدونم امروز حتما تو شرکت کار مهم! شناسمیفرناد رو خوب م... شهیم

 داریصبح زود ب! پردرد فرناده يها یمن و نگران روزید ۀبخاطر حرکت احمقان که ینرفتن نیو ناراحتم از ا! کرده

رفتن به  يآماده بوده برا یعنی نیدوش گرفته و اصالح کرده بود و ا يقبل از هرکار شهیشده بود و مثل هم

از گم  دهیترس! از فرار دوبارم دهیترس... دهیفرناد ترس! مئنا خود منمنرفتن، مط نیا لیو تنها دل! اما نرفته... شرکت

 ...برگشتم یشدن ب

رو  ینیریلحظات ش ادمهیخوب ! خوشگلمه که لگدشون نکنم يو تمام حواسم به گال امیم رونیتو باغچه ب از

 !تطنیو ش ياسمش گل کاشتن بود و رسمش خاك باز... میگذروندیباغچه م نیتو ا کایکه با را

مردمک  کنمیم یسع! ستیاآلن وقتش ن.کنمیخفه م نهیاشک بکاره تو چشمام رو تو س خوادیکه م یقیعم آه

دوست ندارم نگاهم ... کایمتفکر فرناد ثابت کنم تا با حسرت نلرزه رو خاطرات حضور را ةرو چهر گوشمویباز يها

استخرو دور ! کنه يتاب باز کایرا يها هاون سمت عمارت با قهقه دیبپره و رو تاب سف نییباال و پا طنتاشیبا ش

 يچرخونم برا یسر نم... به روبه رو دوزهیو دوباره نگاهشو م ندازهیبهم م ینگاه مین! نمیشیو کنار فرناد م زنمیم
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من  ةدبازهم همونجا،  گوشه استخر منتظر نگاه حسرت ز کا،یرا يباد وپیمطمئناً تو... دنبال کردن رد نگاهش

 !مونهیم

 سرکار؟ يرینم-

 !ندارم ینه کار خاص: شهیمنقبض م هیانگشتاش در ثان  خوره،یم یکیکوچ تکون

 یدروغ بگ ای یرو ازم پنهون کن يزیچ يخوایهربار م دونمیمنکه م! فرناد خان...رهیگیرنگ مالمت م چشمام

 ؟یگیپس چرا بازهم دروغ م! دونمیکه م یدونیو تو هم خوب م! شهیعضالت ساق دستت و انگشتات منقبض م

 انقدر منو از خودم و خودت دور کرده؟ یفراموش نیا یعنی

 ؟یمطمئن-

کالفه به ! دونمیم.شهیم يا شهینگاهم ش! زنمینم یحرف... گردهیم يزیدنبال چ! تو چشام شهیم رهیو خ گردهیبرم

رو  خوادیکه م ییوقتا! به پاهاش شمیم رهیخ. دهیتکون م یو همزمان پاهاشو عصب دهیآره سر تکون م یمعن

 ...کنهیم نکارویکنه ا يدروغش پافشار

 !ستمیمن مطمئن ن یول-

 .سکوت کنه خوامیبا دست ازش م یبزنه ول یتا حرف گردونهیسربرم

 ...فرناد برو به کارت برس-

 ...خورمیخونه تکون نم نیمطمئن باش من از تو ا: کنمیم مکث

 !نرم ییجا دمیقول م: کنمیم دییتأک. کنهیشک نگام م با

 ...ایرو یول:رهیگیجلو و سرپنجه هامو م ارهیم دستشو

 !باور کن حالم خوبه:کنمیقطع م حرفشو

 !حال و هوامون عوض شه کمی  رون،یب میباهم بر خواستمیآخه م: شهیبه جلو خم م یکم

 هوم؟  ،یشیشام بهم بدهکار م هی یبرگشت یبه جاش وقت! اآلن برو به کارت برس... میریم:زنمیم لبخند

**** 

 )فلش بک(ایرو

 روقتیکه بخاطر ارائه امروزم تا د شبیاون از د... خدا يا! رمیگیبه بالشت و گوشامو م کوبمیمحکم م سرمو

و  نوریا دمیمث سگ پاسوخته همش دوئ شیساعت پ کی نیبعدشم که از صبح تا هم دم،یبودم ونخواب داریب

 !کنهیمزاحم خوابم شده و ول هم نم یاحمق هیه از حاال ک نمیاونور،  ا
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توجه به شماره  یو ب دارمشیبرم رتختیز ن،یبا حرص از رو زم خورهیبار زنگ م نیسوم يبرا یگوش یوقت

 !بلـه: دمیجواب م

 يخواب بود:زنهیکه اونور خط داره قهقهه م دهیانگار آرسان خان نترس یول ترسمیکه خودم م یِانقدر شاک صدام

 کابوس؟

لحظه هم چشم روهم  هیتا صبح  شبیمن د یدونیتو مگه نم ؟يخوابم کرد یب يدار کاریچ... کابوس عمته-

 نذاشتم؟

 ...سرخوشه بیامروز عج نکهیمثل ا! خندهیم

 ...تره نیریبرات از خواب هم ش شنهادمیبه نظرم پ یول دونمیچرا م-

 !مهمه خوابه و بسکه برام  يزیمن اآلن تنها چ... يفکر کرد خـــودیب-

 ؟یمطمئن:گهیم یلحن مشکوک با

 !کنه کمیتحر خوادیم... ها رهیگیم میفوضول نکارشیبا ا دونهیم! یلعنت

 ه؟یخب حاال مگه کارت چ-

 ...شنگوله يادیز! نگرانش باشم دیواقعا با نکهینه مثل ا... خندهیم بازم

... حاضر و آماده دم خونه باش گهیساعت د مین یبدون يخوایاگه م یول... عمرا اگه بهت بگم! يکرد الیخ-

 !شمیم الشیخیوگرنه من انقدر خسته ام که کال ب

 ...هیو برنامه چ ییتو اآلن کجا نمیآرسان؟ مثل بچه آدم بگو بب یچ یعنی-

 !ساعت میفقط ن-

! شعوریخوشگل ب:کنمیلب زمزمه م ریز! خودم خفش کنم يدوست دارم با دستا چهیپ یممتد که تو گشم م بوق

 .رمیم شیا لهیت ياون چشما ۀو ته دلم قربون صدق نهیشیرو لبم م یحرف لبخند بدجنس نیاز ا

! حال و خسته ست یسرخ شده و صورتم ب یخواب یچشمام از ب. شمیم رهیو به خودم خ نهیآ يروبه رو رمیم

آخه انقدر خسته ام ... مکردن هم ندار شیچه کنم که حوصله آرا یول نمیبب یشکل نیاصال تحمل ندارم خودمو ا

مناسب  يمانتو هیتا از تو کمد  چرخمیم. زنمیگند م شتریببرم ب زایچ نیکه اگه بخوام دست به خط چشم و ا

 !قهیفقط ده دق:کنمیلب زمزمه م ریبه تخت گرم و نرمم و ز مونهیم رهیبردارم که چشمم با حسرت خ

 !مهیانگار گوش... ا گه؟ید هیچ يصدا نیبابا ا يا

 !بله:گمیم یطوالن ةازیخم هیهمراه با  يگرفته ا يصدا با
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 ...یساعت دم در باش میتو؟ مگه قرار نبود سر ن ییپس کجا... درد و بله! کوفت و بله-

 اآلن؟ ییتو کجا! چرا...چرا! هان: پرمیبرق گرفته ها از جا م مثل

 .نیداشت فیتا اآلن خواب تشر یجنابعال نکهیمثل ا یول نمیخونه تو ماش يمن روبه رو-

 ...من فقط... من کجا خواب بودم! مـن؟ نه بابا-

به تخت خواب  خوامیفعال م. شدم مونیاصال پش! خسته ام یلیخ نمیب یم کنمیحاال که فکر م! ایرو الیخیب-

 ... پناه ببرم زمیعز

 !شیوسط درافشان پرمیحرفشو ادامه بده م نکهیاز ا قبل

... نییپا امیتا ب یکنیاآلنم همونجا صبر م...بزنم و آماده شم زمیاز خواب عز ینبودم که الک کاریمن ب! خودیب-

 ...اومدم خونه نیتو کوچه منتظر شم واسه هم ستیخوب ن دمیآخه د

 ؟يآماده ا یعنی-

 !دلم زیشک نکن عز-

چرا  نیا! بابا يا... رونیب کشمیم دمویمانتو سف! سمت کمد رمیم رجهیرو تخت و ش کنمیرو پرت م یگوش

از کف کمد جمعش  دیاگه گذاشته بودم که اآلن نبا! هیقبل تو کاور نذاشتمش؟ خب چه سوال يچروکه؟ مگه سر

کوتاهه،   يادیز میمانتو مشک! دهیم بو میا روزهیمانتو ف. کنمیمانتو هام نگاه م هیدوباره به بق... گهید کردمیم

 يادیز ایبعض. کنمیدونه به دونه مانتو ها رو نگاه م! رنمونیگیم هوی... غهیج یلیمانتو قرمزه خ! دهیم ریآرسان گ

 رهیانگشت به دهن به کمد لباسام خ! دارن يدرد هیاآلن خوبن هرکدوم  يهم که برا ییتابستونه ان و اونا

با غصه ...شهیم الیخیب کنهیم یاآلن قاط! خدا آرسانه يوا! پرونتمیم نیماش ینبوق طوال يکه صدا شمیم

کنم؟ اآلن که وقت اتو زدن  کاریخب آخه چ! اسپرته يادیز گهید نینه بابا ا. رونیب کشمیرو م میشمی يمانتو

شال  هی! پوشمیم یمشک نیج هیبندم و مانتوم رو با  یم یسرم دم اسب يموهامو با کش محکم باال... ندارم

 !رسونمیآرسان م نیماشو به سرعت نور خودمو به  ندازمیهم رو سرم م يو صدر یمشک

 !سالم-

 نه؟ يکه آماده بود: سمتم گردهیبرم

 !شک نکن-

 ؟يواسه خودت درست کرد يِا افهیو ق ختیچه ر نیحاال ا! روتو برم بچه-

 مگه چمه؟: ندازمینگاه به خودم م هی
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 !یستیخودت ن هیتازه اصال هم شب... صورتت پف کرده... چشمات قرمز و خسته ست! یداغون-

 !خودمم هیکامال هم شب... خوبه افمیهم ق یلیاتفاقا خ-

اآلنت  ۀافیکجا و ق کاپیآماده شدن و م يبرا يذاریساعت وقت م هیکه فقط  ییآخه تو! ایرو گهید یستین-

 !کجا

 شهیحاال م! هیتو سادگ ییبایچشه؟ اآلن ز پمیتازه مگه ت! حال آماده شدن نداشتم... آرسان گهیخسته بودم د! اَه-

 م؟یریکجا م میدار یو بگ يند یلیاسرائ یبن ریگ

 !دشهیامشب هم شو لباس جد. برگشته تایآز... خب بابا لیخ! اوووف-

ماهره  يها ستیلیاز استا یکی تایآز. سمت آرسان که نگاهش به روبه روشه چرخمیکامل م تایاسم آز دنیشن با

 يبار برا هیو بعد هرچندوقت  کنهیم یفصل يلباس و مجموعه ها یطراح هیو ترک یسال رو تو دب شتریکه ب

 .دهیکاراشو بهشون آفر م یو بعض ذارهیشو م رانیخاصش تو ا يها يمشتر

 ...برگشته؟ پس چرا من خبر نداشتـ یواقــــعا؟ ک-

امشب شو لباسشه؟ تو  یچـ یعنی:کشمیم غیج هویو  شمیحرفم تموم نشده که تازه متوجه جمله آخرش م هنوز

 ام؟یلباسا بلند نشم ب نیکه با ا یگفتیه من مزودتر ب دینبا

 نیا يخوایکه اَد امشب م داشتمیخبر م دیمن از کجا با... يدیرسیبه خودت م یکل شهیتو هم! خب به من چه-

خودمم تازه امروز .رفته بود ادشیهم  وونهیاون د.گفته بوده که بهم خبر بده نیبه شرو... بعدشم ؟يایب یشکل

 نیواسه هم... يطرح خاص خواسته بود هیازش  يسر نیا يتو برا ادمهیهم که  ییتا اونجا! دمیصبح فهم

 !شام میگفتم اول ببرمت اونجا و بعدم بر

که امشب  کردمیاصال فکرشم نم. کنمیجاخوش کرده نگاه م نیعقب ماش یکه رو صندل یذوق به جعبه بزرگ با

 ...زنهیهنوزم چشام از فکر به لباسم برق م. شهلباس مد نظر منو هم برام کنار گذاشته با تایآز

 !شیآخرش با چشات بخور ترسمیکه م یکنیانقدر نگاش م... گهیبسه د-

 خوشگل بود، نه؟ یلیآرسان خ يوا-

 !ستیاز تو که خوشگلتر ن: زنهیلبخند م بهم

 کیشر چکسمیبا ه! آرسان فقط مال منه: کنمیزمزمه م یو تو دلم با بدجنس زنمیحدش لبخند م یب یمهربون به

 ...هم بکنه يا گهیهاشو خرج کس د یلبخندا و مهربون نیبخواد ا کنهیاصال غلط م... شمشینم

 م؟یریکجا م میحاال دار-
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 !میخوب که شام بخور يجا هی میریم-

 ؟يکدوم رستوران بر يخوایم نهیمنظورم ا... یکه اولش هم گفت نویا-

 رستوران؟ میریمن گفتم م-

 پس کجا؟: کنمینگاش م گنگ

 !حاال-

 !گهیبگو د... اریآرسان حرص درن! بابا يا-

 !ترسهینکن کابوس، آدم م يصدبار گفتم چشاتو اونجور-

 !آرسان-

 !یلقمه چپت کنم فسقل هیدنج و  يجا هیببرمت  خوامیم دمت؟یدزد يدیهنوز نفهم یعنی: خندهیبلند م يصدا با

 !گم شو مسخره:به بازوش کوبمیو با مشت م کنمینگاه م ارهیگرگا رو درم ي داره ادامسخرش که مثال افهیق به

 ؟یباغ شخص يمنو آورد یبرداشت يجد يآرسان جد يوا-

شام تا کرج  هیوگرنه مگه مرض داشتم واسه ! باغ ارمتیگفتم که دارم م... دارم دختر یمگه من با تو شوخ-

 کنم؟ یرانندگ

 !ینداشت یباغ نیتو همچ ادمهیا اونجا که ت ه؟یباغ ک نجایآرسان ا-

منم ! شام يامشب من و محمد و مهران رو دعوت کرده بود برا! باغ فرناده نجایا... غلطا نیمنو چه به ا! نه بابا-

 ...ارمیگفتم تورو هم با خودم ب.امیتنها ب ومدیدلم ن

 ...برما ییدعوت جا یدوست ندارم ب یدونیخوبه م! يکرد خودیتو ب: شمیم یحرص

ور  یکیفرناد هم که مطمئنا .ارنیقراره محمد و مهران هم دوست دختراشون رو ب زم؟یدعوت عز یگفته ب یک-

 !خب منم تورو آوردم... دلش هست

 !ساعته در باز شده ها هیتو باغ؟  يرو ببر یکوفت نیماش نیا يخوایحاال نم! باشه بابا: دمیتکون م سر

 :سمت آرسان گردمیلبخند ژکوند برم هیبا .شهیود از کلم بلند مد فتهیکه به مساحت باغ م چشمم

 افشیو ق پیفـــرناد خان ت نیا نمیبب اد؟ینم ادمی افشویفرناد کدوم دوستت بود؟ من چرا ق نیا... گمیم! آرسان-

 هم در حد متراژ باغش خوبه؟

اونروز که با ... شیدید! البته چرا)کنهیچندلحظه مکث م...(شیدیچون ند ادینم ادتی -رهیآرسان درهم م ياخما

 .من با فرناد و محمد اونجا بودم! پاتوق نیپسرونه اومده بود پیت
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 ییاز اون دوتا پسرا چکدومیچون من از ه! هیفرناد ک ستیمهم ن گهید. شهیجمع م افمیاون خاطره ق يادآروی از

 ...خصوصا اون پرروء.مدیخوشم ن میدیکه اون روز د

**** 

 )بک فلش( فرناد

 ...شدم سیمحمد نکن خ! اَه:مهال بلند شد غیج يصدا

 یول دمیبر لهیفام یوقته از خانواده و هرچ یلیخ نکهیبا ا! نهیشیرو لبم م یو لبخند کمرنگ کنمیمحمد نگاه م به

چرم اصلمو از رو  گاریجعبه س... بشر نیمن خالصه شده تو ا ةاصال انگار تمام خانواد.ست گهید زیچ هیمحمد 

انگشت سبابه و سومم  نیو ب دارمیبرم گاریسنخ  هیحرکت خاص که فقط مخصوص خودمه  هیو با  دارمیبرم زیم

 !دارهیبرم گارامیاز س گهینخ د هیو  ادیمهران از تو ساختمون م. رمیگیم

من ! قربان دیببخش: گهیرو به مهران م چکهیاومده و هنوز از سر و روش آب م رونیکه تازه از استخر ب محمد

 د؟یکن یدگیرس شهیم...دارم تیشکا

 ؟یکن تیشکا يخوایجوجه دانشجو م هیبه : گمیفقط خودم حسش کنم م دیکه شا يمحو یلیخ یلیلبخند خ با

 !مملکت درست صحبت کن ةندیبا سرهنگ آ:کنهیغرش م یبه شوخ مهران

 ...یجنابعال یکو تا سرهنگحاال ! بعدشم... بودن کن سیپل يشما بذار دانشگات تموم شه بعد ادعا-

 .داریشب دراز است و قلندر ب... بنداز کهیت! باشه آقا فرناد- مهران

. سرد يهوا نیاونم تو ا! مهال منو هل داد تو آب نیا! میمن دور شد تیبابا بچه ها از موضوع شکا يا-محمد

 کارش هلش بدم تو آب؟ نیحاال اجازه هست منم به تقاص ا

 اد؟یمحمد دلت م يوا-کنهیصداشو نازك م مهال

 مشت در برابر مشت؟ گنیم يدیزم؟نشنیعز ادیچرا دلم ن-محمد

 نداره عزـزم؟ یراه چیه یعنی-زنهیبهش چشمک م مهال

 ...باهات امیباشه بابا کنار م!مهربونه بیدل وامونده عج نیچه کنم که ا: شهیمحمد باز م شین

 !پدرسوخته: کنمیلب با خنده زمزمه م ریز

 پس کجا موند؟! بابا يا:کنهیپشت سرش نگاه م به مهران

 کجا مونده؟ یک:دهیجوابشو م کنهیموهاشو خشک م کیکوچ ۀحول هیکه داره با  محمد
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اما مثل . باز کردم و اومدم موتیمنم درو براش با ر. بودم زنگ زد،  پشت در بود الیاآلن که تو و! آرسان- مهران

 ...کرده ریتو راه گ نکهیا

پس .میو ما االن پشت ساختمون الستیساختمون و یدرِ باغ ضلع شمال.ندازمینگاه به پشت سر مهران م هی

 .نوریا ادیاز تو خود ساختمون ب دیآرسان با

 !مهران يتوهم نزد یمطمئن-محمد

 خورده برادر من؟ سیمگه منم مغزم مثل تو خ- مهران

 الیاز تو و مایهمون لحظه هم شبنم و ش. کنمیم خاموش يگاریتو جاس گارویو س دمیبا لبخند تکون م سرمو

 .سمت ما انیم

 ؟يشد سیمحمد؟تو چرا انقدر خ يا افهیچه ق نیا يوا-شبنم

 !دستپخت مهالست:دهیسرتکون م محمد

 شینجوریمهال؟ تو ا گهیراست م يوا:گهیرو به مهال م مایش.کنهیو دستشو از پشت دور گردنم حلقه م ادیم شبنم

 ؟يکرد

 .رهیگیو ازم فاصله م بوسهیشبنم گونمو م.دهیبا لبخند سر تکون م مهال

 ...یدمت گرم دخمل! نیآفر-شبنم

من چهارچوب ... زده يچه گند دهیخودش فهم! سمت من گردهیشبنم هم به سرعت برم... رهیتو هم م اخمام

لحن  نیبا ا دیقت حاال بااونو! دونهیخوب م نویبرام مهمه و شبنم هم ا یلیرفتارش خ ژیدختر و پرست هیکالم 

 .و عذرخواهانه شده انهیدلجو لحنش.نهیشیم میکنار یو رو صندل ادیسوال ببره؟ م ریمنو ز گاهیجا نییسطح پا

 !فـرناد-شبنم

 .دمیتو هم و جوابشو نم کشمیم اخمامو

 ...باور کن حواسم نبود! دیفرناد جان خب ببخش-شبنم

 يبعدشم، خب همه تو جمع ها... هم حواسش نبود چکسیبه خدا ه! نشده که يزیبابا فرناد حاال چ يا-شبنم

 .يدینشون م تیحساس يادیتو ز... ستین بیع نکهیا! تر دارن یلحن خودمون شونیمیصم

تو اگه ... یمنو نقد کن يها یژگیاخالق و و نکهیا يبرا یستین نجایتو ا! هم گفتم کباریقبال : بهش شمیم براق

 !ستیبه موندنت ن يوگرنه،  اجبار... یمن رفتار کن يطبق قانون ها دیبا یباش نجایا يخوایم

 !فرناد: شیمعترض م صداش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصبا زرساز   –دلقک  کی ياشک ها

wWw.98iA.Com ١٤٦ 

 !حواست به خودت باشه:غرمیم بازم

 میاز حق نگذر! رنگش ییمویو تاپ ل یرو شلوارك جذب ل لغزهیو من نگاهم م کنهیحرف فقط نگام م یب

 !هیعال دنشیاندامش و طرز لباش پوش

 ن؟یبه مهموناتون خوش آمد بگ دیخواینم انایاح یول! شمایمزاحم خلوت عاشقانتون م دیشببخ-محمد

 مهمونامون؟-

 هیدختره با ! ادیدختر جوون که داره همراش م هیبه آرسان و  خورهیکه چشمم م الیبه سمت و چرخونمیم سرمو

کرده  شییراهنما الیمعلومه آقارضا تو همون و.ادیداره به سمتون م یمشک کیشرت تون یت هیو  یمشک نیج

 .که لباسشو عوض کنه

 .دیطول کش میایتا ب میکار داشت کمی... شد رید دیبچه ها ببخش! سالم-آرسان

 .دمیسر تکون م یشگیهم تیمن با همون جد.  کننیم کیها باهاشون سالم عل بچه

 ن؟یکردن آدرس نداشت دایتو پ یمشکل! اشکال نداره-

 !ه بابا سرراست بودن-آرسان

! نقص یب ةچهر هیو  يدرشت سرمه ا يچشما. زنهیدو سال م-یکیو  ستیب تینها.چرخمیسمت دختره م به

. کنهیحوصلشه که کنجکاوم م یو ب شیچهره بدون آرا شتریب.کنهیکه توجه منو جلب م ستین يزیچ نیالبته ا

اما با ! رشیلباس ز یشکو البته بند م... از شونه هاش معلومه یکیکجه و  قهیرنگش مدل  یبلند مشک کیتون

 !نیخوش اومد:دمیاون سر تکون م يبرا! سادست يادیز ماینسبت به مهال و شبنم و ش نحالیا

 !نگاه اصال دوستانه نبود نیا... پرهیابروهام ناخوآگاه باال م.دهیو فقط سر تکون م ندازهیبهم م بینگاه عج هی

 ؟یکنینم یمعرف آرسان جان-محمد

ازش برات  شهیکه هم زمیمحمد دوست عز) به سمت دختره کنهیرو م!(حواسم نبود دیببخش يوا يا-آرسان

 ...ندهیآ مساریمهران جان ت! مهال خانوم دوست دختر محمد.گمیم

که  نییپس شما يوا:گهیو با ذوق م کنهیحرف آرسانو قطع م دادیلحظه فقط سر تکون م نیکه تا ا دختره

 !خوبه یلیخ نیا ن؟یریم يدانشکده افسر

 !تو دلش چقدر ذوق کرده دونمیفقط من م یول کنهیم دییلبخند محو فقط حرفشو تأ هیبا  مهران

 ...مهران! خانوم دوست دختر مایش:دهیبا تحکم ادامه م آرسان
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دختر خانوم از  نیا میرمستقیو غ یسطح فیانگار تعر یول! یو حرص یناراحت چیه یب...هنوزم لبخند داره دختره

 .مدهیبه مذاق آرسان خوش ن یلیمهران خ

 ...فرناد جان که امشب لطف کرده و همه مارو دورهم جمع کرده و-آرسان

 یول شناختشونیبود و م دهیو مهال رو قبال د مایآخه ش! خب حق داره.ندازهینگاه پرسوال به من م هی آرسان

: دمیقصاوت رو به خرج م تیبود نها نمونیکه ب یخاطر همون جروبحثشبنم ب یمعرف يمنم برا! شبنم رو نه

 !شبنم از دوستان

 !و نگاه اون دختر پرتمسخر شهیحال پرحرص م نیو در ع نیشبنم غمگ نگاه

 !ایکن یرفته اون طرف معامله رو معرف ادتیآرسان جان -محمد

دختره و اونو به سمت خودش  يو شونه هار ندازهیو آرسان با همون لبخند دستشو م خندنیم هیحرف بق نیا با

 !کابوس بنده... گهید استیبابا رو ؟ینشناخت یعنی يوا يا:کشهیم

 !کابوس یباز به من گفت:شهیهم بلند م ایرو غیمن و محمد ج يبا گرد شدن چشما همزمان

دختر رو  نیتمام حواس من برگشته به دفعه قبل که ا یول. دوئهیهم دنبالش م ایو رو ذارهیپا به فرار م آرسان

 یو اون صورت لک و مک یمشک ياون چشما  ،یعقاب ینیاون ب نیب یشباهت چیه گردمیم یهرچ یول... دمید

لنز  یعنیسوال احمقانه،  هیرسم به یو در آخر م! کنمینم دایو پوست شفاف پ یقلم ینیو ب یآب يچشما نیبا ا

 گذاشته؟

ها رو  دهیمهران و آرسان هم دارن جوجه ها و کوب.میزنیجوجه بال م میپشت منقل و دار میسادیو محمد وا من

 خیتا خودش  س رهیداره جوجه رو ازش بگ یهم با باال رفتن از سروکول آرسان سع ایو البته رو زننیم خیس

 !کننیکدوممون رو م بتیدارن غ ستیدخترا هم معلوم ن هیبق... بزنه

 ....دخترا شیشه برو پ فیو لباست کث رهیو دستات بو بگ نجایا ینیبش نکهیا يخب بچه جا-آرسان

 ...جون من... خواهش! آرسان-ایرو

بابا تو که .مینکرد دایکه دستکشا رو پ يدید.فدات شم رهیگیخب دستت بو م:کنهینگاش م یبا مهربون آرسان

 ...شو الیخیبارو ب هی نیحاال ا... یزنیم خیخودت جوجه س يدار يهرسر

... جوجه به روند درست کردنشه فیتمام ک یدونیتو که م! آرسان: کنهیدرشت شده نگاش م يفقط با چشما ایرو

اآلن ) کنهیبا ابرو به ما اشاره م...(جوجه باد بزنم که ویکیبارب يبرم پا ایبزنم  خیس شهیمثل هم دیبا ایخب من 

 !ستین سریم طشیشرا
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 !ایزنیم خیس هیفقط  یول... ریبگ ایب! بابا يا-آرسان

 !عاشـقتم یعنی:بوسهیو گونشو م پرهیاز ذوق م ایرو

: کنهیمحمد کنار گوشم آروم پچ پچ م. کنهینگاه م ایلبخند محو به حرکات ماهرانه دست رو هیفقط با  آرسان

 !ها زهیبراش عز ایرو نیچرا انقدر ا گمیم

 چطور مگه؟-

. زدیهم ازش نم یحرف چیه... آشنا شم ایبارم نذاشت با رو هی یمدت که با آرسان دوست بودم حت نیآخه تو ا-

 !دمید شیگوش نیرو صفحه اسکر وهیس شیفقط چندبار شمارشو که با اسم کابوس تو گوش

 شناسن؟یوقته همو م یلیمگه خ-

مدت  نیمن تو ا! فرق داره یــلیخ گهید ينسبت به دخترا ایتازه عالوه بر اون رفتار آرسان با رو... نکهیمثل ا-

 چوقتیتازه ه.لبخند نزده زنهیلبخند م ایکه به رو ينجوریا چکدومیبه ه یول دمیدوست دختر از آرسان د یکل

 یدو تا از ج یکیتو که خودت ! هینجوریا ایرو بابره و همه جوره نازشو بکشه که  یکس ۀانقدر قربون صدق دمیند

 بوده؟ ایومشون مث روبا کد... يدیاف هاشو د

 ...شهینم یبر عشق و عاشق لیدل زایچ نیا یول! درست یکه گفت نایا ۀهم نیبب-زنمیم پوزخند

 گرده؟یمث پروانه دور دختره م ینیب ینم ؟يخوایواضح تر م نیاز ا لیفرناد دل يوا... شهیچرا نم-محمد

که اگه ! ستیعشقش ن یول... باشه شیسوگل دیشا... براش خاص باشه یکی نیا دیشا... گردهیکه م گردهیم-

 یاگه به گوش دختره بسه چ گهینم.کردینم فیدوست دختر رنگ و وارنگ دور خودش رد نهمهیآقا ا نیبود، ا

از عشق و  نکهیاز ا شتریب نکاراشیبه نظر من که ا...نهمهینه با ا گهید! با دوتا... یکیبا  طنتیبابا ش شه؟یم

 ...دخـ هی دیبا ينباشه خوب بلده چجور یبشر هرچ نیا! رهیگیباشه از ذات دون ژوان آرسان سرچشمه م یعاشق

و  نیکه افتاده رو زم نمیب یرو م ایفقط رو.به سمتشون گردمیو برم کنمیحرفمو قطع م ایرو غیج يصدا با

متنفرم  یهرچ یعنی. رو لبم نهیشیناجور م شخندین هی! استیزده روش و صورتش تو صورت رو مهیکه خ یآرسان

کارا رو  نیخب ا...ارهیدر ب ایباز کسب نیباشه که جلو چشمام از ا یکی دیها تو جمع بازم با يپرده در نیاز ا

 ....گهیواسه تو اتاق خوابتون د نیبذار

 ...چقدر قرمز شد يوا-شبنم

 نمیب یکه م يزیبا چ یول.دختره مارك انداخته يآرسان رو کجا نمیتا بب رمیگیحرف سرمو دوباره باال م نیا با

 زد؟ غیج نیلپشو گاز گرفته؟ واسه هم. شهیچشام گرد م
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 !یوحش: آرسان نهیبه س زنهیبا حرص مشت م ایرو

که انقدر احمقه که دوست دارم و عاشقتم  ياز دختر! که روبه رومه یچهارچوب یاز دختر ب خورمیمن حرص م و

 ...گذرون و هرزه پسرخوش هی يبرا کنهیخرج م

**** 

 "ایرو"

واسه  يدفتر نیهمچ ياصرارت برا نهمهیفهمم ا یهرچند که نم! یخواستیکه م يهمون دفتر نمیا ایب -فرناد

 !امیو ب رمیدوش بگ هیبنده برم  نیحاال هم اگه اجازه بد. امر سرکار اجرا شد یبود ول یچ

 گذرهیسه روز از رفتن من به بهشت زهرا م.رمیگیجستجوگرش نگاه کنم دفتر رو ازش م يبه چشما نکهیا بدون

که  بایقطور و ز دیسررس هی. گرفتم یبرگشتن و برگردوندن به زندگ يچجور يرو برا میمن تصم گهیو حاال د

و به  زنمیدارم دفترو ورق م ههمونجور ک. هم به سرعت برام آماده کرد شییامروز صبح ازش خواستم و خدا

: پرسمیبازهم بدون نگاه کردن بهش م.شمیخروج از اتاق م يمتوجه قصد فرناد برا کنمینگاه م دشیصفحات سف

 کجا؟

 ...اآلن الزمه یول ادیخوشش نم دنیلحن سوال پرس نیاصال از ا دونمیخوب م.کنهیمکث م چندلحظه

 ...رمیدوش بگ رمیدارم م! یگفتم که خانوم-

 !هست سیتو اتاق سرو دونمیکه م ییتااونجا:کنمیمشغول م یو خودمو با دفتر خال کنمینگاش نم بازهم

درشت شده از  يچشما تونمیبدون نگاه کردن هم م... حرفمه لیکه بخاطر شوك و تحل یمکث! کنهیم مکث

جواب  دیشدن به من تا شا رهیکه بدون پلک زدن خ ییچشما. نمیلرزونش رو بب يتعجب،  و مردمک ها

 ...یول:گهیمتعجب م يچندلحظه بعد با همون صدا! رنیو سرگردونم بگ يشون رو از نگاه فرارمجهوالت

تو چشماش و  زنمیگذشته ست زل م يسالها ادگاریکه  یتیبا جسارت و جد نباریا. کنمیبه سرعت قطع م حرفشو

 ؟یچ یول:ندازمیابروهام م نیهم ب یکیگره کوچ

قسم بخورم که  تونمیم.گردهیم یشوخ ایو  دیتو نگاهم دنبال ترد! هردو چشمم در نوسانه نیچشماش ب مردمک

 نهیب یمنو م يو جد رهینگاه خ یوقت یول! پروندم يزیچ هیو  دمیحرفمو نفهم یمعن دیشا گهیداره با خودش م

 .که به نفعشه حرفمو رو هوا بقاپه فهمهیم

 !ارمیمن برم حولمو ب:گهیو م هخارونیراستشو م يانگشت اشارش گوشه ابرو با

 ... رو لتیو وسا-
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 لتیحوله و وسا:کنمیتکرار م یحس چیه یو ب خورمیلبخندمو م یبه سخت. کنهینگام م یبرق گرفته ها سوال مثل

 !بهت مزه نداده يادیداشتن ز یالبته اگه اتاق شخص! رو

و به سمت  دهیمثل بچه ها سرشو تکون م... جملم نشده نیآخر یحاضرم شرط ببندم هنوز متوجه معن! شده جیگ

سرش متأهله  ریخ! شهیمردك خجالت نم:زنمیتو دلم سرش غر م! مدت ساکنش بود نیکه تو ا رهیم یاتاق

 !واسه خودش آماده کرده يمن اتاق مجرد ياونوقت رفته برا

تو رو کرده؟ بعد  يایباز وونهیالحظه دبده م ؟يتو وجدان ندار شعوریب! تو سرم زنمیدونه م هیخودم تو ذهنم  و

 !خب دلم براش تنگ شده  دم،یمظلومانه جواب م

که فکر  یآدم يروز هیکه  یرنگ یمشک سیهمون خودنو.دارمیرو برم سمیخودنو یعسل زیم يتو کشو از

و سمت راستش رو  چرخونمیم سویلبخند تلخ گوشه لبم خودنو هیبا ... داد هیازش متنفرم،  بهم هد یلیخ کردمیم

دو ! حک شده سیخودنو ۀشکسته رو بدن قیکه با خط نستعل یرنگ ییطال ۀبه نوشت شمیم رهیخ!کنمینگاه م

 قیعم... یفقط کم  ،یلبخندم کم يدو کلمه ا ۀاون نوشت دنیبا د. تو ذهنم موندگار شد شهیهم يکلمه که برا

 !شهیتر م

 ... خدمت شما! دییبفرما -( 

 منه؟ يبرا نیا: چرخهیم رشیسرد و نفوذناپذ يچشما نیبا تعجب ب چشمام

 ...گهیدستاتونه د نیشماست که اآلن ب يحتما برا: نهیشیگوشه لبش م یکمرنگ پوزخند

 یب. حواسم به تعداد قدمام هم باشه یحت دیآدم با نیا يکه جلو ستیحواسم ن یچرا گاه. کشمیتو هم م اخمامو

شلوارش قرار گرفته داره  بیتو ج بایز یکه با ژست یبه سمت راست کج شده،  با دست یکه کم يحرف با سر

 شتریناخودآگاه گره ابروهام ب! جذابه لمیف هیانگار که منتظر اکران ... گنگ داره اقیاشت هینگاه  نیو ا کنهینگام م

 ینداره شور و شوق الک یلیو دل هیکامال مشخصه توش چ. رنگ رو باز نکردم یمخمل مشک ۀهنوز در جعب.شهیم

 !نشون بدم

 اونوقت به چه مناسبت؟-

. نمیب یمناسبت به شما نم یدادن ب هیهد يبرا یلیمناسبت که مطمئنا داره چون دل: شهیپررنگ تر م پوزخندش

 يشتریبدم؟ از شما توقع هوش ب حیشما توض يرو برا هیهد نیمناسبت ا دیمن واقعا با  نجاست،یموضوع ا یول

 !داشتم
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 یول هیچ يبرا هیهد نیحدس بزنم ا تونمیم! دونمیم... شهیقالب شده،  مشت م فمیچپم که دور بند ک ستد

فرصت رو بهش  نیا خوامیو من نم... کردن من عیضا يشده برا دهیبشر آفر نیا. ارمیبه روم ب يزیخوام چ ینم

به آرسان و  يا شهینطور که از درب شیو هم ذارمیرستوران م زیم يشو رو هیهد. زنمیمنم پوزخند م نباریا! بدم

که  نمیب ینم یلیبعدم من دل... دینکن يمن با کلمات باز يلطفا برا: گمیم  کنم،یمنتظر و متعجب نگاه م يِمهر

که مناسبتش  یخودتون باشه تا زمان شیهم پ نمیا! هوش و ذکاوت به خرج بدم! یهـــرکس يهرجا و برا

 !دیالبته شا. میکن حبتاونوقت درموردش ص... اومد ادتونی

خب خداروشکر .شهیباعث آرامشم م نیو هم رهیتو هم م کمیاخماش ) یهرکس( ۀرو کلم دمیکه از تأک نمیب یم

با حرف  یکه برم ول کنمیتا خار شه تو چشمش و پشت م کنمیپوزخندمو پررنگ تر م! که خراب نکردم نجایتاا

 .دوباره برگردم شمیزدنش مجبور م

تونم  یدارم نم شیکه در پ يکه آخر هفته تولد شماست و منم برخالف دعوتتون بخاطر سفر ییخب از اونجا-

 !زودتر بهتون بدم! تون رو به رسم ادب هیدادم هد حیپس ترج ام،یب

به ( يرو دشیتأک نیبشر رو شناختم که بدونم ا نیمدت کم انقدر ا نیتو ا. کنمیباال و نگاش م دمیابرومو م هی

با همون ژست ! بزنه هیبه من کنا خوادیبازم م یعنی... حفظ ظاهر گرفته يکادو رو فقط برا نیا یعنی) رسم ادب

 د؟یمگه شما هم دعوت بود: گمیمتعجب م

 دهیجواب نم. به حضورت نداشتم يمن عالقه ا یعنیحرف  نیکه اون انقدر باهوش هست که بفهمه ا دونمیم و

اونکه  یالبته من خبر داشتم که آرسان از طرف من دعوتش کرده ول! بازم به نفع من... تو هم رهیاخماش م یول

 بدونه،  نه؟ نویا دینبا

تون  هیکه من بابت هد! کنهیموارد ادب حکم م نجوریالبته در ا: دارمیبرم زیو جعبه رو از رو م دمیتکون م يسر

فهمم  یخب نم یول... تشکره نیخودش بزرگتر نینم او فکر ک رمیپذ یرو م هیهد نیپس من هم ا. تشکر کنم

 نویفکر کنم ا.دیمعطل کن رونیها رو ب بچهو  دیمنو تو رستوران نگه دار هیدادن هد يداشت که برا یلیکه چه دل

 ...دیبد هیبق يجلو دیتونستیسر شام هم م

نه رو به عهده  ای دیبذار انیرو جر! آرسان جان دیخوایم نکهیفقط خواستم انتخاب ا. نداشت یمن فرق يبرا-

 د؟یبازش کن نیخوا یحاال نم. خودتون بذارم

... ندازهیبهم م کشویت یکه هربار به شکل کنهیم تیبشرو انقدر اذ نیتو رابطه من و آرسان ا يزیچه چ دونمینم

 که کار به یکتیهمون شخص جنتلمن و با ات شهیآرسان که م يهاش واسه منه وگرنه جلو کهیتازه فقط ت
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حاال خوبه از ... داره دنیس هم دیخودنو دونمیمن نم! کنمیحرف باز م یدر جعبه رو ب. نداره چکسیو ه یچیه

... رمیگیحرفمو پس م خورهیم یخوش تراش مشک سیخودنو نیچشمم که به ا... هیجعبش معلوم بود توش چ

 یواقع يرنگ سرش که به نظر طال ییبراق طال ۀغیو ت یتراش عال نیا  ،یمات و خوش حالت مشک ۀبدن نیا

 !متشهیق یکل سیخودنو نیا... برادرمون نیتشکر الزم شد ا اواقع نکهینه مثل ا! داشت دنید یلیخداوک  اد،یم

 !بچرخونش-

هم داره تکرار  طنتیدر کمال تعجب برق ش نباریبا همون نگاه مشتاق که ا. کنمینگاش م گنگ

 !بچرخونش:کنهیم

انگار . شهیخوبم نابود م يلحظه تمام حسا هیو تو  خورهیم ییخوش خط طال ۀنوشت هیچشمم به .. چرخونمیم

بار منو روز مسابقه  هیحاال  نی؟ ا!من زشتم؟ من) پسرك زشت(ۀبه نوشت شمیم رهیخ... رو سرم ختنیآب جوش ر

تا حاال چندبار به روم آورده و ... تو سرم هکه تا عمر دارم بکوب ستیقرار ن گهید  ده،یپسرونه د پیاستقالل،  با ت

پس بگو ... کنهیبعدش آرسان کلمو م دونمیم یدونه بزنم تو گوشش ول هی خوامیم! نگفتم پررو شده انگار یچیه

 طنتیاون ش دمیحاال فهم.بهش شمیم رهیحفظ کنم و خ مویخونسرد کنمیم یسع. همه کادو رو نداد يچرا جلو

... نهیهم! ستایطمع ن یسالم گرگ ب گنیم! کنه حیتفر یو کل نهیبب یشیمنو آت رهظمنت.بود یتو نگاش واسه چ

 !آقا يکور خوند نبارویا یول

باال و با همون ژست خونه  ندازمیابرومو م هی. چشاش گرد شه شهیکه باعث م شونمیرو لبام م یحیمل لبخند

خب  یول) هست؟! ستین فیتشکر و تعر نکهیا!(دیداشت یلیاعتراف کنم انتخاب شک دیبا: زنمیخراب کنم حرف م

و در  زننیهاشون امضاء شون رو م ینقاش يمردم پا دمیمن معموال د... برام قابل توجه بود شتریابتکارتون ب نیا

 نکهیاما ا! ذارنیبود م ادی يکارت پستال با اسم خودشون برا هیداخل خود کادو  ایجعبه  يهم رو هیمورد هد

 ...نیدیشما خر نویا رهینم ادمی گهید ينجوریا... واقعا جالب بود دیحک کرد سیخودنو ۀبدن يشما اسمتون رو رو

که فقط مختص  يسرد ةو با همون چهر کنمیلبخندمو پنهان م... گردتر بتونه بشه نینکنم چشاش از ا فکر

اصال اعتماد به نفس بده که  یلیالبته خ: گمیو تو همون حال م رمیگیقدم فاصله م هیازش  یِعیجناب فرناد شف

 ...)که دیستیحاال اونقدرا هم زشت ن! دیندار

اول  ۀو تو صفح رمیگیم سینگاهمو از خودنو! اون روزا دیخوشحال شد و خند شدیچه راحت م... ریبخ ادشی

 ! کایرا يبرا هیمرث نیآخر:سمینویدفتر م
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مطمئناً به خدمتکارا گفته ... اوردهین لشویوسا.شهیخط دوم رو ننوشتم که فرناد حوله به دست وارد اتاق م هنوز

نگام   یرکیز رینکرده و درکنارش ز رییتغ يزیوانمود کنه چ کنهیم یدر ظاهر سع! بعدا براش جابه جا کنن

 نیا نیبب! یالهـ! حمله کنم فرار کنه بهشسگ هار شدم و خواستم  هیمث  هویانگار آمادست که اگه ... کنهیم

! که مدتها هم سقف و هم بسترش بود یاز همسقف شدن با کس ترسهیحاال مچندوقت چجور چزوندمش که 

رو  زیمن اگه بخوام همه چ... ارمیباألخره کم م یتوجه نکنم به نگاه گنگ و پر از سوالش ول کنمیم یسع یه

 کنمیم دایودارم بهبود پ ادمهیرو  زیکه ندونه من همه چ یفرناد تا وقت... شهینم يدرست کنم با دروغ و پنهانکار

... دهیجد يماریب هی ایکردم  یباز قاط کنهیهمش فکر م ينجوریا.ادیکنار ب دیجد طیمن و شرا راتییبا تغ تونهینم

 نهیبه س دستصاف و . گردهیم يزیکه مثال داره تو کمد دنبال چ شیواشکی ياز نگاهها شمیباألخره خسته م

به اون مرد  یشباهت چیو نگاه آشفته ه ختهیبهم ر يبا اون موها! بهش شمیم رهیرو تخت و خ نمیشیم

 دستیترس ۀپسربچ هی هیشب شتریمنه ب يکه روبه رو يمرد نیا! که خنده هاشم با برنامه بود نداره يژیباپرست

همون  یمنه حت يکه روبه رو يمرد نیا... جنگهیم یمیتیکه خانوادشو تو آوار از دست داده و داره با داغ 

هم  ریتقص نیشتریمرد شکسته و ب نیکالم،  ا کیدر ! برده چه برسه به خنده ادیمعروف رو هم از  يپوزخندها

 شهیکالفه م!  نقص یو ب بایز... باستیمنکر شد که مرد من هنوز هم ز شهیحال نم نیاما خب با ا! به گردن منه

گوشه  یوقت کالفگ شهیهم! فهممیمکه دوبار تا حاال گوشه ابروشو خارونده  یاز انگشت نویا... رمیاز نگاه خ

هم که مثل االن حس  یگاه... ندازهیم نیو گوشه چشمشو چ خارونهیبا انگشت اشاره م یشیابروشو به حالت نما

با  شهیو من هم! کشهیتار موهاشو م شهیو از ر کنهیحواس پنجه هاشو تو موهاش فرو م یمستأصله دائم ب کنهیم

تا  دیکشیفرناد موهاشو به قصد کچل شدن م یاصال انگار گاه... يتکرار ۀجمل هی شهیو هم.زدمیغر م نکارشیا

 واقعا چرا؟! زنم؟نهیخب چرا اآلن غر نم. رو بشنوه یشگیهم ۀفقط همون جمل

 ...يکچل شد! نکن-

آشکار  یو با تعجب رهیخ! که فکر کنم رگ به رگ شدن رو شاخشه چرخهیبه سمتم م یبا چنان سرعت گردنش

جمله ادامه  نیا! آهان. رو جا انداختم يزیچ هیفکر کنم . فتادهین شیهنوز دوزار نکهیمثل ا! نه... کنهینگام م

 !پسرك زشت: دمیادامه م طنتیو با ش کنمینازك م یپشت چشم.داشت

پر از ... جهیچشماش گ! نهیشیو دو زانو رو به روم م ادیبه سرعت به سمت تخت م... فتهیلباس از دستش م کاور

 ...اما صداش ناباوره! ییو بدتر از همه پر از درد و تنها... پر از تعجب! سوال

 !ایرو-
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مثل قبال  ایبگم؟ بله؟ هوم؟  دیبا یچ...حق داره بترسه يو راستشو بخوا ترسهیم! هنوز باور نکرده... نکرده باور

 هیبه وسعت ... کنهینگاش م رهیفقط خ و کنهیم ینگام سرکش یبگم ول يزیچ هیبگم جانم؟دوست دارم  دیها با

 !تینها یب یدلتنگ

 ادته؟یتو ... تو-

بغض  رینذار بغض بشنوم تو اون صدا،  که به خدا قسم تمام تنم ز... نلروزن اون صدا رو! فرنادم؟ نترس یترسیم

عجز بت  نهیچشمام تا نب شهیم اهینذار بلرزه اون مردمکا که به عشقت قسم س... شهیو له م شکنهیاون هنجره م

 گهیمطمئنم که قلبم د! فتهیقلبم از کار م ظهلح هیو تو  شهیبه نگاهش، چشام گرد م شمیکه م رهیخ! مغرورشو

اشک رو اون گونه سربخوره و  ةقطر شهیمگه م... و بزنه نهیبب یاشک تو اون نگاه مشک ۀحلق شهیمگه م! زنهینم

 ...شکافهیم نمویکه داره س هیدرد چ نیاگه قبلم نمرده پس ا! قلبمومرگ  کنمیبه خدا که خودم حس م... بزنه

 !کن نگاه

 ....شودیخراب م! ام یهـــست تمام

 !فرناد: کنمیصداش م ناباور

 !زدلمیجانم؟ جانم عز: وقفه یتند و ب! بارش اشکام لیدل شهیم دنیلرز نیو هم لرزهیم صداش

قطره  هی نیهم! رمیمیو من دارم م دهیقطره اشک از چشمش چک هیفقط ! قطره هی. کنهیگونشو لمس م دستم

 ریس ایمن کجا بودم؟ من تو کدوم دن شیماه پ ستیپس ب. حرکت نشسته یاشک که رو گونش ثابت و ب

و  یکوس رسوائ که کردمیم ریس ایمن تو کدوم دن! به زخمش دمیو نمک پاش دمیفرنادمو د يکه اشکا کردمیم

منو  يکاش جرأت داشتم بپرسم که چجور... تونستمیکاش م! ششیزدم به ر شهیجا و ترو جار زدم همه  انتیخ

 !خودم هم بتونم خودمو ببخشم دیبده تا شا ادمیکاش ! دهیبخش

 ادته؟ی زمیعز ایرو-

عاجز  ينه برا! بودن يقو يبرا. اقتدار داشتن يشده برا دهیصدا آفر نیا... صدا نیعجز داشته باشه ا دینبا! نه

که لبهام همون قطره  کیانقدر نزد... رمیفقط جلو م. کلمات رو تو بغض صداش گم کردم! ندارم یحرف... بودن

هرچند که هنوزم رد ! کنهیلمس نم ردونشوصورت م یاشک چیه گهید... ستین گهیحاال د! نوشهیاشک سمج رو م

 !انتیخ یبه تلخ یقتیحق! بوده قتیشک همسفر حق یکه ب يرد! نمیبیگونش م ياشکو رو ةسوزان اون قطر

 نجایکن که در ا نگاه

 که با کالم سخن گفت یجان آن کس چگونه
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 دیآرم دنیاز رم! و با نوازش.... نواخت! با نگاه و

 !مصلوب گشته است! توهم يرهایت به

 ...تو يانگشتها ۀپنج شاخ يجا و

 بودند قتیمثل پنج حرف حق که

 !او مانده است ۀگون يرو چگونه

 ای... رهیگیرو ازم م دنیو لبهاش اجازه نفس کش دارهیدستش گردنمو نگه م. ذارهیبکشم عقب که نم خوامیم

 نیا یب... بوسه ها نیا یب دمیوقت نفس کش نهمهیآخه من چطور ا! ارهیم ادمیرو به  دنیتازه نفس کش دمیشا

معادالت بهم  نیا ونیم ییجا وزهن... هنوز مستأصلم یمن ول! شهیخسته نم... کشهیلبها؟ عقب نم یهم آغوش

که آماده ام  فهممیفقط خودم م... دونمیم نویثباتم و فقط خودم ا یمن هنوز ب! تو اعماق ذهنم گم شدم خته،یر

 تونهیفرناد م یو هم آغوش... تیاز روبه رو شدن با واقع ترسمیمن هنوز م... گم شم گهید الیخ هیتا دوباره تو 

من برگشتم تا ... نه گهیاآلن د! خوامینم نویمن ا. خواب باشه  يایمن به دن گشتبر يبرا یینها ۀهمون ضرب

 نکهیاز ا ترسمیم یبگم ول) نه(دوست ندارم بهش ! کردم دوباره بسازم رانیشدنم و رانیرو که با و يزیهرچ

... شهیم جدااز لبام  يا هیو با مکث چندثان شهیحرکت م یلباش کم کم ب یول! دلهره دارم... کنه يرو ادهیز

خمار و ناکامش لبخند بزنم؟ اگه  يبه چشما دیمنم با! زنهیخمار و پر ترسم لبخند م يبه چشما! زنهیلبخند م

 .زنهیرو چونم م کیکوچ يو بوسه ا ادیدوباره سرش جلو م ؟یتونم چ یبخواد که اآلن نم يزیچ

 !رمایمثال قرار بود برم دوش بگ-

ها  یکه بارها منو از تو مهمون ينخواست و رفت؟ فرناد زیچ چیرفت؟ واقعا رفت؟ ه ن؟یهم! رهیو م گهیم نویا

بازم زودتر از من  یعنیشد و رفت؟  ازیرفت؟ نگاهش خمار شد و وجودش پرن  رون،یب دیکش شیقرار یبخاطر ب

 خوام؟یم یکه چ دیفهم

**** 

 "آرسان"

 شه؟یتهران؟ مگه م يبرگرد يخوایم یک یدونیباور کنم تو واقعا نم-

 چرا نشه؟:کنمیحوصله نگاش م یب

 ...کشهیبدونه رفت و برگشتش چقدر طول م يکه هر مسافر نهیو اصولش ا! مسافرت يآخه خب تو مثال اومد-

 !خب حاال من طبق اصولش رفتار نکردم-
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تو  کنمیمن فکر م. ..هیچ یدونیم! شهیمنکه باورم نم:کنهینگام م يو با طلبکار نشیتو س کنهیم پایچل دستاشو

! دختر نیا... کنهیم میعصبان...يگردیبرم یو ک یینجایچرا ا یواقعا ندون نکهیتا ا یچونیمنو بپ يخوایم شتریب

هردومون  ییکه از تنها یمعمول یدوست هی وباهاش آشنا شدم  شیکه چندروزه تو ک یدختر سرتق... جم ایمان

واقعا  گهید! نه! سفرم بیعج طیبابت شرا کنهیم ییحاال جلوم نشسته و داره منو بازجو... میدار رهیگینشأت م

چون ...ندارم چوندنیبه پ يازیمن اصال ن! نیبب: به سمتش شمیم زیخ میبا خشم ن... رو ندارم یکی نیتحمل ا

 نجامیمن ا نجام؟یاچرا  دونمیگفته من نم یبعدم ک. کنمیحذفش م میرو نخوام به سرعت از زندگ يزیچ یوقت

بتونم خودمو )کنمیچندلحظه مکث م.... (دیبار خودمو بازخواست کنم و بعد اونوقت شا نیآخر يبرا خوامیچون م

 !ببخشم

 نیبا ا نکهینه ا... یخودتو ببخش يواقعا بخوا دوارمیام:گهیبا لبخند م یول! کنهینم یحرکت ایمان. شمیجام بلند م از

 !یفرار کن يبهونه بخوا

حرفو بزنه  نیا تونهیم یگفته من فرار کردم؟اصال ک یفـرار؟ک... شهیم کیذهنم تار! کنهیفرار دهنمو تلخ م اسم

از  چوقتیمن ه... حرفو بزنه نیحق نداشت ا! حق نداشت. سمتش گردمیدختره احمق؟ دوباره برم نیبجز ا

 هیو : کشهیرار کنم؟ خشمم شعله ما فیمن از رو شهیمگه م. کنمیمونده فرار نم یکه برام باق يزیچ نیزتریعز

رو  يکم کم لبخند محو! ــقیعم... کنهینگام م ایمان! يحذف شد... من یلحظه تو از زندگ نیاز ا... گهید زیچ

 گفتم؟ یمن چ دیاصال فهم نیا... کنهیم یحرص شتریکه منو ب نهیشیلباش م

با شال  دهیبلند خنک پوش کیتون هی.ستیکوتاهم ن یول ستیبلند ن یلیقدش خ! ستهیا یروبه روم م.شهیم بلند

نداره براق  یرنگ خاص نکهیبا ا یول! رنگه ییچشماش خرما... رونیب ختهیمجعدش ر ياز کنار شالش موها! یآب

و ... جذابه یول ستین ییبایدختر ز لدر ک... هیعیبرجسته اش طب يگونه ها یول! عمل شده شینیب... و جسوره

باال و آروم  ارهیدستشو م... ارهیهم مثل االن حرصمو درم یو گاه دهیبهم مزه م یلیخ یآرامشش گاه نیا! آروم

 دوارمیام... ذارمیانتخابت احترام م نیو من به ا يتو حق انتخاب دار! زمیباشه عز:هنوز لبخند داره.نمیرو س ذارهیم

 !یموفق باش شهیهم... و یشخودتو ببخ یبتون

و من  رهیم! رهیکه ناجور تو ذهنم ثبت شده م يسبک و همون لبخند ییهابزنم با قدم یبخوام حرف نکهیاز ا قبل

 ... روزام رو هم از دست دادم نیتنها مونس ا! هم رفت ایمان... شد یچ فهممیتازه م

نگاهم فقط به نگاه  یول... خندونش يرو گونه ها و لبا... رو چشماش! کشمیرو جزء جزء عکسش م دستمو

من چقدر  یگیتو هم هرروز تو دلت م کنم؟یمن دارم ازت فرار م یکنیتو هم فکر م:پرسمیازش م! براقشه
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 کنمیم کاریچ نجایآخه من ا خودم؟ ای يازم متنفر شتریبه نظرت،  تو ب... نمیبب ا؟یرو ينامردم؟ هنوزم ازم متنفر

 ارمیب تونمیم یمحکم لیچه دل کنم؟یم کاریچ نجایمن ا يدیتاوان اشتباه منو پس م يتو هنوز دار یوقت ا؟یرو

 ...ستمیاآلن کنارت ن نکهیا يبرا

اونهمه وقت سکوت کردن و ! من فقط فرار کردم... وجود نداره یلیدل! یچیه:دمیتو دلم به خودم جواب م نباریا

! فرناد يو اون روز هم حرفا... خاطرات و نبودنش ياز البه ال کایرا يخنده ها يصدا دنیشن... ایعذاب رو دنید

من فرار ! استیآره حق با مان... و موفق هم شدن ارنیهمه و همه دست به دست هم دادن تا منو از پا درب

 .خودمو ببخشم تونمیو فرناد منو نبخشن منم نم ایرو یتا وقت دونمیوگرنه خودمم م... کردم

 :گنیمن به مخاطبم م ةجازا یو چندلحظه بعد لبام ب میسمت گوش رهیکه دستم م ایام به عکس رو رهیخ هنوز

پرواز به  نیتر کیتو نزد یتونیم نیبب!زنگ زدم نیهم يراستش برا!..... نجامیآره هنوز ا... ؟یسالم داداش خوب-

 !فعال... قربونت! مونمیباشه منتظر خبرت م..... ؟یکن دایپ یخال يجا هیسمت تهران واسم 

****** 

 دادم؟یخبر م دیبا:پرسمیاز خودم م! نگاهم رو در بزرگ خونه ثابت مونده یخسته ام ول یلیخ.شمیم ادهیآژانس پ از

بد بود که  یلیکارم خ دونمیخودمم م. راستش توان زنگ زدن به فرنادو نداشتم...امیخبر ب یدوست داشتم ب! نه

غر  تو دلم سر خودم... بودم ایسرم مثال من دکتر رو ریخصوصا که خ! دست تنها رهاش کردم طیتو اون شرا

 ...گهیو آشناهاش باشه د کایاز نزد دیروانپزشک شخص نبا گنیم نیواسه هم:زنمیم

بلند و پر استرس به سمت  ییبا قدمها.کنهیبه سرعت درو واسم باز م) نگهبان خونه(که محسن  زنمیم زنگو

 نکهیاز ا کنمیتعجب م... ارهیتمام خاطرات گذشته به سمتم هجوم م شمیوارد سالن که م! رمیساختمون م

 خوامیانگار م... کردنشون صدادودلم تو . کنم دایتا معصومه خانوم روپ گردونمیچشم م! ستیتو سالن ن چکسیه

. رمیگیسرمو به سمت پله ها م ییقدمها يصدا دنیکه با شن رمیهنوز با خودم درگ! نجامینفهمه من ا یکس

 يکه تا رو یشلوارك کرم رنگ هیتنشه با  یگردن تاپ پشت هی... کنهیو داره با تعجب نگام م سادهیوا! استیرو

 !آرسان: کنهیلب زمزمه م ریز... زانوشه

من هنوز  یول نییپا ادیآروم از پله ها م! آرسان گفتناش بودم نیچقدر دلتنگ ا فهممیتازه م... بندمیم چشمامو

که مدتها  یبه اندام... بهش شمیم رهیو خ کنمیچشمامو باز م... نیشدن به زم خیانگار پاهام م... سادمیهمونجا وا

! لرزهیچونش م... باز نشده یلبخند واقع هیبه  تهوق یلیکه خ ییبه لبها! دمیخودم د يآب شدنش رو با چشما

که ناخودآگاه سرمو  ادهیانقدر ز ییایدر ياون چشما يدلخور... تو چشمام زنهیبغض داره؟ چــرا؟ نگاهش موج م
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هاشم رسوخ  یتنفرش از من تو فراموش یول ادینم ادشی! هنوزم نگاش دلخوره یول ادینم ادشی... نییپا ندازمیم

تمام ! نداره که يریتقص... ادینم ادشی! بهم شهیم رهیبا انزجار خ شهینگاهش هم یول ادینم ادشی... کرده

 !رو به هم مونیو عمق وابستگ... هامون یخوش! خنده هامون... ادینم ادشیخوبمون رو  يروزها

متوجه  نکهیقبل از ا یول! باال رمیگیسرمو م عیسر رهیگیو حالت دو به خودش م شهیقدم هاش که تند م يصدا

حس سرش که با ... دور کمرم شهیحس دستاش که قالب م... نهیشیوجودش تو آغوشم م يبشم گرما يزیچ

و  ادینم ادشی! نهیلبام بشلبخند پر از آرامش رو  هیبکشم و  قینفس عم هی شهیباعث م... نمیتو س رهیلرز فرو م

به خودم فشارش  شتریو ب کنمیدستامو محکم دور بدنش قالب م! به آغوشم ارهیپناه م يقرار یهنوزم وقت ب

 ...لرزهیصداش م. دمیم

 !آرسان-

 !جانم:کنمیزمزمه م رلبیز

! فهممیاز منبسط شدن عضالتش م نویا! دونمیم... کنهیحس م! زننیناخودآگاه به موهاش بوسه م لبهام

 !خوبه نیا.دهینشون نم يواکنش تند.کنمیچندلحظه مکث م

 ؟یلعنت يکجا بود-

 تونستمینم گهید... نگاه کردن به چشماتو نداشتم يبگم؟ بگم کجا بودم؟ بگم فرار کرده بودم ازت؟ بگم رو یچ

! زنمیم شیشونیبه موهاش و پ يزیر يفقط بازهم بوسه ها! گمینم يزیعذاب وجدان رو؟ چ نیتحمل کنم بار ا

. بود نطوریاونموقع هم هم. شده شتریآرامشش ب یهنوز صداش بغض داره ول. کنهیخودشو تو بغلم جابه جا م

و من  کردیتو بغلم خودشو جمع م ينطوریهم هم شهیو هم! اوردیبود به من پناه م نیهروقت ناراحت و غمگ

 !دیخوابیتا تو بغلم م کردمیاونقدر با حرفام و نوازشام آرومش م

 يکجا بود... يتو نبود یول! شمیدارم خفه م کردمیهمش حس م.دلم برات تنگ شده بود! يبد یلیخ-ایرو

 آرسان؟

که  کنمیدل دل م! دهیکه تو چشماش نشسته بدجور داره عذابم م یاون برق دردناک! تو چشمام شهیم رهیخ نباریا

که ازم دلخور بود و بازم به  ییام وقتامثل تم... نگاهش بازم معصوم شده! نهیاون قطره اشک رو گونش نش

 !اوردیخودم پناه م

داشتم خورد ... تونستمینم گهید! تونستمینم... ببخش که نبودم! زمیعز خوامیمعذرت م:کنمیلب زمزمه م ریز

 !شدمیم
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جمله از دهنم خارج شد و اون قطره اشک رو گونش نشست  نیآخر نکهیهم... زدمیحرفو م نیا دینبا! یلعنت اَه

مدتهاست  نکهیلحظات حل شم،  با ا نیکه دوست دارم تو ا ادهیز میاونقدر حجم دلتنگ نکهیبا ا! دلم به درد اومد

رفتار  نیا! کنهیم یداره ذهنمو متالش بهیعج وسط نیا يزیچ هی نکهیا یعاشقانه بهم نگاه نکرده،  ول نطوریکه ا

 يتو ذهنش برا ایباشه که رو يسهم همون آرسان تجاوزگر تونهینم نایا... نگاه دلتنگ و دلخورش نیا... ایرو

همه  کردمیکه فکرشو م یاز اون شتریب یلینبودم خ یوقت نکهیمثل ا... آشناست يادینگاه ز نیا! خودش ساخته

 !داشته یبرام در پ يادیز يها يخبر ینبودنم ب نیا نکهیمثل ا... کرده رییتغ زیچ

. تونستمینم یول! نجایا ياینم گهیچرا د... یستین گهیچرا د! ییبپرسم کجا خواستمیم... بپرسم خواستمیم-ایرو

 نیا... یدونیآخه م! شدمیدودل م يجوریسوال،   نیا ومدیو تا پشت لبام م کردمیهربار که به فرناد نگاه م

 !برسم که نتونم تحمل کنم یواببپرسم و به ج دمیترسیم! نبود یعیاصال طب يخبر یب نینبودنت،  ا

 ...ببخش! ببخش عروسکم:نگاه خودمم موج دار شده کنمیحس م.قشیرو شق ذارمیم لبامو

 یو از وضعش ب نمیرو نب ایمن چطور تونستم سه هفته رو... خدا يوا! کنمیدوباره نگاش م. دهیتکون م سرشو

عاشق  شهیهم... دو ابروش نیب ذارمیمقاومت کنم؟ لبامو م یدلتنگخبر باشم؟ چطور تونستم درمقابل اونهمه 

 !نقطه بودم نیا دنیبوس

 باشه؟... نرو گهیآرسان د-

 ...یول... رمینم گهید! باشه عروسک: کنمیم نگاش

 ؟یچ یول-

 اومده؟ ادتی يزیچ... در مورد قبلنا... در مورد خودمون... یعنی... تو از گذشته... تو! ایرو-

 .دهیسرشو تکون م... بهینگاهش عج! تو چشام شهیم رهیخ

 !اوهوم-

 ؟یچ:زنمیبا زحمت لب م.نهیشیدوباره ترس از اون تنفر تلخش تو سلوالم م... شهیگرد م چشام

 !یهمه چ:دهیآرامش جواب م با

با  رلبیز.شهیکه دستاش دور بدنم محکمتر م رمیازش فاصله بگ خوامیم ؟یهمه چ... شهیم نیسنگ نفسم

 !آرسان:کنهیزمزمه م یناراحت

 !آرسان-
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بهم  يو با تعجب و دلخور سادهیپله ها وا يفرناد باال! سمت صدا میگردونیهمزمان سرمون رو برم ایو رو من

 ينگاهش رو نمیب یم کنمیچشمامو که دوباره باز م... نه گهیاآلن د! خدا اآلن نه... بندمیچشمامو م! کنهینگاه م

 !که تو آغوشم مچاله شده، ثابت مونده ییایرو

***** 

 )فلش بک( آرسان

 ؟یتمومش کن شهیم ایرو-

 ...يتو بر خوامیمن نم. کنمیتمومش نم! نه! نه! نه:گهیبغض م با

 وهیدستورالعمل ش يکوتاه برا یتخصص ةدور هی! مهمه یلیدوره خ نیا نیبب... که نرم شهینم! زمیجان، عز ایرو-

آموزش همراه  ينفر برا هیطرح شراکت دارن  نیکه تو ا یاز هر سه شرکت! پروژه مشترکه نیتو ا یتیریمد يها

مهمه که از هر شرکت  یلیهم نسبت به هم دارن،  پس خ یرقابت هیو چون شرکتا ... رهیم یمسئول اصل ای ریمد

 یعنی اد،یکه مطمئن باشه همه جوره از پس کار برم کنهیرو انتخاب م یفرناد فقط کس گفتیمحمد م. بره یک

آدم به من اعتماد  نیحاال شانس من زده و ا.همه جوره مورد اعتمادش باشه دیبا خودش ببره با خوادیکه م یکس

 رو از دست بدم؟ یخوب نیفرصت به ا یعنی رم؟ن یگیاونوقت تو م... کرده

به  یرشته تو چه ربط! نمیاصال بب... گهینرو د... کنمیم خواهش! تو رو خدا آرسان: دهیبا حرص تکون م سرشو

 .ستیدوره مربوط ن نیتو که به ا التیداره؟ اصال تحص زایچ نیا

 یفرناد کس یول.ستیآره خب مدرکم مربوط ن:ادیکنم که کوتاه ب شیراض یبا مهربون کنمیم یسع! رهیگیم خندم

به  يخوایتو االن نم یعنی. داده اون آدم منم صیداشته باشه و حاال تشخ ییباال یتیریکه توان مد خوادیرو م

 ؟یبنده افتخار کن

 يچشما. ندازهیم یژاپن يکارتونا نیا ادیمنو  شهیم ينجوریچهرش ا یوقت! کنهیفقط بغض م... زنهینم یحرف

: گمیبا محبت بهش م.کنهیالتماس م یزبون یشده تو چشمام و داره با زبون ب رهیکه حاال مظلومانه خ یدرشت

 ...ماهه هی تایفدات شم نها! نذار با دل خون برم... گهینکن د ينجوریعروسکم ا

 ...میماه و ن هی یگفت... يزدیبا محمد حرف م یداشت دمیشن روزید... یگیدروغ م! رینخ-

 ...نگفتم که صددرصد! دیگفتم شا: خندمیم
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 اد؟یسرم ب ییبال هی ياگه بر یترسیاصال تو نم... شهیمن دلم برات تنگ م! آرسان خوامینم:کنهیبغض م دوبار

 يایب هیاز ترک يخوایم يشم؟ اگه من تب کنم از غصه تو چجور ضیانقدر غصه بخورم که مر یترسینم

 ...دنمید

.. شهیباور کن که نم ایرو:کنمیاخم م کمی... که نرم دهیداره عذاب وجدان منو قلقلک م يچجور! رو نگاه کنا توله

 !برم دیبا

. میکنیبحث م میدار نیتو ماش میساعته نشست هی ؟یش ادهیپ يخوایحاال نم:به در خونه کنمیهم اشاره م همزمان

 ...جلو مردم زشته دختر

 ...امشب یمگه قرار نبود جنابعال:گهیو با حرص م یو سوال گردهیبرم

فردا ! نرفته که ادتی.جمع کنم لمویبرم آپارتمانم که وسا دیمن با! شهینم  خوام،یمعذرت م:کنمیقطع م حرفشو

 ...مسافرم

 ...يمگه قبال جمع نکرد-

 !نه بابا وقت نکردم-

 !امیپس منم م:نهیشیم نهیبه س دست

 ...جان آخه چرا لـ ای؟رویچ- سمتش گردمیبرم

 ...بگو نه يحاال جرأت دار.رو کنارت باشم يشب آخر نیدوست دارم ا.امیمنم باهات م! گفتم آرسان نکهیهم-

خارج  ابونیهنوز از خ... رهیگیتماس م هی شیهم با گوش ایهمزمان رو.کنمیروشن م نویو ماش دمیتکون م سرمو

 ...مامان! الو:دم گوشش ذارهیم وینشدم که گوش

تلفنو جواب  عیو سر ندازمینگاه به سمت چپم م هی.از جا بپرم شهیباعث م ادیکه از کنار گوشم م يا برهیو يصدا

 محمد؟ یگیم یچ:گمیآروم م یلیخ. دمیم

 ...يباألخره جواب داد! چه عجـب: هیشاک یلیخ صداش

 باألخره؟ یچ یعنی:کنمیآروم پچ پچ م باز

نه تلفن  یول رهیگیداره باهات تماس م شیساعت پ کیفرناد از ... يساعته االفمون کرد هی یعنی-زنهیم داد

 ...یهست يمعلومه کدوم گور یچیه! تویو نه گوش يدیخونه رو جواب م

... یدونیتو که م! محمد جان خواب بودم دیببخش: شده بود نیباز خوابم سنگ يوا... رو صورتم کشمیم دستمو

 ...شهیمطلق م یهوشیب هیمن شب يخوابها یگاه
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 ...ادیم شیها پ یگاه نیکه من کارت دارم ا ییفهمم چرا فقط وقتا ینم یول! دونمیآره م-

 ؟یداشت کاریحاال چ.دیگفتم که ببخش! بابا يا-

 ؟یآپارتمان خودت-

 ؟يدار کاریچ یچطور؟ نگفت! آره-

 ...گمیبهت م یاگه درو باز کن-

 اآلن؟ یینجـایا ؟یچ-

 ...آره باز کن درو-

رو هم از حالت  فونیو آ کنمیلحظه در آپارتمان رو باز م نیآخر.کنمیو درو باز م فونیسمت آ رمیسرعت م به

. کنمیمرتب م نهیآ يو موهام روهم جلو کنمیشرت مناسب تنم م یت هیتو اتاق و  گردمیبرم. ارمیدر م لنتیسا

بالشتشو گرفته تو بغلش .نگاش نکنم تونمیکه نم دهیخواب يجوری. گردمیسمت در اتاق که دوباره برم رمیدوقدم م

 کشمیتختو کامل م يرو ۀو مالف شمیدوال م.سرش پخش شده يموهاشم باال. و سرشو گذاشته رو خود تخت

راه به راه بهش  ادیانصاف چطور دلت م یآخه ب:گمیتو دلم به خودم م. زنمیهم رو گونش م یبوسه آروم... روش

 کابوسه؟ هیکجاش شب! استیرو هیموجود واقعا  نیا... کابوس یبگ

 ؟يکجا گم و گور شد ؟یستین! آرسـان-

که  ییچرا شبا دونمیمن نم! توء ها ریهمش تقص نیبب:کنمیزمزمه م ایروبه رو رلبیار محمد زهوار هو يصدا با

 شم؟ داریبا توپ و تفنگ ب دیصبحش با یمونیم شمیتو پ

 .نشه داریب ایوقت رو هیتا  بندمیو در اتاقو م شمیبه سرعت از اتاق خارج م بعدم

 ...ـیبابا چرا داد وب نجامیا-

چه با :کنهیزمزمه م رلبیو ز کنهیبه آپارتمانم نگاه م يبا لبخند محو! ماسهیفرناد تو دهنم م دنیبا د حرفم

 دمانشیآخه هم چ! ست قهیآره واقعا هم با سل. ندازمیم ییرایبه دور تا دور پذ عینگاه تند و سر هیخودمم ...قهیسل

 ...زنهیبرق م يزیداره از تم روزیاآلن برخالف د نکهیو هم ا استیکار رو

 ؟يدادیچر جواب نم یبگ شهیم:رو سرش ندازهیباز صداشو م محمد

 ...خواب بودم:گمیتفاوت م یب

 ...رو هم نـ فنیزنگ آ يصدا یعنی-محمد

 !بود لنتیسا-
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 پسر؟ يریمیم ای یخوابیتو م: کنهیچپ نگام م چپ

 رو سرت؟ یچرا صداتو انداخت...آرومتر کمی! بابا يا-

 ؟یکنیپچ پچ م يتو چرا دار... من صدامو ننداختم رو سرم-محمد

 ژنیکه مدارك رو گردمیآرسان من از صبح دارم دنبالت م... گهیحرفا رو د نیا دیبس کن! بابا يا-فرناد

)Revision (دم خونت ارتمیبه محمد گفتم ب کنمینم داتیپ دمیآخر د! بهم يدومو بد... 

 قهوه؟ ای يفقط قبلش چا.ارمیبذار اآلن برات م.شده بودم هوشیانگار ب... چم بود دونمیشرمنده فرناد اصال نم-

 .که من الزمشون دارم اریفقط برو اون مدارکو ب.میخواینم يزیما چ-فرناد

... کنهیم ییرایو ازم پذ رهیگیم لمیآرسان و داره تحو ۀباره که من اومدم خون نیاول نیا! نه جون داداش-محمد

 ...خورمیقهوه توپ نخورم از جام تکون نم هی نجایمن تا ا

و  ستینکــــردم؟ پس عمم بود ب ییرایمن ازت پذ نجایا ياومد يتو هرسر! محمـد: کنمیچپ نگاش م چپ

 کنگر خورده بود و لنگر انداخته بود؟ نجایا يچهار

 !برادر من یزنیچرا بهتون م... آبم نخوردم وانیل هی نجایمن؟ من تا حاال ا-گهیبلند م یجانیبا حالت ه محمد

 !محمد تورو خدا انقدر صداتو نندازه رو سرت يوا:گمیم کنمیکه دارم قهوه رو آماده م همونطور

 .کنمیبه در اتاق خواب نگاه م یبا نگران بعد

 ...تو چرا امروز انقدر محافظه کار شـ دونمیمن نم! بابا يا-محمد

 مهیخواب آلو و ن يکه داره با چشما ایرو يو بعد صدا ادیدر اتاق م يشه صدا حرف محمد تموم نکهیاز ا قبل

بعد .کشهیم ازهیبا همون چشما بسته خم(آرسان:ادیم ییرایاتاق خوابها به سمت پذ يروبه رو يبسته از راهرو

 بود؟ یچ يصدا) کنهیچپش خم م ۀشون يرو يسرشو به حالت بامزه ا

. کنهینگاه م ایطلبکار به رو يباز و فرناد با پوزخند یمحمد با دهن! و محمد و فرناد در نوسانه ایرو نیب نگاهم

! تنشه یجذب مشک بایتنه و تقر میتاپ ن هیبا  ییمویکوتاه ل بایشلوارك گشاد و تقر هی! ایبه رو شمیم رهیدوباره خ

نامناسب باشه  ای میاگه لباسش ضخ چون.بپوشه راحتباز و  يعادت داره لباس خواب ها شهیهم ایالبته رو

 یشکل نیا ایرو! امیتازه به خودم م. پوشهیمنه فقط تاپ و شلوارك م شیکه شب پ ییاما وقتا. بخوابه تونهینم

 داریتو چرا از خواب ب: گمیم يبلند بایتقر يبا صدا... شده بودم که حواسم نبود جیانقدر گ! سادهیوا نایا يجلو

 !لباس درست بپوش هیبرو  ؟یکنیباز نم توچشا یشیم
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اما قبل از . دیفکر کنم کال خواب از سرش پر.کنهیبه سرعت چشاشو باز م... پرهیو از جا م ترسهیدادم م يصدا از

 !تو اتاق گردهیبرم یکوتاه غیسمت فرناد و محمد و با ج چرخهیبگه نگاش م يزیبخواد چ نکهیا

***** 

 )فلش بک( فرناد

و بعد . شنیهردو همزمان ساکت م! ادیدر از روبه رومون م يکه صدا کننیو آرسان هنوز دارن کل کل م محمد

 بود؟ یچ يصدا! آرسان: گهیکرده م شیچاشن یکه خواب آلودگ يکه با ناز يدخترونه ا يصدا

در ... شناسمیصدا رو خوب م نیا! نمیبب ویقراره ک دونمینگام بچرخه به سمت صدا خوب م نکهیقبل از ا یحت

 یول. برام عادت شده ایگاه رو یگاه و ب دنید نیکه با آرسان داشتم ا ییطول چندماه گذشته و رفت و آمدا

! آرسان يتو آپارتمان مجرد! بود نجایا تمرو نداش ایرو دنیکه توقع د ییتنها جا.منکر تعجبم بشم تونمیهنوزم نم

پوزخندم پررنگتر ... ازش خارج شد شیپ قهیرسان چند دقکه آ رونیاومد ب یاز همون اتاق. کنمیبهش نگاه م

 يحواسم به ظرافت ها... یتاپ مشک هیشلوارك کوتاه پاشه و  هی! رونیاز اتاق خواب آرسان اومد ب  شه،یم

فکر مزاحم تمام حواسمو معطوف  هیفقط ... يزیچ هیفقط  یول! چرخه ینم شنگاهم رو بدن... ستیاندامش ن

 ای... یحت ایبوده  دهیکنار ارسان خواب ينجوریا کرده؟یم یبا آرسان تو اون اتاق چه غلط شبید: خودش کرده

 .امیداد آرسان به خودم م يبا صدا ن؟یبدتر از ا یحت

 !لباس درست بپوش هیبرو  ؟یکنیچشاتو باز نم یشیم داریتو چرا از خواب ب -آرسان

 کنهیم ایکه آرسان خرج رو یفیلط يو عاشقانه ها بیعج يها رتیغ نیمدتهاست که به ا! کنمیتعجب نم گهید

چرا  دونمینم یول! رنگ قرمز شده و رگ برجسته گردنشو حس کنم تونمیبدون نگاه کردن هم م... عادت کردم

فقط دارم ! ستیبه همون اتاق ن شو فرار ایرو غیحواسم به ج گهید! حق نداره:گمیتمام تو دلم م یبا خودخواه

هم  یهاش و حت يبازم دست از دخترباز کنهیم ایکه خرج رو ییچرا؟ چرا آرسان با تمام عاشقانه ها کنمیفکر م

و بچه ست که  جیدختر انقدر گ نیا! حق داره گفتمیبود م شیاگه چندماه پ دیشا... دارهیبرنم هیبا بق اشیخواب

دختر که  هی. ومدیبدم م ایدر از رواول چق ياز همون مالقاتها ادمهیخوب ! اشهآرسان حق داره نتونه تک پرش ب

 هیمحمد و مهران هم تا  یو حت دادمیم ریمن به شبنم گ یهرچ.نداشت طنتاشیتو رفتار و ش یچهارچوب چیه

آرسان  نیو آداب خاص خودشون رفتار کنن اما ا تیکه با شخص کردنیدوست دختراشون رو مجبور م ییجا

تنها شم و  اینبوده که با رو يمدت،  لحظه ا نیتو ا... بچه گونه خودش رها کرده بود يایرو تو دن ایرو يادیز

کامال معلوم بود که از .دادیو جواب م کردیم یفقط بلبل زبون لیاوا. بهش بخاطر رفتار سبکسرش متلک نندازم
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کودکانه خودش  یا سادگب تونهیکه نم دیفهم ونگاه کرد ! اما کم کم نگاه کرد... همون اول ازم متنفر شده بود

مثل قبل در مقابل  گهید. دمیرو د ایهفت هشت ماه خودم به چشم بزرگ شدن رو نیتو ا. ارهیآدما دووم ب نیب

 یبعض میمستق ریغ يها کهیدرمقابل ت گهید. کردیغرش م! برعکس کرد،یبغض نم کردمیکه خرجش م يغرور

با آرامش و وقار جواب  يگرفت چجور ادیکم کم  گهید! کردیپوزخند خرج م دممثل خو  شد،ینم یشیاز دخترا آت

خودشو بزرگ کرد تا  ایرو! وقت من بود یوقت و ب يبخاطر تنفر از متلک ها نایو همه ا... احمقانه رو بده يحرفا

 !شهیهم بدجور موفق م یبزنه و اگه بخوام روراست باشم گاه نیمنو زم

 هیاز حدش بود نه تنفر اول شتریب یو سادگ یازش بخاطر پاک متیعصبان شتریروزا ب نیا یخودش ندونه ول دیشا

... مونهیدهن همه باز م یکه گاه کنهیآرسان هوسباز م نیخرج ا یآخه چنان وفا و عشق. که ازش داشتم يا

... خبر داد ایبه رو یمحمد تلفن یقتو! رو که تو سفر دو روزه شمالمون آرسان تب کرده بود يروز ادمهیخوب 

آرسان داره به چه  دمیبود، تازه فهم الیپشت در و هیقرمز از شدت گر ییبا چشما ایساعت بعد روچند یوقت

بود،  که تو تب اسم تک تک  یباال سر آرسان یاشک ییبا چشما ایتمام شب رو. کنهیم انتیخ يا یخوشبخت

که  کردیفقط التماسش م خوردیکه م ییدر جواب تمام اون زخما مقاح ۀدختربچ نیو ا بردیدوست دختراشو م

 ؟یک يبرا ؟یچ يبرا یسرسپردگ نهمهیا! دختر نیاز حماقت ا دمیو من اونجا واقعا عذاب کش...زودتر خوب شه

 دمیکه ازش داشتم،  د یچون برخالف تمام تصورات! ستیاونقدرا هم پاك و ساده ن ایرو دمیهرچند که االن فهم

 !یاونم با چه وضع... رونیمثل آرسان اومد ب ياز تو اتاق خواب پسر يا یالیخ یچه ب اکه ب

تو جلسه و  يچهار ستیمدت رو ب نیکل ا نیخوا یشما که نم... شهینم میحرفا حال نیبه هرحال من ا-محمد

 کاله بمونه؟ یپس چرا سر من ب! نیرسیهم م حاتتونیبه هرحال به تفر... نیباش شیهما

فقط به  حیو چقدر صرف تفر میکن یما چقدر زمان صرف کار م نکهیاول ا:رمیم یچشم غره الک هی بهش

تو  یول... سفر الزمه نیچون کارمند شرکتمه و حضورش تو ا برمیمن دارم آرسانو م! دوما... خودمون مربوطه

 ببرم؟ دیبا یچ يتو رو برا ؟یچ

 !چون پسر خالتم:زنهیلبخند ژکوند م هی محمد

مگه عقلم کم شده ! خـودیب: رو حفظ کنه تیو چهرم همون جد نهیم نشلبا يکه لبخندم رو کنمیتالشمو م تمام

 ...بردارم تورو هم با خودم ببرم
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کردم  فیکه کارامو رد گهیمن خودم چندروز د ؟يتو منو با خودت ببر شمیگفته من منتظر م یاصال ک-محمد

 يبرا يبودم، چه کار سادهیکه پشت در اتاقتون تو هتل وا یوقت نمیبب خوامیاونوقت م! امیو م رمیگیم طیبل

 اد؟یمن از دستت برم چوندنیپ

 .شهیبلند م ایرو يکه صدا رمیبگ یتا حالشو اساس کنمیو دهن باز م کنمیبچه پررو نثارش م هیدلم  تو

 ن؟یبر یرو نم شونیآرسان ا يسفرن چرا به جا نیخب حاال که آقا محمد انقدر مشتاق ا-ایرو

 !ـایرو-آرسان

که لباساشو  یاز وقت! ایبه رو شمیم رهیفقط خ. کنمیآرسان توجه نم نیهم خشمگ يلحن متعجب و تاحدود به

و  نهیدست به س! روبه رومون نشسته یحرف چیه یفقط اخم کرده و ب  رون،یعوض کرده و از اتاق اومده ب

حالت  چیه یسرش ب يباالموهاشم ! دیسفگرد  قهیشرت  یت هیبا  دهیپوش یطوس یشلوار ورزش هی...! ساکت

هم  یداشته و گاه شیهم آرا یکم یحاال گاه... دمشید پایت نیبا هم شهیهم بایمدت تقر نیتو ا... بسته یخاص

! آرسان،  محمد کارمند ياگه به جا: دمیکه ناخدآگاه پرتمسخر شده جوابشو م یسرد و لحن يبا همون صدا! نه

لحن  نیدوست ندارم ا... شمیم مونیکارمند پش ۀرو کلم میرارادیغ دیاز تأک...کردمیکارو م نیمن بود حتما هم

... شهیم رهیت ایرو يچشما. کشمیخودمو به رخ م يحرف زدنم باعث شه که محمد و آرسان فکر کنند دارم برتر

 !هیعاد اتشیرنگ لباس و روح رییرنگ چشماش با توجه به تغ رییتغ نیکه ا دمیمدت فهم نیتو ا گهید

 ...ـیبرد یرو م گهیکارمند د هی شدیخب نم... خب-ایرو

 !میمورد حرف زد نیمدت بارها در ا نیخوبه تو ا! تمومش کن... گهیبسه د! ــــایرو-آرسان

 میهرچقدرم حرف زده باش: نمیب یکه تو چشماش جمع شده رو م یسمت آرسان و من تازه حلقه اشک گردهیبرم

 !خوام.... ـیم.... نـِ ؟یفهم یم! يبر خوامیمن نم! حرف من همونه

 يهرکار کنه؟یم یاز اآلن داره دلتنگ یعنیبخاطر رفتن آرسانه؟  نشیغمگ يبغ کردناش و چشما نیتمام ا یعنی

اونقدر ! نداشتم یمن مشکل  اد،ین خواستیاگه آرسان م: با پوزخند پررنگ رو لبام بجنگم تونمینم کنمیم

پوزخندمو به ... (ساده یدلتنگ هی بخاطراما . کنم نیگزیرو جا گهید یکیسرعت خوب دارم که بتونم به  يکارمندا

مردونه  ماتیتو تصم دنیسرك کش يبه جا ستیشما هم بهتر ن! کنمیعوض نم مویمن تصم) پاشمیصورتش م

 د؟یدوستانه و بدون جنگ و دعوا باش یخداحافظ هیبه فکر 

کنم  یکه فکر نم يزیمن به تنها چ! جناب رینخ: سمت من کنهیرو م... خورهیتو هم گره م شتریب اخماش

 ...آرسانو تحمل کنم يدور تونمیچون من نم... زاستیچ نیو ا یخداحافظ
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منم باهات ) کنهیچندلحظه مکث م.... (ایو  يریو نم یشیمنصرف م یجنابعال ایپس : سمت آرسان گردهیبرم

 !امیم

 ؟یچـ-آرسان

 نیتو ا... تونمینم یول! تفاوت باشم یب خوامیم! باشم یمنطق خوامیم... از من تعجب کرد شتریکنم آرسان ب فکر

... به کالمم زهیریاراده زهر م یبه هنجرم نشسته ب غیکه مثل ت يدرد! تفاوت یام نه ب یلحظه من نه منطق

 یآدم يبرا... دیحاال که نبا ...حاال یول... که تمام عمر با من ناآشنا بود يدرد... رمشیپذ یکه لجوجانه نم يدرد

 ...دیکه نبا

 ...عشق او غرورم را یقربان  ،ینادان ينکنم ز رو گرید

 ...و سرورم را يآن گمشده شاد  ابم،یکه چو بگذرم ز او  دیشا

 ...تابم یندود نگاه ب گریتو و نگاه تو، د يجستجو در

 ...خوابم دگانیهرگز نبرد ز د ،ییایآن دو چشم رو ۀشیاند

سفر فقط تعهد دارم که کارمندمو با خودم ببرم نه همراهان و  نیمن تو ا! سرکار خانوم شهینم... یشرمنده ول-

 خانوادتون موافق سفر شما با دوتا مرد تنها نباشن؟ دیشا دیکن یفکر نم! در ضمن... دوستانش رو

 هیشب رو مهمون اتاق خواب که  یکس يمگه برا! خودم و آرسان تیچرا اشاره کردم به وضع دونمینم خودمم

اصال چرا خودمم با آرسان جمع  اد؟یمشکل به حساب ب تونهیپسر جوون بوده،  سفر کردن با همون آدم،  م

 ...سفر آرسانه نیا يبرا ایرو لیکه مطمئنم تنها دل یبستم؟ اونم وقت

سفرمو به عهده  يها نهیخودم هز امیمن اگه بخوام ب! دیاوال که من از شما نخواستم منو با خودتون ببر-ایرو

... در مورد خانوادم! و دوما... ستیشما ن ماتیو تصم اراتیاخت ةمن تو حوز ومدنین ایاومدن  نییپس تع... رمیگیم

 !دمیخودم بهشون خبر م

دنبالم راه  يخوایکه تو هم م يو خاله باز حیواسه تفر رمیمن که نم ؟یگیم یاصال معلوم هست چ ایرو-آرسان

 ...یفتیب

 ام؟ین یگیم یعنی: بهش شهیم رهیکه حاال درشت و مظلوم شده خ ییسمت آرسان و با چشما گردهیبرم ایرو

آرسان کالفه ! بودم دهیند دهیرو انقدر معصوم و رم یوحش ریتوله ش نیتا حاال ا... رمیتعجبمو بگ يجلو تونمینم

 ...يایب شهینم! اینه رو: کنهیموضعش رو حفظ م یول شهیم
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مطمئنا .کنمیآرسان تعجب م یتفاوت یب نیچندلحظه از ا يبرا. ادیبه رقص درم ایرو ياشک تو چشما قطرات

مقاومت  تونستمینم خواستیم يزینگاه مظلوم چ نیاحساسم، با ا یاز من که انقدر خونسرد و ب ایاگه اآلن رو

 کنه؟یچشمها مقاومت م نیدر مقابل ا یالیخیپس آرسان چطور داره با ب! کنم

... شهیدلمم برات تنگ نم! امیمنم نم... برو! باشه آرسان:شهیم یهم وحش يو تاحدود یدوباره عصب ایرو بارنیا

 !ایرو یب ایرو گهید... اریاسم منو ب يفقط اگه جرأت دار... یبرگشت یوقت یول

باشه به سمت اتاق خواب  یمنتظر جواب نکهیبدون ا ایاما رو... شهیمن، محمد و آرسان همزمان گرد م يچشما

که رو شونه هاش جاخوش کرده به سمت  یکه هنوز دکمه هاش بازه و با شال ییو چندلحظه بعد با مانتو رهیم

به سمت در آپارتمان  ایدست رو یقتاما و... آرسان انقدر تعجب کرده که سرجاش خشکش زده... رهیم يدر ورود

 ...رهیگیو جلوشو م ادیتازه به خودش م رهیم

 نه؟ گه،ید یکنیم یشوخ يدار! ایرو... ياریتو درم هیچ ایمسخره باز نیا! نمیبب سایوا-آرسان

 ...نبودم يحد جد نیتا ا چوقتیاتفاقاً ه رینخ-ایرو

 !ایرو! منـو ؟یکنیم دیمنو تهد يدار يسفر کار هیبخاطر  ؟یگیم یچ یفهمیتو اصال م وونهید-آرسان

چقدر  یدونیتو خودت خوب م... آرسان نیبب! گمیم یچ فهممیهم خوب م یلیاتفاقا خ-شهیم یعصبان شتریب ایرو

که اشتباه  نمیب یاما حاال م... يتو هم همونقدر بهم وابسته ا کردمیو راستش تا اآلن من فکر م! بهت وابسته ام

سر قبول داده بود با  شنهادویپ نیاحمقت ا يامن هرکدوم از اون دوست دختر يمطمئنا اگه اآلن به جا... کردم

 ...یکنیباهام لج م امیهمرات ب خوامیحاال چون من م یول... يکردیم

هزاربار بهت گفتم خودتو با  ؟یگیآخه چرا چرت م ؟يریم يدار یگازشو گرفت هیچ... نمیصبر کن بب-آرسان

به سرشون زدم که تو  یمن تاحاال چه گل ایدارن،   یاونا چ فهممیآخه من نم... نکن سهیمن مقا يدوست دخترا

 ...صد جواب نه ء ددراونا هم ص يبرا یعنینه،   گمیمن اگه به تو م ؟یکنیهمش بهشون حسادت م

 ...با اونا ندارم یفرق چیمن واست ه... یکنیم یکیتو منم با اونا  يدیپس د-ایرو

 ایرو یعنی... حرفاشون جا مونده شیتمام ذهن من پ یتا بغلش کنه ول کشهیرو به سمت خودش م ایرو آرسان

و  زنه؟یآرسان حرف م يانقدر راحت از دوست دخترا اد؟یمسئله کنار م نیو انقدر راحت با ا دونهیم دونه؟یم

 کنه؟یآرسان هم انقدر طلبکار برخورد م
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 الیخیب ینتویاگه انقدر راحت م... من هنوزم حرفم همونه... منو نیبب! ولم کن آرسان گمیبهت م... ولم کن-ایرو

فراموش کن  یبرگشت یوقت... یول! کنمینم زونتیمنم خودمو آو... باشه برو يو بر یغصه خوردن من بش

 باشه؟! يهم دار ایبه اسم رو يخواهر

دهنشو گرفته و  يکه جلو یبا دست ایرو... گردنیمتعجبم انقدر بلنده که هردوشون در جا به سمتم برم ادیفر

 ...پر از عجزه که يمشهود یآرسان با کالفگ

 !خواهـر ؟یچ-

 !خواهر؟ آران یچ یعنی:گهیگرد شده از تعجب روبه آرسان م ییبا چشما محمد

با لجاجت نگاه سرکشش  ایاما رو... رهیبهش چشم غره م ایرو ةرینگاه خ دنیو با د کنهیپا و اون پا م نیا آرسان

 .به آرسان دوزهیرو م

 ؟ینسبتم رو با خودت انکار کن يخواینکنه هنوزم م ؟یپنهان کن يخوایآرسان؟ نکنه هنوزم م هیچ-ایرو

که عالم و آدم  یانکار؟ من انکار کردم؟ من تو رو انکار کردم؟ من: دارهیقدم به سمتش برم هیبا خشم  آرسان

 ؟یگیم یچ یفهم یخودت م ؟ییتو امیدن دوننیم

تو ... تو... حد متعجب شدن نینسبت ما تا ا دنیبرادر من از شن يانقدر که اآلن دوستا! فهممیآره خوب م-ایرو

 انیکه درجر خورهیپرسوال نم ينگاه ها نیاآلن به ا یول! يداد حیسربسته بهشون توض يبه من گفته بود

 ...باشن

 ؟یبفهم يخوا یپس چرا نم... یدونیتو که م! ینتونستم لعنت! نتونستـــم: رهیگیآرسان اوج م يصدا

سالها  انیکه اون جر یقبول کن يخوایتو نم نکهیا! بفهمم خوامیو نه م دونمینه م! دونمینم! نه:زنهیم ادیفر ایرو

خودش  تیاز هو ينطوریا... من یموجود زندگ نیزتریعز... بردادرمن نکهیا... بفهمم خوامیتموم شده رو نم شیپ

 ...آرسان من نکهیا! خوام بفهمم یرو نم ترسهیم

 چه خبره؟ نجایا دیبه ما هم بگ شهیم:کنمیزمزمه م شهیم دهیکه به زور شن ییصدا با

**** 

 

 

 "آرسان"

 چه خبره؟ نجایا دیبه ما هم بگ شهیم -فرناد
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 یبگ شهیم: دهیفرناد با همون نگاه بهت زده ادامه م... نداره يا دهیفا يپنهانکار گهید! سمت فرناد گردمیبرم

 دوست دخترت بود امروز شده خواهرت؟ روزیکه تا د یکس يچطور

 دوست دخترمه؟ ایگفتم رو یمن ک...دوست دخرم؟من ؟یچ:رهیگیکه خندم م کنمیتعجب م انقدر

 ...یول! یخب تو نگفت: محمد

 ؟یچ یول-ایرو

 تونمینم گهید نباریا! هیاآلن چقدر عصبان دونمیهم خوب م دهیند... فتهین ایاصال نگام به نگاه رو کنمیم یسع

پشت  شتریب نکارمیانگار با ا یمفت نجاتش بدم ول يمشت حرفا هیسرم خواستم از شر  ریخ... بهش حق ندم

 ...سرش حرف مفت راه افتاده

 ...نیبود یمیباهم صم یلیآخه شما دوتا خ... خب آخه شماها... خب-محمد

؟ منکه همون اولش هم دارن يبود، حتما با هم رابطه دوست دختر، دوست پسر یمیصم یبا هرک یمگه هرک-

 !دوسته هیماست و فقط  ياز آشناها ایگفتم رو

 یعنی... میخب ما هم فکر کرد... بود یعیرطبیو غ قیعم يادیآخه عالقه شما به هم ز یول یآره تو گفت-محمد

 ...ـیشا میما گفت

فهمم آدم  یاصال من نم! دوسته، نه خواهرت هی ایرو یکه تو گفت نهیهم قایمشکل دق:کنهیحرفشو قطع م فرناد

 کنه؟ یدوست معرف ایآشنا  هیخواهرشو  دیچرا با

گزنده  یحت دیشا!سوالشه یجوابش هم به تلخ یول... جواب داره ندفعهیکه البته استثناً ا! حرف حق گنیم نیا به

ذهن  نیا يکه برا يحداقل تا اون اندازه ا! زویهمه چ... بگم دیبا دهیکش نجایحاال که کار به ا یول! تر و تلختر

که روبه  يرو مبل تک نفره ا نمیشیم! بهتره بمونههم نگفته  زایچ یلیحاال خ... بشه يآلوده شفاف ساز يها

 ...فرناده يرو

 !آرسان: ایرو

با  هترسیم! حرف نیاز گفتن ا مونهیفهمم که پش یم دهیند یو حت... دهیترس! صداش نگرانه... کنمینم نگاش

مرور . کنمیرو مرور م زیکه من مدتهاست هرشب همه چ دونهینم یول! زمیدوباره بهم بر ش،یادآوریبا ... گفتنش

 ...تنها خواهرم يبرا خورمیو غصه م کنمیم

... منه تیبخشش هو نیکه بزرگتر یلیدل! داشت لینگفتن دل نیا یخواهرمه ول اینگفتم رو... من نگفتم! آره-

 ...درواقع من
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 !يبد حیرو توض يزیچ يکه بخوا یستیتو مجبور ن... نگـو! کنمیآرسان خواهش م-ایرو

بوده که تو دوست  نیآدما ا نیفکر ا یوقت دونمیچون خوب م... مجبورم نباریاتفاقا ا! ایچرا رو:زنمیلبخند م بهش

 شیتا کجاها پ نلشویتخ دن،ید نجایامروز که تورو ا یعنی! فکر نشسته نیپشت ا ییزایچه چ یعنی ،یدختر من

 یکس نکهیبه ا! فکر نکردم هیقض ينجایکه به ا دمخودم بو ریکه انقدر درگ یمن... منه يفکر یاز ب نیو ا! نرفته

 ...آبـ یب يبخواد تورو همسطح دخترا

 يایاسم تنها خواهرم، اسم رو شهیم شه؟مگهیاصال مگه م! مونهیکه حرف تو دهنم م شهیم نیاونقدر سنگ نفسم

 شه؟یم! تو بگو نه؟یجمله بش هیتو  ییآبرو یمن با ب

 ...بگم لشویپس بذار من خودم دل:ایرو

 .کنمیشروع م یو بدون مکث و دودل! نه یعنی.دمیتکون م سرمو

و  ییبایاحمد ذوالمهر که تو ز ۀدون هی یکیدختر ! که نازکشش بودن لیفام هیآتنا ذوالمهر بود و  هی... یزمان هی-

و ! شدنیم فتشیجوون اطرافش ش يمردها شتریو با وقار بوده که ب بایآتنا اونقدر ز! نداشته و نداره ریلطافت نظ

و  بایآتنا ز یهرچ... نقطه مقابل آتنا بوده يکسر! بوده یمیرح يپدرش، کسر کیآدما پسردوم شر نیاز ا یکی

 ییرو افسون کنه،  نه مژه ها انگریداشته که د یرنگ یینه چشما... داشته يعاد يچهره ا يجذاب بوده،  کسر

 هیکالً ... هم نداشته يادیبرخالف آتنا غرور ز يکسر! کنه ازیرو پرن یکه دل ییکه نگاهشو خمار کنه، و نه لبها

! يپرده در تیرو ناموس مردم نشست به ن چوقتیکه ه یبوده و نگاه يکسر هی... شیو مردونگ هبود يکسر

و رنگ  هیا لهیکه چشماش ت دونستهینسبت به آتنا، هنوز نم ادشیبا وجود عشق ز یبوده که حت يکسر هی

... کمتر بوده یلیخ دهیرسیکه از احمد ذوالمهر به آتنا م یثروتش از ارث! نبوده یپسر خاص يکسر... دیپوستش سف

آتنا عشوه و ناز  بوده که یتنها کس! نهیبه خودش بب رشوینتونست نگاه خ چوقتیبوده که آتنا ه یاما تنها کس

که اونموقع انقدر مغرور و  ییآتنا!یاونم ک... ازش شکار کنه ینگاه دزدک هیبتونه  دیتا شا کردهیخرجش م

! نیهم يو برا... دادهینشون نم یبه کس یگوشه چشم چیه... ذاشتهیمحل نم چکسیسرکش بوده که به ه

درست همون روزا ! سرسپردش نیتر یمعمول رهینگاه سربه ز نیا يبرا دهیخبر نداشته که دل آتنا لرز چکسیه

که گرچه  يخواستگار! ادیبراش م دیخواستگار جد هیپنهانش بوده،   یتابش و عاشق یکه آتنا تو تب و تاب دل ب

که هم از نظر ظاهر همطراز  يپسر! ارس فرجاد! نبوده نطوریا گرانید يبرا ینداشته ول یفرق هیآتنا با بق يبرا

برگشته بود  ایتالیدوست پدرش که تازه از ا نیتر یمیپسر صم! داشته یخوب یلیخ یمال تیوقعآتنا بوده و هم م

ارس  نکهیا... کنهین وصلت میاحمدذوالمهر رو هم مشتاق ا یبوده که حت ادیارس انقدر ز ازاتیامت... رانیا
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 يداشته از نظر تاجر يا یعال ياقتصاد شرفتیبوده و پ سادهیخودش وا يرو پا گهیکشور د هیتو  ادیز يسالها

 يآتنا، پدرش به خانواده ارس اجازه خواستگار یرغبت یبا وجود ب نیهم يو برا. بوده شیمثل پدرآتنا قابل ستا

آتنا با  ان،یدر پا یول... شهیهردو طرف از جواب مثبت برگزار م نانیطمبا ا يمجلس خواستگار! دهیرو م یرسم

 یول ادیو م رهیارس ماه ها م! نگاه ارس رو دوست نداشته: بوده نیهم ا لشیتنها دل! دهیم یتحکم جواب منف

باألخره ! احترام بذاره شیاحمدذوالمهر هم انقدر عاشق دخترش بوده که به جواب منف.. کنهیهربار آتنا مقاومت م

تظار و برخالف ان گهیم يپدر آتنا بهش درمورد کسر... شهیبلند م يکسر يخواستگار يبعد از چندماه زمزمه ها

 !دهیم يهمه آتنا اجازه خواستگار

 ...شهیم بیآتنا غ يدرست صبح روز خواستگار یول

! نشسته میشونیکه از همون اول رو پ یبه داغ.. دمیسختش رس يباألخره به جا! به موهام زنمیدستم چنگ م با

رو شونم و کنار گوشم  ذارهیدستشو م ایاز حد آشفته،  که رو شینگاهم ب ای شهیم یطوالن ادیسکوتم ز دونمینم

 !کنمیخواهش م... بسه یکه گفت نجایتا هم! آرسان يادامه بد ستیالزم ن گهید:گهیآروم م

 !بخاطر تو) به چشماش شمیم رهیخ...(مجبورم بگم... بگم دیبا! نه:گمیم رلبیخودش ز مثل

کردنش  دایپ يبرا...گردنیهمه جا رو م! فتنینشدن آتنا همه به هول و وال م دایروز کامل و پ هیبا گذشتن -

که آتنا  زننیبهشون زنگ م يکالنتر هیهفته از  هیباألخره بعد از ! شهینم دایپ یول کنن،یخاك تهران رو الک م

... کننیو کبود آتنا وحشت م یصورت زخم دنیداما از ! يکالنتر رنیپدر فرناد،  م کش،یاحمد و شر! شده دایپ

 کرده،ید،  حاال از ترس تو خودش مچاله شده بود و با ترس به همه نگاه مپرغرور و سربلند بو شهیکه هم ییآتنا

 !پدرش یحت

! کنهیفرناد تو سکوت فقط نگاه م یشده ول جیگ شهیمحمد مثل هم... محمد و فرناد يبه چشما شمیم رهیخ

 .کنهیو رو م ریخودمو و حرفامو ز يداره چجور دونمیکه خوب م ینگاه

محل  يهم وحشت زده بوده خودشو به در کالنتر تینها یو ب کردهیکه فرار م یآتنا درحال گهیم سیپل-

پدرش به  شیهفته پ کیکه  یهم بخاطر عکس سیپل يمأمورا! زنهیکلمه هم حرف نم هی یحت یول رسونه،یم

 ةزو رو زنهینم یحرف چیه اهرچند که تا دوماه آتن! کننیو احمدذوالمهر رو خبر م شناسنشیداده بوده م يکالنتر

هفته بارها به تنها  هی نیخانواده آتنا بفهمن تو ا نکهیا يبرا یپزشک قانون ناتیمعا یول رهیگیسکوت م

 !بود یشده، کاف يدخترشون تعد
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کلنجار با  یبعد از کل يکسر یوقت... سرم بوده ریز یآتنا بخاطر ضعف جسم یبعد از گذشت دوماه، وقت باألخره

 يکسرا دنیآتنا با د یوقت... مالقاتش ادیبوده م دهیخبر کش نیا دنیکه بخاطر شن یخودش و بعد از دوماه عذاب

و از  شهیسکوت هم شکسته م ةروز... زنهیبلند زجه م يو با صدا زهیریو شکسته،  بعد از دوماه اشک م ریسربه ز

 !ارس: رونیب ادیاسم م هیآتنا فقط  يلبها نیب

اومده بود و وانمود کرده  دنشیکه زمان گم شدن آتنا دوبار به د يزاسم، با شناختن متجاو نیا دنیبا شن احمد

! کنهیخبر از کشور خارج شده،  سکته م یارس ب شیدوماه پ نکهیا دنیبا فهم گرده،یبود که داره دنبال آتنا م

! کارهیرو تو دلش م یتموم نشدن ۀنیک هی یول رسونه،یبهش نم يو صدمه ا گذرهیم ریکه هرچند به خ يسکته ا

 !پدرش یحت... کجاست دونستینم چکسیکه ه یاز ارس نهیک

... آتنا سه ماهه حامله ست فهمنیماه بعد م کیکه  خورهیبه احمد و تنها دخترش م یکشنده تر وقت ۀضرب یول

 !من بودم... که يبچه ا! که حاصل تجاوز بوده يبچه ا

 !يوا-

 يبرا سوزهیدلم م! سوزهیدلم م دمیشا ای... شکنهیدلم م لیدل یمن ب یول هیعیواکنش محمد طب نیکه ا هرچند

 !خودم و راز سربه مهرم

من قاتل ! قتله نیا... ضربان داره... بچه نبض داره! نه گهیآتنا م یول... رو سقط بچه کنهیم ياحمد پافشار-

و به همون نسبت ...شهیو شکسته تر م رتریو احمد روز به روز پ کنهیآتنا تخم تجاوز رو تو رحمش بارور م! ستمین

 ةتاآخر عمر خاطر شهیبچه باعث م نیارسه، ا ونبچه از خ نیکه ا کنهیاصرار م یهرچ! شهیم شتریش ب نهیهم ک

ارس  یمن تداع يبرا ستیبچه قرار ن نیکه ا کنهیم يو پافشار رهینم رباریآتنا ز... تو ذهنت بمونه ياون تعد

که برخالف خود آتنا هنوز  يا نهییآ... آتنا باشه يتمام نما ۀنییآبچه از خون منه و فقط هم قراره  نیا... باشه

 میتصم نیبخاطر ا گهیبار به تک دخترش م نیاول ياما برا ادیآتنا کوتاه م ۀخواست يپدرش جلو! شکسته نشده

 ایدن نیرو به ا يبمونه چه حروم زاده ا ادشی شهیاسم بچه ارس باشه تا آتنا هم نکهیمگر ا... بخشدش مگر ینم

 !مهمون کرده

والبته بعد از گذشت چندسال و مرگ پدربزرگم ... شد که اسم من شد ارس ينطوریو ا: به هردوشون شمیم رهیخ

که مادرم منو شش ماهه باردار  یدرست زمان... هم داره گهیبخش د هیداستان  نیا یول! کرد دایرپییبه آرسان تغ

هضم  يبعد از شش ماه تالش برا... دشبا خو دنیاه جنگبعد از شش م گهیبهش م... دنشید رهیم يبوده کسر
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خونه باغ احمدذوالمهر، از  اطیتو ح... همون روز يکسر! خوادیکه باشه م يکه آتنا رو هرجور دهیفهم... اتفاق نیا

 !نه گهیم یتأمل چیه یآتنا ب یول! کنهیم يآتنا خواستگار

 يبرا سوزهیدلم م ،یدونیم... کنهیم يو مامان با وجود تمام حرفها و طعنه ها از من نگهدار امیم ایبه دن من

که مجبور بود با هربار صدا کردن من  يمادر يبرا... که سالها مجبور بود منو ارس صدا کنه يمادر يبرا! مامانم

که تنها  يمادر يبرا! م کنهدست و پنجه نر دهفته ارس براش ساخته بو هیکه تو اون  یبا خاطرات وحشتناک

 !تو رحمش بود ةجرمش دل بستن به نبض کوبند

خودش  نکهیبدون ا نباریالبته ا! مامان يخواستگار انیبا خانوادش م يبودم کسر مهیو ن کسالیمن  یوقت دوباره

و در مقابل  ادیم يکسر... راه دادن خواستگارها يبرا رهیپدرش ازش اجازه بگ نکهیبدون ا... خبر داشته باشه

 ...دهیاز آتنا شن میو ن کسالی نیکه تو ا يا» نه«از سه بار جواب کنهیهمه گله م يسکوت مادرم جلو

 نیو ب! از آتنا يکسر یپنهان يها يخبر نداشته از خواستگار چکسیه! خب حق هم داشتن! کننیتعجب م همه

به  یکه راض يمادر! موضوع نیا دنیتو هم از شن رهیم يمادر کسر يحاضر تو جمع، فقط اخما يتموم آدما

 يالبته پدر کسر! نبوده شه،بچه حرومزاده هم وبال گردن هیدختر دست خورده که  هیپسرش با  نیزتریوصلت عز

که با دل  شهیمثل احمدذوالمهر باعث م يشدن با مرد لیوسوسه فام یوصلت نبوده ول نیموافق ا ادیهم ز

حرف  ياز کدوم خواستگار گهیبودن که مامان م ومدهیدرن يهنوز همه از شوك حرف کسر! ادیپسرش راه ب

 ...ادینم ادمیمنکه  ؟يآقا کسر دیزنیم

 ادتونه؟یبابا شما :سمت پدرش کنهیرو م بعد

مامان شما :گهیبهش م! مادربزرگم زجون،یسمت عز گردهیمامان دوباره برم.دهیم یهم جواب منف پدربزرگم

 ونه؟ادتی ؟شمایچ

 يزیچ نیچن چکسیه! يآقا کسر دینیب یم: يسمت کسر گردهیمامان برم نباریا! مسلماً اونم خبر نداشته خب

 نه خانوادم؟ ادمهیکه نه من  دیزنیشما از کدوم خواستگار حرف م... ستین ادشی

 !فقط من بودم و شما يچون تو هرسه خواستگار! ستین ادشونیخب مسلمه که پدرو مادرتون -يکسر

تا  یشما از ک! يآقا کسر نهیموضوع هم:گهیم يو با خشم به کسر شهینگاه متعجب همه بلند م يجلو مامان

ادبانه جواب  یمقدمه و کامال ب یب ،یپنهان يخواستگار هیارزشم که مجبورم به  یمن انقدر ب دیکن یحاال فکر م

و  ستمیمن حاال ناقصم و مناسب شما ن مناکرده فکر کن ییخاطر نبود که خدا نیمن به ا یمثبت بدم؟ جواب منف

خوب ! ام یکه من ک نیخاطر بود که شما کامال فراموش کرد نیمن به ا یجواب منف! برعکس! براتون کمم ای
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هم که سرم اومد به انتخاب و  ییبال! به انتخاب خودم نبود دیمنو دزد یضیآدم مر هی نکهیا... جناب دیگوش کن

 زیچ چیوسط ه نیپس ا... وسط نطفه ش بسته شد خواست من نبود نیکه ا هم يبچه ا... خواست خودم نبود

برسه  یبه اون آدم عوض دیتجاوز که تمام شرم و ننگش با هی دمیاجازه نم! رو دامن من لکه ننگ بندازه تونهینم

که  ردهاز منه، خودش انتخاب نک یبچه هم که حاال با منه و بخش نیا! کنه اهیاسم منم س ای رهیمنم بگ يپا

 شیشما پ دونمیمن نم... گناه تره یبچه از منم ب نیپس ا! یتوحش نیفرزند اون آدم باشه و حاصل همچ

که سرم نازل شده  یبتیبخاطر مص یکس دمیمن هنوزم آتنا ذوالمهرم و اجازه نم یول... نیفکر کرد یخودتون چ

زن  هیتو خفا و مثل  نیومدینم نیقائل بود اممن احتر يشما هم اگر هنوز برا... ببره رسوالیمنو مقصر بدونه و ز

به هرحال من . دیچون و چرا هم داشته باش یو ازم توقع جواب مثبت ب دیکن ياز من خواستگار وهیب ایمطلقه 

منو به  نجایاگر ا...به هرحال یول! اطرافم ندارم يآدما یبسته و افکار کوتاه و سنت يتوقع درك،  از ذهن ها

ننگها به من نسبت  نیاز ا چکدومیکشور ه نیا يمطمئناً خارج از مرزها  نند،یب یم میقیقاز خود ح ریغ یچشم

زن زخم خورده رو قائل  هیکه برام احترام  ییجا رمیبه ازدواج گرفتم، با پسرم م میمنم هروقت تصم. شهیداده نم

من قبال  یول نیآورد فیو تشر نیدیزحمت کش نکهیحاال هم ممنون از ا! زن فاحشه رو هینه سرنوشت ... بشن

 !هیجوابم منف.هم گفتم

 .شنومیرو م ایرو زیر ةخند يجملم کامل نشده که صدا هنوزم

 ...گهیمامان منه د! قربونش برم-ایرو

 فقط مامان توء؟: کنمیچپ نگاش م چپ

 !ذره مامان تو هم هست هیخب حاال :گهیم يجلو و با حالت بامزه ا ارهیم لباشو

 ...بچه پررو-

 ...تو یعنی... یعنی! آرسان-محمد

 ...حرومزا هی... هیمن ... آره محمد-

 يپنهانکار يبرا یلیکه دل نجایتا ا! دمیخب من هنوزم نفهم: وسط حرفم پرهیحرفم تموم نشده که فرناد م هنوز

 چیه یکه تو گفت ییزایچ نیآخه تو ا! یموضوع حساس نیفهمم که چرا تو انقدر رو ا ینم یحت... دمیند ایتو و رو

 ...نبود یبیبد و عج زیچ

... هیکاف انشیآدم و اطراف هیطرد شدن  يکه من گفتم برا نایها هم یلیاز نظر خ یاز نظر تو نباشه ول دیشا-

 !ایمثل اون عوض) دمیادامه م رلبیز(
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 يالزم برا يمامان رو حرفش موند و شروع کرد به انجام کارها يبعد از اون مجلس خواستگار: دمیم ادامه

مامان ! من هنوز شناسنامه نداشتم نکهیا! وجود داشت یمشکل هیوسط  نیا یول... خروج من و خودش از کشور

 هی! شناسنامه گرفت هیبرام  بزرگمکرد تا آخر با کمک پول و نفوذ پدر یدر و اون در زد و دوندگ نیا یهم کل

 ...ذوالمهر شناسنامه به اسم ارس هی... بود ینام پدر توش خال يشناسنامه که جا

مامان  یول.قبول بود رقابلیقرار گرفتن اسم ارس کنار شهرت خودش براش غ... رهیبپذ خواستیاحمد نم حاج

کردن  تیاذ يوقت برا هیارس رو من باشه تا دوباره  یلیگفت دوست نداره فام یم.کار خودشو کرد شهیمثل هم

اونقدر اومد و رفت تا  يکسر کشورقبل از خروج ما از یول! پدر بودن و هضانت کنه يو ادعا ادیاون بخواد ب

باهم ازدواج کردن و حدود دوسال  يمن هنوز سه سالم نشده بود که مامان و کسر. به ازدواج کرد یمامانو راض

به مامان  دیو مامان رو د ایاز حد رو شیشباهت ب یوقت! انتخاب کرد يرو کسر ایاسم رو... اومد ایبه دن ایبعد رو

مثل خودت  قایدختر داشته باشم که دق هیآرزو داشتم که از تو  شهیهم... بوده منهرشب  يایبچه رو نیگفت ا

 !ایاسم دخترمون رو بذارم رو خوامیم دمیرس ایرو نیباشه و حاال که به ا

در مورد خاطرات  یکس نکهیاز ا شهیهم. کنهیفکر م یبه چ دونمیم... سهیچشاش خ! ایسمت رو گردمیبرم

به ! ستین ایمن و رو يها یاز کودک یجا حرف چیه چوقت،یه نیواسه هم. شهیتولدمون حرف بزنه ناراحت م

و  خواستیچکس نمیهمونقدر که من رو ه... برعکس تولد من بود ایتولد رو: زنمیلبخند م سشیخ يچشما

حرومزداه  ةپدربزرگم پسر يونقدر که من براهم... همه زیدوباره بود و عز ةمعجز هی ایبودم، رو لیمنحوس فام

رو  ایدعوت نبودم، قدم رو يا یو دورهم یمهمون چیهمونقدر که من تو ه! بابابزرگ بود زدلیعز ایبودم، رو

اشاره به (ـایرو... ایبودم، رو) بودن پدرش یو عوض یپستاشاره به (همونقدر که من ارس! همه جا داشت يچشما

 !بود) ایاسم رو یمعن

 ...ارهیتازه منو به خودم م ایبغض آلود رو يصدا

 ...تورو خدا تمومش کن! گهیآرسان بســـه د: ایرو

 ...تو خودش رهیو م شهیحاال تا دوهفته دپرس م.گفتمیجلوش م دینبا نارویا... حواسم نبود! يوا

 ...من واقعا معـ ایرو-

 نیاگه ادامه بدم با کوچکتر دونمیم. شهیبسته م و دهنم ناخودآگاه رهیقطرات اشک رو گونه هاشو نشونه م نگاهم

... اشاره کنه ختنشیبه اشک ر یموقع ها دوست نداره کس نجوریکه ا دونمیم.شهیم شتریتلنگر شدت اشکاش ب

 .و محمد ادسمت فرن گردمیبرم...يدیکه انگار اشکاشو ند یرفتار کن يجوری دیبا
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! ذاشتنیفرق نم ایمن و رو نیکه از همون اول من بهش گفتم بابا، ب ،يفقط مامان و کسر... بچه ها دیدونیم-

بخاطر  نیا دیشا! پدر منو دوست داشت هیبابا از همون اول مثل  یهمه سخت بود، ول يراستش باورش برا

 از مامان شتریب یحت ین اآلنم بابا گاهیتا هم یول... گهید يزایچ دمیشا ای... اقتدار و تعصب مامان رو من بود

کرد و مجبورم کرد سرکار برم، بابا محکم  میکه مامان منو تحر یوقت یمحمد؟ حت ادتهی! بهم عشق و باور داده

بره که من پسر  ادمی شهیباعث شد که من هم زایچ نیهمه ا... ستمیو گفت اگه نخوام مجبور ن سادیپشتم وا

 .ستمین شیواقع

 ۀزدردونیتو عز گفتمیم شهیآخه من هم... من واقعا تعجب کردم یراستش اآلن که گفت! ادمهیآره -محمد

 ...که کردمیاصال فکرشم نم... یبابات

 ...شونزده ساله بود ایاومد که رو یما وقت يروزا نیخب بدتر یول-

 ش؟یچهارسال پ یعنی: گهیم عیسر فرناد

 یکه حت يفرناد... ستیمهم نبراش  انشیاطراف زیچ چیکه ه يفرناد... شهیچندلحظه رو فرناد خشک م نگاهم

 !یچه دقت:گمیرو داره؟ ناخودآگه با تعجب م ایآمار سن و سال رو قیچرا انقدر دق... چندسالمه قایمن دق دونهینم

: گهیم یشگیهم يحالت بده، با همون خونسرد رییتغ اینگاهش بلغزه و  نکهیا یب... دستپاچه شه نکهیا بدون

 شونیگفتم و هد کیمن همون موقع که تو رستوران بهشون تبر! خانوم بود ایتولد رو شیماه پ کی نیخب هم

ماه چندسال بزرگتر  کیعرض  رد کنمیو فکر نم. دمیچندساله شدن هم پرس نکهیرو دادم،  ازشون در مورد ا

 !ساله بودن ستیب شیماه پ کی شونیبره ا ادمیشده باشن که من 

درموردش بهم نگفت؟سر تکون  يزیچ ایداده؟ پس چرا رو ییکادو ایمگه فرناد به رو ه؟یکدوم هد ه؟یهد

 ...ستین زایچ نیفعال وقت فکر کردن به ا!دمیم

 !خاطره من مال اون زمانه نیآره بدتر-

 !آرسان-ایرو

مرگش دست  يدرست دم دما... مرد يماریب هیبخاطر  شیارس چهارسال پ: کنمینم یلحن ملتمسش توجه به

با خانواده  میاون زمان تازه ما بعد از مدتها داشت... من نرفتم یول! نهیشده بود که منو بب هیبه دامن پدرش و بق

با گذشته مامان و  توننینم انیو اطراف وادشکه خان دیبابا د یوقت... رفت بگم ادمی! آخ... میکردیم یآشت يپدر

فقط گه .ه قطع ارتباط کردبا هم شهیمن و مامان م بیزخم زبوناشون نص شهیو هم انیبخصوص من، کنار ب

ما ... که احترامشون رو حفظ کرده باشه و عاق نشه زدیو به پدر و مادرش سر م رفتیساعت م میخودش ن یگاه
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که من ده ساله بودم،  یاز هم، وقت کسالیکه اونا هم به فاصله  میارتباط بود رجون د زیفقط با حاج احمد و عز

. اومد شیارس پ يکه ماجرا میکردیم یآشت لیبا فام میما تازه داشت شیچهارسال پ نکهیخالصه ا! فوت کردن

 يبرا مگفت حقمه که بخوا! بابا گذاشت به عهده خودم یول... اون نامرد دنیمن برم د خوادیمامان گفت نم

دل شکسته مامان و تمام ! بعدش نتونستم یراستش اولش دوست داشتم برم ول. نمیبار پدرمو بب نیو آخر نیاول

 دنشیبار د هیهمون  خواستیاصال دلم نم... سال خورده بودم باعث شد که نرم ستیکه تو اون ب ییم زبونازخ

ارس لکه دار  دنیخودم ساخته بودم با د هنبعنوان پدر تو ذ يکه از کسر يریبشه کابوس تمام شبهام و تصو

دخترخالش که عاشقش بود و  خانوادش و خصوصا... اما مرگش شروع دردسرها شد! من نرفتم و ارس مرد. شه

دوباره ... راه انداختن يزیاومدن دم خونمون و آبرو ر! ارس بخاطر مامان باهاش ازدواج نکرده بود لج کردن

عادت کرده  گهیمن د! دیچیهمه پ نیمثل ولوله ب ستمین یمن شرع نکهیحرف ا.... من حرومزا نکهیحرف ا

عادت کرده بودم به نجس بودن خودم ... اسم پدرمو تو سرم بکوبن یخال يجا نکهیعادت کرده بودم به ا... بودم

 اداششگفتن د! رو نشونه گرفت ایرو کانیسر پ... تر بود يزخمشون کار نباریاما ا! نداشت یکه تموم ییو حرفا

گفتن از باباش بدتر نباشه ازش کمتر ! تجاوز ۀگفتن خونش خون متجاوزه و نطفه ش نطف... ارسه ۀتخم و ترک

که دختره ذکر شب و روزش  ستین خودیب! که خواهره انقدر بهش وابسته ست ستین یگفتن الک... ستین هم

که بخواد خواهر و  ستین شیحال حاللحروم و ... شهیسرش نم مونیو ا نید... ستیپسر که آدم ن نیا! آرسانه

 ...باشه شیناموس حال

 هیگر... بلند شد ایرو یۀگر يصدا دیه که صدام لرزهمون لحظ یبجنگم با بغض صدام ول خوامیم... دیلرز صدام

که اگه ... بگم که صدام دوباره نلرزه يآخه چجور! تونمینم! نکن قربونت هیبهش بگم گر تونمیونم میزندگ کنهیم

 ...ساکت که باشم دردش کمتره! بگم تونمینم... شمیو من عاجز م رهینفساش م هیاز هجوم گر دونمیبلرزه م

 !یلعنت گهیبســه د... آرسان توروخدا: زنهیم زجه

اون چشمارو  یکنیم سیخ... نفس آرسان به چشمات بنده یدونیآخه تو مگه نم! نکن قربونت... فدات شم نکن

نامرده؟  گفتنیکه م يبه مرد ایکه حاال ناتوان شده،   يا یبه مردونگ یبزن شهیت يخوایغرورمو؟ م یکه بلرزون

! نیدمل چرک نیزدم به ا شتریمن ن... شروعش از من بود... شهینم یول! نگم شدیکاش م! بس کنم شدیکاش م

... ادینشه بند نم یخال یِتو تنم و تا خال کنهیم یدمل داره خونابه خال نیا... ستیدست من ن انشیپا گهید یول

 !ستیدست من ن... درك کن عروسکم! شهیتموم نم
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: شهیگم م میصوت يخورد شدن غرورم تو لرزش تارا يو صدا نهزیعروسکم زجه م... لرزهیو صدام م زنمیم حرف

چشمامو رو هم فشار ... رو گلوم کشمیدست م! کنهیبغض خفم م...یدست هی... تو خفا... ییگفتن البد تو تنها

که انقدر ورم کرده که داره نفسمو  یشاهرگ! مونهیشاهرگم ثابت م يرو گردنم و رو چرخهیدستم م... دمیم

به قلبم و من دردشو تو فشار  ارهیفشار م! سرم يرگایبه تک تک مو ارهیفشار م! رو گلوم ارهیفشار م... برهیم

انگار ... شکنجه ست نیا... درد کمه! درد نه... شهیهرکلمه تمام تنم درد م يادآوریانگار با ! کنمیدندونام پنهان م

 ...شهیدمل روحم داره شکنجه م نیبا باز شدن ا

 حالت خوبه؟! آرسان-محمد

 ...که کشهیرو سر گوش دختره م یدست هی ییگفتن البد تو تنها-دمیتوجه به محمد و فرناد ادامه م یب

اون خوب بلده خط نگاه آدما رو ! فهمهیاون م... فرناد يتو چشما شمیم رهیو خ کنمیبه سرعت بلند م سرمو

از همون روز که با ! بود شیسه سال و خورده ااز همون روزا که ... نفس من بود ایفرناد؟ رو یفهم یم: بخونه

نشسته  ییرایگوشه کنج پذ هیکه من ! یتلعن یخانوادگ یتو اون دورهم... زدیحرف م گرانید يبرا یزبون نیریش

... حق نداشتن با من حرف بزنن لیفام ياز بچه ها چکدومیه... هفت سالم بود! بودم و کز کرده بودم تو خودم

و خوشگل  ینیچ نیبا اون لباس چ... بود سادهیوا ییرایوسط پذ ایرو! حروم بودم ۀآخه نطف! آخه نجس بودم

که  یبه فرشته کوچولوئ کردمیو من حسرت زده نگاه م هیواسه بق کردیم یزبون نیریداشت ش! رنگ یصورت

زخم ... کردنیچپ چپ نگام م... شم کشینزد ذاشتنینم گرانید میبود ایمهمون نیتو ا یوقت یخواهرم بود ول

 قاچپوست کنده بود و  وهیبراش م! داد یدست شیپ هی ایبود،  اومد به رو یک ستین ادمی! به کودکانه هام زدنیم

 یدست شیپ ایرو! چندرنگ بود لیهم چندتا پاست یدست شیکنار پ... یدست شیکرده و خوشگل گذاشته بود تو پ

بچگونه  ۀبا همون لهج! اومد کنار من فتهیاز دستش ن یدست شیوقت پ هیآروم که  يرو گرفت و با قدمها

 !میبخول لیپاز ایب یداداس:گفت

 !خورمینم:تکون دادم سر

 یگاه! بهش کردمیاخم م... کردیحسادت تاسرحد مرگ خفم م یدوسش داشتم ول یلیخ نکهیزمان باا اون

اون روزا .شدیم کیبهم نزد شتریدورتر بشم ازش ب کردمیم یمن سع یهرچ یول.. اوردمیحرصشو درم یرکیرزیز

از  شتریب! عشقم گفتیبه ماها م رفتیراه م. گرفته بود ادی نمیا... عشقم گهیبود که بابا به مامان م دهیچندبار د

 .کرد نکارویاون روز هم هم... گفتیهمه هم به من م

 )عشقم يخوریچرا نم!(عسقم یخولیسال نم-
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من  نجایا ایب... زمیعز نیاون پسره نش شیپ... جون ایرو نجایا ایب:نفر از تو جمع گفت هیحرف بزنم  نکهیاز ا قبل

 ...يهاتو بدم بهت بخور وهیخودم م

آفتابه  رونیگفتم ب یول.کردنیم کاریچ ستین ادمی! دونفر نشسته بودن یکیبا  اطیتو ح... بابا نبود... نبود مامان

 يدرمورد من با صدا ينطوریا کردیجرأت نم چکسیاونا نبودن که اگه بودن ه! گرمازده شن رونیبچه ها نرن ب

 ...و سوزنده مینه انقدر مستق! هیبود و کنا یرکیرزیحرفاشون ز شهیهم... بلند حرف بزنه

 !لرزون از بغض من يبرداشت و چسبوند به لبا لیپاست هی یالیخیبا همون ب ایرو

 !بخول-

 !نوریا ایب... سرده نیاونجا زم نیخاله جون نش:همون زن بهش گفت دوباره

 )داداشم باشم شیپ خوامیم.خوامینم! (داداسم باسم سِیپ خوامیم... خوامین-

پسر که  نیا! نگو خاله يوا:نره اطیحرف بزنه که صدا تو ح يجور کردیم یبلندشد که سع گهینفر د هی يصدا

! رو گونه هام ختیشد و ر لیبغضم به قطرات اشک تبد نباریا...نوریا ایب! نویولش کن ا... ستیداداش تو ن

عروسکو واسه من آوردن که  نیا تبابا گرف... گفت خواهرمه... مامان گفت داداششم. ستمیداداشش ن گفتنیم

! رنیعروسکمو بگ خوانیحاال م... ستمیمن داداشش ن گنیحاال م! عروسک من... گفت عروسکمه! تنها نباشم

با وحشت . دمیاز جا پر ایرو غیو ج يزیشکستن چ يبود که با صدا ختهیدوم اشک رو صورتم نر ةهنوز قطر

 غیج هیکف سالن و با گر  يکایرو کوبونده بود به سرام ینیچ یدست شیکه پ يسه ساله ا يایشدم به رو رهیخ

 دمیاصنسم به مامانم م! يتو بد... يدیتو دولوخ م... ياصنسم تو ته خاله من نبود... داداس منه! خوامین:دیکشیم

 تو... یستیاصال تو که خاله من ن! داداش منه! خوامینم(؟یتونیم دیداداس منو اذ یاصن تو باسه چ... دبات تنه

 )؟یکنیم تیداداش منو اذ یاصال تو واسه چ... دعوات کنه گمیاصال به مامانم م! يتو بد... یگیدروغ م

 ياومدن تو و از همون حرفا ایرو غیج ينشون بدن مامان بابا از صدا یبتونن واکنش گرانید نکهیاز ا قبل

سه  يایرو یگفتن که حت یکه چه چرت و پرت زدیداد م گهید يمامان سر زنا... شده یچ دنیفهم ایرو ۀبچگون

و لباسشو  فیمامان ک یوقت. کردیم دیتهد گرانویبابا هم د. کرده و وادار به واکنشش کرده یساله رو هم عصبان

با همون  ایرو یوقت... نهیاون آدما رو بب خوادینم گهیگفت د ادیبابا با فر یوقت! میبرداشت و با قهر گفت بر

منو وادار به حرکت کنه برگشت  خواستینامتعادل و کودکانه اومد جلو و دستمو گرفت و همونجور که م يقدمها

عروسک سه ساله من چقدر  دمیتازه فهم... دمیرو لباشو د طونیلبخند ش یقتو... کرد يو به اون زنا زبون دراز

از همون لحظه که ! اون عروسک کوچولو و ناتوان شد نفسم... همونروز... و همونجا... فهمهیخوب درد منو م
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تا  ماز همونجا که کمکش کرد...وراج رد شدم ياون زنا يچشما يدستشو محکم گرفتم و با غرور از جلو

 !شد نفسم... نخوره نیکودکانشو مرتب برداره و زم يقدمها

من نصفه  ۀانیکه با فرار ناش یبه حرف تلخ... گردمیحال برم ۀو به لحظ امیم رونیب شیعمق خاطرات سالها پ از

.. .نهیشیو بازهم بغض تو صدام م کشهیم ریقلبم ت... رهیگیو نفسمو م زنهیم... زنهیدوباره رگ گردنم م... موند

به اصطالح  ياون آدما... ایاون عوض... شیپ سالاونوقت چهار: شهینم يزخم اون حرفا بران عاد چوقتیانگار ه

من به خـــــواهرم نگاه  گفتنیم! به عروسکم چشم ناپاك دارم... میبه زندگ... من به نفسم گفتنیم... حاللزاده

 ...ستمـد... خواهرمو... محرممو ییمن تو تنها گفتنیم! دارم فیکث

که بگن من  رسهیم ییخبر کارشون به جا یمشت آدم از خدا ب هی: شهیم ادیبه فر لیو تبد رهیگیاوج م صدام

برادرش اومده و مردونه  يغما يمن شونزده سال وفادارانه پابه پا يایکه بگن اگه رو! کنمیم یخواهرمو دستمال

که که  نهیواسه ا... کرده دایبه من پ یجنــس یکه وابستگ نهیداداشش شده واسه ا يها یکس یگاه ب هیتک

... بستن بهم یناموس یتهمت ب نکهینسوختم از ا! فرناد نیبب... فتهیکه تو خفا اتفاق م ییزایعادت کرده به چ

پاکتر از  يایبه رو نکهیســـوختم از ا یول... سرنوشت منو خاکستر کرد ینسوختم که داغ ننگ اون ارس عوض

که  شونویکی یپسر عوض يحرفا دمیکوچه شن چیتو پ یسوختم وقت... یسالگ دهدن تو شونزز یگلم تهمت ناپاک

 ! با اهل حال رهیم... با داداشش رهینم خوادیشده بود تا به عروسک من بگه آدم اگرم حال م ایسد راه رو

 !کن نگاه

 ...شودیخراب م! ام یهست تمام

کرد که  يبابا پافشار... ستیکه تو شناسنامه من ن هیبابا گفت مشکل اسم پدر ياز دوستا یکی! شدم فرناد نابود

! من گفتم نه یمامانم قبول کرد ول.میریخودش بگ یلیو با فام میپول خرج کردن شناسنامه رو عوض کن کمیبا 

... گرفتهحروم زنشم به گردن  ۀکه نطف شدهزنش  لیکه انقدر ذل.. واسه بابا شهیبدتر زخم زبون م دونستمیم

 »يهرجور تو بخوا«مامان و با  تیبدون رضا... خودم یقلب ۀتموم شدن جنگا، برخالف خواست يگفتم نه و برا

منو  شیداشت؟اونکه نحس یخب آخه چه فرق! کردم نیشناسناممو به اسم منحوس ارس فرجاد مز... با اکراه بابا

 شتریب! نشد یول شهیفکر کردم قائله ختم م... تموم نشد یول! شناسنامه یچه ب... اسنامهحاال چه با شن! گرفته بود

از ! و من آرسان فرجاد یِمیرح ایرو ا،یرو گفتنیم... داداششم گفتمیهرجا م یگرفتم وقت شیآت شتریب... سوختم

حالل زاده بودن و  ندازهبه ا... هیبزرگ به اندازه عشق و تعد ۀفاصل هیبودن اون تا فرجاد بودن من  یمیرح

 ...به اندازه آبرو و ننگه! ده بودنهحرومزا
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 !ایبسه رو:گمیپر غم م یبا تحکم ول... کشمینم گهید کنمیحس م شهیکه بلند م ایهق هق رو يصدا

 .کنمیبسنده م نمیبه هم... شهیصداش آروم م یول ادیهقش بند نم هق

 رونیدعوا و جدل از اون خونه اومدم ب یبا کل زنمیگند م ایرو ةندیبه آ شتریبا بودنم هرلحظه دارم ب دمید یوقت-

 ...خونه جدا گرفتم هیخودم  يو برا

 .ندازمینگاه به اطراف م هیو  چرخونمیم سرمو

 یول دیرسیو اثاث نم لیوسا دیپولم به خر گهید. رو اجاره کردم نجایکه داشتم ا یبا پس انداز کم! نجایا-

 شیشونینچسبونن رو پ یدور باشم که داغ ناپاک ایاز رو اونقدر نکهیهم! بود یسقف داشته باشم کاف هی نکهیهم

زود بود  یلیسالم بود و هنوز خ کیو  ستیب...میاز همون روز اول خودمو حبس کردم تو آپارتمان خال... بود یکاف

بود که  میآخه شونزده سال و ن... یاز دلتنگ رمیمیدو روز که گذشت حس کردم دارم م! تنها شدنم ينطوریا يبرا

... میو ازحال هم باخبر بود میزدیدائم باهم حرف م میاگرم بود... میروز از هم دور نبود هیاز  شتریب ایمن و رو

زنگ نزنه و با اشکاش  ایوقت رو هیخاموش کرده بودم که  مویگوش. با خودمم لج کرده بودم ارمن انگ یول

به همون شماره حسابم که تو  شمویگفت پول پ! دصاحبخونم بو. روز دوم زنگ خونه رو زدن! نکنه مونمیپش

و فقط از اون  دهیخرخونه رو  نیاومده و ا یمیرح يکسر يآقا روزیگفت د... قولنامه ذکر شده بود برگردونده

بود که  دهیبابا خونه رو برام خر.اولش باورم نشد. که من دادم به خودم بده یشیخواسته سند رو به همراه پول پ

 چیبار اخم کرد تو صورتم و گفت ه نیاول يبرا نکهیبا ا... مخالف رفتنم بود نکهیبا ا.. احت باشمحداقل بتونم ر

! بکشم یبازم اجازه نداد سخت یول... دلخور بود ازم بخاطر لجاجتم نکهیابا... کار نیبه ا شهینم یراض يجور

آپارتمان زدم و براش فرستادم  دیدونه از کل هیتشکر  يو برا دمیخر لهیواسه خونه وس شیبا پول پ... خالصه کنم

برگشته بودم خونه،   اهاما دو روز بعد که تازه از دانشگ! اونه و منم هنوز تو خونه اونم ۀهم خون نجایتا بدونه که ا

بود  سادهیتو آشپزخونه وا ایچون رو! و حدس زدن الزم نبود دنیسرك کش...ادیغذا م يروشنه و بو ونیتلوز دمید

تو خونه کسلم و  یلیخ دیباباجونم د:بزنم گفت یحرف نکهیقبل از ا... خوردیسرخ کرده م ینیزم بیت سو داش

! بابام ۀاآلنم اومدم خون... مدت آب و هوا عوض کنم هی يخونشو داد تا برم برا یکیاون  دیکل... حوصلم سررفته

 ؟يکه ندار یمشکل

اگر خنده  یحت... یاگر الک یحت... بخنده نکهیا! بهتره ينجوریا... رو لبم ادیخنده م هی ایرو يخنده ها يصدا با

من که ! غم یو ب الیخیب يمثل دخترا... بلند يبا صدا.. بذار بخنده! هاش عطر بغض داشته باشه، بازم خوبه

از  رهیمن دردم نگ نکهیاگه غم داشته باشه، واسه ا یاگه بغض کنه، حت یکه حت ییایرو! شناسمیخودمو م يایرو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصبا زرساز   –دلقک  کی ياشک ها

wWw.98iA.Com ١٨٣ 

لبخند ! بوده! کلمه عروسک یواقع يبه معنا... عروسک من نیا! بوده نطوریهم شهیهم! خندهیش،  مبغض

 دیبه ام دهیخند لیدل یو ب دهیبغضو به جون خر یچشماش غم داشته ول! داشته رو نقاب صورتش یمصنوع

 بیو شکن،  عج نیو خوش چ بایعروسک ز نیا یگاه... مامان و بابا امشآر دنید دیبه ام... لبخند من دنید

تلخه که از همون روز، ! برام تلخه شهیهم نیو ا... خندهیکه با بغض م یدلقک! شهیعروسک دلقک م هی هیشب

وقت  هیبرادرش باشه و  يغصه ها يتا مردونه همپا دیهمه جا بغضشو خورد و خند... اون دختربچه سه ساله

 نشیو درد رو س شهیم ادیعروسک، انقدر غمش ز نیکه ا هیاما از اون تلخ تر وقت! خودش درد نشه رو درداش

پناه اشک  یمعصومانه و ب! زهیریاونوقت اشک م... ادیهم به کارش نم شیالک يلبخندها یکه حت... نیسنگ

 هی يکه درد داره اشکا میدونیم ياشکا و لبخندا رو تجربه کرد نیکه خودت ا ییو فقط من و تو...زهیریم

 نداره؟... دلقک

 دهیبرگرده فا ایکردم رو يهرکار. نتونستم بکنم يکار چیه: دمیادامه م شهیکه آروم م ایپربغض رو يها خنده

 یهم با من زندگ ایخونه بودم و رو نیمن سه ماه تو ا. کردنیم تیحما ایرو میمامان و بابا هم از تصم... نداشت

 ایرو! مامان و بابا نذاشتن به گوش من برسهنه  ا،یونه ر یول... هنوزم حرفا و زخم زبونا هست دونستمیم... کردیم

 دشییگفت تأ یگاهش و هرجا هرچ هیو مامان و بابا هم شدن تک سادیحرفا وا ۀهم يجلو ییخودش تنها

 کردنیحرمت م یرو که ب ییحرمت کرد آدما یکرد، اگه ب یاگه داد زد، اگه سرکش یحت...کردن

 ینفر بودم که با فرار سع نیچون من اول.تر بودم فیمن از همه ضع لواهاانگار تو اون ب يراستشو بخوا...برادرشو

و توجه به حرفا نکردن تا قائله  سادنیو مامان بابا اونقدر محکم وا ایرو یکردم صورت مسئله رو پاك کنم، ول

 ...از مرگ ارس جمع شد میو ن کسالیبعد از گذشت 

 هیعیرطبیاآلنم به نظرت غ! بود یعیطب ریه هم غعالقه ما ب یمحمد؟ تو گفت ینیب یم:به محمد شمیم رهیخ

 نفسمه؟ ایعالقمون؟ به نظرت حق ندارم اگه بگم رو

 ...ستمینباشه ن یعنی! نـفسمه یعنینفسمه  گمیم یوقت دیاآلن فکر کنم بفهم:کنمیفرناد نگاه م به

و همه  زیاز همه چ شتریب یلیاون واسه من خ... بزنم؟ معلومه که نه یحرف تونمیبه اونم م! ایبه رو کنمیم نگاه

 ینیسرنوشت شوم و بار سنگ نیهنوز مبهوت ا... ادیمحمد و فرناد در نم يکه گفتم صدا نجاشمیمن تا هم! کسه

داشت تو دل  یکه تو شونزده سالگ یعشقبگم از  خواستمیم نکهیچه برسه به ا! منه يایان که رو دوش رو

 ایکه رو یبگم از سروش يآخه چجور... نهمه احساس و آرزو روحرفا ازش گرفت او نیو ا زدیمن جوونه م يایرو

مشت تهمت و حرف مزخرف  هیبا  دیحرفا رو شن نیا یوقت یعاشقش شده بود و اون عوض یتو شونزده سالگ
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انتظار  ایاون روزا از رو! دونمیم دونهیهم نم ایرو یکه حت ياز راز بگم یچ! منو خورد کرد و رفت يایغرور رو

 یو سه ماه با وجود تمام حرفا باهام زندگ شمیاون با همون سن کم اومد پ یول! رفتم نیواسه هم... تنفر داشتم

 نیو ا خونهسه ماه موند تا من مجبور شدم برگردم .. رهیبرادرشو ازش بگ تونهینم یحرف چیکرد تا ثابت کنه ه

دوستامو دعوت کنم  خواستمیکه من م ییوقتا ةاستفاد مورد ای! ایگاه من و رو یخونه هم شد پاتوق گاه و ب

 !نیفقط و فقط هم... يمجرد یمهمون

 نگاه داره؟ ه؟یچ-ایرو

 ن؟یدار یشما حرف... کنمیدارم خواهرمو نگاه م-

 یکنم جنابعال يادآوریپس بهتره ... نیاز اصل موضوع دور شد نکهیمثل ا! بله دارم:شهیاز جاش بلند م ایرو

 !ایرو یب ایرو! نیاریاز من ن یبه بعد هم اسم نیو قراره از ا! دیامشب عازم سفــــر

که با هم  ییها یاز مرارت ها و سخت نایا يساعته دارم برا هیمن ! بشر روتو برم يا: شهیدوباره گرد م چشمام

 ؟یشیهست م نمونیب يخواهر برادر یمنکر هرچ يسفر دار هیاونوقت تو بخاطر  گمیم میدیکش

با تو باشم اونهمه  نکهیمن بخاطر ا یاآلن گفت نیخوبه خودت هم! ارهایمنو درن يآرسان صدا:باال رهیم صداش

کردم و تازه با شونزده هفده سال  یو بلند شدم اومدم تو آپارتمانت دور از مامان و بابا زندگ دمیحرفو به جون خر

 یحاال نگذشت... يسفر بگذر هیاز  یستیحاضر ن منبخاطر  یاونوقت جنابعال... کردمیهم م يسن واسه آقا آشپز

داغون تر از خودت هم  يتازه پررو پررو منو با اون دوست دخترا... يمنو با خودت ببر يخواینم یحت! به جهنم

 !یکنیم سهیمقا

 یبه من گفتتو اآلن ! ایرو:رمیخنده رو از لبام جدا کنم که واسش جذبه بگ تونمینم کنمیم يهرکار. رهیگیم خندم

 )رمیگیو واسش ژست م کشمیم قمیدست به  هی! (داغون؟ به من

 زینه عز ؟یستیداغون ن یکنینکنه واقعا فکر م نم؟یام؟ بب یبا ک يپس فکر کرد... گفتم! معلومه که به تـو-ایرو

 ...يدیترک! به خودت بنداز قینگاه دق هی... دلم

که بشه با  هیزیتر از چ یاون عصبان یول رمیچشم غره م ایبه رو چهیپ یبلند محمد که تو سالن م ةخند يصدا

بزنم اون با  ایآروم کردن رو يبرا یبتونم حرف نکهیقبل از ا! واقعا گند زدم نباریانگار ا... طنز و لبخند رامش کرد

ست اون د نکهیو قبل از ا رهیم ایفرناد هم به سمت رو ههنوز از جام بلند نشدم ک. رهیبلند به سمت در م يقدمها

 دیداریکه برم یلطفا چمدون:گهینگاه کنه م ایبه رو نکهیو بدون ا کنهیدر برسه خودش درو باز م رهیبه دستگ
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(...) رأس ساعت... میببر میتونیکه نم دیاریشترنیچمدون هم ب هی.دیرو بردار يضرور لیسبک باشه و فقط وسا

 .میبدون شما بر میمجبور نیداشته باش ریهم تأخ قهیدق کی یاگه حت! دنبالتون میایکه ب دیاشهم آماده ب

رو  یخودم دارم کس یوقت ادیمن خوشم نم! در ضمن: دهیکه خودش ادامه م مدهیدرن ییصدا چکسیاز ه هنوز

هتل با  نهیو هز طیپس بل... سفر رو بده نهیبخواد خرجشو جدا کنه و خودش هز برم،یم يسفر نیهمچ هیبه 

مطمئنا  هیکه تو ترک يمتعدد يدهایمثال خر.. دیکن گهید يزایپدرمحترمتون رو خرج چ يپوال دیتونیشما م! منه

 ایکرد  دایهم پ گهید طیبل هیبشه  ستمیاآلنشم مطمئن ن نیهم... طیبرم دنبال بل گهیمن بهتره د! داشت دیخواه

 !نه

اومده بود رو نگرفت و  هم که دنبالش یژنیرو! کرد ینگاه کرد و نه ازمون خدافظ چکدوممونینه به ه! نیهم

 خوادیکه هنوز م دینپرس ایاز رو یحت! نظر نخواست ایبردن رو ياز منم برا یحت! نبود ادشیانگار اصال ... رفت

 ...گهیفرناده د! دستــوره هی نیانگار ا... نه ای ادیب

که تو  یتو اتاق ایرو.رمیمنم به سمت اتاقم م  ره،یکوتاه م یخدافظ هیاون به  یبه محمد و وقت دمیرو م ژنیرو

 یول! بنده یداره چمدونشو م) کنهیلباس عوض کردن استفاده م يو فقط ازش برا( دهیخودش چ يخونه برا نیا

به  ازین... برگردم يبه سرعت به حالت عاد بتونمکه  نهیاز ا شتریدرد خاطرات گذشته ب... دارم ییبه تنها ازیمن ن

 !یواشکی چندقطره اشک دمیدارم و شا ییتنها کمی

 در چارراهها نگران حوادثند یمردمان چه

 توقف يسوت ها يصدا نیا و

 ... ـدیبا! دیبا...  دیکه با يلحظه ا در

 له شود! زمان يچرخ ها ریبه ز يمرد

 ....گذردیم! سیکه از کنار درختان خ يمرد

 م؟یآ یاز کجا م من

**** 

  ایرو

 يتو نگاهش دلخور! آرسانه ۀبست يبه چشما رهینگاه فرناد خ! سمت فرناد میگردیهردو همزمان برم!آران-فرناد

هم فشار  يابروهاش افتاده و چشماشو رو نیب کیگره کوچ هی! به آرسان شمیم رهیخ... زنهیموج م یو شرمندگ

از آرسان  يآرسان و فرناد افتاده که خبر نیب یاتفاق هی دونستمیم... شده يزیچ هی دونستمیم! دونستمیم... دهیم
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 يزیچ شدیمگه م شد؟یآخه مگه م... گردهیشده که فرناد دربه در دنبال آرسان نم يزیچ هی دونستمیم! ستین

 ۀکه حواسش به هم يتوجه باشه؟ اونم فرناد یمدت آرسان ب یطوالن بتینشده باشه و فرناد نسبت به غ

خوب  یلیخ یعنی نیو ا ادمهیرو  زیهمه چمن  دونهیکه فرناد م یتازه زمان! نگرانشونه شهیهست و هم زانشیعز

 شمیناخودآگاه جمع م.دهیحرف نگفته خواب هیسکوت  نیپشت ا دونستمیم! آرسان يهام برا یخبر داره از دلتنگ

 ابا هم دعو يجور چوقتیاونا ه ؟یچ یول... شده يزیچ هی! به فرناد شمیم رهیتو بغل آرسان و با ترس خ

چون خودشون ! شدیهاشون به قهر و فاصله منجر نم يدلخور چوقتیه... که بخوان از هم فرار کنن کردنینم

تو  شهیهم... از وجود من یمیفلج شدن ن یعنی شونیکیو نبود  زنیمن عز يخوب خبر داشتن که چقدر برا

چون ! خوامیمبا هم  نومن هردوشو دونستنیچون م ومدنیهم کنارهم بودن و با هم کنار م طیشرا نیبدتر

بود  کباریفقط ! ومدنیباهم کنار ن کباریفقط ... سالها نیتو تمام ا! شهیاز روح من شکنجه م یمینباشه ن شونیکی

آرسان شرمنده و ! ستادنیهم ا يبود که روبه رو کباریفقط ... کرد نیفرناد صورت آرسان منو خون يکه مشتها

 نیاتصال ا ۀکه حلق يروز... میرو از دست داد کایبود که را يروز اونم! و خروشان نیفرناد خشمگ... ریسربه ز

من ... هام آرسان خورد و نابود شد يخبر یمن شکستم و تو ب... شکستم! که مــن يروز! شکست ریزنج

روز از دست داده بودم دوباره بهم  هیرو که تو  يمن شکستم و شکستنم دو نفر! شکستم و فرناد از پا افتاد

از دست دادم و  ویچ نباریا! ایخدا... کاینبود را يمثل روزها... دوباره اونا ازهم فاصله گرفتن! حاال و... کرد کینزد

! به من شهیم رهیو خ رهیگیکه نگاه از آرسان م گردمیفرناد دنبال جوابم م يموندم؟هنوز تو چشما يخبر یتو ب

پله ها رو دوتا  یحرف چیه یب... شهیو نگران م دهیحالت م رییمن به سرعت تغ ةدینگاه ترس دنیچشماش با د

شده؟ چرا آرسان  یچ... دنبال جواب سوالمم! به چشماش کنمیفقط نگاه م... یمن ول... نییپا ادیتا ب کنهیم یکی

                                                                                                             !             ایرو -و فرناد دوباره از هم فاصله گرفتن؟                                                     آرسان

رو لباش  یول! نگاه اونم نگرانه... از صورتم داره یکم یلیخ ۀسمت صورت آرسان که فاصل گردونمیسرمو برم

!                                       باشم يبد یلیخ منتظر خبر دیمن نبا یعنی نیو ا... نشسته یلبخند کمرنگ

اومده و من هنوز زنده ام؟                                                      ادتیرو  زیاآلن باور کنم تو همه چ یعنی-آرسان

عمرش به  ۀآرسان طفلک من که هم... دهیآرسان من از من ترس! دهینگاهش ترس یلحنش رنگ طنز داره ول

 یانصاف یحاال از ب... قضاوت شده یانصاف یبا ب شهیآرسان مظلوم من که هم... مجازات شده یگناه یگناه ب

که تمام عمر از  یزار بزنم به حال آرسان! دوست دارم زار بزنم... تو گلوم نهیشیبغض م!دهیخواهرش ترس يها

... به خواهرش ؟یبه ک ياونم تعد... رو زدم رکا نیبهش برچسب هم يخبر یمتنفر بود و من تو ب يواژه تعد
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من همون ... نشه دهید سوزونهیکه سلوالمو م یشه و داغ خجالت اهیدوست دارم انقدر خودمو بزنم تا صورتم س

شدن به  کیمن حق داره از نزد ةاسطور! دیو بخاطر من جنگ دیعمر از مردم شن هیرو به آرسان زدم که  ییتهمتا

زدم  يو دست دراز يحق نداره؟ تهمت تعد! تو بگو... مشیمیقد يرو زخما دمینمک پاش خودم یمن بترسه وقت

 فیح... ماست اهیس يروزها يبرا يها معجزه ا يخبر یب نیا یگاه! هام يخبر یبهش و با درد، لبخند زد به ب

خونه  نیرو به ا ندکه لبخ کایقول دادم به خودم و را یبغض دارم، ول! نشیتو س کنمیسرمو فرو م!میکه خبر ندار

همونکه ... بودنش برات گفته بودم یهمونکه از تقلب... رو یمیهمون لبخند قد.کنمیم نکارمیهم... برگردونم

 " گمیرو لبام و با آرامش م شونمیهمون لبخند رو م... يدونشو رو صورتت دار هیخودتم 

نفس  يمن چجور! و هنوز زنده ام دمهایرو  زیکه همه چ شهیباورم نم.. شهیخودمم باور نم! آرسان یدونیم-

!                                       ـــایرو:شهیهمه کسش؟فکش منقبض م ۀنیکه درد نشوند به س يبکشم با حنجره ا

دست  رونیب امیاز آغوشش م نکهیهم! نباد! دینبا! دیانب... بغض کنم دیمن نبا! نه... رمیگیقدم فاصله م هیازش 

 یخوب-فرناد!شناسمیمردمو خوب م يقو يمن سرپنجه ها! ستیبه نگاه کردن ن يازین... نهیشیرو پهلوم م یگرم

پاشه به صورتت،  تو  یعشق م میعظ ۀچال اهیس هی یکه وقت یکاش بفهم... شیبه نگاه مشک شمیم رهیزم؟خیعز

نگاه  یوقت یفهمکاش ب! حضورش یتو سحاب کنهیو غرورت چطور سربلند م یشیچطور مرکز کهکشان م

و  رهیاز نگاه خ!موند یاون نگاه خواه يجادو ریکران داره، تو تا ابد اس یب ۀچال اهیس هیمعشوقت تو خودش 

چطور  رهیخ ينگاه ها نیا دونمیخوب م... امیبا لبخندش تازه به خودم م. نهیشیرو لباش م یلبخند کمرنگ فتمیش

چرا رفته بود،  دونمیکه آرسان بعد از مدتها برگشته و من نم یاآلن! ستیاآلن وقتش ن یبه فرنادم، ول دهینفس م

!                                                                                                      شمیم... اگرم نباشم! هستم-!                                   ستین يو همراز يوقت حس باز

.                                 که متوجه حرفم شده باشه یِاز اون ازتریبه صورتم و نگاهش پرن رستیاد هنوز خفرن

                                                                                                                       ؟یهست یچ: فرناد

چقدر خنده از ! خدا يا! کنهیتر م قیعم یلبخندشو کم طنتمیش... ادیتازه به خودش م!خوب: زنمیلبخند م

 -کنهیم یالک ۀآرسان دوتا سرف...سبز يمن شده معجزه ا يرنگ برا یب يلبخندا نیخونمون دور بوده که حاال ا

 خواستمیقبلش م... قبلش ینه ول-م؟یسیوا نجایقراره تا آخرش هم ما یول... شمایمزاحم خلوتتون م دیببخش

آرسان !شده یبدونم چ خواستمیقبلش م: کنمیبندم و جرأتمو جمع م یلحظه م هی يچشمامو برا...بپرسم

 یلیخ یلعنت نیا! چونهیپ یداره م...بشه يزی؟ مگه قرار بود چ»شده یچ« یچ یعنی! هان:کنهیچشماشو گرد م

آرسان :کنمیصدامو محکمتر م... شده يزیچ هیمئنا پس مط! چونهیپ یو داره منو م دهیفهم رموهم خوب منظو
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سرم اومده که خودم  ییچه بال نباریباشم؟ ا يمنتظر چه خبر نباریا دیشده؟ با یدوباره چ گمیم... نده يمنو باز

شما ...شده یچ دیفقط بگ! نادفر کنمیخواهش م-اد؟یقراره سرت ب ییچه بال! ایرو یگیم یچ-فرناد...خبر ندارم

 يزیچ هی... نیکنیم یبیبا هم غر نیشده که شما دوتا باز دار يزیچ هیمطمئنم ! نیدوباره از هم فاصله گرفت

خبر  یاز دو روز از من ب شتریکه ب یآرسان... ومدیمنم ن دنید يبرا یخبر رفته بود و حت یشده که آرسان ب

مثل اون  نیشده که دوباره شد یچ نیتورو خدا بگ... حالمو بپرسه نزدهزنگ هم  هیماهه که  کیحاال  موندینم

 یوونگید هیطاقت  گهیمن د... شم وونهید خوامینم گهیبه خدا د... بفهمم هوی دینذار... آماده باشم دیبذار! روزا

 هیفقط  ...ربا هی يجرأت دار: دهیپنجه هاش فشار م ونیبا خشم بازوهامو م.شهیم یفرناد عصبان!رو ندرام گهید

 یبگو چ... جون من... فرناد تو روخدا-!رو به خودت نسبت بده تا دهنتو پرخون کنم یصفت نیهمچ هی گهیبار د

... نشده يزیبه خدا چ! نشده فدات شم يزیچ: تو بغلش کشهیو منو م کنهیدستشو آروم دور بدنم حلقه م!شده

... موضوع مسخره هیاونم سر .شد ثمونبا هم بح کمیفقط من و آرسان ... نشده یچیه! نترس نفسم

من  نکهیقبل از ا!گمیراست م:کنهیزمزمه م رلبیفرناد؟آروم ز یگیراست م:به چشماش دوزمینگاهمو م!نیهم

که بخواد منو  ادیخوشش نم چوقتیه! عیآروم و سر... بوسهیلبمو م ۀبزنم لباش گوش يا گهیبخوام حرف د

هم داشته  يا گهیدوتا عاشق اگه بجز خودشون، شاهد د ياه نهعاشقا گهیم شهیهم... ببوسه گرانید يجلو

مال خلوت خودمون بود  شهیمن و فرناد هم هم يعاشقانه ها! کنهیحسود و حسرتزده نابودش م يچشما... باشه

 اد،یکه ازش برنم يگناه من که تنها کار یبرادر ب! شاهد داشت که اونم آرسان بود هیهم فقط  یو البته گاه

گپ کوتاه مردونه رو بهم  هیمن و آرسان  يخب حاال اگه اجازه بد: فرناد...خواهرشه یبختحسادت به خوش

 نه؟: سمت آرسان گردهیبرم!میبدهکار

باشه به سمت  يزیبه گفتن چ ازین نکهیو قبل از ا دمیسرمو با لبخند تکون م!البته: نییپا ندازهیسرشو م آرسان

 !دارم ازیخلوت تک نفره ن هیخب منم به ... رمیاتاقمون م

 »کایرا يبرا هیمرث نیآخر«

 ییغرابت تنها يا سالم

 کنم یم میرا به تو تسل اتاق

 شهیهم رهیت يکه ابرها چرا

 رندیتطه ةتاز يها هیآ غمبرانیپ

 شمع کیدر شهادت  و
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 است که آنرا يمنور راز

 !داندیشعله خوب م نیتر دهیو کش نیآخر آن

 ...میاوریب مانیا

 به آغاز فصل سرد میاوریب مانیا

 ...لیتخ يباغها يها رانهیبه و میاوریب مانیا

 کاریب ةواژگون شد يداس ها به

 !یزندان يدانه ها و

 !آن دو دست جوان بود، آن دو دست جوان قتیحق دیشا

 برف مدفون شد زیکریبارش  ریز که

 بهار یوقت گر،یسال د و

 ...شودیآسمان پشت پنجره همخوابه م با

 ...کنند یدر تنش فوران م و

 ...سبکبار يسبز ساقه ها يها فواره

 !اری نیتر گانهی يا... اری يخواهد داد ا شکوفه

که قطره  ینه با نگاه مهربون... کنندینوازشم م وسانهیکه مأ یعاشق ينه با دستها! شهیجمع نم زیچ چیبا ه نبودت

به ...کنمیبه خونه نگاه م! گذرهیم نیهام چقدر تلخ و سنگروزها لحظه  نیا... زهیریباور به وجودم م ةقطره عصار

... قصر سوخته بوده نیا ياهایاز رو یفقط بخش یخوب و پر از خوشبخت يکه انگار اون روزها یبهشت يایرو

خوبه که ... یزندگ يبه جا میکنیم یاما مردگ! میکشینفس م... میهمه زنده ا! گذرنیروزها نم... بدون تو نجایا

ما  يبه جا...زننیما جا م يکه با قصاوت خودشون رو به جا ییآدمکها! ینیب یآدمک ها رو نم نیو ا یستین

 شیماه پ ستیمونده که ندونه،  ب یک نجایا... يچه دروغ احمقانه ا! کنن یم یما زندگ ياو به ج کشنینفس م

من ! نه یول! میهرسه مرد.. میسپرد اهیسرسبز تورو به خاك س يکه دستها يدرست روز! میما هرسه با هم مرد

که همه خواب  یمن وقت... بود دهینفهم یبودم کس یخوب يفقط چون دروغ گو... مدتها قبل... قبلش مرده بودم

نقابم  يانقضا خیتار! همون روز شوم... شیماه پ ستیدرست ب... اون روز یمنته! مرده بودم دنیدیم یخوشبخت

 يدرست همون لحظه که خنده ها... اون گودال دفن شد يکه سالها همراه من بود با تو، تو یو نقاب... سراومد

تو کدوم روز؟ تو کدوم لحظه؟ با زخم خنجر ! که مرده بودم ودکه من مدتها ب دنیهمه فهم... من با تو دفن شد
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من ... صحنه جون داده يمدتهاست رو یاصل گریباز دمینقش بودم که نفهم يفایمن اونقدر غرق ا!دونمینم ؟یک

 يگریاونهمه باز ونیم کاشیا! دمیدر خون نشسته نقاب زدم و مدتها هنرمندانه خند ةکریبه صورت همون پ

نقاب  یچندلحظه ب ذاشتمیکاش م! دادمیم دنینفس کش ةوجودم، اجاز ينوا یب گریهم به باز هچندلحظ يبرا

 !کاش خو نکرده بودم به نقاب دلقکم... زهیتکلف اشک بر یهم ب یگاه ذاشتمیکاش م... کنه یزندگ

هاتو به خاك  شهیتو فقط ر... يبه خدا که تو نمرد... کایرا يتو نمرد! نشد و وقت پرواز تو من مردم... نشد اما

تو  ؟يریتو بم شهیمگه م... يتو هنر دست چند اسطوره بود! عشق بکارن تو آسمون ۀتا دستات جوون يسپرد

اما ! من بودم که با پرواز تو مردم نیا! به ملکوت يدیو قد کش يتو فقط سبز شد... يخالص عشق بود ریاکس

بازهم  دیاما با... تو یطعم تلخ مرگ داره ب یزندگ نکهیبا ا.. تو یبردم ب ادیرو از  دنینفس کش نکهیبا ا...حاال

بدم به فرناد و  یگخودم زند ةدلمرد يروح و لبخندا ینقاب پوش شم تا از جسم ب دیبا! کاینقاب پوش شم را

ورق ها  نیا ونیم یوقت! نمیزتریعز... توء يمن برا یۀمرث نیآخر نیا... زنیعز یلیخ اتبر دونمیکه م یآرسان

هم  وارهاید یکه حت ییو فقط تو لحظات تنها... يگردیبه خاطره ها برم شهیهم يبهت بگم خداحافظ، تو برا

تمام ... و من نابود شدم یتو رفت! نگاه کن... نمینشو ازم بهتر ریدلگ! خونمیصدامون رو نشنون برات دوباره شعر م

من  شیبه آت... نبود يا هیکه اگه فقط خودم بودم گال! فقط من نسوختم شیآت نیاما تو ا... شعله ور شد میهست

من به ظرافتها  یزنانگ! زنم هیمن ... بذارم اونا هم نابود شن تونمینم! کایرا تونمینم... آرسان و فرنادم هم سوختن

از  شهیکه هم یِمن به رسالت یزنانگ... ستین فمینازك و اندام نح يمن به صدا یانگزن... ستیهام ن ییبایو ز

اما حاال وجود من ! پرواز يمردم برا ۀونیهام بشه آش هیوجودم، لبخندام و گر نکهیا! ازل به گردن داشتم

زنم  هیمن ! رسونمبه پرواز ب مویدامان سوخته دو مرد زندگ نیتو ا تونمیحاال دامانم سوخته و من نم... شکسته

تو  یعنی! دنیم شهیان که تو تنت ر يخنده هات زهر خند یعنی... یزن باش هی یوقت.. مهربون من يکایرا

 یعنیزن بودن  گنیکه م ییکجان اون مردا...فروخورده يو بغض ها ختهیاشک نر يپرشده از قطره ها نتیس

سوال و  یکه ب ییروحت تکه تکه شده از دردها  ،یزن باش یبفهمن وقت تونستنیکاش اونا م! امان یب ياشکها

بارها بند زده شده تا مردت  ینیغرورت مثل چ ،یزن باش یکاش بدونن وقت! تو اعماق تنت شنیجواب، دفن م

 تیو زندگ ایتا تعادل دن يبندیو چشم م ینیب یبارها م یزن که باش! عزتت ةکریرو،  رو پ انتشیخ يردپا نهینب

 گفتیم... گفتیمادرم راست م! کایرا یدونیداره؟ م شیحد گنجا نیتا ا يکدوم مرد نمیبب خوامیم... زهیبهم نر

... ناز کن و نازکش بخر...غرور خرج کن و احترام بخر... يپدر ۀو خون یخودت یتا وقت... راه داره یتا وقت! ایرو

بدون پشت سرت  ،یختیریفرو م یاگه داشت... يدار ماریبدون ت یدرد داشت... يبدون غمخوار دار يبغض کرد
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 یکه وقت! گله کن...زیاشک بر يغم دار یوقت!بخند يشاد یوقت... نقاب باش یب يدختر یتا وقت... يدار وارید

و کم  یشیاحترام م یب یناز کن يادیکه اگه ز! ي،  نازکش ندار!يزیواسه هرچ گهیتو د... خونه هیزن  يشد

و  یصدا خفه کن یبغضتو ب دیبا یگاه گهید... یشیکه غمخوار م ییتو نیا گهیخونه د هیزن  يشد یوقت! ارزش

زن که ! رد درد رو تنشون بمونه يو نذار یکن ماریاهل خونتو ت دیتو با يزن که شد! یلبخند بزن لیدل یب

خسته شد و داشت  رونیب يایتا هروقت اون از دن یمحکم باش دیبا! مردت تو خونه وارید یشیتو م... يشد

 هیرو نقابت  دیکه با ادیم شیهم پ یگاه  ،یزن که باش... ه بده به حضورت و دوباره سرپاشهیتک خت،یریفروم

 يلبخندها تیدروغ يبذار خنده ها... دلقک باش هیهم  یگاه! داره یخب چه اشکال! يلبخند بزرگ هم بکار

 ينه جا! خودشه ۀونیبهونه بخنده تو آش یب تونهیکه م ییبذار مردت بدونه تنها جا... ارهیرو لب خانوادت ب یواقع

 ... گهید

 ...گیرد یم یدلت از زنانگ یگاه

 !یکودك باش یمیخواه

 که يبچه ا دختر

 پناه می برد یهر بهانه اي به آغوش به

 ریزد یآسوده اشک م و

 ...یباید بغض هاي زیادي را بی صدا دفن کن یکه باش زن

 ...وداعم رو نیپس درك کن ا! کایزنم را هیمن  حاال

***** 

 )فلش بک( فرناد

 ؟ینداشت يزیچ یچمدون اناًیدلم شما اح زیعز-آرسان

 ــــزدلم؟یعز يخوریم يپس تو به چه درد:گهیسمتش و م گردهیاز همون فاصله برم ایرو

 ...ا بچه پررو من-آرسان

 یکه سع ییو مثل تمام وقتا. رهیفرودگاه آتاتورك م یبه سمت خروج ایحرف آرسان تموم شه رو نکهیاز ا قبل

و  شهیمردم رد م نیکودکانه از ب ییبا قدمها  ت،یدر حرص دادن آرسان داره،  بدون توجه به حفظ وقار و شخص

... کنمیبه آرسان نگاه م! نکرده دنیتا مطمئن شه که آرسان هنوز شروع به دو کنهیهم به پشت سر نگاه م یگاه

 يکه برا یِاز همون عشق و محبت زیو هنوز هم چشماش لبر!چشم دوخته ایرو يطنتهایبه ش یبا لبخند کمرنگ
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 قتیحقدونفر،   نیا يحاال که دارم پشت نقاب رازها... عوض شده دمید هیحاال که زاو! بود بیمن و محمد عج

از  شهیکه هم ییایرو فهممیتازه م! فهمم چقدر بچگانه به قضاوتشون نشستم یمتازه ... نمیب یرو م شونیوجود

 یحاال م... عاشق برادرشه یو ستودن بایو چقدر ز... دختر احمق و وابسته بود، چقدر عاقل و بزرگه هینظر من 

حاال ! بشکنه یحرف نیدلشو با کوچکتر ایرو نقد کنه  ایکه آرسان بخواد رو دمیهم ند کباری یفهمم که چرا حت

 یو تازه اآلن م... خودش نخواست ۀکودکان یاز سادگ شتریب يزیچ ایاز رو چوقتیفهمم که چرا آرسان ه یم

با  م،یبا خبر باش گرانید قتیو از حق مینیپشت نقاب دروغ ها رو بب نکهیا یفهمم که ما آدما چه ساده ب

 ها؟ یخودخواه نیبا ا میبر میخوایبه کجا م... ما آدما! میاریرشون مقضاوتهامون از پا د

 !کنهیآرسان تعجب م. دارمیرو برم ایحرف چمدون رو یو ب رسونمیچندقدم کوتاه خودمو به آرسان م با

 !ارمشیممنون داداش، خودم م-آرسان

 جداً؟:گمیو با اشاره به ساك و چمدون خودش م ندازمیباال م ابرو

 !باعث زحمت شه خوامینم:زنهیم لبخند

 ...نداره یکوله هم وزن نیا! ندارم یمن چمدون... که ینیب یم! ستین یزحمت-

 .به ما شهیم رهیو طلبکار خ نهیدست به س ایرو میشیفرودگاه که خارج م از

 ...ادیشما؟ من هم گشنمه و هم خوابم م نیپس کجا موند! بابا يا-ایرو

 !بچه پررو:گهیبهش م برلیگشاد شده ز يبا چشما آرسان

 !رهیگیخندم م... ندازهیابرو باال م ایرو

 ...ادیم نیاآلن ماش! غر نزن-

  کنه،یمن رو م يجلو شهیو کم حرفش، که هم يجد تیاون شخص ادیانگار تازه ! سهیمیکنارم وا یحرف چیه یب

هرچند که از صبح تا حاال ! دختر زخم زدم نیبه ا ادیمدت، با ندونسته هام ز نیتو ا... شمیم ریاز خودم دلگ! افتاده

! کنه رییها تغ یآسون نیکه به ا ستین يزیچ نیو ا! هنوزم از من متنفره یول کنه،یبهم خصمانه نگاه نم گهید

 !با آرسانه شیپروازش و همراه طیبه لطف بل شه،ینم بمینص نشیپر از ک ياآلنم اگر اون نگاهها

***** 

 ...تو روخدا! آرسـان-ایرو

و  گذرهیم هیروز از اقامتون تو ترک ازدهی. شهیم قتریلبخندم لحظه به لحظه عم ایپشت سرهم رو يها غیج اب

کرد و  طنتیخانوم انقدر ش نیهرچند که ا! ساحل میاومد ایرو شنهادیبه پ مینداشت یچون امروز برنامه خاص
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حاال هم که آرسان افتاده ... درآورداون بدبختم  يکرد که صدا سیرو از فرق سر تا نوك پا خ چارهیآرسان ب

 !دوئهیهم از ترسش فقط داره م ایرو بندازه تو لباسش و رو یسوسک آب هی خوادیدنبالش و م

 ...گهید اریدرن يباز وونهید! ایجان رو... جان من! آرسان-ایرو

 !دارمیغلط کردم من دست از سرت برنم یتا نگ! نداره خانوم دهیفا ییمظلوم نما-آرسان

 اد؟یتو اصال دلت م... آقا خوشگله... ــــزدلمیعز! آرســـان-ایرو

 !غلط کردم یبگ دیبا-آرسان

 !يغلط کرد-ایرو

 ؟یچ-آرسان

 ...شهیبابا نامرد من از سوسک چندشم م:ذارهیپا به فرار م غیبا ج ایو رو دوئهیدوباره م آرسان

 ...زهیتم! هیآب نینترس ا-آرسان

لحظه انقدر  هیتو ... رهیگیم رهنمویبه کمرم و پ زنهیاز دستاش چنگ م یکیبا  !پشت سر من ادیو م دوئهیم ایرو

 .نشون بدم یواکنش چیه تونمیکه اصال نم شمیم جیگ

اونوقت اخراجت ! تو لباس فرنادها رهیم یاشتباه هویتو لباس منریال ياونو بنداز ياگه بخوا نیآرسان بب-ایرو

 !هیحتم

 ...که برم اونور کنهیکه رو لباشه آروم به من اشره م یو با لبخند پهن سهیمیروبه روم وا ادیم آرسا

 !خانوم مینیب یحاال م-آرسان

حداقل حاال که بهم پناه ! رو تنها بذارم ایدوست ندارم رو... امیو من تازه به خودم م کنهیدوباره اشاره م آراسن

که از  دارمیقدم برم هیبا سرتکون دادم ! اد بودنمهبرخالف فرن ایدفاع من از رو یول.بکنم نکارویا خوامیآورده نم

 .کشهیم ودشبه سمت خ شتریاما اون لباسمو ب رمیفاصله بگ ایرو

 !اینرفت یفرناد رفت-ایرو

 يمنوقت برا یصدا کرده ول یخشم و نفرت چیه یمنو با شناسه دوم شخص مفرد، ب ایباره که رو نیاول نیا

 يبه سمت کمرم برا شهیم لیکه حا یو من ناخودآگاه با دست کنمیآرسان به سمتمون حمله م! تعجب ندارم

نبوده که  بیعج چکدومشونیه يحرکتم برا نیا نکهیمثل ا. دارمیقدم به سمت عقب برم هی ایحفاظت از رو

پا به فرار بذاره  خوادیدوباره م ایکه رو یباالخره درست زمان! کننیتوجه به من با هم کل کل م یهنوز دارن ب
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اونم بلند  غیج ا،یانداختن سوسک تو لباس رو يو همزمان با باال رفتن دست آرسان برا... ردشیگیم آرسان

 ...شهیم

 ...آرسـان جان من! ها شهیخره باور کن حالم بد م... آرسان تو روخدا-ایرو

و با تعجب نگام  یسوال.رمیگیکه من ناخودآگاه مچ دستشو م برهیم ایلباس رو قهیدستشو به سمت  آرسان

 !واقعا بترسه، حالش بد شه دیشا! نکن آرسان:گمیمن فقط م یول... کنهیم

تو اتاقش انواع و اقسام جک و جونور رو پرورش  شیتا دوسال پ نیبترسه؟ ا نیا:شهیگرد م کمیآرسان  يچشما

 !لمشهیف...اشیباز یکول نینگاه نکن به ا... دادیم

 یو وقت کنهیدستش فرار م ریاز ز ایبزنه رو يا گهیآرسان حرف د نکهیقبل از ا یول کنمینگاه م ایتعجب به رو با

 ون؟یداره آقا یناك اوت شدن چه حس: گهیو م ارهیبرامون زبون درم شهیکامال از ما دور م

***** 

 ...شهیم داشیپ گهیباور کن اآلنا د! نگران نباش دختر-

 اد؟یم یپس ک...یگیم نویهم يدار شیتو از سه ساعت پ ؟یک شه؟پسیم داشیپ-ایرو

 ادیم! اومده شیبراش پ يکار هیحتما ... ستیبچه که ن ؟بابایبه خودت وارد نکن یانقدر استرس الک شهیم ایرو-

 ...گهید

آخه ده ! ادیبخره و دوساعته ب کیکوچ زیچ هیقرار بود بره ... از صبح تا حاال رفته! کن يکار هیفرناد تو رو خدا -

. بر سرم کنم یچه خاک بیکشور غر هیمن تو  ؟یسرش اومده باشه چ ییاگه بال... صبح کجا و نُه شب کجا

 ...دیشا... دیاصال شا

خوبه ! فقط اگه دستم به آرسان برسه...تو نگاهم زنهیکه با بغض موج م ییبه چشما شمیم رهیخ یکالفگ با

 يصدا... شهیگم و گور م يخبر چیه یساعت ب ازدهیده  رهیمچقدر بهش وابسته ست و اونوقت  ایرو دونهیم

 ...اسیپر از ماف هیترک گنیسرش آوردن؟ آخه م ییبال اهایفرناد نکنه ماف:لرزهیاز بغض م ایرو

 !ادیرمیرفته به ما خبر بده د ادشیبهش خوش گذشته  يادیفقط ز... ومدهیسرش ن ییبال چذیباور کن ه ایرو-

 به تو خبر داده؟ آره فرناد؟! نکنه با تو حرف زده... نکنه ؟یدونیتو از کجا م-

 ...خاموشه شیخبر بده؟ اونکه از صبح گوش يآخه چجور!جان اینه رو-

منو تو  نهمهیوگرنه امکان نداشت آرسان ا! گهیشده د يزیچ هی گمیم نیخب منم واسه هم-کنهیبغض م دوباره

 ...شمیمن نگرانش م دونهیاونکه م... بذاره يخبر یب
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 يشب آخر يفکر چجور یپسره ب نیبب! به سرم زنمیتارموهام و با حرص چنگ م يالبه ال کنمیفروم انگشتامو

 ...آقا نیاونوقت ا... تهران میفردا قراره برگرد رسرمونیمثال خ... رو خراب کرد

خسته  يچشمارو  شهیبه محض باز کردن در نگاهم قفل م.کنمیدر اتاقم با عجله به سمت در حمله م يصدا با

کنم اون با ترس  دایحرف زدن پ يبرا یمن فرصت نکهیقبل از ا یول!آرسان ةو نگاه شکسته و وحشت زد

! کنم داشیپ تونمینم... هم تو اتاق جا گذاشته شیگوش!کجاست؟تو اتاقمون نبود ایرو یدونیفرناد نم:گهیم

 ...نگرانشم

باور کنم تو هم  یعنیجـــداً؟ : کنهیم ییصورتمه دوباره خودنما نفکیکه جزء ال یشگیپوزخند هم همون

 ؟یچ یعنی ینگران یدونیم

 نه؟ ایکجاست  یدونیفرناد م:کنهیتوجه به حرفم تکرار م بدون

و  کنهیچندلحظه مکث م.شهیو آرسان به سرعت وارد اتاق م رمیدر کنار م ياز جلو! نجاستیآره هم: گفتن با

 سیکه با نگاه خ ییایرو! کنهیم دایاتاق، کز کرده رو کاناپه پ ۀرو گوش ایتا باألخره رو هگردیاتاق رو با چشماش م

خروشان تو  یچندساعتش مثل موج نیا يهاکه تمام دردها و غصه  ییایرو! زل زده به آرسان شیو پرگال

 ...لرزونش نشسته يمردمکها

 ؟یکنیم کاریچ نجایا... ـزمیعز! ایرو-آرسان

تر و تندتر  قیعم ینفساش کم! آروم و مستأصل یبا حرکت... کشهیگلوش م يو رو ارهیانگشتاشو باال م ایرو

 نیو چقدر سخته ا... دونمیم! کشهیداره بغض م... شهیهم فشار داده م يرو کباریو چشماش هرچندلحظه  شهیم

 .ادیاز دستت برنم يکه کار یدونستن وقت

 ؟يکجا بود.... کـُ-ایرو

نگران  د،یخر رمیعروسکم من که صبح بهت گفتم م: رهیو چندقدم به سمتش م زنهیم یلبخند کمرنگ آرسان

 ؟یکنیم کاریچ نجایا ه؟تویچه حال نیپس ا! ینش

تا اآلن؟  يکجا بود! وقت شب نینه ا... نه اآلن! صبح، صـــبح بود آرسان:رهیگیاز خشم قدرت م ایرو يصدا

و تو  شمیرفت من نگرانت م ادتیافتاده بود که  یچه اتفاق ؟ير بهم بدخب هی ینتونست یشده بود که حت یچ

 ...ستیجا بند ن چیدستم به ه بیکشور غر نیا

 !دیطول کش يادیز کمیمن  يابونگردیفقط خ! نشده بود یچینفسم باور کن ه-آرسان
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نفهم معلوم  ةپسر! شعور یمدع نینزنم تو گوش ا یکیهوا  یوقت ب هیتا  کنمیدستامو مشت م! شهیقفل م فکم

طول  ادیز میابونگردینگران نباش، خ گهیم ادیبوده اونوقت اآلن م شیمشغول دخترباز یتو کدوم قبرستون ستین

 فیح! ششیحرمت بشم پ یب رادرشحرمت کردن ب یبا ب خوامیو من نم نجاستیا ایکه رو فیح... فیح! دیکش

 یاز خودخواه گذرهیم یبه راحت ایکه رو فیح... اقتهیل یآرسان ب نیو قسم اول و آخرش هم نجاستیا ایکه رو

 !تشیمسئول یبرادر ب نیها و اشتباهات ا

 زم؟یعز یبگ يزیچ يخواینم! ایرو-آرسان

کوه خشمش با فرود اومدن ... رسونهیبلند خودشو به آرسان م ییو با قدمها شهیبه سرعت بلند م ایلحظه رو هی تو

 !کنهیآرسان فوران م ۀنیناتوانش رو س يمشتها

 یکنیشده؟فکر م يزیچ هیفهمم  ینم یکنیآرسان؟ من احمقم؟ فکر م يآورد ریبچه گ ؟يابـونگردیخ-ایرو

 ؟یگیبهم دروغ م يافتاده؟ چرا دار یاتفاق هی کنمیحس نم

چندلحظه  انیاون قطرات فرود ب نکهیقبل از ا یول... زنهیکلمات قطرات اشک تو چشماش موج م نیآخر با

خوبه که اشک ! خوبه! ستیشفاف ن ياز اون قطره ها يخبر گهیو با بازکردن دوباره چشماش د بندهیچشماشو م

اونقدر برام دردناك بود که  دمید وبار اشک و التماسش نیاول يهمون روز که تو آپارتمان آرسان برا... زهیرینم

برام  یلیخندون،  خ شهیهم ۀدختربچ نیا يهاکه اشک  دمیفهم یهمون روز به خوب!ذهنمو فلج کرده بود

 ...یلیخ! نهیسنگ

برخورد نکنه و بعد  نشیتا به س کنهیرو مهار م ایرو يفقط مشت ها... اخم یب... هیگال یب...حرف یب یول آرسان

... ينجورینکن ا! باشه عروسک... باشه:کنهیهم درد با خودش داره زمزمه م یکه به نظرم کم یبا لبخند کمرنگ

 !زمیبا خودت عز ينجورینکن ا! بهت گمیم

 شده؟ يزیواقعا چ یعنی! من هم! کنجکاو شده. کنهیچندلحظه سکوت م ایرو

هم شارژ  میگوش! پولمو کجا گم کردم فیک دونمینم... رمیبرد بگ تیفدات شم رفته بودم برات اسک-آرسان

 !نداره یناراحت نهمهیا گهید نکهیا... نیهم! برگردم ادهیمجبور شدم پ نیهم يبرا... نداشت خاموش شد

 آرسان؟ یگیواقعا؟ راست م-ایرو

 .چشماش همون لبخند کمرنگ رو لباش نشسته ةبا باز کردن دوبار...بندهیلحظه چشماشو م کی يبرا آرسان

 !گمیراست م زمیآره عز-آرسان
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که  دیاونوقت به فکرت نرس: امیو به حرف م ارمیباألخره طاقت نم.رهیگیحرصم م ییوقاحت و دورو نهمهیا از

زنگ  يخراب شده ا هیاز  نکهیا اینشه؟  ریدم هتل تا من حساب کنم و انقدر هم د يایآژانس ب هیبا  یتونیم

 دنبالت؟ میایشده تا ب یچ یو بگ یبزن

بود گفتن  ينامرد دیشا... رهیهم درهم م ایرو ياخما! گهیداره دروغ م... زدم به هدف! شهیآرسان منقبض م فک

خواهرش خراب نکنم و سکوت کنم تا بعدا سر از کارش  يجلو قمویبود که اآلن رف نیاصلش ا دیشا! حرفم نیا

فکر من  یب قیرف نیا! شدینم یول... کردمیموضوع حساس م نیرو ا نیاز ا شیرو ب ایرو دینبا دیشا! ارمیدرب

 یمن چقدر عصبان دونهیمن نم قیرف نیا... دختر نیا يها یاز صبح تا حاال با دل نگرون دمیکش یمن چ مدونهین

 ...که من دونهیمن نم قیرف نیا... دختر نیا يها یبه باور و سادگ بندهیانقدر راحت دروغ م نکهیاز ا شمیم

گفتم ... برسم نایزودتر از ا کردمیفکر م! راه باشه نهمهیا ادهیپ کردمیبعدم فکر نم... دیبه فکرم نرس! نه-آرسان

 !برام خوبه زنم،یهم قدم م کمی

 !آهان:زنمیم پوزخند

خوبه؟خوشت  نیبب! بردتو گذاشتم اونجا تیاسک... عروسک برو تو اتاق خودمون:ایسمت رو گردهیبرم آرسان

 !امیاآلن م... کار کوچولو دارم هیمنم با فرناد جان  اد؟یم

ممنون : سمت من گردهیتاق خارج شه برماز ا نکهیاما قبل از ا.رهیو به سمت در اتاق م دهیتکون م يسر ایرو

 !کردم تتیاذ یلیاز صبح خ دیببخش... يلطف کرد یلیخ! فرناد

 !نبود یتیاذ:زنمیم لبخند

 ؟يکرد ينجوریتو چرا ا:گهیآرسان با حرص به من م ایخروج رو با

 ؟يچجور-

 ؟ینپرس ایرو ياون سواال رو جلو شدیمثال؟ نم یکن يریمچ گ يخوایم-

چون ... یدختر از صبح تا حاال مثل مرغ سرکنده بال بال زده بخاطر جنابعال نیچون ا! شدینه نم:شمیم یعصبان

نفر هشت ساعت کامل نگرانت باشه  هی یفهم یو نم یگیبهش دروغ م يدار نمیب یم یوقت رهیگیحرصم م

 ؟یچ یعنی

دروغ بشنوه  نکهیا... نگران بشه نیاز ا شتریب خوامیکه نم نهیواسه ا گمیمن اگه بهش دروغ م:غرهیهم م آرسان

 !گوشه و منو عذاب بده با غصه هاش هیکه چندروز بغ کنه  نهیبهتر از ا

 ؟یگیم یمعلوم هست چ چیه-
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دور  دیبانداژ سف دنیبا د.ارهیدر م رهنشویآروم و نامتعادل پ یو با حرکات رهیم نهیتوجه به من به سمت آ یب

حاال خوبه :کنهیزمزمه م رلبیآرسان ز.شهیچشام گرد م کنهیم ییروش خودنما يکمرنگ قرمز ۀکه لک نشیس

چه  دیبا یکی نیا يبرا دونستمینموگرنه اصال ... که عوض شده نبود رهنمیانقدر نگران بود که حواسش به پ

 !ارمیب يبهانه ا

 شده؟ یچ:کنمیتعجب زمزمه م با

 !تصادف کرده بودم:گهیمالمتگر م يسمتم و با چشم غره ا گردهیبرم

**** 

 ایرو دنینفهم يکه تالشش رو برا یاز وقت... که آرسان از تصادفش گفته یاز زمان! زنمیساحل قدم م کنار

 يرو، رو ایرو يآرسان چطور مشتها گمیبا خودم م! محرومم ییزایفهمم من از داشتن چه چ یتازه م نم،یبیم

لبخند رو  هی دنید يکنه تا برایمک مآدما ک نیبه ا ییرویناله لبخند زد؟ چه ن يزخمش تحمل کرد و به جا

 نیو ا میکه قراره برگرد ییهاشونو پنهان کنن؟ نگاهم به ستاره هاست و فکرم رو فردا یهم، تمام خستگ يلبها

عادت کرده بودم  گهید! کردم دایبه همسفراش پ يادیز یلیخ یکه وابستگ يسفر! تموم شه بیو عج بایسفر ز

... یفقط گاه... یو من گاه! آرسانه نیریکه کابوس ش يدختر يطنتهایشبه ... و آرسان ایرو يبه عاشقانه ها

که اگر من به  ییعاشقانه ها يو برا... که با من نداره یتیمیصم يبرا! که با من نداره ینسبت يبرا خورمیغصه م

و آرسان، با تمام  زهیریبه پام نم چکسیکه ه يا ياز وفادار رهیگیمن دلم م! شدیم بمیآرسان بودم، نص يجا

 !رو داره نشیسالهاست که بهتر... شیزندگ يها یکمبود ها و تلخ

 ؟ییتنها-

درشت  يچشما! دهیازم پرس يبد یلیخ ۀو با لهج یسیسوال رو به زبون انگل نیکه ا يسمت دختر گردمیبرم

ش پر از شهوت و عمق نگاه! پوش کیو هم ش بایهم ز... بایز یلیخ! باستیز... یمواج مشک يو موها یآب

 !هیفرصت خوب.نشدم یماهه که هم آغوش زن کیخواستنه و من هم 

پرشهوت، اگر منم نباشم، امشب سهم  يچشما نیا. شهیبه سرعت محو م یول نهیکه رو لبم بش رهیم لبخندم

 شیب يزیمن چ... باشه ایدن نیسهم من از ا تونهیداره نم ییبایکه فقط شهوت و ز ییچشمها! شهیم گهید یکی

 یکه وقت ییچشما هیشب يزیچ... و تعلق توش باشه يهم وفادار یکه کم ینگاه هیشب يزیچ! خوامیم نیاز ا

 ادیو فر امیب دیاتاق تا شا ۀاومدم مردمکاش بلغزه تو گوشه گوش رید یتب کردم موج بزنه بخاطرم و وقت

 یکه اگر شب خوامیم ییمن چشمها... خوامیخانواده م يا شهیکل ۀهمون کلم هیشب يزیمن چ! يکجا بود:بزنه
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فقط مال من  شیو شهوت و وفادار ییبایکه ز خوامیم ینگاهمن ! بسته نشه گهید یکی يتو چشما رهینبودم، خ

 نهیاونقدر برام سنگ خوامیکه م يزیفکر به چ! حرف یب... شمیاز اون دختر دور م! فقط و فقط مال خودم... باشه

اما ... دروغ بگم کنمیم یسع! انکار کنم کنمیم یو سع زنمیقدم م... زنمیقدم م... هریگیرو ازم م یکه توان هرحرف

 یشب دلدادگ یکیو تار دنیکه کنار ساحل دل به دل هم م یجوون يزوجها يرو چرخهیناخودآگاه نگام م

 يدختر ةکه تو هم قفلن و ذهن بهانه جوم چهر ییبه دستا شمیم رهیخ... چهیپ یتن خودش م ریهاشونو تو حر

دخترك  يزنن و من لبخندهایبه هم لبخند م يدختر و پسر.ارهیچشمام به رقص در م يپسرونه رو جلو میبا گر

فقط ! نهیب یاطرافمو نم يآدما گهیکم کم نگاهم د... ادیم ادمیمثل ما جوجه باد بزنه رو  خواستیکه م یطونیش

تو ذهنم  دمیچموش د ۀکه من از اون دختربچ ییو با هر قدم تک تک لحظه ها رمیراه م... رمیهدف راه م یب

 هیشب زشیچ چیکه ه یکنیفکر م يبه دختر يواقعا فرناد؟ تو دار ؟واقعا:پرسمیاز خودم م... شهیم شیپس و پ

که  يدختر! و با اصالت نداره یکه رفتار اشراف يدختر! نداره تیو قاطع تیکه جد يدختر ست؟یتو ن يمالك ها

که تا اآلن فقط و فقط خرج برادرش  ياز عشق و وفادار ییایبا دن گوشهیباز ۀدختر بچ هیکلمه  یواقع يبه معنا

که گوشه  ینش زیاونقدر براش عز چوقتیه دیکه هنوز بزرگ نشده و شا يدختر ؟يخوایدخترو م نیتو ا... کرده

 دمیو قلب رم دمیکش ییااما در آخر منطق تنه... لیو دل ارهیذهنم بهانه م! عاشقانه ها رو خرج تو کنه نیاز ا يا

من ... شهیم یچ ستیمهم ن! کنمیم قشعاش ستم؟ین زیبراش عز! کنمیبچست؟ بزرگش م:زنهیحرف م هیفقط 

 !خوامیو عاشقانه هاشو م ایرو

**** 

 ماه بعد هجده

 !خورهیخالصه و با من من به دردم نم حاتیتوض نیمن ا! قدم به قدمشو برام بگو حامد-

 ...با همون پسره.. دوباره با همون... خب...آخه آقا-حامد

لندهور رفت خوش  ةدوباره با اون پسر:زنمیم ادیو فر کنمیقطع م تیو حرفشو با عصبان زیرو م کوبمیمشت م با

 ؟آره؟یگذرون

 یخوش گذرون! نه آقا:دوباره به خودش مسلط شه کنهیم یمکث سع یبا کم.شهیحامد از وحشت گشاد م يچشما

پروژه  نیخانوم بتونه تو ا ایکرده که رو يپسره کار یعنی! رو با هم گرفتن دیجد ةپروژ نیفقط ا... فقط... هکه ن

 !انیو م رنیاوقات با هم م شتریب نمیواسه هم. بعنوان مهندس اجرا استخدام شه

 !یلعنت...یلعنت...یلعنت:کنمیلب زمزمه م ریز
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چندروز تا هروقت که  نیا خوامیم...باشه ایحواست به رو خوادیحامد فعال نم:گمیبلندتر به حامد م يبا صدا و

 یرآبیز نیکوچکتر! گردهیم ایبا ک...کنهیم کاریچ... رهیکجا م نیبب! ییپسره شهابو بپا نیا یخودم بگم چهارچشم

 ؟يدیفهم... يدیکه رفت به من خبر م يا

 !حتما! بله...بـ: فتهیدوباره به تته پته م حامد

از نظرش پنهون  يزیداره و چ یحواس جمع نکهیبا ا.کنمینثارش م یرلبیاحمق ز هیاتاق  خارج شدنش از با

 ...داد سرش بزنم تا از حال بره هی هیکاف! بزدله یلیاما خ مونهینم

 !شهاب:سمینویم یمهار نشدن یکه روبه رومه بارها و بارها با خشم يدیکاغذ سف رو

جنگ  نهمهیوسط ا ؟ياز کجا اومد گهیآخه تو د:گمیکرده م اهیکاغذو کامال س ۀکه حاال صفح یرو به اسم و

 هیتو  دمیکه من کش يا یبدبخت نهمهیبعد از ا یکنیواقعا فکر م یعنی؟یدلم بذارم بچه قرت ياعصاب تو رو کجا

 ؟یمنو صاحب ش يایرو دهیو هنوز از گرد راه نرس يایب یتونیالف بچه م

توجه  یب. ندازمیناموفق کنار سطل زباله م يرینشونه گ هیو با  کنمیکاغذ رو با خشم مچاله م... شمیم یعصبان

که  ییایرو.شمیم رهیدارم خ ایکه از رو یبه تنها عکس یشخص يو از تو فولدر عکسا ارمیدرم مویبه کاغذ گوش

 ارمچیکه هجده ماهه ب ییایرو.ارمیبه دستش ب تونمیتا اراده کنم م کردمیفکر م یبا ساده لوح شیپ میو ن کسالی

فقط آرسانو  ایانگار از تمام دن... معناست یعشق براش ب ۀدختر اصال کلم نیانگار ا! هاش یکرده با بدقلق

 !هاشو خرج داداش الدنگش کنه یشناخته و فقط هم قصد داره تمام دلدادگ

 یوگاه کنمیبه آرسان هم حسادت م یکه حت دمید یتوجه یب ایروزا انقدر از رو نیا... رهیگیلحظه خندم م هی

 ...طفلک آرسان! کلشو بکنم خوادیاوقات هم با تمام وجود دلم م

... راهم سد ساخت يشم و اون هربار جلو کینزد ایبه رو میرمستقیغ يکردم به روش ها یسع لیاون اوا یوقت

کم کم فکر ... گذشت تیاهم یکه شده بهش نشون بدم که برام مهمه و اون ب یقیکردم به هرطر یسع یوقت

 یول... ارهیتا سر از کارش درب دمحامدو استخدام کر... وسطه گهید یکی يگفتم حتما پا!لنگهیکار م يجا هیکردم 

 یوقت... نداشتمش یوقت. من به حامد گفتم ادامه بده نحالیبا ا.نبود شیتو زندگ يپسر چیه! نبود يخبر

 ایبره؟اما جدال من و رو گفتمیم دیچرا با! بود برام ینداشتمش و هرلحظه دل نگران بودم، حضور حامد نعمت

اون روزا من فقط ! تریو من حسم نسبت بهش قو شدیم شتریمن ب برابرهرروز مقاومت اون در ... ادامه داشت

 ياز اون محبت ها شتریب يزیاما کم کم، چ... کردیخرج برادرش م ایکه رو خواستمیرو م يا يعشق و وفادار

به  یشد که وقت زپایگر يآهو نیا ۀکم کم تمام وجودم اونقدر وابست !خواهرانه خواستم يها يساده و وفادار
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 یتا احساس من بدون سرکش دیطول کش یلیخ! دیطول کش یلیخ... آره! بدون اون نابودم دمیاومدم، د مخود

 یحاال من دارم به حرف! چرتم، بتونم نفس بکشه و ابراز وجود کنه يو استداللها لیبدون تمام تما دال... منطقم

به ! شمینم کیشر ینفسمو با کس منشده نفسم و  ایحاال رو.رسمیم دمیاز زبون آرسان شن شیکه نوزده ماه پ

... يدرسته بزرگ شد!يفرق دار شتیبا دوسال پ یلیروزا خ نیدرسته ا! خانوم کوچولو نیبب:گمیعکسش م

از من  یتونیکه نم يدیفهمیم دشیکه اگه م... شهینم داینخود عقل تو کلت پ هیهنوزم  یول! يدرسته خانوم شد

و  ییتمام فکر و ذکرم تو مهیو ن کسالیکار؟ من  نیدرسته ا! گوخودت ب!کار درسته؟نه نیآخه ا! یفرار کن

داشت که من ندارم؟ چرا قبول  یشهاب چ نیا فهممیمن نم ؟يگردیم شیروانپر ةبا اون پسر يریاونوقت تو م

که ملت  ابونیوسط کوه و ب يریم یکنیو حاال با اون گز م یکردم کار کن تیکه من معرف يتو پروژه ا ينکرد

 خانوم مهندس؟ یکنیم کاریچ يدار یفهمیتو اصال م! خرجت کنن ندسخانوم مه

**** 

 !بگو حامد-

 ...با هم برگردن خوانیم.اآلن کارشون تموم شد نیآقا هم-

 .رسمیباشه من خودم اآلن م-

با کف دست ! اومدن کجا پروژه گرفتنا نایا نیتو روخدا بب.. رهیگیم دموید ریشدن سرعتم گردو خاك مس شتریب با

اآلن که من با هزار ... رسوندشینداره و پسره م نیبود که ماش نیا ایرو ۀبهون لیاوا.زنمیچندضربه به فرمون م

چه  گهید رنیبگ نیدوباره براش ماش ایرو ۀقانکردم بعد از اون تصادف احم یآرسان و خانوادشو راض یبدبخت

 اد؟یو م رهیجوجه مهندس م نیخونه و با ا ذارهیم نویداره که همش ماش يبهونه ا

عقب  کشهیخودشو م يبلند نیبا ه. کنمیمنم کنار پاش ترمز م ایشهاب توسط رو نیبا بازکردنِ درِ ماش همزمان

نداشتمونو به رخ پسره  تیمیلبخند بزنم و صم کنمیم یسع.شمیم ادهیپ نیاز ماش.کنهیو با تعجب به من نگاه م

 .بکشم

 .یخسته نباش! سـالم خانوم-

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا... تو... فرناد-ایرو

 بده؟! اومدم دنبال تو-

 ...رو از کجا نجایآخه تو ا... آخه-ایرو

 !آرسان گفت بهم:بهش رمیغره م چشم
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 د؟یکن ینم یخانوم جسارتا معرف ایرو-شهاب

 !فرناد هستم:گمیم يبزنه کوتاه و جد یحرف ایرو نکهیاز ا قبل

 .ادیتازه به خودش م ایرو

 ...گهید ومدمیدنبال من؟خب خودم م يراه اومد نهمهیتو چرا ا-ایرو

که مزاحم آقا شهاب  یکن یخودت رفت و آمد نم نیکجاست؟چرا با ماش نتیماش ی؟راستياینم.حاال که اومدم-

 ؟یهم نش

 .نکرده بود یکه شهابو به من معرف ایرو. ..دادم یسوت! آخ

 ن؟یشناسیشما منو م-شهاب

 ؟ینگفت ایخب رو.دمیاز آرسان درموردتون شن-

مجبور شدم با شهاب برگردم و بعدم  نیواسه هم.پنچر شده بود نمیماش يچرا سه تا از چرخا دونمینم روزید-ایرو

 .ارنیب نویفرستادم تا ماش ویکی

 دونمیحاال من نم...شد افتاد تو رختخواب ها ضیحامد مر نیروز ا هی نیبب! ستین یعیاصال طب نیتا چرخ؟ا سه

 !هیبه چ یچ نجایا

 م؟یخب بر! آهان-

 !میبر-ایرو

**** 

 حامد؟ یچ یعنی-

خانومو پنچر  نیماش يداره که اومد چرخا یآقا مهندس چه مشکل نیا دونمیمن نم.آقا واال منم تعجب کردم-

 .کرد

 نیفکر کنه هربار ماش ایکه رو کنهیم ينجوریا... نگاه کن تو روخدا. پسره بوده نیهم کار ا ياون سر یعنی پس

 .ادیشازده بره و ب نیو کال با ا شهیداغون م نشیماش يخاك و خل چرخا نیتو ا ارهیب

 !اونجا امیمن خودم م... پسره نره نیوقت با ا هی ایتوحواست باشه رو...باشه حامد-

پاش ترمز  يکه من جلو کنهیم یپنچرشدشو بررس يو چرخا چرخهیم نشیاطراف ماشداره با حرص  ایرو

 ؟يشده؟باز پنجر یچ:گمیو با لبخند م رونیب برمیم نیماش شهیسرمو از ش.کنمیم
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 دهیقرمز د ۀکه پارچ شیگاوم هیدرست مثل  هیو در عرض چندثان... زنهیچشماش از خشم برق م نهیب یمنو م تا

 سراغ من؟ ياومد یواسه چ ؟بازیکنیم کاریچ نجایتو ا ؟ییتــو؟ باز تو:کنهیرم م

 !خب اومدم دنبالت خانوم کوچولو:زنمیلبخند م تیعصبان نهمهیا به

 .شمیم ادهیپ نیهمزمان هم من از ماش.دهیتکون م دیباال و با تهد ارهیاشارشو م انگشت

نگفته بودم؟ .یصدا کن زایچ نجوریا ایمنو کوچولو  يحق ندار گهیفرناد فکر کنم قبال بهت گفته بودم د-ایرو

پنچر  نوینکنه تو چرخ ماش... دنبالم؟نکنه ياومد یدارم؟ واسه چ نیمن ماش یدونستیبعدشم تو مگه نم... بعدشم

 ؟يکرد

لبخندمو  يجلو تونمیبامزه شده که با وجود تمام تالشام نم شیعصبان ۀافیانقدر ق... رهیگیکم کم اوج م صداش

 .مریبگ

 نمو؟یماش يآره فرناد؟ کار تو بوده؟ تو پنچر کرد-ایرو

 ...شهیتر م یعصب ایلبخندم رو دنیبا د... رهیگیشدت م خندم

 ؟یکنیم کاریچ نجایاصال تو ا ؟يغلط کرد نیبا توأم هـا؟ تو همچ-

 کوچولو؟ يحاال چرا اعصاب ندار! اُه اُه-

 .آرومش کنم کمی کنمیم یسع...رهیگیشدت م تشیعصبان

باور ... يریفکر کردم هنوز با اون پسره م.يآورد نیمن اصال خبر نداشتم تو امروز ماش... باور کن کار من نبوده-

گفتم حاال که تا .کار داشتم نجاهایمن فقط ا!خانوم کوچولو هیکامال اتفاق نتیماش يبودن من و پنچر نجایکن ا

 .امیاومدم دنبال تو هم ب نجایا

من بهم  يرو که قبال درمقابل کوچولو گفتنا یو دوباره همون لقب شهیم شتریخشمش بخانوم کوچولو  دنیشن از

 .کنهیاستفاده م گفتیم

 کیالست یدوباره اتفاق گهیدفعه د هیفقط اگه .... دفعه هیدر ضمن،  ! گُنده بک یبهتره حرف دهنتو بفهم-

هم هست کار داشته  ابونیاطراف پروژه ما که اتفاقا وسط ب یشانسک نجوریمن پنچر شه و تو هم هم نیماش

دست از سر ! و تو دونمیمن م  ،یکن دیلیو مغزمو با خزعبالتت ت یمنم برسون يو به سرت بزنه که بخوا یباش

 ؟يدیفهم... من بردار

! هم الت تر شهیتر م یهم شاک نیببندم ا یبخوام خودمو بزنم به اون راه و براش خال شتریب یانگار من هرچ نه

 !شهیقشنگ سوارت م یاونوقت اگه مثل خودش نباش... شهیالت م کمی هیواقعا عصبان یوقت... گهید استیرو
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خوبه . پس انقدر سختش نکن... نجامیا یچ يمن برا یدونیتو که خوب م... يریگیچقدر سخت م! بابا الیخیب-

ول کن  ارمیبه دست ن خوامویکه م يزیمن تا چ! ستمین دونیکردن م یکه من اهل خال یدونیخودت خوب م

 که؟ ادتهی... ستمین

! يزیچ ستیقرار ن يسر نینشده که ا تیدرست حال نکهیچون مثل ا شمیشرمندت م یحساب نباریخب پس ا-

 ... ياریرو به دست ب

 !خانوم کوچولو مینیب یم-

نداره که  يواسه من کار! ها یبکن یتخواس یهرغلط یتونیم یآرسان قیفکر نکن چون رف! منو نگاه گنده بک-

 گهیجور د دیبا ای يدیخط قرمز بکش،  فهم هیپس دور منو ! آرسان شیظرف دو سوت گند بزنم به اعتبارت پ

 کنم؟ تیحال

و عشقته انجام  يهم که دوست دار يهرکار... نداره دهیفا یهرچقدرم که واسه من برزخ ش... یخانوم نیبب-

باشه،  هرچقدر هم واسه من خشم شب  ادتی نویا یول... يتو چنته دار یچ نمیبب خوامیاصال برو جلو م... بده

 ؟يدیفهم... خانوم کوچولو یخودم ۀبازم تو تل یبزن

 !فرناد:زنهیم غیج

 ادیب فرستمینفرم م هی.سوار شو برسونمت ایمن سکوت کنم؟حاال ب يتوقع دار یشیبـله؟ خب خودت الت م-

 وبه؟خ. روشن کنه نویماش فیتکل

 !کمک ازت نخواستم... منو داغون کن نیتو نزن ماش... امیب خوامینم! رینخ-

 نجایچون اگه ده سالم ا... حاال هم سوار شو!ترس ندارم که ازت... نبوده یعنیکار من نبوده  گمیم! ایرو نیبب-

 ...يبا اون پسره برگرد ذارمینم یسیوا

 ...اون پسره اسم داره اسمشم شـ-

 !سوار شو ایحاال هم ب...! شهیم شیادیز-

داره با  یبه شهاب که سع یو من با لبخند بدجنس شهیسوار م ادیو کامال با اکراه م ظیغل ةچشم غر هیبا  ایرو

 .شمیاز اونجا دور م کافیت هیو با  کنمیتند خودشو به ما برسونه نگاه م يقدم ها

**** 

 ...یلعنت گهیجواب بده د! اَه

 بـله؟-
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 من امشب حساس شدم؟ ایصداش از قبل نازکتر شده .نمکیمکث م چندلحظه

 ا؟یرو ییکجا-

 ...یخوبم مرس! سالم فرناد-

 ؟يومدیچرا امشب ن ؟ییکجا گمیم! اریدرن يمسخره باز-

رو به برادرم گفتم و  ومدنمین لیدل نکهیهم کنمیمن به تو جواب پس بدم؟ فکر م ياآلن واقعا توقع دار دیببخش-

 ...باشه یاونم قانع شد کاف

و من دارم بعنوان  نیمن دعوت بود يالیامشب و يفراموش کرد یجنابعال نکهیمثل ا یخانوم ول ایرو دیببخش-

 ندارم؟.... حقو که دارم نیا ن؟یاوردین فیچرا تشر پرسمیشما ازتون م زبانیم

تم و واقعا خسته اآلن از سر پروژه برگش نیمن هم.بدم حیتو توض يبارم برا هیخب پس فکر کنم من مجبورم -

 !ندارم یجنابعال ۀشبان يها یشرکت تو مهمون يبرا يا يهم انرژ گهید! ام

 ؟ياآلن خونه ا یعنی -کنمیمشت م دستمو

 ؟یکنیم میج نیاآلن منو س يواقعا فرناد؟ تو دار: کشهیم یپرحرص نفس

 !دمیسوال پرس هیمن ازت  ایرو-

 یچون به لطف مهمون خورمیم يزیچ هیدارم با همکارم  ياآلن اگه اجازه بد.ستمیمن اآلن خونه ن ریخ! اووف-

 ...شه دایخوردن پ يبرا يزیفکر نکنم تو خونمون چ یجنابعال

 هیمعطل  یو کل یبمون رونیب ينداشتت بخوا يو انرژ یکه با اونهمه خستگ یشینم تیخب اونوقت اذ! یآخ-

 ؟یغذا خوردن بش

 ...خب-

 يبرات غذاها دمیخونه و منم م يریاالن م نیهم يحاال که انقدر خسته ا! فکر بهتر دارم هیاصال من  نیبب-

 چطوره؟.یهم نش تیوقت اذ هیدم خونه که  ارنیمورد عالقتو ب

 !ارنیبود زنگ بزنم رستوران واسم غذا ب دهیوگرنه خودم به عقلم نرس! یخوب شد گفت يوا-

 يتو خونه غذا بخور یتونیم یدوما که وقت... ارمیرستوران ب يغذا تو ياوالً که من نخواستم برا:شمیم یعصبان

 داره؟! یکن يوقت شب ولگرد نیاالف ا ةنداره با اون پسر یلزوم

 یکیبه تو  امیو م رمیم یمن با ک نکهیاصال ا... حرف دهنتو بفهما فرناد کنم؟یم يمن؟ من ولگرد:شهیم یشاک

 ...نـ یربط چیه
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 ...گفتم نکهیهم! ایخونه رو يگردیاآلن برم نیهم-

 یلیبلوا سبز شد خ نیشهاب از کجا مثل علف هرز وسط ا نیمن بفهمم ا! کنمیقطع م ویگوش تیعصبان از

تا حاال واسه حرف تو تره خورد  یک ایرو... فرناد یاحمق یلیخ! زنمیبه خودم پوزخند م گرده؟یبرم یعنی... خوبه

و باز  کنه؟یم فمیتکل نییکه واسه من تع هیپسره ک نیمگه ا گهیکرده که دفعه دومش باشه؟اآلن تو دلش م

 ...شهیدوباره مشغول هر و کر با اون شهاب احمق م

 .خورهیهمزمان چندضربه هم به در اتاق م. دستم رمیگیم مویگوش دوباره

 پسر؟ يکجا موند ؟يفرناد زنده ا-آرسان

 ! امیآرسان جان اآلن م دیببخش-

 ...پس فرناد کجا موند گنیم! منو کچل کردن نایمامان ا... گهید ایبابا ب-

 .دمیبوقها گوش م يکنار گوشم و به صدا ذارمیرو م یگوش

 جانم آقا؟-

 ...یچندلحظه گوش-

 !آرسان جان امیاآلن م: گمیبه آرسان م دوباره

 یسع یلیخ... نداره دهیاف! نزن ،یزنیزنگ م ایفرناد اگه به رو:گهیآروم م یلیتر و خ نییپا ارهیصداشو م آرسان

 !خوامیکفش که نم هیپاشو کرده تو  یول ادیکنم ب شیکردم راض

آرسان هم با تمام  یخانوم شدم که گاه نیا لیمن چقدر ذل میو ن کسالی نیتو ا نیبب.دمیرو هم فشار م دندونامو

 ...من به آرسان گفتم دونهینم ایهرچند که رو! کمکم کنه کنهیم یو سع سوزهیبرادرانش دلش برام م يرتهایغ

 !ندارم يکار اینه به رو-

 ...جون خودم آره

 .میبه گوش دمیحواسمو م رهیکه م آرسان

 !الو حامد-

 جونم آقا؟-

 کجاست؟ ایرو-

 !هنوز با شهاب تو رستورانن اقا-

 نه؟ ایغذاشونو خوردن : دمیرو هم فشار م چشمامو
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اآلنم که مشغول بگو و بخندن تا ! خوردن بیغر بیجور سوپ عج هیفقط ... اوردنیهنوز غذاشونو ن! نه آقا-

 ...ادیغذاشون ب

 !خب باشه لیخ-

 گهیپسر د هی يمن برا يایرو.کم کنم تمیاز شدت عصبان کنمیم یو با فشار دادن دندونام سع کنمیقطع م تماسو

 !یمن فقط اخم داره و خستگ ياما برا... داره و هم لبخند يهم انرژ

! ندارم یارزش چیکنم که براش ه يدختر ریخودمو درگ گهید خوامینم! داشته باشم يبهش کار گهید خوامینم

 ...حرفمو هم بهش نزنم نیآخر ادیدلم نم یول

 بله فرناد؟ -دهیحرص جواب م با

 نه؟ ینرفت-

 کجا؟-

 خونه نه؟ یبرنگشت ایرو-

 گشتم؟یبرم دیبا:دهیجواب م یتمسخر کامال محسوس با

 کشمیکه م یاون پسر نشسته و داره به من و عذاب يجلو نکهیا! شهیتموم م نیبرام سنگ یلیکالمش خ تمسخر

 .کنمینفسام حس م ونیبغضو م ینیبار بعد از سالها سنگ نیاول يبرا! واسم درد داره زنهیپوزخند م

خودم متصور  يرو برا یگاهیمن دارم جا... حق با تو بود! وجود نداشته يدیتو با يبرا چوقتیه... دینبا! نه-

 نویفقط خواستم هم! به کارت ندارم يکار گهید...من اشتباه کردم! ایرو يتو برد... ستیکه متعلق به من ن شمیم

 ...شب خوش! بگم

راه گلوم  کنمیحس م! کنمیو فقط بشکندم قطعش م رهیبگ ينفسمم باشه، اگر بخواد غرورمو به باز! کنمیم قطع

از  دمیبر شینفسم بود و من چندلحظه پ ایکه رو نهیواسه ا دمیشا ایبغضه؟  از درده؟از شکسته؟ از... بسته شده

 نفسم؟

 .به حامد زنمیتموم زنگ م یحال یبهتر شه و بعد با ب یتا حالم کم کنمیصبر م چندلحظه

 !بله آقا-

 ...کارتو مشخص کنم تیشرکت تا وضع ایفردا هم ب...یکن بیرو تعق ایرو خوادینم گهیحامد د-

بد ترمز کرد متوجه نشدم  یلیخ هویمردك  نیآقا ا دیببخش...!الو ؟؟يندادن؟کور نامهیمگه به تو گواه ابوی یه-

 ن؟یفرمود یچ! شرمنده... نیگفت یچ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصبا زرساز   –دلقک  کی ياشک ها

wWw.98iA.Com ٢٠٨ 

 مگه؟ یتو پشت فرمون نمیبب-

 !بله آقا-

 ؟یکنیم کاریتو پشت فرمون چ:شمیم یشاک! رفته چوندهیهنوز بهش نگفته پ نیا...نیمارو بب تیرو خدا وضع تو

 باشه؟ ایحواست به رو گمیخودم م یمگه قرار نبود تا وقت

 ...حواسم بهشون هست!نکردم یچرا آقا واال من کوتاه-

 ؟یتو رستوران باش دیمگه نبا ؟یکنیم یپشت فرمون چه غلط قایاآلن دق یبگ شهیپس م-

 !گهیمنم اومدم دنبالشون د... رونیخانوم از رستوران زدن ب ایخب آخه آقا رو-

 سرعت غذا خوردن؟ نیبه ا:شهیگرد م چشام

پسره هم ... از جا بلند شدن هویصحبت کردن، بعد  لشونیخانوم با موبا ایرو... شد یچ هوی دونمینم! نه آقا-

بهشون گفتن و از  يزیچ تیاما خانوم با عصبان... رهیخانومو بگ ایرو يکرد جلو یسع یحت.تعجب کرد یلیخ

 .گرفتن و منم دنبالشونم یتاکس هیاآلنم .رستوران خارج شدن

 !برگشت... غذا نخورد! نموند... نهیشیرو لبام م یسمج لبخند

 !الو آقا... الو-

 ...باشه هرجا که رفت بهم خبر بده-

 .میسر کوچشون بایتقر گهیآخه اآلن د.خونه گردنیفکر کنم دارن برم یچشم آقا ول-

 !خب باشه لیخ-

! بهش زنگ بزنم دیبا دیمن برگشتم؟ شا يدیاز کجا فهم پرسهیت نمبراش غذا بفرستم؟ اونوق دیمن اآلن با خب

 .ندارم يبهش کار گهیکردم و گفتم د یاآلن ازش خدافظ نیسرم هم ریخ.مسخرست یلیخ نکهیا...نه بابا

 نه؟...کنم؟اون بخاطر من برگشته کاریپس چ! اووووف

 !ایاز رو امیپ کی.شهیبلند م میگوش جیمس يصدا

و بعدش  امیاونم وسط هفته که من نتونم ب! ایمهمون یکنیوقت شب خانواده منو دعوت م نیدفعه آخرت باشه ا-

 !وقت شب گشنه و تشنه تو خونه تنها بمونم نیمجبور شم ا

به من اطالع داد که شام نخورده برگشته  یوحش ریتوله ش نیاآلن ا یعنی! خونمیرو بارها و بارها م امیپ متن

 جواب بذارمش؟ یکنه و من ب یمنت کش ایرو شهیخب مگه م کنه؟یم یداره منت کش یعنیخونه؟ 
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که با چه  شیساعت پ میفکر کنم به ن خوامیاصال نم! دارمیغذا رو برم يها کیو پالست شمیم ادهیپ نیماش از

 شیکه برام پ یکار مهم يبه محمد، به هوا یو با سپردن مهمون چوندمیآرسان و پدر و مادرشو پ يا یبدبخت

نباشه امشب سپرده  یهرچ... براش ارمیخودم غذا رو ن شهینم دمیکردم د يهرکار! رونیاومده از خونه زدم ب

و تنها گذاشتن  کیتو تراف میمعطل نهمهیاآلنم ا.ومدیمورد عالقشو درست کنن و اون نامرد ن يبودم غذاها

 !دنشید قهیارزه به چنددق یمهمونام تو خونه م

 .دهیبوق جواب م نیبا سوم.شیگوش به زنمیزنگ م میگوش با

 !بله-

 !طرف پشت دره.برو در خونه رو باز کن برات غذا فرستادم-

 .کنهیمتعجبم م شیحرص يصدا

 مگه من ازت غذا خواستم؟-ایرو

و واسه  ينکنه غذا خورد ای.خب منم برات غذا فرستادم! يگشنه و تشنه تو خونه تنها موند یفکر کردم گفت-

 ؟یبست یمن خال

 فشویبگو تشر يکه فرستاد یبه اون کس. هم غذا نخواستم یاز جنابعال یول! نخوردم رینخ: شهیتر م یانعصب

 ...ببره

 .ایرو اریدرن يبرو درو باز کن مسخره باز-

 !خوامینم-

 !يبا! همونجا منتظر بمونه ینگرفت لیکه غذا رو ازش تحو یتا وقت گمیخب پس منم بهش م-

در  اینگذشته که رو قهیدق کیهنوز . واریبه د دمیم هیو تک کنمیرو قطع م یبزنه گوش یحرف ایرو نکهیاز ا قبل

 ینم یکیمنو تو تار یول.توکوچه کشهیرو سرش انداخته سرك م مهیکه نصفه و ن یو با شال کنهیرو باز م اطیح

 .بندم یو درو م شمیو همزمان با هل دادنش وارد خونه م رسونمیبا چندقدم بلند خودمو بهش م! نهیب

 ...بنده خدا علف سبز شد يرپایز... يدیچقدر طول م! بابا يا-

 .درشت و بامزه شده چشماش

 ؟یباش نایمامان ا شیپ دیاآلن نبا ؟مگهیکنیم کاریچ نجایتو ا! فرناد -ایرو

رم که مهمونامو تنها بذا شدمیمنم مجبور نم يومدیم یاگه جنابعال کردم؟یم کاریخب چ: کنمیچپ نگاش م چپ

 .ارمیواست غذا ب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصبا زرساز   –دلقک  کی ياشک ها

wWw.98iA.Com ٢١٠ 

 ؟ياآلن بخاطر من اومد یعنی-

 اد؟یبه نظر م يا گهید زیچ-

نوچه هاشونو  نباریشده جناب به بنده افتخار دادن و ا یچ! چه عجب: نهیشیرو لباش م یطونیکم لبخند ش کم

 !انجام اوامر نفرستادن يبرا

 ه؟یمنظورت چ-کنمیم زیر چشمامو

 ست؟یمعلوم ن-

 ؟یگیم یچ نمیدرست حرف بزن بب ایرو-

تا به خونه  کنمیم یبزرگشونو ط اطیمنم پشت سرش طول ح... رهیو به سمت خونه م کنهیبه من م پشتشو

 .برسم

و همه کس رو با اعمال قدرت و پول خرج کردن به دست  زیهمه چ يتوقع دار یجنابعال نکهیا گم؟یم یچ-

 ...جلوت زانو بزنن و تحت امرت باشن دیهمه با یکنیفکر م یجنابعال نکهیا... ياریب

 بودم؟ ينطوریبا تو ا یمن ک! ایچرت نگو رو-

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

با نشون دادن قدرتت و نفوذت بهم، منو به  يدار یسع مهیو ن کسالی نکهیهم ؟یدونیواقعا نم ؟يبود یک-

جلو و  يومدین گاهت،یپول و جا دنیانسان، بدون به رخ کش هیمثل  کباریمدت  نیتو ا نکهیهم... ياریدست ب

تا  ياریبه دست ب يام که دوست درا ییها! زیاز همون چ یکیمنم برات  نکهیهم... یصادقانه و رك حرفتو بزن

دست  ریز هیکه به چشم  یکی!ام هیمثل بق یکیمنم برات  یعنی... يخوریشکست نم چوقتیتو ه ينشون بد

 ...یکنینگاش م

برداره بازوشو  يا گهیقدم د نکهیقبل از ا. شدم یحرفا واقعا عصبان نیا دنیو من با شن میوارد خونه شد تازه

 .گردونمیو به سمت خودم برش م رمیگیم

حرفا  نیا یگرفت میامشب تصم نیهم هوی یپس چرا جنابعال... بوده یگیکه تو م یینایا ۀاگه هم! نمیبب سایوا-

 ا؟یرو يدیم يازمنو ب يمن بچه ام؟ دار يکرد ؟فکریچرا زودتر نگفت ؟یرو بهم بزن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصبا زرساز   –دلقک  کی ياشک ها

wWw.98iA.Com ٢١١ 

تلفنت  يپا ينه فقط امشب از حرفا: دهیگرفته جوابمو م ادیکه از خودم  یاعصاب خورد کن يِهمون خونسرد با

عقل  یب ۀدختر بچ هیمدت منو به چشم  نیفهمم که تو تمام ا یتازه م... یکه تو چقدر از مرحله پرت دمیفهم

 فتهیما اتفاق م نیکه ب يزیهرچ یکنیم کرتو ف نکهیا... هاش کرده يباز زیمرد رو دستاو هیکه توجهات  يدیدیم

 !میبرد و باخت بجنگ يبرا دیکه هردو با هیباز هی

 !هم گذشته میوقت خاله باز گهید! ستمیبچه ن گهیمن د... نگاه کن! فرناد نیمنو بب:شهیم کیقدم بهم نزد هی

 !فرناد ستمیبحث و جدلها دنبال برد و باخت ن نیتو ا من

انقدر بزرگ شده ! من بزرگ شده يایرو... من يخدا! رو هم فراموش کردم دنینفس کش یمبهوتم که حت انقدر

 ده؟یم حیچرا داره برام توض یول... یول. که من ندونسته خرجش کردم يمغرورانه ا ياز رفتارها شهیم ریکه دلگ

 !حرفا نیاز ا خوادیم یدختر چ نیاصال ا ده؟یم ادمیچرا داره اشتباهاتمو 

 ا؟یرو يخوایم یتو چ: رو صورتش ذارمیم دستمو

 !مطمئنم ازم دلخوره... ناراحته

 !يبهم بد یتونیکه تو نم خوامیرو م يزیمن چ-

 اد؟یکه از من برنم يخوایم یتو چ ایرو: شمیم نگران

 ششمیمن پ یکه وقت یکس... که جدا از دودوتا چهارتا کنارم باشه! نهیکه خودمو بب خوامیرو م یمن فقط کس-

بهم اعتماد داشته ... که باورم کنه خوامیرو م یمن کس! يا گهید زیچ چیتمام حواسش معطوف من باشه نه ه

 !عاشقم باشه... باشه و مهمتر از همه

 اون آدم باشم؟ تونمیمن نم یکنیاونوقت چرا فکر م-

شدن به من  کینزد يرو برا يخودت کار يکرد یتا حاال چندبار بدون واسطه و اعمال قدرت سع: زنهیم پوزخند

روبه رو بشم با خودت  غاماتیبا آدمات و پ نکهیا يشده من به جا یخود خودت فرناد؟ تا حاال ک... يانجام بد

 ؟یبزن کتابتشده که بخاطر من از کار و حساب  یطرف حساب باشم؟ هوم؟ تا حاال ک

شم؟ مگه من از  کینکردم بهت نزد یسع! واسطه یخودم، ب چوقتیمن ه ا؟یرو نکردم رو نکارایا چوقتیمن ه-

آخر سال کارمو ول  يها يدنبال سرکار خانوم؟ مگه من تو جمع بند یابونیتو اون ب امینزدم که ب میکار و زندگ

 ؟یتنها نمون دتیع يدهایکه واسه خر ومدمینکردم و تو نبود آرسان ن

 ؟يدفعاتو بخاطر من اومد نیتو تمام ا... قانه جواب منو بدهرو؟صاد زایچ نیا یکنیجدا فرناد؟ خودت باور م-
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عاشق  يشهاب بلده چطور! مثل آقـا یکیمنم مورد داره؟ نکنه فقط  ياومدم؟نکنه اومدنها یپس بخاطر ک-

 یپوزخند پررنگشو م ا؟آره؟یتو صورتم رو یبکوب نویکه ا نجایا يباشه و توجه و باور خرجت کنه؟ منو کشوند

متأسفم که انقدر منو احمق فرض  دمخو يتو چرا؟ برا ينه اصال برا! واقعا برات متأسفم فرناد:تمپاشه به صور

که به قول  يتو هرسر ؟يومدین پادیمنو م يو چهار ستیاون نوچت که داره ب يتو بخاطر حرفا یعنی... يکرد

چون اون مردك کوتوله بهت ... و حسادتت بوده یدنبال من بخاطر نگران يو راه افتاد يخودت کارتو ول کرد

 داتیپ هویو تو  دیبا شهاب برم خر ختمیریکه داشتم برنامه م ياون سر هچ! اطالع داده که شهاب دور و ور منه

 فهمم؟ یمن نم یکنیتو واقعا فکر م... دنبالم يشد چه اون دوبار که اومد

خدا حاال چه  يوا ده؟یفهم یاصال از ک ده؟یکجا فهمحامدو از  یۀقض نیا! رسهیخون به مغزم نم کنمیم حس

 کنه؟یراجع به من م يفکر

 ؟یکه شونزده ماهه واسم بپا گذاشت يفرناد؟ انقدر منو قبول ندار ياعتماد یتو واقعا انقدر نسبت به من ب-ایرو

 ...یشینم المیخیپس چرا ب راعتمادمیخب اگه انقدر به نظرت غ

 !نبود ياعتماد یباور کن موضوع ب ایرو:خودمو جمع و جور کنم کنمیم یسع

 بود فرناد؟ یبود؟هان؟ پس موضوع چ یپس چ-

! و دلتو ببره ادیب یکیخبر ندارم  یکه وقت دمیترسیخب منم م... يکردیازم فرار م! يکردیتو منو قبول نم... تو-

 .مازت باخبر باش خواستمیفقط م.از دستت بدم يخبریتو ب دمیترسیم

از  یقلب من گاراژه که هرک یکنیتو چرا فکر م! فهمم یترسو نم نیاصال من ا ؟یازم بپرس یتونستیخب نم-

 تو قلبم؟ ادیراست ب هیو  نییمث گاو سرشو بندازه پا دیراه رس

هرلحظه  ،يبه قلبت راهم بد يو حاضر نبود ومدیکه از من بدت م یطیتو شرا یول! نکردم يفکر نیمن چن-

 ...یو عاشقش بش یکه دوسش داشته باش ادیب یکیامکان داشت 

 ؟یدونیاز کجا م-

 و؟یچ-

 ؟يدیمگه پرس! ومدیمن ازت بدم م نکهیا-

 ؟یچ-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصبا زرساز   –دلقک  کی ياشک ها

wWw.98iA.Com ٢١٣ 

. رهیغذا از کنار پام به سمت آشپزخونه م يها سهیو با برداشتن ک کشهیجواب بده بازوشو از دستم م نکهیا بدون

سردش و  يخالف رفتارها يزیچ دمیپرسیاگه م یعنیبودم؟ دهیمگه پرس یچ یعنی.هنوز حرفشو درك نکردم

 دم؟یشنیم شیشگیهم يپوزخندها

و روبه روش دست  ویغذا رو گذاشته تو ماکروو ایرو.رمیبلند به سمت آشپزخونه م ییبا قدم ها.امیبه خودم م تازه

 ایمن رو کردمیفکر م شهیهم دم؟چرایمنِ احمق چرا نپرس دم؟یمن چرا نپرس! گهیراست م ایرو. سادهیوا نهیبه س

که اآلن روبه روم  یدختر جوون و عاقل نیا  شناسمش،یکتاب خونده شده حفظم؟ پس اگه من م هیرو مثل 

 .شمیم رهیتو چشاش خ... چرخونمشیو به سمت خودم م رمیگیکمرشو م. کنمیجرأتمو جمع م ه؟یک سادهیوا

 اد؟یتو از من خوشت م ایرو-

 ؟یبپرسافتاد  ادتیاآلن -

 نه؟ ای ادیتو از من خوشت م! بگو یول.پرسمیم ریدارم د دونمیم. جواب منو بده... کنمیخواهش م! جان ایرو-

 اد؟یچرا بدم ب! آره: ندازهیشونه باال م یالیخیب با

 اد؟یاز من خوشت م يتو جد ایرو:شهیگرد م چشام

 اد؟یبدم ب دیبا-

 ؟يکه انگار از من متنفر يکردیوانمود م يچرا تا اآلن جور ؟يچرا تا اآلن نگفته بود... چرا... ینه ول-

دادنم و  يبا باز يخوایمن بچه ام و م یکنیفکر م يادیتو فقط ز... فرناد کردمیوانمود نم يجور چیمن ه-

انسان عاقل و  هیمثل  یتونیم... که من بزرگ شدم یتو اگر باور کن! هیحسم چ یبفهم بیغر بیعج يروشها

 ...یبهم بزن تورك و صادقانه حرفا یلیو خ یاز خودم بپرس يدار یراحت هر سوال یلیبالغ، خ

 ؟يانقدر بزرگ شد یتو ک... تو ایرو: شدم جیاز حد گ شیب

 .یمن نداشت دنیتو وقت واسه د یمنته! وقته بزرگ شدم فرناد یلیمن خ-

 ؟یشیبه بعد من باهات رك باشم ناراحت نم نیاگه از ا یعنی-

 راحت بشم؟نا دیچرا با-

 کنهیاونقدر که ادعا م نمیبب دیبا... امتحان کنم اآلن وقتشه تشویاگه بخوام جد! کنمیدودوتا چهارتا م... دودلم

 زشیچ چیچرا ه.سادهیمن وا يکه روبه رو هیک بیغر بیدختر عج نیا نمیبب دیبا! نه ایشده  یبزرگ و منطق

پس امتحان ! جواب دارم،  نه هیفقط  شناسم؟اآلنیرو م ایمن اصال رو  پرسم،یخودم م ست؟ازین ایرو هیشب

 ...کنمیم
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 !ایرو-

 بلـه؟:کشهیو تو دوتا بشقاب م ارهیدرم ویرو از ماکروو غذا

 ؟یعاشق من بش یکم یتونست... یتو تاحاال تونست... تو-

 .کنهیباال و چندلحظه نگام م ارهیسرشو م.ستهیا یچندلحظه از حرکت م دستاش

 ؟یکنیمتحان مصداقتمو ا يدار-

 !آره: کردمیکه من فکر م یاز اون زتریت یلیخ نکهیمثل ا! نه

 .یسوال بهتر امتحان کن هیپس بهتره با -

 .سوال امتحان کنم نیبا ا خوامیمن م یول-

 !آره... خب باشه یلیخ! اوووف: کشهیم یقیعم نفس

 !فهمم یحرفشو نم یمعن... ذهنم فلجه یهنوز تونگاهش قفله ول نگاهم

 آره؟ یچ-

 !گفتم آره... گفتم... عاشقت شدم يدیپرس-

 ؟يدیم میباز يدار:شهیگرد م چشام

 ؟يباز شروع کرد-

 ؟يبود ياالن جد یعنی-

 خوره؟یم يبه مسخره باز افمیق-

 ؟يدیچرا سوالمو با سوال جواب م یلعنت-

مگه تو ... اال خودت! دوننیهمه م نویا... تو شدم فرناد هیوقته شب یلیمن خ ؟يتا حاال به خودت نگاه کرد-

تولد بهم  يرو بعنوان کادو سیکه اون خودنو يروز ادتهی ؟يدادیاحمقانه رو با سوال جواب م يکه سواال ينبود

... دمتیپسرونه تو پاتوق د پیبااون ت که ياز همون روز! گذشته رو؟من بچه بودم يتمام روزها ادتهی ؟يداد

خودت  هیشب شتریدست تو نشم ب ۀچیباز نکهیا يو هربار من برا يردهات منو بزرگ ک هیهربار با طعنه ها و کنا

اول خودتو نقد  یمنو نقد کن يخوایحاال اگه م! يریبگ رادیاز خودت ا یشدم فرناد، تا تو نتون» تو«من ... شدم

 !کن

خودم  یول... عاشقش کردم! ازم متنفر بود... بزرگش کردم! بچه بود... گهیراست م یلعنت نیا! گهیم راست

 !یک دمینفهم
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-؟یاز ک 

 ؟یاز ک یچ-ایرو

 ؟یاز ک گمیم ؟يعاشقم شد یگیمگه نم-

حس کردم  يریبگ طیو برام بل يتا بر يکه از آپارتمان آرسان خارج شد يروز یول!دونمینم قیخودمم دق-ایرو

 ادمیه هست ک یقیدقا دمیحس تعجب کردم که فهم نیاز ا یو وقت.شمیچقدر خوشحالم که دارم همسفرت م

 !نه تو... سفر آرسان بود نیاومدن ا يمن برا لیرفته دل

! رمیگیبا دستام صورتشو قاب م.نمونه نمونیب يکه فاصله ا شمیم کیانقدر بهش نزد... شده نیسنگ نفسام

! بهم وارد کرد که ذهنمو از کار انداخته یچنان شوک... ساعت برام بزرگ شد میدختر بچه، که تو ن نیامشب ا

شدم به رنگ و  رهیپروا خ یب درباره انق نیخوشرنگش که اول يرو چشما! صورتش يرو اجزا لغزهیمردمکام م

توت  يبراقش که بو يگر گرفتش و رو لبها يرو گونه ها... و خوش حالتش یمشک يرو مژه ها. تشونیمعصوم

 روزید نیبود که تا هم یدختر کس نیا! کنم کاریچ دیبا دونمینم... و لبهاشر مونهیم رهینگاهم خ! دهیم یفرنگ

 یرد ناپاک رمیو شکننده بود که با نگاه خ فیچون به نظرم اونقدر ظر ،هاش کنم یزنانگ ةریچشمامو خ دمیترسیم

حواس  یب ۀدختر بچ نیخارج از جلب توجه ا يجرأت نداشتم فکر روزید نیمن تا هم... موندیلطافتاش م يرو

موندم به لبهاش و  رهیساعت انقدر برام بزرگ شده که حاال من خ میدختر تو ن نیا یعنی... داشته باشم و حاال

 نیاز ا شیلحظه رو شد، درسته ب نیکه تو ا ییها تینگاه و فکرمو کنترل کنم؟ اصال با تمام واقع تونمینم

 کردن؟ يشرویپ

که بوش مشماممو پر  يا یطعم توت فرنگ دنیچش ۀبا وسوس نمتوینم یول! اشتباهه دونمیم. ستیدرست ن! نه

 ...یول د،ینبا دونمیم. کرده بجنگم

 !ایرو-

 بله؟: اونم بم و لروزن شده يصدا

 ؟يدینشون م یچه واکنش! اگه اآلن من ببوسمت... اگه-

هنوز فاصله . شهیم کیبه صورت گر گرفتش نزد شتریو با سکوتش صورت من لحظه به لحظه ب کنهیم سکوت

 .ادیتموم نشده که به حرف م

 نتیتو گوشت و دست رد به س زنمیمطئناً نم... داشته باشم تونمیرو نم یواکنش چیاحتماال توان نشون دادن ه-

... خودم ییمن بمونم و تنها یوقت... يبر یاما وقت. هم کنم تیهمراه دیشا يادامه بد ياگر بخوا یحت. زنمینم
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 یبخاطر گناه کشمیعذاب م. که به اعتماد خانوادم و آرسان کردم یانتیبخاطر خ خورمیغصه م! شمیم مونیپش

... شمیم یمطمئناً از دست خودم عصبان! هوسش کردم ةنفسم، آلود یکه با ناتوان یکه مرتکبش شدم و عشق

 هیاما بعد از ! رو بندازم گردن تو رایتقص ۀکم شدن عذاب وجدانم هم ياز تو هم دلخور شم و برا دیشا یحت

دوبارش اونوقت تمام عذاب  ۀتو تجرب شمیو مصر م مونهیگناه تو ذهنم نم ینیریجز ش يزیاتفاق چ نیمدت از ا

 نیتا آخر...بند و بار یدختر ب هی شمیهمون لحظه ست که من م نیو ا! سپرمیم یوجدانها رو به دست فراموش

از  دآماده بودم که بع... حاضر بودم شماتت بعدش رو به جون بخرم! لیدالبا تمام  دیجنگ یلحظه وجدانم م

... کلمه نیاون آخر... جمله نیاما اون آخر... و غصه نخوره رهیتا عذاب وجدان نگ ارمیب لیهزار دل دنشیبوس

بود؟ فقط  یمن ازش نجابت و پاک ۀکه تمام خواست ییاینجابت رو ریشدن حر دهیارزه به در یمن م ۀبوس یعنی

 !ذارمیعقب م مقد هیو با وحشت  شهیدرونم سرد م ۀکلمه تمام شعل هی نیبا هم

 ...منتظرن نایمامانت ا! شده رید... تو خونه مهمون دارم! برم دیمن با...من-

از لبخند  تونمینم یول کنهیهنوز با همون حالت داره نگام م. گردمیکه دوباره برم شمیازش دور م چندقدم

 هیکه اصال شب یدونستیم نویا... يزیچ هیفقط : بهش زنمیم يمنم لبخند! بگذرم یلبش به سادگ ۀکمرنگ گوش

 ؟یستین گهید يدخترا

 !اوهوم-

 ه؟یرعادیهم غ یصراحت کالمت کم نیکه ا یدونستیم نمیو ا-

 ! بودن دوست دارم ياز کوکورانه عاد شتریبودنو ب يرعادیغ نانهیمن واقع ب یول! آره-

***** 

 )فلش بک( ایرو

 ینیشب نش نیا دونمینم! صبح قهیدق ستیسه و ب.کنمیبه ساعت نگاه م ادیم اطیکه از ح نیترمز ماش يصدا

چند ساعت از رفتن ... گذشته یکند و طوالن یلیمن ساعتها خ يبرا ای دهیها طول کش ینیشب نش یۀاز بق شتریب

که پشت سر  یو به لحظات شستمآب و غذا تو اتاقم ن يفرناد گذشته؟ چندساعته که من بدون خوردن ذره ا

و  ستمیکه هنوز من ن يبه دختر... بذارم شیکردم خرج از خودم به نما یکه سع یبه منطق. کنمیگذاشتم فکر م

به اون روزا ... رفت يا گهیراه د شدیکاش م! کرد يا گهیکار د شدیکاش م! سخته یلیشدن بهش برام خ لیتبد

 یبه فرناد چ دیبا! گرفت يکه روح دخترونمو به باز یپشت سرهم يهابه مالقات... شیبه دوسال پ! کنمیفکر م

 د؟یلرزیدل من احمقانه براش م گرفت،یکه منو به تمسخر م ییاون لحظه ها یحت نکهیاز ا گفتمیم دیگفتم؟بایم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصبا زرساز   –دلقک  کی ياشک ها

wWw.98iA.Com ٢١٧ 

مهم  مبرا نایا! جذابش پیتناسب و تدل ندادم به اندام م... هاش ییبایز يبرا دیدلم نلرز... اشتباه نکن...! نه

و قبل از  دید یم تمیجنس يکه منو فرا دیلرز يمرد يدلم برا... دینگاهش لرز یغل و غش یب يدلم برا... نبود

 رهیخ گهید يمثل تمام مردها!کردینگاه دله خرج اندام و چهرم کنه، دقت و وسواس خرج رفتار و روحم م نکهیا

دور از  کردینم یمثل مهران سع یگه گاه! دادینم لمیوو اغوا کننده تح یپنهان يهام و خنده ها ییبایبه ز شدینم

از همون اول ... دونستمیم! که مرد بود دیلرز يمرد يمن دلم برا... چشم آرسان توجه منو به خودش جلب کنه

من  یکه بخاطر سادگ یاز حرص شدمیم یمن دوست دختر آرسانم و من غرق خوش کنهیبودم که فکر م دهیفهم

من خوب نشون  يو خودشو با رو کردن دست آرسان جلو قشیکنه درحق رف ينامرد کردینم یسع! خوردیم

 رهیخ شهیم یگاه ؟ینیب یم! کنه داریبسته و ذهن خاممو ب يچشما کردیم یبا طعنه زدن به من سع یول... بده

واقعا مرد  لتاگر مرد مقاب! کنه داتیواله و ش اریاخت یکه ب ینیبب ییها ییبایآدم و تو وجودش ز هیبه ظاهر  ینش

 ستیمهم ن گهید... نهیاز پ ای رهیجنس تنش از حر ستیمهم ن گهید! هینگاهش چه رنگ ستیمهم ن گهید... باشه

 ؟ینیب یم! شیزد به مردونگ هیتک يعمر شهیکه مرده و م نهیمهم ا... از نمد ایو پوسته  شمیتن پوشش از ابر

ها  یانقدر رفتار آدما براش مهم بود که زنانگ... هم هوس خرجم نکرد کباری یکه حت ینگاه يبرا دیمن دلم لرز

من از همون روزا ... شدینم! ترس و شرم بهش بگم؟ نه یرو ب نایا شدیم یول... دید یها رو نم يو عشوه گر

جرأت نداشتم از احساسم با  یتح! هرشبم يایکه شده رو ارمیرو به دست ب يفرناد يباعشوه گر تونمینم دمیفهم

 ...بود لیقرار گرفتن اسم فرناد کنار اسم خودم برام ثق... زنمخودم حرف ب

حواس بودم و  یو ب گوشیباز ۀدختر بچ هیبود که من هنوز  نیمشکل ا...! نه! کم داشته باشما يزیچ نکهیا نه

... هیمثل سا! قدم به قدم کنارش رفتم... من مجبور شدم عوض شم! زاده ها داشت بینج هیشب يفرناد رفتار

! به حرف زدنش... به راه رفتنش دمبو رهیمن غرق کودکانه هامم، من خ کردیکه اون فکر م ییتمام لحظه ها

من با ... ستین یبودن کاف کرنگیبدست آوردن فرناد  يبرا.هرچند که نخواستم فرناد شم... شدم هشیمن شب

 یکه گاه ییایرو! خودم ساختم ينقاب برا نیپس چند.مال خودم کنم شهیهم ياونو برا تونمینقاب نم کی

خرج محبوبش کرد  یمحل یسکوت و ب میو ن کسالیکه  ییایرو! طونیپر شر و شور و ش یگاه. و خشکه  يجد

! رو هم انگشت به دهن گذاشتپروا  یفرناده رك و ب یاز خودش نشون داد که حت یکه امشب صراحت ییایو رو

من تکرنگ ! يکوچه بازار یو با لحن نهیخشمگ یآداب و گاه يمؤدبه و مباد تینها یب یکه گاه ییایرو

 یچون دروغ!مونمیمن چندرنگ هم نم... شم يو نکته سنج تکرار نیزبیفرناده ر يبرا تمد هیتا بعد  مونمینم

من ! کردم تیترب ينجوریچون خودمو ا! از خود منن یبخش... حاال بعد دوسال تالش.. نقابها نیا... ستیدرکار ن
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و ! ممکنه ریکه حذف کردنش غ یبخش.فرناد باشم یبخش زندگ نیعمده تر شهیهم يتا برا مونمیپررنگ م

 ادیرو خوب  يرو وفادا یعاشق یبلد نباشم،  به لطف آرسان از بچگ يو لوند یمن اگر زنانگ... مهمتر از همه

 !کنمیم ریدو کمند، فرنادو اس نیو با هم... گرفتم

مردونه منو به دام  يبا ترفندها يباور کن که دار! یکن منو رام خودت کن یسع... بجنگ! کن فرناد تالش

 يو من فقط دارم به کبوتر! يمن شد دیص شیپ میو ن کسالیکه تو  میدونیاما فقط من و خود خدا م... يندازیم

قالب  ریدرگ شتریب... هر تالش کردن باکه ! تو تالش کن... نیهم! تا جلد خودم بمونه دمیم ادیکردم  ریکه اس

 يدارم فولدر عکسا یاز ک دمیاصال نفهم. امیبه خودم م میگوش ۀبا قرار گرفتن اسم فرناد رو صفح! یشیمن م

 !ازش گرفتم یکه پنهان یکه پر شده از صدها عکس يفولدر.کنمیفرنادو نگاه م

 بله؟:دمیجواب م یآروم يصدا با

 کردم؟ دارتیب ای يبود داریب:شده شیبم تر از حالت عاد صداش

دروغ هم اونو ازم  نیکوچکتر یحت ترسمیم! بهش دروغ نگم چوقتیمن به خودم قول دادم ه! بگم؟ نه دروغ

 .رهیبگ

 .بودم داریب-

 ؟يبود دهیچرا نخواب -شهیآرومتر م صداش

 ...خستت کرده باشه دیبا یمهمون نیبه هرحال ا ؟يدیتو چرا نخواب! يکاریاز ب-

 .بخوابم تونمیاگرم باشم نم یعنی! ستمینه خسته ن-

 چرا؟-

 ...توهم من ةدیو چقدرش زائ هیچقدر از اتفاقات امشب واقع دونمینم! ياز ناباور-

 !هیتااونجا که من خبر دارم همش واقع:رهیگیم خندم

 ؟يتو واقعا منو دوست دار! ایرو:کشهیم یقیعم نفس

 ؟يشک دار-

من  شهیهم! یبا من نداشت يبرخورد عاد هیحداقل  ایرفتار دوستانه  هی چوقتیتو ه ایرو... باور ندارم یول! نه-

برخالف تمام رفتارات،  یگیبهم م يحاال دار! من بودم و خشم تو نگات شهیهم... پنهان تو يبودم و خصومتها

ساعت من هنوز  نهمهیکه بعد گذشت ا ونقدرا... ایباوره رو رقابلیغ نیا ؟یداشت یتمتفاو یلیتو دلت حس خ

 !ستین يدختر عاد هیمثل  چکدومیحرفت ه نینه اون رفتارت نه ا! مبهوتم
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 ستم؟ین يمن اصال عاد يدیتو تا اآلن نفهم یعنی-

 ۀفتیدلم ش ییجورای! بخشهیبه قلبم م بیو عج زیلرزش ر هیخنده هاش  يو صدا خندهیدلم م زیعز... خندهیم

 .شهیخندش م يصدا

 ! دمیموضوعو فهم نیچرا امشب کامال ا-فرناد

 .نهیشیرو لبم م ینیریش ةخند

شه؟ چطور امکان داره که من در  کترینفر در عرض چندساعت، از خودم آدم بهش نزد هی شهیمگه م! ایرو-فرناد

و نوع  زنمیکه م ینگران حرف گهیکنه که دچطور مم کنم؟یم یکیعرض چندساعت انقدر به تو احساس نزد

 نیکه ب يواریکه اونهمه د ارهچطور امکان د! نمیب یگفتن حرفام نم يبرا یمانع چیه گهید ستم؟یبرداشت تو ن

 شده؟ دیما بود در عرض چندساعت ناپد

دختر بچه نگاه  هیتو به ن به چشم ! متفاوت يدهاید هیفقط عدم درك بود و زاو! دمید ینم يواریمنکه د-

وگرنه نه من عوض شدم، ... نیهم! کرده رییتغ دتیحاال فقط د. شدیو فاصلت م اطیباعث احت نیو هم يکردیم

 !نه تو

 !يبزرگ شد-

 بزرگ شدم؟ يدیفهم گهیاآلن باور کنم که د یعنی-

 !ببوسمت خواستیمن امشب واقعا دلم م یول:گهیتوجه به سوال و لحن شوخم با آرامش م یب

 !منم: دمیصادقانه جواب م. شهیم زیر يو پوست دستم پر از دونه ها چهیپ یتو تنم م يلرز

 ...شه يکارم پرده در نیا دمیترسیاگه نم... نبودم تیمونیهات و پش یاگر نگران ناراحت-

 !منم:کنمیو تو دلم تکرار م فهممیم! فهمم یمن م یول... دهیادامه نم حرفشو

من و تو  ياما برا دوننیمناسبتشو نم گرانیکه هرچند د یمهمون هی! رمیبزرگ بگ یمهمون هی خوامیم ایرو-

 !امروز رو تا ابد ثبت کنه

 ؟يریگیم یک:شهیپررنگتر م لبخند

 رم؟یبگ یک-

 .منم کار ندارم! لهیبعد دو روز تعط ۀآخر هفت-

 !ایرو یراست) کنهیچندلحظه مکث م! (خوبه-

 بله؟-
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 ...ادیپسره خوشم نم نیمن اصال از ا ؟یگشتیپس چرا با شهاب م... یتو اگه منو دوست داشت-

 !ومدیخوشم نم کردیم بمیو چهارساعته تعق ستیکه ب یمنم از اون مردک-

 ؟یکن کیو حسادتمو تحر يتا منو حرص بد يکردیم یتالف یواقعا داشت یعنی-

 !شک نکن-

 کنه؟یماعتراف ن نکاریبه ا يدختر چیه يدر حالت عاد یدونیم-خندهیم

 ؟یکشیتجارب متعددتو با دخترا با رخم م يادیز يدار یدونیم-

 من و توأن؟ يحرفا عاشقانه ها نیاآلن ا یعنی:خندهیبلند م يصدا با

 ...ستین ياصال عاد نیا! دونمیم! یتکرار کن ستیالزم ن-

 !به خنده هاش دمیو من صادقانه دل م خندهیم... خندهیم دوباره

من اصال ازش خوشم  ؟یبا شهاب رفت و آمد نکن گهید شهیم ایرو:شهیم يبا تموم شدن خنده هاش جد دوباره

 ...ادینم

 نشون بدم؟ یچه واکنش دیاآلن با.کنمیمکث م چندلحظه

 !اصال و ابدا دوست ندارم وسط پروژه کارمو ول کنم... دمیم تیبه کارم اهم یلیفرناد من خ-

کهمن بهت  يتو اصال چرا کار ؟خبیبمون یکنار اون شهاب عوض يه که بخواکار انقدر بارت مهم نیا یعنی-

 ؟يکردمو قبول نکرد یمعرف

من و بعد به آرسان  یمعرف يبرا ينامه زد هی يلطف کرد یجنابعال! يمعرف نکرد ياوال که تو به من کار-

 یمن نم! دوماً. ادیمن از توجهات با واسطه خوشم نم! بهت که گفتم... نکاریا ۀمصاحب يکه من برم برا یگفت

و کارمو بهاتمام  مونمیاما من م! ستین مهمکار اونقدرا هم برام  نیخب ا... یول يفهمم تو چرا انقدر با شهاب بد

من  يبراکه  يریبگ ادیاول  نیدوست ندرم تو از هم نکهیو هم ا! که من دارم هیتعهد نیچون هم ا رسونمیم

به  یکه اعتماد کن يریبگ ادی دیبا خوام،یکه نم يمجبور کردن من به انجام کار يتو به جا.یکن فیتکل نییتع

 !من و شعورم

درموردش  ییزهایچ ادیازش خوشت نم یکه جنابعال یچون همون محافظ ادیاوال که من از شهاب خوشم نم-

 ..کردیآقا بود که چرخاتو پنچر م نیهم نکهیو هم ا ستیکرده که اصال جاب ن دایپ

 .اصال حدس نزده بودم نویا! باال رهیم ابروهام
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با من لج  يرسما دار یعنی ؟یکن تیکه منو ترب یاونجا بمون يخوایم یتو اآلن گفت! نایا ۀحاال جدا از هم-فرناد

 ؟یکنیم

 !شک نکن-

 ! شمیبودن تو متعجب م یعیرطبیغ نهمهیمن واقعا دارم از ا ایرو-

 .ادیخوشم م گرانیمن از متعجب و شگفت زده کردن د! وبهخ-

 شم،یتعجب ها دچارش م نیکه من دارم با ا یکن یرو هم دچار احساسات گرانید يتو بخوا نکهیمن از ا یول-

 !ادیخوشم نم

 متعجب نکنم؟ گرانوید یعنیپس -

 ؟یتونیم... یباش يعاد یکم گرانیکن با د یسع شهیاگر م! نیهم یعنی قایدق-

 نقشم ناموفق بودم؟ يفایمگه تا حاال تو ا! تونمیم-

 !ينبود-

**** 

 !بد شدم یلیمن خ يوا -يمهر

تو چرا انقدر حساس  دونمیمن نم... يباور کن خوب شد یآج! جان يمهر گهیبسه د:کنمیچپ نگاش م چپ

 .يلباسو انتخاب کرد نیحاال خوبه خودت ا! يشد

خب من اآلن تابلو شدم ! نیپوشیم نیسرسنگ يهردوتون لباسا میتو و مر دونستمیم دیآخه من از کجا با-يمهر

 ...گهید

 !يدیپرس یم زمیخب عز-

با ما نداره  یداره و طرف نسبت یکه جو رسم يا یتو مهمون دیهم خودت عقلت نرس يدیاصال اگه نپرس-میمر

 ؟يایب یشکل نیا دینبا

تو ذوق  يادیرنگش ز یلباس کوتاه و براق آب. ندازمیم ينگاه به مهر هی.کنهیاشاره م يدستش به لباس مهر با

اما در ! تو چشمِ يادیز میمر ةستادیا قهیو لباس  پورشیگ يها نیدر مقابل لباس بلند من با آست یعنی! زنهیم

 خوامیو من م! فرناده یهمون مهمون زامروز،  رو.ندازمینگاه به خودم م هی! خوب شده یلیخ ششیکل آرا

 یکه از من م ییها يچشمش بترسه بخاطر سبکسر خوامینم.. که دلزده نکنه فرنادمو یاما درخشش. بدرخشم

رنگه  یبلند مشک یماکس هیلباسم . بدم ادیبه خودم وقار و متانت رو  دیکنار فرناد باشم با خوامیمن اگر م! نهیب
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 هی.کرده لشیشک یلیح درست شده که خخوش طر پوریگ ياز  ناشیو آست التنشقسمت با... هم براقه یکه کم

 !خوبم... در کل.مات هم دارم شیآرا

و از  رمیکنار سالن م يو بدون جلب توجه به سمت راهرو دارمیآب پرتقال برم وانیل هیها  یدنیمز نوش يرو از

 .دارهیکمرمو نگه م ینرفتم که دست نییپله پا نیهنوز از آخر! رمیم نییپا رهیم نیریز میکه به سمت ن ییپله ها

 ؟یکجا خانوم-

 ن؟ییپا يمنو کشوند يباز شیکه با اونهمه پل یداشت کارمیآقا چ نمیبب-سمتش گردمیلبخند برم با

 !نمیبب گرانینگاه کنجکاو د رینفسمو بدون شکنجه ز خواستمیفقط م یچیه-

 !نیخب پس خوب بب:چرخونمیبه دو طرف م صورتمو

 ؟یکنیمنو مسخره م ياونوقت اآلن دار نمتیبب یبدجنس تمام ده روز گذشته رو نذاشت -خندهیم

 !ینش دنمینوبت من شد مزاحم د یکه وقت ینیفقط خواستم خوب بب! نه بابا مسخره کجا بود-

 .رهیگیاونقدر که گونه هام گر م... کنهیم ینیسنگ يادینگاهش ز! به نگاهم شهیم رهیفقط خ... دهینم یجواب

 !ببوسمت خوامیم ایرو-

 ...یول رمیگیمن جلوتونم-

دادن؟چه  حیبه توض يازیمثل فرناد کنارم هست چه ن یکس یاصال وقت! فهمه یم... پرسهینم یسوال! دمینم ادامه

 به حرف زدن؟ يازین

و بعد  کنهیچندلحظه مکث م! نهیشیابروم م ۀگوش قم،یشق يلبهاش رو. دمینشون نم یواکنش... ارهیجلو م سرشو

 .رهیعقب م

 !کردمیآرسان حسادت م يبوسه ها نیبه ا شهیهم-فرناد

که کفشم به پام وارد  يبخاطر فشار دنیبدون لنگ کنمیم یاز رقص با آراسن خودمو نجات دادم و سع تازه

 دایو م کنهیقطع م شناسمشینفر که اصال نم هیمن حرفشو با  يریرناد هم با کناره گ. ستمیسالن با ۀگوش کنهیم

اما من . شهینم دهیتو نگاه آرسان د یلیتما چیهرچند که ه.رقصنیرفته کنار آرسان و دارن با هم م يمهر. سمتم

 یالتیتما هیهم  میکه خواهرش مر دونمیم نمیالبته ا! آرسانو دوست داره دونمیم... کنمیدعا م يمهر يبرا

 نیهم هم سنشه و ا میآخه مر.ازدواج کنه يدوست دارم که داداشم با مهر شتریاما من ب! نسبت به آرسان داره

تابع  میعالوه بر اون مر. با من نداره میدارم، مر يکه من با مهر یتیمیصم اون نکهیو هم ا ستیخوب ن یلیخ
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روع ش یمیقد يو آرسان دوباره اون حرفا و زخم زبونا میبا باز شدن بحث ازدواج مر ترسمیخانوادشه و من م

 ...غطا بکنه نیجرأت ندراه از ا یکس! ياما در مورد مهر... شه

 ؟یکنینگاشون م ينجوریکه ا ياریدرم يخواهرشوهر باز ينکنه از اآلن دار نمیبب -فرناد

 !درخشهیمثل ستاره م یکه تو اون کت و شلوار مشک يبه فرناد... به فرناد شمیم رهیلبخند خ با

! با آرسان ازدواج کنه يکه مهر شهیچه خوب م کردمیکجا بود؟ اتفاقا داشتم فکر م يخواهرشوهر باز! نه بابا-

 ...مثل خواهرمه يآخه مهر

 ...دمیاسمو قبال هم شن نیمن ا ؟يمهـر:کنهیم زیر چشماشو

که اون روز باهات  ستیاز همون پسرا ن یکی نیا يوا:گهیو بعد با گشاد شدن چشماش م کنهیمکث م چندلحظه

 بودن؟

 ...یِکیاون  نمیا) کنمیاشاره م میبه مر!(چرا خودشه:دمخنیم

 ينگاه از رو نیا دونمیم نکهیباا.شهیم رهیخ ياما نگاهش چندلحظه رو مهر ندازهیم میبه مر يسرسر نگاه

 يمهر دنیبار از طرز لباس پوش نیاول يامشب برا. دهیبهم دست م يحس بد هیو تعجبه اما  يکنجکاو

لرزونم  يتو مردمکها یچ م،با نگاه کردن تو چشا دونمینم یسمت من ول گردهیباألخره فرناد برم. شمیم یعصبان

 .شهیتر م قیکه لبخندش عم نهیب یم

 یتو جمع بگم ول خواستمیالبته اولش م... بهت بگم يزیچ هی خوامیم ن؟ییپا يایچندلحظه ب شهیم ایرو-فرناد

 .بعد فکر کردم بهتره اول به تو بگم

لبخند  سمیمیروبه روش که وا. رمیم نییو با دقت از پله ها پا یبه آروم! کنار پله ها واریداده به د هیتک فرناد

 ...کشهیبا پشت دست آروم رو گونم م... پاشهیقشنگشو به صورتم م

 !یلیخ... ایرو يمتفاوت بود یلیاصال انگار امشب تونگاهم خ ؟يخوشگل شد یلیبهت گفتم امشب خ-فرناد

 !رمیگیازت اجازه نم گهید نباریا... یمتأسفم ول:دهیادامه م رلبشیز ياما اون به زمزمه ها. زنمیند ملبخ فقط

به لحظه  یکه حت يبوسه ا.بوسهیلبمو م ۀو لبهاش گوش ادیصورتش جلو م هیبپرسم منظورش چ نکهیاز ا قبل

ناراحت بشم؟ پس  دیبا... شمیشوکه م! مونهیمن م ياما سوزشش رو لبها... رهیو به سرعت عقب م کشهیهم نم

 ...شتریب یکم خواستیچرا عذاب وجدان ندارم؟ چرا دلم م ستم؟یچرا ناراحت ن

 ..يِنگاهش جد! تو چشام شهیم رهیو خ رهیگیدستامو م.کنهیافکارمو پاره م ۀفرناد رشت تیوضع دنید



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصبا زرساز   –دلقک  کی ياشک ها

wWw.98iA.Com ٢٢٤ 

... دادمیبه هردومون وقت م شتریب دیبا دیشا نکهیا ایحرفم  نیگفتن ا يکردم برا رید یلیخ دونمینم! ایرو-فرناد

 ...تونمینم گهید! اما

 !کنهیصورتم و باز م يجلو ارهیرو م يا جعبه

 ا؟یرو یکنیبا من ازدواج م-فرناد

و به  رمیگیدهنم م يدستمو جلو! نه اآلن یول... يزود نینه به ا یحرکت بودم ول نیمنتظر ا! شمیم مبهوت

 .شمیم رهیخ نیتک نگ ۀحلق

**** 

 )فلش بک( فرناد

 ا؟یرو یکنیبا من ازدواج م-

در نظر  شنهادیپ نیگفتن ا يبرا يشتریب فاتیتشر دیبا دیشا... مقدمه یساده و ب یلیخ! ساده گفتم یلیخ دونمیم

و  تونمیکه نم ادهیاونقدر ز شناسمشیکه هنوز هم نم ییایرو نیداشتن ا يبرا اقمیروزا، اشت نیا یول! گرفتمیم

من ! نبوده یخواستن من الک میو ن کسالی نیکه ا... ارهباور ند دونه،یاگرم م ای...دونهینم ایرو! صبر کنم خوامینم

 هیو حاال که اون هم ! دمیداشتنش و جلب توجهش جنگ يرو خواستم و برا ایلحظه به لحظه با تمام وجودم رو

! انگار دونستن حس اون باعث شده که من عنان از کف بدم! خوددار باشم تونمینم گهید... به من داره يعالقه ا

حرفمو با ! فیهم ناتوان شدم و هم ضع ب،یدختر عج نیدر مقابل ا... حاال.. يخوددار بودم و قو شهیکه هم یمن

 .دمیمکث ادامه م یکم

حلقه رو  نیو تا ا کنمیم يتگارتمام اون آدما تورو از خانوادت خواس يباال و جلو رمیم... آره یاگه اآلن بگ-

 ...تو فقط قبول کن! نیبر نجایاز ا ذارمیدستت نکنم نم

باهام  يخوایچرا م:گهیمرتعش م ییو با صدا دارهیدهنش برم يدست لرزونشو از جلو! ادیاز بهت درم باألخره

 ؟یازدواج کن

 .معلومه لشیدل نکهیخب ا! باهت ازدواج کنم خوامیچرا م یچ یعنی: کنمیتعجب نگاش م با

 یول.رو بفهمم تمونیمیصم ای یدوست لیدل دیمن شا... ستیمن معلوم ن يحداقل برا! فرناد ستیمعلوم ن! نه-

 چرا فرناد؟... خب اگه معلومه تو بهم بگو! ازدواج نه

که تا به حال به تمام  یبا حس... چون عشقم به تو! چون من عاشقتم:زنمیم یبندم و لبخند کمرنگ یم چشمامو

 !اطرافم داشتم فرق داره يترادخ
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لب با  ریز.ذارهیرو گونم م یمیمال ۀجلو و بوس ادیآروم م. رو گونم ذارهیباال و م ارهیدست راستشو م.زنهیم لبخند

 یازدواج کاف يبرا نیا... یول... يزیاز هرچ شتریب!که منم عاشقتم یدونیخودت م:کنهیهمون لبخند زمزمه م

 !ستین

 ؟یچ یعنی: زنهیکه چندلحظه خشکم م بهیحرف برام عج نیا انقدر

 !فرناد هیازدواجت منف شنهادیجواب من به پ نکهیا یعنی-

 !ذارهیتنها م یاز بهت و سردرگم ییایو منو با دن رهیم... رهیو م زنهیحرفم م نیا

  

 "ایرو"

 !ام سخت بودبر کردمیکه فکرشو م یاز اون شترینه گفتن ب نیا!نفس بکشم تونمیتازه م شمیسالن که م وارد

 تو بال؟ يکجا بود-يمهر

 چطور؟! نییپا سیرفته بودم سرو یچیه:حفظ کنم مویخونسرد کنمیم یسع

 !گشتیآرسان داشت دنبالش م... زده بشیپسر خوشگله هم غ نیاخه ا یچیه-يمهر

 پسر خوشگله؟: ندازمیناخودآگاه باال م ابروهامو

 ...یگوشه کنارا مخ زن نیا رهیفکر کنم م! زبانِیم نکهیهم... فرناد! گهیآره د:يمهر

با ! به سالن گردهیفرناد برم... زهرخنده هیشب شتریمن ب ةخند یول! خندهیبلند م يبه حرف خودش با صدا خودش

 بزرگ نبود؟ سکیر هیکار  نیکردم؟ ا یکار درست یعنی! دودلم! ترسمیم... درهم ییدمغ و اخما يچهره ا

**** 

 فلش بک آرسان

 کباری دمویکه شن يزیچ کنمیم یو سع زیرو م ذارمیساعته تو دستم مونده م میرو که حدود ن یگوش باألخره

 یتوجه یو ب ایفرناد به رو ۀاز عالق شیدو سال کم و ب نیتو ا! از تعجبم کم شه دیخودم مرور کنم تا شا يبرا

 یکه فرناد مهمون یهمون زمان درست شیکه دو ماه پ دونمیم یحت! خودم خبر داشتم يخواهر سربه هوا يها

که  دمیفاصله گرفته و من درکمال تعجب د ایدو ماهه از رو یکی شهیعاشق پ يآقا نیافتاد که ا یاتفاق هیداد،  

 گهیاگه هرکس د دیشا! زدیو بال بال م دیچرخیمثل مرغ سرکنده دور خودش م ایفرناد، رو يکردنا يدور نیبا ا

 ستیسخت ن یلیخ دم،ینفس کش ایو دوساله با هرنفس رو ستیکه ب یمن يابر یول...دیفهم یبود نم يا

زنگ زده به من تا  يتر از همه انه که فرناد بعد از دوماه فرار و دور بیاما حاال عج! هاش يقرار یب صیتشخ
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! نه ای هخبر دار هیرو دونمیهنزو نم ست؟ین بیعج نیا! گرفته يآخر هفته وقت خواستگار ياطالع بده از بابام برا

 شهیفرناد خان م نیروزا ا نیمطمئنم که هم بایچرا تقر دونمینم... نمیدوست دارم عکس العملشو بب یلیاما خ

ازدواجش برام مثل  شنهادیهرچند که هنوزم پ! ایرو يانتخابه برا نیهم مناسب تر شییو خدا! شوهرخواهر من

چون فرناد . بزرگ داره لیدل هیاونم ... متنفر بود انوادهخ لیآخه فرناد از ازدواج و تشک.مونهیم بیعج زیسورپرا هی

طبل  یکه تو سن چهارده سالگ يفرناد... دهیکش یزخمها چ نیفرناد از ا فهممیو من م! هم زخم خوردست

خودش هم به  شه،یاز روابط پدرش با معشوقش با خبر م یکه وقت يمادر! شهیمادرش تو خانواده زده م ییرسوا

نامرد و  کیاون شر یکه با همدست يمادر... شهیو دوست پدر فرناد هم بستر م کیبا شر رششوه انتیخ یتالف

اما قبل از جدا شدنش روابطش با اون مرد رو ... کنهیم ییو اقدام به جدا شهیپدر فرناد م یخائن باعث ورشکستگ

که نوزده  شهیفرناد م رخواهر بزرگت يزیآبرور نیا یقربان نیو اول... رهیخودش و خانوادش م يو آبرو شهیم

 فته،یپشت سر هم اتفاق م یعیشف ةکه تو خانواد یحوادث لیاما با وجود س. سالش بوده و تازه نامزد کرده بوده

بدون توجه به  کنه،یم دایکه از خانوادش پ يدیو فرناز بخاطر نفرت شد خورهیبه هم م يبه شکل بد ينامزد

 ياز اون خانواده برا گرهیقدرت م یو بعد تا کم کنهیسه سال صبر م دوفرناد اما .کنهیفرناد چهارده ساله فرار م

 نیهم ۀبه اسم خانواده، به واسط يزیو بعد از سالها نفرت از چ! فرناد عاشق شده نیو حاالا... شهیجدا م شهیهم

 !خانواده گرفته لیبه تشک میعشق تصم

... خانواده یتنها و ب! ادیامشب قراره فرناد ب... کنهیپاك م یو ه زنهیالك م ینشسته رو مبل و با استرس ه ایرو

البته بجز من ، ! شهیمشکل محسوب نم فهمنیمن که دردشو م ةخانواد يبرا یول ستیخوب ن یلیخ نیالبته ا

که فرناد  دوننیحد م نیمامان بابا در ا ماا. ستیفرناد ن یزندگ انیکامال در جر چکسی، ه دمیکه از محمد شن

اما . که باعث فرار تنها خواهرش شده تحمل کنه و اونا رو ترك کرده نشویوالد يها یونخوشگذر تونستهینم

 یوانمود کنه ب خوادیو م رهیمیداره از استرس م نکهیا... من جالبه يبرا ایرو ياز همه واکنش ها شتریاآلن ب

غرغر مامان و  یباألخره بعد از کل! زنهیالك م نهیشیو دلهره و اونوقت م یاز نگران لرزهیدستاش م نکهیا... تفاوته

مامان و نفس  ةمعجز ،یمیرح يکسر يایرو.لرزونهیبابا دل منو هم م يبرق چشما.شهیآماده م ایبابا، رو حتینص

هم  ایرو دمیراحت فهم یلیکه امروز من خ يخواستگار... ادیمن انقدر بزرگ شده که حاال براش خواستگار م

 !شده شینگاه مشک ریاس

تمام  نکهیبا ا! بابا نشسته يهم برازندشه روبه رو شییکه خدا یشگیپا انداخته، با همون ژست هم يرو پا فرناد

! هم دوسش داره ایخبر نداره که رو دیخب شا... یِست اما تو نگاهش پر از استرس و دودل شهیرفتاراش مثل هم
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باألخره .کنمیآماده م میرو دار شیکه پ یخوش يروزها ياآلن دارم خودمو برا نیو از هم دونمیم نویمن ا یول

با . کرده دایبا چشماش پ یخوب یکه هامون دهیرنگ پوش یکت دامن آب هی.نییپا ادیباال م ۀاز طبق نهیبا طمأن ایرو

از  یعنی! نفر باشم نیدوم ایرو يقراره برا کهیاز روز ترسمیم يو من لحظه ا نهیشیو کنارم م ادیآروم م ییقدمها

 من بعد از فرناد باشم؟ ارهامروز قر

 چیکوتاه و بدون ه یو هم بابا و هم فرناد با جمالت رهیفرناد م يزود به سمت خواستگار یلیصحبتها خ ریمس

هنر فرناد بود  شتریب نیبگم که ا دیبا نبارهیالبته در ا.به توافق برسن گهیباهمد توننیم يمشاجره و اختالف نظر

اآلنم که رفتن باال تا . رهیوصلت بگ نیا يبرا دشونوییراحت تونست نظر مامان و بابا رو جلب کنه و تأ یلیکه خ

 یمن اصال آمادگ نمیب یم کنم،یحاال که فکر م! یاز ترس و نگران رمیمیتو اتاق با هم حرف بزنن و من دارم م

 .رو ندارم ایدور شدن از رو

 

 "فرناد"

 ا؟یحرف رو نیا یچ یعنی-

 !دمیسوال پرس هیفرناد؟من فقط ازت  یچه حرف-ایرو

 !نه یاما تو گفت. و منم جوابتو دادم يدیسوالو ازم پرس نیهم هم یتو مهمون يسوال؟ تو اون سر هی-

 !يدیراحت پا پس کش یلیمن خ ۀکلم کیبا ! توهم که بد نشد يو برا-

حرف ازدواج و تعهد  ینکنه من بودم که بعد از اونهمه ادعا وقت نمیبب دم؟مـــن؟یمن پا پس کش:شمیم یعصبان

 ز؟یهمه چ ریشد لگد زدم ز

 !يسفر کار یرفت يو پاشد يمن شد الیخ یب لیدل یب یلیتو خ یول! داشتم لیمن اگه گفتم نه دل-

 .کنهیرو با پوزخند ادا م يکار سفر

من  یهمش گفت! يبهم نداد یجواب درست چیه هیچ تیجواب منف لیدل دمیازت پرس یمن رفتم چون هرچ-

 ...جواب سوال خودمو نگرفتم

 گفتم؟یدروغ م دیخب با-

رفتم دو ماه تموم با خودم ! منکه جوابتو دادم.جواب نگرفتم یچ یعنی! بگو بگنجه زیچ هی یآخه لعنت-

 يناراحت شد دیشا گفتم.مادرت افتادم يماجرا ادیآخر ! يداد یکه جواب منف لنگهیکار م يکلنجاررفتم که کجا
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تا  نجایامروز اومدم ا نیهم اسهو.کردم ياومدم تو خلوت ازت خواستگار ،یرسم يخواستگار هی يکه من به جا

 !ینداشته باش يبهونه ا گهید

 یبود ب نیمن اگه مشکلم ا! رفته من چقدر رکم ادتی نکهیبود فرناد؟ مثل ا تیمگه مشکل من نوع خواستگار-

باشم که دو ماه  یاالن شاک دیمن با... جواب منو بده یبحث الک يحاال هم به جا... هتب گفتمیم یستیرودربا

 .یکنیم رموضوع رو نکشون به گذشته که خودت ضر یپس الک! ینه جنابعال ينبود

 بدم من؟ ویجواب چ-

 ؟یباهام ازدواج کن يخوایباهات ازدواج کنم؟چرا م دیچرا با-

چون منِ :کنمیم کشیو به خودم نزد رمیگیهردوتا بازوشو تو دست م. شیخونسرد نهمهیاز ا رهیگیم حرصم

که  یبفهم یتا جنابعال زنمیدر و اون در م نیبه دوساله که دارم به ا کیچون نزد! لجبازم ياحمق عاشق تو

... گناه شه ةعشقم آلود خوامینم ونچ یباهام ازدواج کن خوامیمن م.ستیدرکار ن ياجبار چیه! ایرو نیبب! عاشقتم

 ؟يبهم دار یحس ؟یعاشقم ؟یتو چ

 ؟يشک دار:کنهیزمزمه م آروم

 !اآلن دارم یول... نداشتم-

گناه و عشق  یول... تر از باورت قیعم یلیخ! از حد تصورت شتریب یلیخ... من عاشقتم! شک نداشته باش فرناد-

و وجودتو پر از لذت  بخشهیگرما م همونقدر که! شهیآت... چون عشق شعلست! ستیازدواج ن يبرا یمناسب لیدل

همکه واسه  یاون کس! خاکسترت کنه تونهیم! بکشه شیرو به آت تیهست تونهیهمونقدرم سوزندست و م کنه،یم

 یعنی... دهیتنش داره بهش جهت م ازیکه ن کنهیخودش داره اقرار م یعنیترس از گناه اصرار بر ازدواج داره،  

 ...ستیازدواج ن يبرا یخوب لیدل نمیا! هم نفس شدن و هم آغوش شدنه ۀتشن

تو واقعا  یعنیحرف زدم؟  یو شهوت حرف زدم؟ من از هم آغوش ازیمن از ن....!! احمق! احمق: شمیم یعصبان

 احمق؟ ةباهات ازدواج کنم دختر خوامیم نیا يمن برا یکنیفکر م

به  کنمیفکر م یچون گاه زنمیحرفو م نیمن ا! زنمیمن م یول... يحرف نزد نیتو از ا! نه فرناد: آرومه هنوز

حالل و حروم و  یچون هربار که کنارم زنمیحرفوم نیمن ا... فاصله دارم ارمیبا از دست دادن اخت ییتار مو ةانداز

و  کشهیکه اآلن شعله م یتن نیچون هم... باشه جازدوا لیدل تونهیهم نم نیا یول! رهیم ادمیدرست و نادرست 

 !خسته کننده یزندگ هیو  میمونیو اونوقت ما م شهیم رابیس یبعد از مدت کنهیم یسرکش
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 دونهیدختر نم نیا یعنی! کنهیخودم م یاز خود ب... کنهیمستم م! مونهیحرفاش برام مثل شراب م...! حرفاش

نترس -همزمان با گفتن ست؟یوجودشه اصال به نفعش ن ۀکه تشن يبا مرد ازشیحرف زدن از ن طیشرا نیتوا

 !تا ابد شعله بکشه کنمیم يکار من

 .رمیگیحرف زدن رو ازش م ةو اجاز شمیم کینزد بهش

 

 "ایرو"

 !منتظرن نییپا نایفرناد مامان ا -عقب کشمیم سرمو

 !دونمیم:دهیوقفه جواب م بدون

! به وجودم زنهیو دلشوره چنگ م یاما به سرعت نگران شمیم الیخیب يچندلحظه ا! کنهیم ریدوباره لبهامو درگ و

خودمو عقب  یبه سخت... میگذشته وما هنوز تو اتاق يادیمدت زمان ز دونمیچقدر گذشته اما م دونمینم

 کنمیم یسع.زنمیجان نفس نفس میاز شدت ه! کنه دایتا خودشو پ بندهیفرناد هم چندلحظه چشماشو م.کشمیم

با  نباریچون من ا! نه ای کنهیمنو نگاه م نمدوینم.ادیباألخره فرناد به خودش م! شه قترینفسام آروم و عم تمیر

مطمئنا ... نهیآ يجلو رهیکه م نمیب یاما پاهاشو م.نگاش کنم تونمیو نم دمیخجالت کش امیوجود تمام پررو باز

 !منتظرم نییپا:گهیلب م ریو آروم ز شهیاز کنارم رد م یبعد قدماش به سبک! کنهیداره سر و وضعشو مرتب م

نگاهش .گردونهیو صورتمو به سمت باال برم رهیگیاز جاش تکون بخوره با دو انگشت چونمو م نکهیقبل از ا اما

 !کبود شده:کنهیو آروم زمزمه م کشهیلبم م يانگشت شصت رو ۀبا گوش.کنمیم

 !دست خودم نبود... شدیم ينطوریا دینبا! خوامیمعذرت م:تو چشمام شهیم رهیخ یناراحت با

که خودم هم  یاونم وقت.ستیبازخواست کردن ن يبرا یمناسب تیموقع اآلن! لبخند بزنم کنمیم یسع

 !مثل فرنادو خورد کنه يغرور مرد تونهیهم م کیاخم کوچ هی یلحظه حت نیتو ا.خواستمیم

 !درکار نبود ياجبار... ستیالزم ن یمعذرت خواه-

به  هیکاف... درونشه يبه رازها يا چهیهر آدم در يچشما... ها رهیگینگاه که آروم نم ینگ! رهیگیآروم م نگاهش

پشت سر فرناد !ازآرامش ییایدر ای شهیپر از تشو! تو وجودش چه خبره یتا بفهم یهرکس نگاه کن يمردمک ها

 رهیبه فرناد خ! و فرناد منتظر جوابمن انوادمخ.مثل اولش شده افمیق شیبه لطف لوازم آرا.رمیم نییاز پله ها پا

 !جواب درست نداد بهم هیآخر هم ... شمیم

 !هیجواب من منف:گمیم تیو با قاطع کنمیم سربلند
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 !نهیفقط غمگ یفرناد ول! کننیتعجب م همه

 چـرا؟:گهیم يکه با تعجب آشکار شهیآرسان بلند م يصدا

 .سوالو بپرسه نیانقدر تعجب کرده که نتونسته صبر کنه تا بعدا ا انگار

 !واب سوالمو نگرفتمچون هنوز ج:به فرناد شمیم رهیخ دوباره

***** 

 آرسان

بود و ما از بعدازظهر تا حاال با  لدایامشب شب ! حوصله نداره دونمیم... تو اتاقشه ایرو! تو سکوت فرو رفته خونه

 بیغ شهیمثل هم ایفرناد و رو دمید یسرشب وقت!فرناد یشگیتو همون باغ هم. میفرناد و دختر عموهامون بود

هم دوباره  ایو رو دهیکش شیبحث ازدواجو پ ارهدرکمال تعجب متوجه شدم فرناد دوباما ! شدن رفتم دنبالشون

به هرحال من ... کرده یواشکی يها يخواستگار ایالبته از حرفاشون که معلوم بود فرناد قبال هم از رو! گفت نه

که  دمیامشب فهم یموضوع فراموش شده ول نیا گهید يخواستگار انیبا گذشت چهارماه از جر کردمیفکر م

 !ستین یعلن گهیاصال هم فراموش نشده و فقط د

چه  يمهر نیا دونمیمن نم!به خودم بود يمهر ۀاحمقان ۀابراز عالق ختهیکه روح و روان منو بهم ر يزیچ اما

که منه  يرابطه ا هی! ساده یدوست هیاونم نه . میباهم باش میتونیخودش کرده که فکر کرده ما م شیپ يفکر

روزا به  نیکه ا يا يدارم برم با مهر زانمیرو عز يادیکه تعصب ز یاونم من. آخرش مجبور به ازدواج شمبدخت 

 ام؟یانقدر من احمق به نظر م یعنی! بند و بار شده ازدواج کنم یب يشکل زننده ا

***** 

 فرناد

 هیزیبدچ. با دوستش اومده بود.دمشید یقبل یمن تو مهمون! شهینظرت عوض م شینیفرناد به جان تو بب-

 یول. کنهیکه انگار ماهارو داخل آدم حساب نم کنهیرفتار م يجوری یعنی... دهیپا نم چکسیفقط جلَب به ه!فرناد

 !جون رضا راست کار خودته

 ییاز اون دسته دوستا! منه یمیقد يرضا از دوستا نیا.چرخونمیآدما م نیو نگاهمو ب دارمیبرم مویسکیو وانیل

 زمیریبهم م ينجوریکه ا ییرضا روگذاشته بودم کنار واسه وقتا نیمنم ا... شیذاریکار خاص کنار م هی يبرا که

مهم  ادیحاال اون لفظ خواستگار ز! ادیب رخواستگا ایقراره پس فردا واسه رو... خوادیم یمهمون هیو دلم 
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 دیاون آدم با نکهیو ا... مهمه یلیخ هیاون خواستگار ک نکهیا یول.ستیگاراژ ن ایقلب رو دمیفهم گهیچون د.ستین

 !از مهم، آزاردهندست شتریشهاب باشه ب

که ماه  گهیم ياونوقت رضا داره واسم از دختر نم،یهم غمگ تینها یدارم و ب یذهن يریدرگ نهمهیمن ا حاال

زدن مخ دختره  ۀبگه توخودت عرض ستین یکیخب به من چه؟ ! و همشون تو کَفشَن دنشید یتو مهمون شیپ

 هیروزا اصال شب نیندارن من ا رکه خب نایا! دوننیکه نم نایاصال ا! وسط؟واال یکشیمنو م يچرا پا يرو ندار

باشه و ذهنت فقط  گهید ينگاهت رو دخترا یچقدر سخته وقت دونهیرضا که نم... ستمین یعیسالم و طب يمردها

و  ییبایز یو نتون یش رهیدختر خ هیبه  یقدر برات آزاردهندست وقتچ دونهیاون که نم... دختر هی شیپ

چقدر دردناکه  دونهیاونکه نم! یرو داشته باش يهر مرد یعیو طب يزیهمون حس غر ینتون... ینیظرافتهاشو بب

 امیب خوادیحاال اونوقت از من م! بارها و بارها پست بزنه یدختر باشه و اون به راحت هیتمام حواست متوجه  یوقت

  ؟يآخه چجور! دختره رو بزنم نیمخ ا

 ...گهیشو د الیخیامشبو ب هیبابا  ؟ییایهنوز تو فکر رو! فرناد:سمتم ادیاون سمت سالن محمد م از

 دونهیاون م! ادیشهاب ب دادیاجازه م دینبا: انگار تن صدام آرومتر و بمتر شده.گذاشته ریرو صدام تأث یمست کمی

 ...خونشون ادیاون ب دهیاونوقت اجازه م شهاب و نیمن متنفرم از ا

 ...خودش خبر نداشته گفتیآرسان م! ریداداش انقدر سخت نگ-

 !بهم بزنه تونستیباخبر شد که م یخب وقت-

 ...دیخب شا-

 !اردشیگفته بود هرجور شده م مایبه س يمهر. ادیگفته بودم امشب م! خودشه.فرناد نیبب! ناهاشیا-رضا

 رهیوخ چرخمیبه سرعت کامل م ایرو دنیاما با د دهیکه رضا نشون م یبه جهت گردونمیسرمو برم یتفاوت یب با

 ؟يدیشد؟پسند یچ:زنهیم يشخندیرضا ن.بهش شمیم

 !فقط خفه شو رضا:بهش شمیم رهیخ بااخم

به  عیسر ییو بعد با قدمها شهیمن اول چشماش گرد م دنیکه با د چرخونهیسر م يهم داره کنار مهر ایرو

 عیبا حرکات سر ایکه رو گهیم يزیو چ کنهیاز پسرا راهشو سد م یکیبه من برسه  نکهیاما قبل از ا. ادیسمتم م

 نجایا: گمیبزنه با اخم م ینکه حرفیقبل از ا رسهیبهم که م.ادینه و دوباره به سمت من م گهیسر و دست م

 ؟یکنیم کاریچ

 ؟یکنیکه تو م يهمون کار:گهیم يو با لحن بامزه ا کنهیگرد م چشماشو
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 یکیبه سمت بار کوچ گردونمیرومو دوباره برم! ام یاز حدتصورش ازش عصبان شتریب یلیخ. زنمیپوزخند م بهش

 یاز چ قایفرناد اآلن دق:گهیصورتم و م يجلو ارهیسرشو م يبا کنجکاو ایسالن فرو رفته که رو یکیکه توتار

 .دمیاآلن رس نیمن تازه هم... که ینیب یم ؟تازهیینجایخودتم ا نجام؟خبیمن ا نکهیا ؟ازیهست یعصبان

که  يکه دختر بهیبراشون عج یلیخ نکهیمثل ا.شمیاما متوجه نگاه متعجب رضا و چندتا از پسرا م. دمینم جوابشو

 شمیلحظه تو دلم خوشحال م هی! زنهیاومده سراغ من و داره باهام حرف م میکرده بوده،  حاال مستق شونیعاص

 .بذاره مشیفراتر از گل پاشواجازه نداده  چکسیجمعا هم اومده به ه نیگه تو اا یحت نکهیاز ا

 فرناد؟-

 ؟یکنیم کاریچ نجایگفتم ا-

تنها نمونه باهاش  نکهیمنم مجبور شدم واسه ا... مدیکه ن ادیگفت قرار بوده دوستش ب... اومدم يبا مهر! بابا يا-

 !امیب

 ؟ياون گفت و توأم باور کرد:  نجایرو کشونده ا ایرو یقبل ۀبا برنام يخوبه اآلن رضا گفت مهر.زنمیم پوزخند

 .مونهیمثل خواهرم م يباور کنم؟مهر دیچرا نبا:شهیگرد م يبا حالت بامزه ا چشماش

 !خانوم ایسالم رو-محمد

 !دمتونیند دیببخش...سالم آقا محمد يوا! ییه-ایرو

 .دیراحت باش! اشکال نداره:دهیرو مخاطب قرار م ایبه من، روو با اشاره  شهیاز ما دور م یطونیبا لبخند ش محمد

 ؟یناراحت یاز چ! فرناد: کنارم نهیشیم ایرو

 ؟یغیجوجه ت نیبود ا یتو؟اصال ک ياومد یوقت گفتیم یاون پسره چ-

که افتخار رقص به ما  شیپ يسر گفتیم یچیه! يدوست مهر ما،یداداش س! سامانه:ندازهینگاه به پسره م هی

 .نفر من باشم نیکه اول نیاآلن قول بد نیحداقل امشب از هم.نینداد

 ؟یگفت یتو چ! یغلط کرد عوض: تو هم رهیم اخمام

 !برقصم؟ اونم دوباره اصرار کرد که من گفتم نه يسر نیکه ا دمیرقص یبا کس شیپ يمنم گفتم مگه من سر-

 !یگفت خودیخب تو ب-

 هـان؟:کنهیم تعجب

 ....کـ یخب وقت-
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فکر کنم .شهیاصال هم متوجه حضور من نم.برهیرو با خودش م ایو رو ادیم يبتونم حرفمو بزنم مهر نکهیاز ا قبل

که فکر کنم  گهیدختر د هیاون پسره سامان و  شیپ برهیرو م ایکه رو نمیب یم یوقت!از اول دهیاصال منو ند

تازه  نمیب یم مویقبل يو جا مگردیبرم یوقت.رمیو به سمتشون م شمیاز جام بلند م.شمیم یعصب ماستیهمون س

اونهمه آدم، تو اون  ونیچطور م ایرو دونمیفقط نم! بودم یکیآخه کال تو تار... دیمنو ند يفهمم چرا مهر یم

 د؟یمنو د کیکنج خلوت و تار

 رهیو از سالن م رهیگیاز جمع فاصله م لشیزنگ موبا يبا بلندشدن صدا يبهشون برسم مهر نکهیاز ا قبل

کامال معلومه که از هم صحبت شدن با سامان ! کنهیبا لبخند نگام م.سمیمیوا ایرو يروبه رو رمیم! رونیب

 ن؟یدیمافتخار :گمیم هیکه کامال مصنوع يجلوش و با لبخند رمیگیدستمو م... کالفست

! هیدنبال چ دونمیم... به چشمام شهیم رهیمکث خ یکه با کم ایتو دل رو ندازهیدلهره م میلبخند مصنوع انگار

 طنتیداره با ش يادینسبتا ز ۀاز پسرا که با ما فاصل یکیمن  ۀهمزمان با تموم شدن جمل... مهیناراحت لیدنبال دل

 ...رنبا رقص ندا يا ونهیکال م شونیا!زحمت نکش فرناد خان:گهیم

خب ... کردن من بود عیباشه کوبنده بود و تنها هدفش ضا ياخبار نکهیاز ا شتریلحنش ب! کنمیبهش نم یتوجه

 !گهید شهیم ادیهم ز یحسادت و چشم و هم چشم یگاه ایمهمون نیتو ا

 بهیانقدر عج یعنی!شدن بشم رهیکه به ما خ يکنجکاو يمتوجه تمام نگاهها شهیحرف اون باعث م نیهم اما

 هستن؟ ایواکنش رو دنیمنتظر د دمیشا ایا؟یدرخواست رقص من از رو

 با من؟ یرقصینم:گمیکه مات و مبهوت رفتار سرد من مونده م ایباال و به رو ندازمیابرومو م هی

 ایمهمون ةپسر مغرور.موضوع جالب شده! اُه اُه:شنومیم شناسمشیاز دخترا رو که اصال نم یکی يصدا همزمان

 ...طفلک شهیم عیاآلن ضا! رفته از خانوم کوه غرور درخواست رقص کنه

 يهو کردن و مسخره باز يکه صدا هیحرکت کاف نیهم. رهیگیو دستموم ادیش مبه خود ایحرف دختره رو نیباا

 يخوایتوواقعا م ایرو:پرسهیکه سامان با تعجب از پشت سرمون م میدور نشد یهنوز چندقدم! پسرا باال بره

 ؟یباهاش برقص

 آره چطور؟-سمتش گردهیبرم ایرو

 !یبرقص چکسیبا ه يخواینم یفکر کردم گفت -سامان

نباشه دوساله  یهرچ... همه کسه! ستین چکسیفرناد ه یول... آره خب:ندازهیبه من م یعینگاه سر ایرو

 ...عاشقشم
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پسرا  گهید یحت... شنیساکت م کردنیصحبت م زیر زیکه تو همون جمع چندنفره ر ییلحظه تمام کسا هی تو

 !ارنیدرنم يهم مسخره باز

 ؟یعاشقش:گهیبا بهت م سامان

 به تکرار داره؟  ازین:دمیحرف بزنه خودم جواب م ایرو نکهیاز ا قبل

آخرتون باشه که نقشه  ۀبهتره دفع! در ضمن:به سامان شمیم رهیدوباره خ.فتمیم يزیچ ادیبرگردم که  خوامیم

 !ایمهمون نینامزد من به ا دنیکش يبرا دیکشیم

که  یتیبه سمت جمع رمیم ایبا رو... انگار همه هنوز تو بهتن! ادیدرنم یاز کس ییصدا چیه گهیحرفم د نیا با

درواقع اصال .رمیگیرو شونم و من کمرشو م ذارهیسرشو م ایرو! تهیآهنگ ال. میشیآدما گم م نیو ب رقصنیدارن م

 .میخوریتو آغوش هم تکون م یبه آروم میفقط دار.میرقصینم

 ؟یناراحت یاز چ! فرناد-ایرو

 بازم جواب ندم؟ تونمیپرسه؟میباره که م نیچندم نیا

 اد؟یداره م یشهاب واسه چ-

 ؟یبخاطر اون ناراحت:تو چشام شهیم رهیباال و خ ارهیم سرشو

 ینتونست یتوأم؟ اونوقت تو حت ریچندوقته که درگ ؟يدیم يمنو باز ينباشم؟تو چندوقته که دار:زنمیم پوزخند

 !آدم نیاز ا زارمیمن چقدر ب یدونستیتوکه م ؟یکن تیمنو رعا يها تیاز حساس یکی

با من مشورت هم  یمامان حت! يواسه خواستگار ادیخب من خبر نداشتم که مامان بهش اجازه داده ب-ایرو

 ...نکرد

 ؟یچ يبعدش که خبر دار شد-

 فرناد؟ یهست یانقدر شاک یتو اصال از چ ومد؟یاز دستم برم يا گهیخب بجز کنسل کردن چه کار د-

 ؟يکنسل کرد:کنمیتعجب نگاش م با

 !آره:دهیجواب م الیخیب

 ؟يواقعا کنسل کرد-

 ...گهیخب آره د-

ناخودآگاه محکم ... گهیچشما به من دروغ نم نیا! گهیدروغ نم... شمیم رهیخ شیا لهیت يمردمک ها به

 !وونهیعاشقتم د:دمیتو بغلم و فشارش م رمشیگیم
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 نیهم که رفته ا یاز وقت.کار داره شیبا گوش گفتیم.گذاشتن لشویکه بچه ها وسا یرفته تو همون اتاق ایرو

 ...دختر نیا زنهیچقدر حرف م! خدا يوا... کال مخ منو خورده با حرفاش يمهر

بهش .کنهیم یداره با مخاطبش خداحافظ شمیوارد اتاق که م! ایسراغ رو رمیم يفرار کردن از دست مهر يبرا

 .کنهیاون چپ چپ نگام م یول زنمیلبخند م

 شده؟ یچ ه؟یچ-

 !نامزد کردم یکنن که من ک ممیج نیس انیمن نامزدتم که حاال بچه ها ب یتو جمع بگ يتو مجبور بود-ایرو

تو خودت مگه مجبور ... در ضمن! یبه دروغ گفتن نداشته باش ازیکه اآلن ن ینامزد کن یخواستیخب م-خندمیم

 یدوست دخترم گفتمیکه بعدش من مجبور شم اون حرفو بزنم؟ م یعاشقم یبلند بگ يتو جمع با صدا يبود

 خوب بود؟

 ...ادیمن از لفظ دوست دختر خوشم نم! نه: به چشام شهیم رهیخ

 !که ینگفتم زنم... ینامزدم ه؟گفتمیخب پس اآلن مشکل چ-

و به  رهیگیم قموی ۀلبجلوتر و دو  ادیم.انگار رفته تو هپروت... شد يجور هی هویچرا  دونمینم! جلو ادیقدم م هی

 دیتورو د ۀنینداره همه عضالت س ی؟لزومیبازگذاشت رهنتویپ يانقدر دکمه ها یواسه چ: کنهیم کیهم نزد

 !بزنن

 تو؟ یگیم یچ:شهیگرد م چشام

 ...نشن به بدنت رهیالمصبو ببند تا دخترا انقدر خ يدکمه ها نیا گمیم:بهم کنهیم اخم

 تو؟ یکنیحسادت م ياآلن دار یعنی! جانم يا: نهیشیرو لبام م یپهن لبخند

منم  يلبها يکم کم لبخند رو شهیم یطوالن رشینگاه خ یوقت! به لبهام دمیشا ای... به لبخندم مونهیم رهیخ

 ؟یبده اگه اآلن ازت بخوام منو ببوس یلیفرناد خ:گهیتو همون حالت م یکم جون يبا زمزمه ها. شهیمحو م

 !ستیبد ن چوقتیتو ه دنیبوس:لب مگم ریمثل خودش ز.ارمیکه نفس کم م نیانقدر سنگ. شهیم نیسنگ نفسام

 یرو دارم که گاه یسرخ بیروزا س نیبده که ا یلیخ... نامرتب شده جانیاونم از ه ينفسا! رو تخت نهیشیم

و  ستیمال من ن بیکه اون س کنمیفکر م یبرام وقت شهیزهر م نشیریآخرش طعم ش یول کنم،یمزه مزش م

لبا رو  نیطعم ا يروز هیهم  گهید یکینکنه  نکهیاز فکر ا شمیم وونهید.هرلحظه امکان داره از دستش بدم

 ییحرکاتش مثل حرکات آدما! جهیهنوز گ.لباساشو مرتب کنه شهیبلند م ایرو...لذت رو تجربه کنه نیبچشه و ا

 .تو هپروتن یو حساب دنیاز خواب پر یاز مست یکه صبح با سردرد ناش
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 ؟یکنیمنو مشخص نم فیچرا تکل ایرو: با آرامش باهاش حرف بزنم کنمیم یسع

 !شمیمتوجه نم فتو؟یتکل: سمتم گردهیبرم

 ؟یش یازت بخوام تا راض دیبا گهیبگم؟ چندبار د دیبا گهیچندبار د یلعنت-رهیگیم حرصم

بازم متوجه .زمیعز دیببخش:گهیم شیشگیو با همون لبخند هم کنهینگام م یاعصاب خورد کن يخونسرد با

 ؟یزنیحرف م یدرباره چ! نشدم

 ینم کنم؟چراینم دایراه حل رو پ رسمیمرحله م نیچرا هربار که به ا! کنترل کنم جانمویه کمیتا  بندمیم چشمامو

بدست آوردمش بهش  یکه به سخت يا يو با خونسرد کنمیبگم؟ چشمامو باز م یچ دیکنم؟ با کاریچ دیفهمم با

 !کن دواجبا من از... یرو لعنت يباز نیتموم کن ا! با من ازدواج کن: گمیم

 هیو فقط  کنهیهمونجور نگام م. رشینگاه خ نیاز ا رمیگیم شیآت يچجور دونستیکاش م! تو چشمام زنهیم زل

 چــرا؟: آشنا ۀهمون کلم... گهیکلمه م

تو  شمیم رهیو با جسارت مثل خودش خ شمیم کیقدم بهش نزد هی... چرا نیبه ا دمیبازم رس! کنمیم یقاط

مثل آتش فشان فوران ... سکرآور يبوسه ها نیا ای هیدنیاثر نوش دونمینم! زمیلبر يادیز گهیامشب د.چشماش

برام  زیچ چیتو ه یکنم بیم يچون هرکار! که مدتهاست بدون تو ناقصم یدونیچون خودتم خوب م:  کنمیم

 یخودخواه با بودن و نبودنت حت يِچون تو... کنم يد سالم دختربازمر هیمثل  تونمینم یحت! ستیلذت بخش ن

 گهیاحمقانست که من د یلیخ نیا... یختیمنم بهم ر عتیو طب ضهیغر یتو حت. يمنم رحم نکرد ضیبه غرا

... ستیو برات مهم ن یدونیم نارویچون تو همه ا! کنم دایپ یحس گهید يدخترا دنید ایبا تجسم و  تونمینم یحت

 هیچون با ! در موردتو وجود نداره یعیطب زیچ چیچون ه... ستین زادیآدم هیشب تیچیه یلعنت يِچون تو

 یعیطب ریچون تو کامال غ... يرو بهم زد ایدن يمنطق اعصاب خورد کن تمام قانون ها هیاحمقانه و  يخونسرد

 نیپسر احمق هستم که هم هیچون من ! دوست دارم یعیرطبیغ یـلیدختر سنت شکن رو خ نیو من ا یهست

 !بودنت رو دوست دارم یعیرطبیغ

که لبام  کیانقدر نزد. شمیم کیبهش نزد گهیقدم د هی. وقفه حرف زدم که به نفس نفس افتادم یتند و ب انقدر

چون اگه مال : گمیآرومتر م ییو تند کنار گوشش با صدا قیعم يو با همون نفس ها رهیگیکنار گوشش قرار م

 !کشمت یخدا قسم مبه  ینباش
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و اونقدر  دهیم کیتکون کوچ هیسرشو  یالیخ یاون با ب یول! لرزمیکه خودمم م زنمیحرفو م نیا يانقدر جد و

چرا تو : پرسهیم يبشه تو چشمام و بعد با همون خونسرد رهیتا بتونه بدون باال گرفتن سرش خ شهیازم دور م

 عاشقتم؟ یدوست دارم؟ چرا نگفت یهمه جمله هات گفت

دقت  زایو دار به چه چ ریگ نیتو ا نمیحاال ا... حواسم نبوده دینگفتم؟ خب شا! کنمیبا تعجب نگاش م کمی

 !دونمینم: کلمه ست کیجوابم . کنهیم

 !دونمیمن م یول: نهیشیرو لباش م یو لبخند کمرنگ خورهیم نیچشماش چ گوشه

 بیعج یو با نگاه نهیشیرو لباش م یپوزخند کمرنگ ده؟یچرا جوابمو نم. از چشماش بفهمم تونمینم زیچ چیه

 آقا پسر؟ یحلقه هم گرفته باش هی دیبا یکنیم يخواستگار یکیاز  یوقت ینگرفت ادیهنوز : گهیبهم م

 

 "ایرو"

عشق  هیبخاطر  سادهیمن وا يکه روبه رو يفرناد نیحاال مطمئنم ا... باألخره جوابمو گرفته! کنهینگام م فقط

 یفهیرو م ایدو دن نیو تو تفاوت ا! دوستم داره... ستیآدم عاشقم ن نیا! ستادهیزودگذر و هوس و شهوت کنارم نا

و  داریناپا زهیانگ جانیکه داغ و ه قدرعشق همون! یاگه تأهل، عشق و دوست داشتن رو تجربه کرده باش

و ... هام دوست داره اعتماد کنم یوونگیو با همه دکه من يفرناد نیبه ا تونمیحاال من م یول... اعتماده رقابلیغ

 ...و پر آرامش یطوالن یزندگ هیداشتن  يهاش برا یو مردونگ رتیکنم به غ هیتک تونمیم

 ؟یکنیمسخرم م يمگه من برات حلقه نگرفته بودم؟ دار-فرناد

 حلقت کو؟ دمیفقط پرس! نه-

که پالکش، همون  يریزنج! رونیب کشهیبلند رو م ریزنج هیلباسش  ۀقیدور گردنش و از تو  ندازهیم دستشو

 !نهیتک نگ ۀحلق

 ؟یکنیدستم نم: صورتش يجلو رمیگیبا لبخند دستمو م...چشمام يجلو رهیگیرو م حلقه

 !خوشحالم...... یمن ول! مبهوته اون

***** 

 )زمان حال( آرسان

بعد ... بعد از پشت سر گذاشتن اونهمه بحران! لهیبه دوساله تعط کیکه نزد یمطب... شمیساختمون مطبم م وارد

 دیمنم با گرده،یبرم يداره به حالت عاد زیحاال که کم کم همه چ... یاز تجربه کردن اونهمه شکست و تلخ
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و  تیبدون گم کردن مرز واقع تونهیم گهیکه د ایرو! رهاش کردم شیو دو ماه پ ستیکه ب يا یبرگردم به زندگ

پس حاال نوبت منه که !ادیبرب بشیو غر بیعج يد هم که خوب بلده از پس اون و کارهاکنه،  فرنا یزندگ الیخ

نگهبان (آقا رحمن شمیساختمون که م یوارد الب. شدم الشونیخیکه مدتهاست ب ییزهایبرگردم به تمام چ

 ...نیخوش اومد! دکتر يسالم آقا:شهیم بلندمن متعجب از جاش  دنیبا د) ساختمون

سالم :براش احترام قائلم لبخند بزنم یلیآدم که خ نیروزام، به ا نیا يها یتمام خستگبرعکس  کنمیم یسع

 چه خبر؟ ن؟یخوب! عمو رحمن

مطب رو راه  گهیکه د نیآورد فیشماهم تشر... انشاءا... یخبرهم خبر سالمت! شکر... دکتر يآقا میما که خوب-

 ن؟یبنداز

 .یبدم واسه منش یآگه دیامروز فردا هم با. اومدم دوباره مطبو باز کنم! آره عمو-

 ینفر رو که شناس باشه بعنوان منش هیمن براتون بسپرم که از آشناها و افراد ساختمون،  نیخوایدکتر م يآقا-

 !کنن یبهتون معرف

 .دیرو به من اعالم کن جهیط زودتر نتفق.شهیمنم کمتر م یزحمت و نگران... خوبه یلیبشه که خ ينجوریاگه ا-

 !چشم آقا حتما-

 دیعمو رحمن؟ ساکن جد هیچ هیقض: کنمیاشاره م کننیرو به آسانسور منتقل م یلیکه دارن وسا ییکارگرا به

 م؟یدار

مطب شما بود،   ریکه ز ياون واحد.عوض شده زایچ یلیخ نجایا نیمدت که شما نبود نیتوا... دکتر يبله آقا-

 !هم فروش رفته یشد و به تازگ هیتخل شیاون چندماه پ

 همونکه دفتر مجله بود؟-

 !بکشن نایا یتوش نقاش خوانیم. اونجا رو گرفتن یخانوم هیاآلنم ! همون... دکتر يبله آقا-

بچه  ینقاش ةربکشه انگار داره دربا ینقاش خوادیم گهیم يجور هی... از لحن حرف زدن عمو رحمن رهیگیم خندم

 .زنهیپنج ساله حرف م

... منم خوبه يمارایب هیروح يبرا) گمیم یبه شوخ! (کنه؟ خوبه ینقاش يرو گالر نجایا خوادیم یعنیپس -

 !خنک شه وزشونیف ننیبب ینقاش کمی نییپا فرستمشونیکرد م یفاز و نولشون اتصال دمیهروقت د

شما رو  يمارایاگه ب یخانوم حجت... دکتر يآقا دینکن نکارویوقت ا هی يوا: کنهیرحمن چشماشو گرد م عمو

 !کننیسکته م ننیبب
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 عمو رحمن؟ والنیمن ه يماریمگه ب:رهیگیشدت م خندم

 ...خب ینه آقا ول-

و  نیزتزیعز  ش،یچند روز پ نیتا هم. رهیگیفکر احمقانه م هیدل من با سماجت  یول دهیحرفشو ادامه نم رحمن

من مجبور بودم با وجود تمام  شیدو ماه پ نیتا هم... بود مارهایب نیاز هم یکیهم  میزندگ ییدارا ییتنها

 !نگاه کنم ماریب هیبه خواهر خودمم به چشم  دم،یکشیتواون وضع م دنشیکه از د ییدردها

 ن؟یاجازه بد شهیآقا م دیببخش-

من اصال متوجه  دیببخش! بله حتما:گمیبا عجله م گردمیکه از پشت سرم اومد برم ییکه به سمت صدا همونطور

 ...سـینشدم که سر راه ا

 .شهیتو دستشه چشام گرد م یکه تمام حواسش معطوف به چندتابول يدختر دنید با

 !ــــایمان-

 نکیع نیچشماش با ا.زده رونیب يوزش از کنار شالش با حالت بامزه ا يموها.ارهیبه سرعت باال م سرشو

رنگش  يقهوه ا يبا چشما يبامزه ا یهماهنگ نکشیالبته فرم قرمز ع.ادیبه نظر م زتریکه به چشم زده ر يگرد

 .کنهیاونم با تعجب نگام م. کرده دایپ

 ؟يفرار يآقا یکنیم کاریچ نجایتو ا! آرسان: ایمان

بده من : جلو برمیدستمو م. شمیتو دستش م يو تازه متوجه تعداد تابلوها رمیچشم غره به لفظش م هی

 ...ننیسنگ! ارمشونیم

 ...يدار لهیخودت وس! ینه مرس: کنهیاشاره م فمیک به

 ؟ياریب فمیک هی یتونیتو نم یبگ يخوایم یعنی -کنمیگرد م چشامو

 ...ننیچرا انقدر سنگ نایخدا ا ای! دستم دهیهارو م یو بوم نقاش رنهیم لبخند

 !من تعارف ندارم یدونیتو که م-ایمان

مبهوته عمو  ۀافیق يبرا یتا جواب کنمیاصال هم وقت نم.میریو کنا رهم به سمت آسانسور م گرهیازم م فویک

 !رمشیگیم دیپس کال ند.کنم دایرحمن پ

 !ییساختمون تو دیپس نقاش جد-

که نرفته؟بهت گفته بودم همه بهم  ادتی! ساختمونم نیا شیمن نقاش روانپر... یلقبمو کامل نگفت! نه-خندهیم

 !یخدا نرمال باش يمحض رضا قهیدو دق یتونیتو اصال نم گنیم
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 یبودن سع یعیو طب دیتقل يکه به جا فتهیم ییآدما نیاتفاقات کنار هم نیباتریاتفاقا ز: به لحن بامزش خندمیم

و هشت ساله دارم با  ستیکه ب یاز من نویا! بودن یعیرطبیغ یاگه شده با چاشن یحت... خودشون باشن کننیم

 !بپرس کنمیم یزندگ شونیکی

 و هشت سال؟ ستیب:نهکیتعجب تکرار م با

 !کنمیدارم ازش فرار م يکه فکر کرد یهمون... گمیخواهرمو م! آره-

 !يد رواقع درست هم فکرکرد... خب راستش:کشمیم یقیعم نفس

 ...یِماجرا عشق و عاشق کردمیواقعا؟ من اون زمان فکر م:کنهیتعجب م دوباره

اما نه از . نبودم چکسیمن توتمام عمرم اونجور که عاشق خواهرم بودم عاشق ه! يکردیخب درست فکر م-

 چرا؟ یدونیم! کردم شیخواهرمو ستا شهیمن هم... ومسخره پیچ ياون نوع عشقا

 ییبه موقعش کارا شهیهم! متفاوت و نکته دان بوده ییبایبه شکل ز شهیچون اون هم: شمیجوابش نم منتظر

 ...واکنش رو از خودش نشون داده نیهم بهتر شهیخودمون آچمز کرده و همکرده که همه رو به قول 

 !دوسال گذشته نیالبته بجز ا:دمیادامه م رلبیز

. نشدست دهیچ لیکه بازه و توش پر از کارتونا و وسا ایبه در واحد مان فتهیچشمم م میشیآسانسور که خارج م از

 ست؟یاآلن وقتش ن اینم؟یرو بنده هم بب تونیگالر نیا شهیم... خب خانوم نقاش:گمیبا خنده م

دوست ! رو بکشم شیکه نقاش اریروز هم خواهرتو ب هیبه نظرم ... هامو بکشم ینقاش نجایهم خوامیمن م! هیآتل-

از  گهینگفتم تو د چوقتیبه هرحال من که ه... چرا نشه! بله... بعدشم. موجود متفاوت آشنا شم نیدارم با ا

 .شمیخوشحال م ممن! نجایا يایب یتونیم يپس هروقت که بخوا ...يمن حذف شد یزندگ

 ...من واقعا بابت حرف اون روزم ایمان:کنمیواحدش توقف م يورود تو

 ادتیمن حذف شدم  ستین ادتیبود که اگه  نیمن صرفا جهت ا يادآوی! آرسان ستیمهم ن:کنهیقطع م حرفمو

 !یراهتو کج کن يدیمنو د یوقت يکه من حذفم و بخوا ادیب ادتیدوست ندارم دوباره فردا پس فردا ! ادیب

 دختر؟ هیچه حرف نیا:خندمیم

 !شینقاش روانپر هیتفکر : خندهیم اونم

 !هاتو درمان کنه یشیروانپر نیروانپزشک هست که ا هی گهید! ياومد ییخوب جا... نگران نباش-

 .باشم زایچ نجوریوا يماریفکر کنترل ببه  دیبا گهید! دکتر يکار من از درمان گذشته آقا: خندهیم بلندتر
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من اون حرفو  یوقت... شیتو ک... تو اون روز! ایمان: کنمیمزه مزه م یرو کم رهیم نییکه تو سرم باال و پا یسوال

حرف  یساده و ب یلیبه نظرم خ! کرد ریبود که ذهنمو درگ يزیتو لبخندت چ یول یبا لبخند رفت نکهیزدم،  باا

 !یو رفت یگذشت

 چرا برات سوال شده؟-

بود تو  يزیچ هی.کنم دایتو رفتار تو رو پ ياون تناقض ها لینتونستم دل يا يرفتار يالگو چیخب آخه طبق ه-

 !نبود یکیمنطقت  یچشمات که با لبخندت، آرامشت و حت

 !کنهیفرار م گهیحس د هیکنم که داره از  یرآدمیخب من رفتم چون دوست نداشتم خودمو درگ-

 هان؟-

که  نمیهم يبرا! نیفقط هم... ومدیبود حرفم؟ خب من ازت خوشم م بیعج یلیخ ؟يشد یشکل نیوا چرا ا-

 ...شدم التیخیب ومدیازت خوشم م

که داره با آرامش از حسش  يدیجد يایبه رو کنمیو تو دلم سالم م نهیشیرو لبم م يلبخند مرموذ کمکم

 يایمن دارم رو... رنگ ينگاه قهوه ا نیپشت ا... چهره متفاوت نیپشت ا... گهیبرام م بشیغر بیعج يوکارها

 !بود! چون عشقش زدیکه عشقشو پس م نمیب یرو م يو دو ساله ا ستیب

**** 

 )فلش بک( ایرو

انقدر غلغلکت بدم که از  ادیخودت خوشت م... فرناد گهینکن د! بابا يا:گمیعقب و با خنده م کشمیم خودمو

 ؟یخنده غش کن

 ...کارو بکن نیحتما ا يمنو غلغلک بد یتو اگه تونست:خندهیم دوباره

 ؟یمنو خفه کن دیبا یستین یخب حاال چون تو غلغلک-

حالت  رییتغ نیعادت کرده به ا گهید! کنهیبهم نگاه م! شمیو من دوباره محو خنده هاش م خندهیم... خندهیم

 .کنهیدستش نوازش گونه رو صورتم حرکت م! مقدمم یب يها

 غلغلک دادنت بگذرم؟ ریکه از خ یکنینگام م ينطوریاآلن دار ا -فرناد

 !خانوم يکـور خوند:دهیبزنم با قهقهه ادامه م یحرف نکهیاز ا قبل

 .کنهیخنده هام اتاقو پر م يو صدا شمیحلزون تو خودم جمع م هیمثل  ادیکه رو پهلوهام به حرکت درم دستاش

 ....خدا......رو.... تو... ناد...فر- گمیخنده هام م ونیم دهیبر دهیبر
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 .دهیم ادامه

 !س بکشم......م نفـ.....تونـ......ـینم..... گه....ـیوونه د......ـید... من.... د جانِ....فرنا-

 نگفتم؟! صد بار گفتم جون خودتو قسم نخور:گهیبااخم بهم م! ستهیا یاز حرکت م دستاش

 ....من فقط از جونم دفـ ؟يد کشتن منو دارکه قص یهست يتو چه نامزد زمیخب آخه عز-

 .شهیبلند م میگوش يحرفم تموم شه صدا نکهیاز ا قبل

 ؟یجانم آج-

 ...حالم بده! خودتو برسون.... ایرو-يمهر

 شده؟ یچ ؟يمهر ییکجا: ترسوندمیجونش م یب يصدا

 !بده... حالم! خونه تنهام-يمهر

 زم؟یشده عز یچرا؟ چ-

-... 

 !يالومهر! الو-

 ا؟یشده رو یچ-فرناد

 !زود! فرناد میفقط پاشو بر-

بد دارم  ةاز تمام خاطرات پنج سال گذشته، هفده سال خاطر شتریکه ب يهمون خونه ا.میینایعمو ا ۀدر خون پشت

 زیعز! یاوخ... بره باال واریاز د شهیآخر فرناد طفلک مجبور م! کنهیدرو باز نم یکس میزنیزنگ م یهرچ! ازش

رو  يگشتن مهر یکمیبا . تو خونه دوئمیبه سرعت م کنهیتا درو برام باز م...شهیم یاش خاکلباس ۀدلم هم

 .کنمیرنگ سرخش وحشت  دنیاز د. کنمیم دایشده پ هوشیتو اتاقش روتخت ب کهیدرحال

 ا؟یرو یکنیم کاریچ-فرناد

 ه؟یشکل نیچرا ا نیچرا قرمز شده؟ ا... چـ... فرناد-

 .ذارهیم يو گردن مهر یشونیدستشو رو پ.زنهیجلو و منو که از ترس پاهام قفل شده کنار م ادیبه سرعت م فرناد

تبش .درمانگاه مشیکه ببر اریمانتو شلوار ب هیحاال هم برو براش ! باشه یرنگ نیا دمیبا... زمیخب تب داره عز-

 !امکان داره تشنج کنه.باالست

 کجاست؟ زراشونیفر سهیک یدونیم:گهیو همزمان م شهیاز اتاق خارج م خودش

 ؟يخوایم یواسه چ:گمیم چمیپ یم يدور بدن مهر یدم دستو به سخت يمانتو نیکه اول همونجور
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 !بدنش باالتر نره که تشنج کنه يدما هویدرست کنم که تو راه  خیکمپرس  خوامیم-

! نه:گمیرو موهاش همزمان هم بلند م ندازمیو م دارمیبرم یشالشو از جالباس! خوبه.ندازمینگاه به شلوارش م هی

 !بگرد...دونمینم

 .تو اتاق ادیم خیپر از  يمشما هیبعد فرناد با  چندلحظه

 مش؟یببر يحاال چجور-

 !ارمشیمن م ریبگ نویتو ا: سمتم رهیگیرو م مشما

نمو و فقط نگاه نگرا رمیمنم مثل جوجه اردك پشت سرش م.رهیو به سمت در م کنهیرو بلند م يمهر فرناد

رو تو دستم گرفتم و به  يمهر يمن دستا یول زنهیاز تاق حرف م رونیفرناد دراه با دکتر ب...يبه مهر دوزمیم

! بوده یتبت فشار عصب نیعلت ا گهیدکتر م ؟يمهر دونمیمن چه م یچ یعنی:رمیهاش چشم غره م یالیخیب

 ؟يشد یشکل نیکه ا ختهیاعصابتو بهم ر یچ

 !دونمینم: ندازهیدوباره شونه باال م يمهر

 ...آخـ-

 !ایرو-

 کنه؟یم کاریچ نجایآرسان ا... سمت صدا گردمیبرم

 ؟یکنیم کاریچ نجایآرسان؟ تو ا-

 !افتاده یفکر کردم واسه تو اتفاق... دیمارستانیبه فرناد زنگ زدم که گفت ب. يزنگ زدم بهت جواب نداد-آرسان

 م؟یرو آورد يفرناد بهت نگفت مهر یعنی! وا-

 ...یعنی... خب... شده يزیمنم فکر کردم چ... یگفت اآلناست که تو هم غش کن یچرا ول-آرسان

 کنه؟یرو ازم پنهون م يزیچ يآرسان مستأصل شده و دار کنمیحس م چرا

همزمان با وارد . زنهیم يشده و رنگش دوباره به قرمز رهیبا غضب و خشم به آرسان خ.کنمینگاه م يمهر به

 !ایلحظه ب هیداداش : گمیآرسان م شدن فرناد به اتاق به

 !خب حاال بگو:کنمیبه آرسان نگاه م ینیبا بدب.میشیهم از اتاق خارج م با

 و؟یچ-

 !و انقدرهم نگرانت کرده نجایکه تو رو کشونده ا يزیاون چ-

 ه؟یمنظورت چ:کنهیگرد م چشاشو
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 شناسم؟یمن تو رو نم یبگ يخوایم یعنیمن بچه ام آرسان؟ -

 !ایرو ستین يزیباور کن چ-

سالها همرازت بوده دروغ  نیکه تمام ا یبه کس! به مــــن يدار! آرسان یگیبهم دروغ م يدار... شهیباورم نم-

 !یگیم

 .دارهیو نگهم م کشهیکه به سرعت بازومو م رمیگیقدم ازش فاصله م هیحرف  نیا با

 !در موردش حرف زد شهیال نماص یعنی... یکه بشه به راحت ستین يزیچ نیا... نیخب بب! ایرو سایوا-

 ؟يِنکنه بخاطر مهر) کنمیم زیچشمامو ر(؟یینجایو ترس ا یتو چرا با انهمه نگران ه؟یموضوع چ-

 !آره... خب:دهیسرشو تکون م کالفه

آرسان؟  يشد يتو باألخره عاشق مهر یعنی...یعنی! یخدا جون مرس يوا:نهیشیرو لبام م یکم لبخند پهن کم

 کلک؟ ينگرانش بود

اوالز  ومدمیبه نظرت من اگه عاشقش بودم نم یعنی؟یبافیبه هم م هیچرت و پرتا چ نیا:تو هم رهیم اخماش

 همه به تو بگم؟

 ه؟یپس موضوع چ...پس-

خب منظورم ... تونیقبل از جواب مثبت تو به فرناد و نامزد یعنی... شیخب چندماه پ! ایرو نیبب: کنهیدل م دل

! چرت وپرتا نیبه من گفت عاشقمه و از ا ياونشب مهر.... اونشب... باغ فرناد میکه همه رفته بود لداستیشب 

 ...من شه الیخیمن بهش گفتم که ب یول

 خبر ندارم؟ زایچ نیپس چرا من از ا ؟يزد نشیبه تو گفت عاشقته؟ بعد اونوقتتو دست رد به س يمهر ؟یچ-

 .بود که تموم شد يا يبچه باز هی نیا کردمیچون من فکر م-

 ؟يخاطر به عالقش دست رد زد نیآرسان؟ نکنه به هم یچ یعنی يبچه باز-

 مگه بچه ام؟-

 !نیشیم یزوج خوب ينظر منکه تو و مهر ؟بهیپس چ-

بندوبار  یدختر ب هیمونده برم با  نمیهم... کن اصال نظر نده یلطف هیپس تو  ا؟یواقعا رو: رهیچشم غره م بهم

 !ازدواج کنم

 یلیبند و باره؟ تازه خ یکجاش ب يآرسان؟ مهر یگیم یچ یفهمیبندوباره؟ تو اصال م یب يمهر: شمیم یعصبان

 !هیام دختر خوب
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 صشیتشخ یمرد به راحت هیکه  هیزیچ نیوگرنه ا... گذاشته ریرو قضاوتت تأث يتو به مهر ۀعالق! جان ایرو-

باهام داره و  یگ زد و گفت کار مهمبه من زن يکه امروز مهر نهیموضوع اآلن ا! حرفا نیاز ا میحاال بگذر. دهیم

لباس نامناسب اومد جلوم تازه  هیبا  يرو مه ستیخونشون ن چکسیه دمید یاما وقت! منم رفتم. برم خونشون

تالش  یبهش گفتم الک... شدم و یخب منم عصبان... منم! کنه احمق کیمنو تحر خواستیم... چه خبره دمیفهم

 !شمیهرزه نم.... دخترهـ هیعاشق ... چوقتیمن ه... من... نکنه

. گنجه یحرفا تو باورم نم نیاز ا چکدومیه... نشد!به جونخودم امتحان کردم... شهیگشادتر نم نیاز ا چشام

دستمو ... امکان نداره! که ازش متنفره به دخترعموش؟ نه يآرسان؟ آرسان و گفتن کلمه ا کیو تحر يمهر

 .آرسان یشونیرو پ ذارمیم

 !آرسان يدارفکر کنم توهم تب -

 ایحاال هم ب.زمیعز ارمیتو اصال به خودت فشار ن: نهیشیرو لباش م یبانمک ةبعد خند یول شهیچشاش گرد م اول

 ؟يباز نامزد منو کجا برد:شه بگه دایشوهرت پ نیا ۀکه فکر کنم اآلن دوباره سر و کل میبر

ازت تشکر کنم  يچطور دونمیاقعا نمو: شنومیو م يخندون مهر يکه صدا میدیرس يبه پشت در اتاق مهر تازه

 .ونتمیمن جونمو مد... ادیقرار بود سر من ب ییچه بال ياگه تو نبود دونمینم! فرناد جان

 !گهیوسط کشک د نیمنم ا یعنی:گمیدلم م تو

از دستم  اجانیرو زانیعز يکه برا يمن هرکار! یمیخانوم رح کنمیخواهش م: هیکامال جد یفرناد ول يصدا

 .کنمینم غیدر ادیبرب

***** 

 رهیگیاآلن لباس عروس م وونهید... نویفرناد بازکن ا: گمیبا خنده م! که رو چشمامه يرو پارچه ا کشمیدستموم

 !شمایناکار م رپامیز

ت به من باشه،  هیتک یوقت یکنیتو واقعا فکرم. سرم دستتو گرفتما ریبابا خ! گهید جمیوسط هو نیمنم ا یعنی-

 ؟يخوردنم دار نیامکان زم

خب آخه منکه ! بسته ببره تو خونه يبا چشما یکه عروس رو شب عروس يدید ویآخه ک ینه ول: مخندم دوباره

 ه؟یچ نکارایا گهید... دمیتو رو د ۀخون

 !یصبر داشته باش خانوم:کنهیکنا رگوشم زمزمه م آروم
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 ادهیا منو وسط کوچه پخب حاال چر:گکیم ییاما با پررو. شهیصداش درشت کنار گوشم مور مورم م دنیشن از

 نگ؟یتو پارک یچرا نرفت! داشت نگیبه اسم پارک يزیچ هیآپارتمانت  ادمهیتا اونجا که  ؟يکرد

 ...میاآلن وسط کوچه ا یدونیاز کجا م-

 .لرزونتمیکه داره م ياز باد سرد-

نامرد از . تاره دمیچشام بسته بوده د يادیچون مدت ز.کنهیرو چشم بندم و چشماو باز م ادیمیحرف دستش  یب

 !شمیتازه متوجه بهشت روبه روم م شهیدرست م دمید یوقت! همون اول حرکت چشمامو بست

که فقط تو مواقع .وسطش يهشتاد نود متر کیکوچ ۀخون هیباغ بزرگ بود با  هی.رو از قبل داشتم نجایا-فرناد

ندارم،  با چندتا  يراه فرار گهیشدم و دبا تمام وجود عاشقت  دمیکه فه یاما از وقت.کردمیازش استفاده م ییتنها

قبول  نکهیبعنوان تشکر از ا خوامیبزرگ رو م تعمار نیحاال ا. دادم رییرو تغ نجایمهندس صحبت کردم و کل ا

 .بدم هیبهت هد یکن میهمراه يکرد

بهشت  يایرو نیا! ایبهشت من وتوء رو نجایا:دهیرنگ رو نشون م دیدستش دور تا درو باغ و ساختمون سف با

 !يدیمنه که تو با اومدنت بهش تحقق بخش

**** 

 )زمان حال( ایرو

 ةعقب موند يمطمئنا رفته به کارا! ستیفرناد ن.کنمیو به سمت چپم نگاه م شمیم داریکش و قوس ا زخواب ب با

 هیو بعد  رهیگیازش گذشته اول دوش م یلیکه خ ییو صبق روال روزها شهیاز جام بلند م! بهتر. شرکت برسه

سراغ صبحانه و شروع  رمیو م پوشمیرنگ هم م یاسیلباس خوش دوخت  هی. کنمینقص م یکامل و ب شیآرا

 یلیخ دیازمون فاصله گرفته با یلیکه خ يا یبرگشت به خوشبخت يبرا... کار دارم یلیامروز خ! دیجد یزندگ

دردها  نیا کنمیو من خفه م زنهیصدا زجه م یکه هنوز ب یدل... بدم و با دست بکوبم تو دهن دلم رییرو تغ زایچ

 !دلقک نیو زجه ها رو پشت نقاب ا

برام عذاب آوره ! برام سخته گفتنش... از نگاهشون معلومه! خوشحالن یاز بازگشت من به زندگ میو مر معصومه

خودم  يها یاز تمام حسها و وابستگ دیبرگردونم، با یعشقمو به زندگ خوامیاما اگه م... فکر کردن بهش یحت

 .به معصومه کنمیرو م. بگذرم

 .دیمرتبش کن یو حساب دیکن یاتاق باال رو کامل خال خوامیم گردمیتا برم... کار دارم کمی رونیمعصومه من ب-

 کدوم اتاق خانوم؟:گهیم یجیگ با
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 کنمیمیهرکار  یول.شهیقلبم پنهان م يتو پستو... دمیسماجت به خرج م! گردهیدوباره برم... دمیقورت م بغضمو

 !رو کایاتاق را:لرزهیباز صدام م

**** 

 ...زمیعز یخسته نباش! الو سالم آقا-

 بنده فتاده؟ ادیشده خانوم خوشگل من  یچ نمیبب! خانوم کمیسالم عل-

 ...نبودم تا حاال که انـ ادتیمن  یعنی! ادب یب يا-

دوساله که من با ... نبودم ادشیدوساله که من ! گهیراست م! نهیشیم نمیو بغض تو س مونهیحرف تو دهنم م هوی

فرناد ! شمیاز زندگ یکه منم بخش... ادشمیکنم که  يادآوریخط تا به مردم  نیبهانه زنگ نزدم به ا یبهانه و ب

 ...دمویفهمه بغض ند یم! فهمهیم

 زم؟یعز یداشت کارمیچ! ایجانم رو-فرناد

 . بخرم زایچ يسر هی خوامیم... دیخر رمیبگم من دارم م خواستمیم یچیه: زنمیم یمصلحت لبخند

 ام؟یمنم باهات ب يخوایخب م-

 يکرده بود میبدبختمو هم که قا یاون گوش یراست! یباش انیفقط خواستم درجر... ستینه فدات شم الزم ن-

 .زنگ بزن بهم یکار داشت. برمیدارم با خودم م

بغض تو  نمیب یتا حاال من م یتا حاال مرد منم نقاب دار شده؟ ازک یازک... خدا يا! پردرد.... یول خندهیم

 ده؟یم لمیتحو ینگاهشو و لبخند تقلب

 !برو خوش بگذره... باشه نفس-

 !يبا.عاشقتم-

تو که ! دهیخبر نم گهیکه د دیخر هی ينگو آدم برا... و احمقانه ست يکارا بچه باز نینگو ا! دادمیخبر م دینبا نگو

وحشت  یوقت! ترسهیدو ساعتت هم م بتیغ هیکه از  خورهیمردت انقدر زخم م یداره وقت يردچه د یدونینم

بارترس رو  نیاول يبرا یداره وقت يچه درد یدونیتو که نم! ینیب یعشقت م يدوباره از دست دادن رو تو چشما

 !ست دهیقامت مردت خم یحس مرگ داره وقت یدونیتو که نم! ینیب یپرقدرتت م شهیتو نگاه مرد هم

که  يا یقیتمام لوازم موس. کنمیکارگرا برسونن به خونه نگاه م گهیدو ساعت د یکیکه قراره تا  یلیوسا به

رو از اون اتاق  کایخاطرات را تونهینم زیچ چیه دمیفکر کردم د یهرچ. میباهاشون کار کن میتونیفرناد م ایخودم 

 !من و فرناد بود يها ییتنها ينوا یکه زمان يا یقیپاك کنه بجز همون موس
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 هی! کار دارم یتا اومدن فرناد برام مونده و من کل یوقت کم! تو حموم پرمیبه سرعت م شمیخونه که م وارد

 دیجد ریست لباس ز. میهم تو اتاق خواب بد یراتییتغ هیبه معصومه بگم  دیبا... رونیب امیو م رمیگیدوش تند م

فرناد هم که فقط تو مواقع  ۀمورد عالق ةنندک کیاز عطر تحر! پوشمیرو م دمیکه تازه خر يو لباس کوتاه قرمز

قبال به معصومه گفتم بجز .شمیو از اتاق خارج م کنمیهم م یظیغل یشیآرا.کنمیم ياسپر کردمیخاص استفاده م

 .ادین یسمت ساختمون اصل چکسیه میخودش و مر

 ...!معصومه... معصومه-

 .....بله خانـ-

 !گم شدشه ۀوداع با تک نیقرارم دنبال آخر یکه اآلن دل ب نهیمهم ا. کنمیمبهوتش توجه نم ۀافیق به

 ن؟یرو کجا گذاشت کایرا لیوسا-

 !نگیکنار پارک يتو انبار-

 .رمیپشت ساختمون م نگیرو دوشم و با سر کردن شالم به سمت پارک ندازمیاشارپ بلند م هی

 مونهیم رهینگاهم خ. دمیتک تکشون رو با عشق خر يروز هیکه  یلیشدم به وسا رهیکز کردم و خ يانبار ۀگوش

 ...عاشقش بود کایکه را یرو عروسک موبلوند و چشم آب

***** 

 )فلش بک( ایرو

انقدر که به . شهیمن تو اون روغن داغ سرخ م ةداره دل و رود کنمیو من حس م کنهیسرخ م یداره ماه معصومه

هم ! حس کنم نییرو از طبقه پا یگند ماه يبو تونمیفاصله هم م نیاز ا یحت... رمیمیدارم م ادیمعدم فشار م

هم خوشحالم از داشتن  ییجورا هیاما ... اشتمند شویاآلن اصال آمادگ... االن وقتش نبود! هم ناراحت... خوشحالم

 !ترسمیم... نشون بده یچه واکنش خوادیاون م دونمیفقط نم.از وجود فرناد تو وجودم یبخش

روزا  نیا... کردم که سرشام حالم بد نشه مویاز سرشب تمام سع! کشمیتخت دراز م يو رو کنمیمرتب م موهامو

 !گناه داره طفلک.نامساعدم نگران کردم يو حالت ها میاز حد فرنادو بخاطر ضعف جسم شیب

بدنش باعث تکون  ینیحظه بعد سنگچندل.فهممکه وارد اتاق شده یعطرش م ياز بو یبسته ست ول چشمام

 .کشهیو کنارم دراز م شهیتخت م کیکوچ

 نفسم؟ يدیخواب-فرناد

 ...دارمیب! نه:دمیچشمامو با زکنم جواب م نکهیا بدون
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 باز امشب حالت بد بود؟-

 !سردرگمم یفقط کم... نه اتفاقا خوبم-

 !بالشم شهیو بازوش م شهیسرم رد م ریاز ز دستش

 چندوقته؟ نیتو چت شده ا ؟یچرا خانوم-

 !عوض شده امیفقط دن... ستین یزخاصیچ:کنمیبا زم چشمامو

 نفسم؟ یچ یعنی: به چشمام شهیم رهیرو پهلوم و خ ذارهیدستشو م یکی اون

 ...ازشیبه نگاه پرن شمیم رهیخ.رو گونش ذارمیو م ارمیراستمو باال م دست

 فرناد؟-

 !دلم زیجانم عز-

 نکهیا یول! هم نداشته باشم یاصال براش آمادگ دیشا... میکه ما انتظارشو ندار ادیم شیپ ییاتفاقا یگاه گمیم-

 يزیچ یما آمادگ شهینم یعنی... مونیناراحت یفاصله گرفتن و حت يباشه برا یلیدل تونهیم مینبود يزیما منتظر چ

 م؟یاومدنش خوشحال ش شیاز پ یول میرو نداشته باش

 تو؟ یگیم یمعلوم هست چ چیه: خندهیم

 .بگم و خودمو خالص کنم کبارهی دیبا. شهینم ینیبا مقدمه چ... رینخ! بندم یم چشمامو

 !فرناد-

 گذره؟یخوشگلت م ۀداره تو اون کل یچ یبگ يخوایباألخره م! جونم عروسک-

 !من باردارم-

 یب يحرفها يتومغز تو خورده که فقط دار یچ ینصفه شب دونمیمن نم: دهیتوجه به حرف من ادامه م بدون

 ...ربـ

 اآلن؟ یگفت یتو چ:پرسهیو بعد با تعجب م شهیساکت م چندلحظه

 !گفتم من حامله ام-

که  یشوخ ایرو:رهیگیبا دستاش صورتمو قاب م. شمیمنم بلند م! روتخت نهیشیم خیس...پرهیفنر از جاش م مثل

 باهام؟ یکنینم

 !نه اصال-

 که؟ ستیهات ن طنتیاز اون ش یکی نیا ایرو-
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 !طنتیش یبگ یداره به چ یبستگ خب-

ها به  یکنم؟بعض کاریخب من چ.کنمیو به تخت و خودم و خودش اشاره م ندازمیباال م ییحرف ابرو نیا با

  رمنه؟یتقص! طنتیش گنیزوج م هیشب  مهین يعاشقانهها

 .دهیجلو و محکم تو بغلش فشارم م کشهیبا دستاش منو م! نهیشیرو لباش م يکم کم لبخند! فهمهیم حرفمو

! شهیبزرگ شد که حاال داره مامان م يزود نیمن به هم يکوچولو ایرو یعنی... شهیباروم نم! خدا يوا-فرناد

 نفسم؟؟ یشیمامان کوچولو م يدار:کنهینگام م رهیعقب و خ کشهیمنوم

 !شمیعشق بزرگ م هی ةویکه دارم باغبون م دونمیم نویا یول! دونمینم نویا-

به تو هم  یحت! من و فرناد فقط مال خلوت خودمون دونفره يها یهم نفس... قبال که بهت گفتم! نباش منتظر

 !دیکه بارها به من بال پرواز بخش ییاز عاشقانه ها گمینم يحد محرم راز شد نیکه تا ا

***** 

 !برهیمامانشو م يوآخه ادم آبر... يشد ییالو بابا نیمامان قربونت بره که از هم! ـزمیعز يوا-

و  يلج کرد یتو الک! وروجک دختر باباست نیبهت که گفتم ا: یبه عکس سونوگراف شهیم رهیفرناد با خنده خ-

 ...يکرد دایواسش اسم پسرونه پ یرفت

حاال ... اآلن پدر منو درآورده نیاز هم طون؟یآخه دخترم انقدر ش! طونکیش نیپسره ا کردمیخب من فکر م-

 !ام یپنج ماهگخوبه هنوز تو 

 !فوتبال یرفتیم شیسه سال پ نینه؟ تا هم هیوروجک ک نیرفته مامان ا ادتی نکهیمثل ا-

 ...ياریمن ب ادیرو  هیقض نیا یه دیتو هم با! اَه آرسان-

 !من از توء ةخاطر نیتر بیواقعا عج دمتیبار که د نیآخه اول-

 يخوایم... و بچه دختره يبرد یحاال که شرط روجنابعال! به بحث خودمون میحاال برگرد... خب باشه لیخ-

 ؟يبذار یاسمشو چ

 !کایرا: شهیم رهیخ یبا لبخند به همون عکس سونوگراف فرناد

***** 

 )زمان حال( ایرو

دو چشم  ریو فقط تصو! به عروسکاش... کنمینگاه م دشیو سف یبه تخت آب! چکهیقطره قطره از چشام م اشک

 دمیاتاق کار فرناد د زیرو م یفراموش يتو روزها یکه وقت یهمون عکس... رقصهیچشمام م يجلو یمشک درشت
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و  دمیدیم خودمو ۀچطور امکان داشت که من عکس بچ!دونمیهنوز نم... رهیباعث شد قلبم درد بگ

که  ییاز مادرانه ها یدونیتو فقط م... خـــدا! من که مظلومانه پرپر شد ۀسه سال يکایعکس را... شناختمشینم

 شهیمگه م! کاش مرده بودم... بارها با خودم گفتم! تا مرگ... يتا نابود... درد يتا انتها... منو تا مرز جنون برد

فرناد رو  يو قربون صدقه ها کایرا يخنده ها يقدم بزنم و صدا نخونهیهرروز تو ا شهیشد؟ مگه م الیخیب

 ییتنها ریاس بانهیچه غر شیفرناد طفلک من،  دو سال پ! عمرش بود !جونش بود کایکه را يفرناد.... نشنوم

هام  یها و فراموش يخبر یکنارش باشم، خودم هم با ب نکهیا يکمرش شکست ومن به جا کایبا مرگ را... شد

 یو مردونه پا به پام اومد تا به زندگ دیغمها رو به دوش کش نیفرناد من چه مظلومانه بار تمام ا! ردمترکش ک

خودم  کیتار يایمن انقدر تو دن... برگردم یبه زندگ گرمیج ةبدون پار شهیمگه م شه؟یمگه م یول... برگردم

 ییکم بود تمام تهمتها... براومدعذاب وجدان  نیگناهم چطور از پس ا یآرسان ب دمینفهم یغرق شدم که حت

 گناه بود؟ یکه ب یاونم وقت نشست؟ شیشونیکه بهش زدن؟ کم بود که داغ ننگ مرگ خواهرزادش هم رو پ

 !ها انیاآلناست که آقا ب یول شمیکه مزاحم خلوتتون م دیببخش! خانوم جان-معصومه

 !یمرس...باشه معصومه:دمیم سرتکون

ببخش که ! مامان جان ببخش منو:گمیپرپرم مونده م يکایکه از را ییزهایو من رو به تمام چ رهیم معصومه

توان از دست دادن بابات روهم  گهید... من تو رو از دست دادم یمامان. حذف کنم مونیاز زندگ ادتویمجبورم 

من  یمامان! يکردیبچگونت صداش م نیریش ۀکه با لهج ییهمون بابا... رهیفرنادم داره از دستم م یمامان! ندارم

 !منو ببخش يها یاما تو مردگ... کنمینم یکه بعدتو زندگ

تو چشماش ... ناراحت شد! کوچولوم بود يکایمتعلق به را یزمان هیکه  یون اتاقهم... دیرو د انویاتاق پ فرناد

 نیکه الزمه ا دیاونم فهم. نگفت یچیه یول! کایخونه از خاطرات را ۀشدن گوشه گوش یاز خال شویتینارضا دمید

رو  کایرا کیتخت کوچ لیکه اوا یچرخهبه سمتیاراده م یهنوزم مردمکاش ب... اما هنوزم نگاهش کدره... کار

دوست . خوابوندمشیاتاق خودمون م ۀهنوز نوزاد بود و من گوش کایدرست همون روزا که را... میگذاشته بود

 يزیکردم که امشب چ يزیر برنامهیمن کل ! ستیاما اآلن وقتش ن... خلوت بدم با خاطراتش ةدارم بهش اجاز

 !یهم نفس... مرده دوسالهرو به رابطمون برگردونم که 

 يو روزها روزیبهتر از د یلیخ میامروز روح نکهیاقرار نکنم بها تونمینم! کنمیز خواب، چشمامو باز ما مست

 !که دور بدن برهنم حلقه شده شمیبچرخم که متوجه دست فرناد م خوامیم! گذشته ست

 عروسک؟ يشد داریب-فرناد
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 .کنمیخندشو حس ملب یپشتم بهشه ول نکهیباا. ذارهیروگونم م یکیکوچ ۀبا حرفش بوس همزمان

 ؟یشرکت نرفت-

 ست؟یمعلوم ن-

 ؟یچرا نرفت نهیمنظورم ا: خندمیم

 ...نجایا انیچون امروز قراره آرسان و محمد ب-

 چرا؟:سمتش گردمیبرم

 يماریراجع به ب ییزایچ هیالزمه که  یبحران رد بش نیتو کامل از ا نکهیواسه ا گفتیآراسن م! دونمیچه م-

 !یبدون يدیدیکه م یخودت و توهمات

 !آهان-

 **** 

 )فلش بک( ایرو

 یو خواستن بایدخترك من انقدر ز. ازش جدا شم تونمیلحظه هم نم هی یشده که حت نیریروزا انقدر ش نیا کایرا

 کمی کایکه را یاز وقت... خودم هوو آوردم يتوروخدا؟ برا ینیب یم! از من دوسش دارن شتریکه فرناد و آرسان ب

براش اتاق هم درست  نجایا! ما ۀآرسان هم کوچ کرده به خون داره،یو لرزون برم کیکوچ يراه افتاده و قدمها

 نیریو ش سادهیجلوم وا ینیچ نیدوباره با اون لباس چ ایانگار رو گهیم... دل بکنه کایاز را تونهیآخه نم.میکرد

... کایو را شهیفرناد که زندگ !عاشقشن تینها یخانواده داره که ب هیمن سه سالشه و  يکایحاال را. کنهیم یزبون

در ... کاستیرا میمنم که تمام هست! رهیشب خوابش نم نهیعروسک سه ساله رو نب نیروز ا هیآرسان که اگه 

بعد از  نکهیمثل ا. شده دایعمع فرنازشم پ دایتازه جد! ماست ۀهم یهست ن،یریش يعروسک کوچلو نیواقع ا

 شمیسه ماه پ! میکرد داشیحاال ما که تو قبرس پ... گهید يو از اونجا هم رفته کشورها هیفرارش رفته بوده ترک

فقط موهاشو ... چهره بیو همون ترک یمشک يهمون چشما... فرناده هیفرناز هم شب. دنشید میرفت ییسه تا

فرناز بود که  هیباونقدر ش کایآخه را.شد میحسود یعکس دونفره گرفتن که من کل هی کایاونجا با را! رنگ کرده

 ...کارش زیاون عکسو قاب کرده و گذاشته رو م نادحاال هم فر! انگار فرناز مامانشه نه من

 !موردش با فرناده یب تیمیبا من، و صم يمهر ۀسرد و خصمان يو اونم رفتارا بهیهم عج گهید زیچ هیروزا  نیا

**** 

 !خرمینم یواست خوراک گهید ییدا یتا به من نگ... یمیبه بعد تحر نیاصال از ا! جون ییدا نیبب-آرسان
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 !نکنا دیمنو تهد ۀبچ! آرسان يهو-

جز  رهیگیم ادیرو به سرعت  يزیچرا هرچ نیا فهممیمن نم! ییبهم بگه دا خوادیآخه دلم م:کنهینگام م مظلومانه

 ...ییدا

 !کلمه نیچون براش سخته ا-

 !خوبم... خب.کنمیلباسامو مرتب م نهیآ يبار جلو نیچندم يبرا

 راحت باشه؟ المیآرسان پس خ-

... و خواهرزاده ییدا! پارك میرفت ییدوتا دیاصال شا! لوست هستم ین ین نیمواظب ا... یگیچندبار م! آره بابا-

 هان؟ چطوره؟

 يجز چشما يزیکه جواب اونم چ دیپرس کایسوالو با چشمک از را نیآرسان ا! سوال من نبودم نیا مخاطب

آخ :ذارمیخوشرنگش م يبزرگ رو لپها ۀبه بوس. تو بغلم رمشیگیجلو و محکم م رمیم...ش نبوددرشت ومتعجب

 !زمیدرشت شدت برم عز ياون چشما يفدا! قربونت بره مامان

داداش حواست به :کنمیموقع خروج از خونه تکرار م. زنهیمن و دخترم لبخند م يفقط به عاشقانه ها آرسان

 ...دست باباش شیبسپر یتونیم گهید... ادیر مفرناد هم ظه! عروسکم باشه ها

 ...حواسم به تحفه ت هست... نترس بابا-

دارم و  شگاهیکه وقت آرا فیاد؟حیدلت م! نگو دخترمو: رمیعروسک سه سالم م ۀو با نگاه قربون صدق گردمیبرم

 .ذاشتمیوگرنه تنهاش نم.ستیخوب ن کایواسه را ییایمیش يرنگ ها ياونهمه بو

 !ددر رهیتو بغل من و م ندازهیباره بچشو م نیانگار اول! این لمیبرو واسه من ف-

همش بهونه .مونهینم هیبق شیآخه پ!آرسان شیپ ذرامیرو م کایهربار کار دارم را... گهیراست م.رهیگیم خندم

رو با  کایبور شد رابار مج هی یحت! طفلک آرسان.کنهیبا آرسانه پدر و مادر رو به کل فراموش م یاما وقت.رهیگیم

 !دمیبراشون دست تکون م...خودش ببره مطبش

با ... رمیو من م کنهیم يبا يکوچولو وتپلش باهام با يدخترم با اون دستها! رمیو من م خندهیم... خندهیم کایرا

 يایرو"که فرناد اسمشو گذاشت  یعمارت! عمارت قشنگ من... شمیکه رو لبام نشسته وارد عمارت م یپهن ةخند

لبخندمو  نیو هم دمید نگیآرسان رو هم تو پارک ینیالمبورگ کردمیپارك م نویداشتم ماش یوقت!  "بهشت

 يبسته ها! که چقدر دلم براش تنگ شده يوا... منم اآلن خونست يکایرا یعنیکرد، خونه بودنآرسان  ضتریعر

وارد  عیجاسوسا سر نیثل اتا معصومه جابه جاشون کنه و خودم م ذارمیم يهمون در ورود يرو جلو دیخر
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 شگریموهامو مثل همون آرا ندتمیفرناد بب نکهیقبل از ا خوامیآخه م. شمیم نییطبقه پا يها یبهداشت سیسرو

فرناد عاشق  نکهیبا ا... زنمیم یو لبخند بدجنس کنمیبه خودم نگاه م نهیتو آ... مرتب کنم و حالت بدم یصبح

 اگه ينامرد شییخدا... کردم یو موهامو فندق شگاهیرفتم آرا یواشکیمن امروز  یبود ول میمخمل یِمشک يموها

با من کل  دیبا يمجسمه غرور سر هرکار نیآخه ا... ارهیدرن يبداخالق باز دورامیفقط ام! ادیبخواد بگه بهم نم

ه آخ... رفتم رنگ کردم نیهم ياصال موهامم برا... ارمیکم نم یچیتو ه! منم که آخر بچه پررو... کل کنه

 دیجد يموها نیتو و ا نیخب آقا فرناد ا... کنهیکرد که اگه به موهام دست بزنم کلمو م دمیتهد شیچندشب پ

 ؟یکنیم يچجور نمیکلمو بکّن بب ایحاال ب... من

و رو دستم  ارمیمانتوم رو هم در م رمیو همونطور که از پله ها باال م شمیخارج م سیهمون نگاه براق از سرو با

  رم،یو به سمت اتاق خودمون م دمیموهامو پوش م ریبا دست ز... تنمه یتاپ بژ پشت گردن هی رشیز. رمیگیم

 یاول ب میطبق عادت فوضول. به سمت اتاق کار فرناد برم شهیباعث م ادیکه م یجروبحث يوسط راه صدا یول

 يگاه خشم شبا یگاه و ب نیمن عادت شده ا يبرا... چه خبره نمیتا بب کنمیدر نگاه م ياز ال کمیسروصدا 

چنان ... رهیرو بگ یخشمش کس شیرو که آت ياون روز ارهیخدا ن یخوبه ها، ول یلیفرناد خ... یدونیم! فرناد

که من با شهاب رفته بودم  يمثل اون سر...ندازهینسلشو به غلط کردن م تواسه طرف که تا هف کنهیم یقاط

تو اتاقو نگاه  یواشکی! رسما به شکرخوردن افتاده بودم... دارهن يبهم کار گهیزنگ زد و گفت د یوقت! رستوران

 آرسانو گرفته؟ قهیفرناد چرا ... خورهیکه روبه رومه ابروهام توهم گره م يزیچ دنیکه با د کنمیم

 یچ یفهمیتو اصال م دم؟یکه ند یچ یعنی ؟يبود يآخه تو کدوم گور... حرف نیا یچ یعنید المصب -فرناد

 ؟یگیم

 ...که بغض داره فهممیم! داغونه یلیخ افشیق... کنهیاز خودش دفاع نم آرسان

 ! شد یچ دمیبخدا اصال نفهم... داداش باور کن من -آرسان

 .سهیقلبم درجا از تپش وا شهیوحشتناك فرناد باعث م ادیفر يصدا

دست تو امانت نبود؟ پس مگه ... کجاست؟ مگه با تو نبود کایآرسان را... حرف ــنیا یچ یعنی! ید لعنت -فرناد

 به من؟ یگیم یچ ياومد کا؟یکو را

خدا ... خونه؟ مگه با آرسان نبود مدهین کایمگه را کا؟یرا. فرنادم يحرفا خیمن فقط م یافتاده ول هیبه گر آرسان

فرناد بلد ! کجاست کایبپرسم را دیبا... بپرسم ازشون دیبا... برم جلو دیتکون بخورم؟ من با تونمیمن چرا نم

 يکایخونه نباشه؟ را کایرا شهیمگه م! گهیمن م هآرسان ب... بپرسم دیمن با... درست از آرسان بپرسه ستین
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همه ... لرزهیزانوهام م کنمیحس م... گرفته شیحتما آرسان دوباره شوخ! وقت نهارشه گهیمن اآلن د يکوچولو

 !نیرو زم زنمیپشت در زانو م... بدنم ناتوان شده

من همون موقع به مهران خبر  نیبب... شد یچ دمیعمل کرد که اصال نفهم عیفرناد به قرآن انقدر سر -آرسان

 ...کنهیم دایرو پ کایباور کن شب نشده را! کنهیم يریگیپ عیگفت سر... دادم

 يکایپس را ستیاگه خونه ن! رمیمیمن دارم م یول... حرف بزنه تونهیاون نم! حرف بزنه تونستیاز بغض نم گهید

 من کجاست؟

لحظه نباشه  هی کایرا... صبر کنم تونمیتا شب م يکنم؟ تو فکر کرد یمن تا شب چه غلط یتا شـب؟ لعنت -فرناد

 يتا شب صبر کنم؟ اصال من چجور یگیاونوقت تو م... همه وجود منه... منه یزندگ ۀهم کایرا... رمیمیمن م

 ...بگـ ایبه رو دیبا

از  یمیکه فقط ن یمن... نگاه شوکه ش رو من ثابت مونده... کنمیسرمو بلند م یسختبا  شهیکه قطع م حرفش

من اآلن  ؟یاگه نباشه؟ پس من چ رهیم یوجودشه؟ م شه؟یگفت؟ گفت زندگ یفرناد چ. بدنم از پشت در معلومه

فلج  کنمیبگم؟ چرا حس م يزیچ تونمیاصال مگه م! مهیهست ۀهم کایبگم که را دیبا یبگم؟ من چ دیبا یچـــ

 نه؟!کننیم یدارن شوخ نایا... رمیمیدارم م کنمیشدم؟ چرا حس م

 !ـایرو: امیفرناد به خودم م ةدیترس يصدا با

. کنمیپرواز م کایو به سمت اتاق را شمیبه سرعت از جام بلند م... امیکه به خودم ب هیکلمه کاف هی نیهم انگار

 يدستا.رهیفروم یحس تو آغوش یو بدنم ب شهیم دهیپشت کشهنوز در اتاق رو کامل باز نکردم که بازوهام از 

 ...کجاست؟ دختر من کجاست منچه خبره؟بچه  نجایا! ولم کن فرناد:زنمیم غیج! شناسمیفرنادو م

! ستین... شمیو وارد اتاق م رمیاونقدر که از دستش در م.کنمیتقال م شتریمن ب یول دارهیمحکم نگهم م فرناد

آرسان فقط اشک  یدرآروم کردن من داره ول یفرناد سع.شنیفرناد و آرسان وارد اتاق م... ستیمن ن يکایرا

! رهیدو زانو به سمتش م کنم،ینگاه م کامیار ینشستم و مات و مبهوت به اتاق خال نیهمونطورکه رو زم... زهیریم

 .قرمز شده هیبه چشماش که ازگر شمیم رهیو خ کنمیپاهاش توقف م يجلو

برو . ها رو ندارم یشوخ نیمن طاقت ا نیبب... با من نکاروینکن ا! کنمیداداش التماست م... وخداداداش تور-

و قطرات اشک رو  بندهیآراسن چشماشو م... آرسان جان من... گشنشه! بچم اآلن وقت نهارشه.. اریب کامویرا

 ؟یلعنت یکنیم هیگر يدار یواســـه چ: شمیم یعصب. رنیگیگونش سرعت م

 ...خشکه گونم نیبب.کنمینم هیمن گر نیبب! نیبب:رو گونم کشمیدست م
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 ...آرسان اریب کامویبرو را! بسه يباز گهید:شمیجام بلند م از

 .شهیغرق م یاهیحرفام تموم شه چشمام تو س نکهیقبل از ا اما

 !تو اتاق خواب خودمونم. کنمیباز م نموینگیس يپلکا

 ...کنـیم کاریچ نجایمن ا-

از اتاق  میتوجه به وضع ظاهر یب.چشام يجلو ادیو خبر گم شدنش م کایرا ةشدن حرفم چهراز تموم  قبل

 .که اآلن سرگرد شده یمهران! عالوه بر آرسان و فرناد، محمد و مهران هم هستن نییپا ۀتو طبق! رونیب دوئمیم

 .توجه به همه مدوئم سمت فرناد یب

 کجاست؟ بچم کو؟ کایفرناد را-

 ارسان؟ يبچمو آورد: سما آرسان گردمیبرم

 !کلمه حرف هیاز  غیدر یول... کننیبا غم نگام م هردو

 ؟خبيکرد کارشیچ... آرسان؟ من به تو سپردمش يسر دخترم آورد ییچه بال! ایبچـــم کجاست لعنت-

 ...آرسان يکرد کارشیچ... يحوصلشو ندار یگفتیخب م! ينگهش دار يخواینم یگفتیم

خانوم  ایرو:کنهیهران منو آروم م يبزنه صدا یحرف نکهیاما قبل از ا شهیآرسان اشک جمع م يتو چشما دوباره

 .دمیم حیمن براتون توض دینیچند لحظه بش شهیاگه م

 .شمیم رهیمهران خ ياز دخترم به چشما يخبر نیو منتظر کوچکتر نمیشیو آروم کنار فرناد م ریز سربه

در ضمن دختر شما گم ... نکرده که يآرسان کار یعنی! اوردهیسر دختر شما ن ییبال یکس نکهیخانوم اول ا ایرو-

 !دنیدزد... رو کایدرواقع را...هم نشده

 ؟یچ-

 ن؟یدیمن م لیتحو هیچرت و پرتا چ نیا ه؟یسیپل لمیمگه ف: رهیگیشدت م میعصب يخنده ها... رهیگیم خندم

 شونیخب ا! نهیب یرو م يشما مهر يپارك، همونجا دخترعمو برهیرو م ایکه آرسان رو یموقع دینیبب - مهران

 کننیو صحبت م ننیشیکنارآرسان م ییهم برحسب آشنا

تعجب کردم اما نه اونقد رکه  دمیرو اونجا د يمهر یوقت ایرو! بذار خودم بگم مهران: کنهیحرفشو قطع م آرسان

بعدم .حرف زد کمیاونم نشست و  خواد؟یم یشما چ ۀآخه فقط فکر کردم اون تو پارك محل.مشکوك بشم بهش

تازه  کایگفتم را! من گفتم نه یول. رمیبگ یدوتا بستن یکیو ا زمنم خواست  يباز نیرو برد تو زم کایرا

سمت سرسره ها  میرفتیم میداشت یاما وقت.اونم کوتاه اومد... بخوره یبستن دیخوب شده و نبا شیسرماخوردگ
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بود  یهرک یبکنه ول نکارویجرأت کرد تو مألعام ا يبود و چجور یک دونمیمن نم! زد تو گردنم يزیچ هیبا  یکی

من استفاده کرد  یاز ناتوان ياما مهر دم،یچیمن فقط چندلحظه از درد به خودم پ! پارك سوءاستفاده کرد یازخلوت

 يمهر دمیبه خودم اومدم و د یا وقتام... باشه دهیرو دزد کایرا يمهر شدیاولش باورم نم.و بچه رو با خودش برد

 !و نه برگشته خونه به مهران خبر دادم دهیجواب م شوینه گوش

 ...ستیازش ن يخبر یول.میخانوم گشت يمهر نیتا حاال همه جا دنبال ا شبیما از د- مهران

 من گمشده؟ ۀروزه بچ کی یعنی شب؟یازد: کنمیزمزمه م رلبیز

رو که  ییما هرجا.دارم اجیمن به کمکتون احت... دیرو اعصابتون مسلط باش کمیخانوم خواهشا  ایرو- مهران

که  ییجا... شه یکه اون بتونه مخف نیشناسیرو نم ییشما جا. میکن دایرو پ يمهر مینتونست یول میگشت میتونست

 ...ازش خبر نداشته باشه یکس

 ...دونمینم! نه-

 

 "فرناد"

 شتریب یهرچ یول میکائیدوروزه دنبال را. من خودمم به زور سرپام!خب حقم داره... ندراه یاصال حال خوب ایرو

پنهان  يکهممکنه مهر ییبه جا میکنیفکر م میدور و هم و دار میاآلنم همه نشست.میکنیم دایکمتر پ میگردیم

 !اهمه ج... میکه ما همه جا رو گشت نجاستیمشکل ا یول... شده باشه

 ...باشه مایس شیپ دیشا! مایس -ایرو

 ...ماستیس میکه ما سراغش نرفت یتنها کس! گهیم راست

 ن؟یخانوم؟ آدرسشو دار مایس نیا هیک:گهیم جانیبا ه مهران

 ...ندارم یمن ازش آدرس یبود ول يدوست مهر:شهیم دیدوباره ناام ایرو

 ....یمنم آدرسشو ندارم ول:گمیم رلبیز

 !رضا مطئنا داره یول:شمیم رهیخ هیو به بق رمیگیباال م سرمو

 يامروزم رفتن برا... رو پنهان کرده کایو را يکه اون مهر رسهیرو گرفتن و به نظر م مایرد س گهیم مهران

... من برگرده يکایاگه خدا بخواد امروز قراره را... خونه میگفتن بمون... مینذاشتن ما بر! مایو س يمهر يریدستگ

سه ... ترسمیم! ستیحالش اصال خوب ن... هوشهیرو ب شاوقات شتریب بایتقر ایرو... امروز قراره دختربابا برگرده

 !پرمیمثل فنر از جام م لمیزنگ موبا يبا صدا... رو کایرو از دست دادم و هم را ایروزه که من هم رو
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 ن؟یکرد دایدخترمو پ نش؟یگرفت! الو مهران-

 ...یآگاه ایفرناد بلند شو با آرسان ب: ترسونهیمهران منو م ۀگرفت يصدا

 شده؟ یمهران چ -پرسمیترس م با

 ...گمیم ایب-

 !ارمیمن تااونجا دووم نم... یاآلن بگو لعنت-

 !بهت گمیم ایب... فرنادلج نکن-

 المصب؟ لرزهیشده؟ چرا صدات م یبگو چ زتیمهران جون عز-

 !کرد فرار کنه یسع دیتا مارو د يمهر-

 فرار کرد؟:شهیگشاد م چشام

 ...یول مشیالبته ما نگرفت... مشیگرفت! نه-

 مهران؟ نینکرد دایباهاش نبود؟ دخترمو پ کاینکنه را ه؟ینجوریچرا صدات ا گهید نشیاگه گرفت ؟یپس چ-

 ...که ابونیوسط خ دیپر...موقع فرار بچه هم تو بغلش بود:زنهیرسما با بغض حرف م گهید

 مهران؟ یچ یک:پرسمیبه زحت م.دارم یخفگ حس

 !ایب... فرناد نپرس-کنهیم هیگر

 مهران؟ یه چ -زنمیم داد

 !تصادف کردن-

 نشده که؟ شیزیسالمه مهران؟ چ کایرا... کایرا! امام زمان ای:نیزم خورمیزانوم با

 ...فرناد ایب-

 نشده که؟ شیزیمهـران دخترم چ-

 ...یپاش شکسته ول يمهر-

 شده؟بچم زندست مهران؟ یچ کامیبهم بگو را! نگو يمن از مهر يمهـران برا-

اما اآلن انقدر از نبود .سادهیاومده و روبه روم وا ادهامیفر يهم از صدا ایرو. کنمیم هیجملم رسما گر نیآخر با

ناقوس ها تو  ۀمهران همهم ۀتنها جمل دنیبا شن. و نگاه ماتش کنم ایرو ریذهنمو درگ تونمیکهنم دمیترس کایرا

 !ادمتأسفم فرن:شهیسرم شروع م
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خودمم وضع ... شده دهیگودافتاده و چهرش ژول رچشماشیز! زنهیو حرف نم نهیشیگوشه م هیهمش  آرسان

 يکایانگار قاتل را.شم کیبهش نزد خوامیو هم نم سوزهیهم دلم براش م! شدم به آرسان رهیخ! ندارم يبهتر

 نیهنوز آخر. کاستیده شدن رایروز دزد ةکنند یتداع دنشیمن د ياگر اون نباشه اما بازم برا یحت... من اونه

 ...زد تو ذهنمه ادیفر ایکه تو پاسگاه تو صورت رو يمهر يحرفا

! دیدیاون فقط تورو م یمن عاشق آرسان بودم ول... يمن بود يکردم؟ چون تو باعث نابود نکارویچرا؟ چرا ا -( 

چون ... نبود یو عشق و عاشق يازچون خواهرش تو فاز دوست پسرب.کردیم سهیرو با خواهرش مقا ایدن ۀهم

 کردمیم یبودم که سع بیجپس من نان... کردیم میداداش جونش تنظ ۀقیرو طبق سل زشیخواهرش همه چ

بودم که بخاطر جلب توجه اون داداش کور تو مجبور بودم  بیمن نانج. توجه پسر مورد عالقمو جلب کنم

بودم که مجبور شدم خودم برم و به عشقم  بین نانجم. کنم شیخودمو هزار شکل درست کنم و هفتاد قلم آرا

اونکه ... خواهرشه نه دوست دخترش اینباشه رو یهرچ! ياحمق نشومهر گفتمیبه خودم م یه...اعتراف کنم

گفتم ... شهینم دمیاما د... ا زاون باشه گهید يالگو هیکنه و دنبال  سهیرو با خواهرش مقا زیهمه چ تونهینم

انقدر واسش عشوه  یشم جنابعال کیاما تا خواستم به فرناد نزد... ستیدهن من ن ۀاون لقم! آرسان الیخیب

که ! شم دهیمدت بازهم منتظر بودم که فقط د نیتو ا... که توجهش به تو جلب شد و باهات ادواج کرد ياومد

هربار ! کرد یمحل یربار بهم باما اون ه... تووجودم هست یبار نگام کنه و من باور کنم زنانگ هیفرناد فقط 

 ۀنفر هم هی یوقت ختهچقدر س نیرو بردم تا هرسه تون بفهم کایمنم را! هاش ینیخوردم کرد با اخمها و سرسنگ

 ...رهیگیم يرو به باز تونیهست

 یمدت داشت نیتمام ا شهیباورم نم... يمهر يتو خواهرم بود! يکرد انتیتو به عتماد من خ... تو-زنهیهق م ایرو

 ینو زخم يکایچطور دلت اومد را! يمهر یمنو ازم گرفت ۀتو بچ... تو...یاز هم بپاش ونمویآش يکردیتالش م

 مارستان؟یب ۀگوش يبنداز

 !زندست؟ پس چرا به من گفتن همون موقع تموم کرد کایمگه را... مگه:گهیاشکهاش با تعجب م ونیم يمهر

 يراهرو يها کینقش سرام ایرو هوشیدهنم جسم ببلند من ا ز يحرف و خارج شدن وا نیبا ا همزمان

 )دینبا... دیفهمیم ينطوریا دینبا! میدروغ گفته بود ایما به رو... شهیم يکالنتر

مراسم با  ونیاز حالت بهت و سکوتش خارج شد و م کباریفقط سر خاك ... نزد یحرف چیاز اون لحظه ه ایرو

توء  ریتقص... دهیخواب نجایمن اآلن ا ۀشماست که بچ ریتقص... شماست ریتقص: و ناله به من و آراسن گفت غیج

پس  ؟يشد؟ تومگه مرد من نبود اشقتع يکه مهر يکرد کاریفرناد تو چ... یمن يکایتو باعث مرگ را! آرسان
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اگه تو با ... گرفت کامیکه خدا تقاصشو از را يکرد کاریتو پشت سر من چ ؟يمهر يآروز یکه بش يرکرد کایچ

با  یآرسان تو چطور تونست! دادینم اتونویکه بچم تاوان هوس باز ینداشت يسر و سر زیهمه چ یب يون مهرا

... معصوم من داد ۀتور وبچ يایاشیو ع ایتاوان دختر باز نیبب... یکن پرمن پر ۀسه سال يکایهات را یخودخواه

 !از همتون متنفرم! ازتون متنفرم

نه به درد ! نداره یعکس العمل چیه گهیبه هوش اومده د یشد و از وقت هوشیب ایاز همون لحظه رو! نیهم

من  نکهیا! کنهیمنو نابودم شتریب نیخودش فرو رفته و ا يایتو دن... گرانید يو نه به حرفا دهیواکنش نشون م

 !بکنم ستمهم نتون يچکاریاز دست دادم و ه مویزندگ زیروز هردو موجود عز هیتو 

***** 

 

 

 "حالزمان  ایرو"

اومدن تمام  یاز وقت! آرسان روبه رومه و محمد هم کنارش! شونم يکنارم نشسته و دسشتو انداخته رو فرناد

و ! بودم دهیتو چشماشه که قبال ند يزیچ هی... امروز نگاهش فرق داره! براق آرسانه يتوجه من به چشما

 !ــایمان: ربط داشته باشه دمیکه از زبونش شن یبه اسم راتییتغ نیا دوارمیام

 ...د رمورد زمانِ ییزایچ هی... یبدون دیهست که تو با ییزایچ هیجان  ایرو-آرسان

 !کاید رمورد زمان مرگ را ییزایچ هی:دهیادامه م اطیو بعد با احت کنهیمکث م چندلحظه

تک دخترشه و بخاطر  فرنادم که هنوزم عزادار يبرا سوزهیدلم م... شهیفرناد دور شونه هام منقبض م دست

 !پنهان کنه نهیمن مجبور شد غم و دردشو تو س طیشرا

و  یکه ناراحت نهیاول همه فکر کردن بخاطر ا... يکال سکوت کرد يتو بعد از مراسم خاکسپار یوقت-آرسان

ماه و سکوت  کیبعد ا زگذشت  نکهیتا ا. تو نکردم طیبه شرا یمن خودمم انقدر حالم بد بود که توجه! شوکه

اون زمان به من و فرناد هم هشدار داد و ما تازه ! يمحض تو، محمد متوجه شد تو درون خودت غرق شد

 هیکه  یو باألخره وقت! به من یحت... ست بهیغر گرانیکه نگاه تو به د میدیتازه فهم... حواسمون جمع تو شد

 ،یگرفتیرو م تیو تو سراغ مامان مهر میکرد تدایو ما شب به کمک مهران پ يزده بود رونیروز صبح ازخونه ب

 !يرو فراموش کرد زیتو همه چ میدیفهم
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فرناد ! وحشتناك گرفته بود یآرسان هنوز عزادار بود و خودش هم افسردگ! ایاصال خوب نبود رو تتیوضع-محمد

در واقع ! و شدنمتوجه مشکل ت رید یلیخ نمیهم يبرا... زدیحرف نم چکسیهم از همه فاصله گرفته بود و با ه

خارج ا  ییدادم که تو رو جا شنهادیپ هینجوریا دمیمن هم که د. نیانگار هرسه تون با هم به بهت فرو رفته بود

نظر  ریخوب ببرن تا اونجا ز یمرکز درمان هیدادم تو رو به  شنهادیدرواقع پ. خونه و خاطرات درمان کنن نیزا

گرفتن تو رو تو خونه درمان  میو فرناد مخالفت کردن و تصم آراسنیول ... یمتخصصا و روانپزشکا درمان ش

 !کنن

 یاون توهمات چ لیدل یبدون خوامیفقط م. میبد حیبه تو جزء به جزء درمانت رو توض میخوایما نم ایرو-آرسان

تو درمان  يرو دیکه با دمیرس جهینت نیبه ا تیتو امتحان کردم اما درنها يمن چند نوع درمان رو رو! بود

و  ،یترس و احساس ناامن لیاما بدل یدونستیم رناخودآگاهتیرو تو ضم زیچون تو همه چ... بشه یراشناختف

رو به  زیهمه چ ،يبود يو اونارو پنهان کرد يخورده بود تیکه درطول زندگ يا یروح يضربه ها نطوریهم

 !که برات افتاده بود یاتفاقات نطوریو هم... نسبتها و روابط رو... يسپرده بود یبه فراموش يرارادیغ یشکل

! یداشت ادینسبت بهش رو به  قتیکه فقط عشق عم یآدم! ومدیم ادتی بهیآدم غر هیتو فرناد رو به شکل  مثال

چون ... یو هرگ زهم قصد ازدواج باهاش رو نداشت يفرناد جواب رد داده بود ياما تو، تو توهماتت به خواستگار

فکر تو  نیو ا! ادیبرب یزندگ ةاز عهد تونستیپول بود که نم یمرد ب هیرناد تو اوهام تو ف  ت،یبرخالف واقع

چون .ياون اعتماد صددرصدت رو نسبت به فرناد از دست داده بود یداشت که تو، تو عالم واقع نویسرمنشأ ا

 ...رو نجات بده کایبرخالف تصورت فرناد نتونسته بود با تمام قدرتش را

 يعاد یزندگ هیو از  دهیکه خودتو بخاطر عشقش به پدرت دزد يدید یم يرو به شکل مادر يتو مهر-محمد

و هم  یرو باور کن انتشیخ نیا یتونستیو نم یرو دوست داشت يمحروم کرده، چون تو هم تو وجودت هنو زمهر

 يتو کنارمهر ۀسه سال دختردرواقع تو ذهن تو .دختر سه سالت همراه شده بود يناخودآگاهت با دردها ریضم

آدم ترسناك و  هیعالوه بر اون تو آرسان رو ... يکه از غم دخترت مرده بود يتو بود نیبزرگ شده بود و ا

دوباره بهت  يمختلف در کنار آرسان تحمل کرده بود يکه درطول سال ها ییچون تمام حرفا يدیدیهوسباز م

 یت دادن دخترت شده،  باعث شده بود که بهش بباعث از دس ناو نکهیفکر ا نیهجوم آورده بود و عالوه بر ا

 يتو زخم ها شهیکه ر يتجاوز حرف زد ياز قصد آراسن برا یتو حت... یو با خصم نگاش کن یاعتماد باش

 !مادرت داشت ۀروح تو بخاطر گذشت یمیقد
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خجالت  ينطوریحرفا الزم بود؟ من خودم هم نیحاال واقعا گفتن ا! نییپا ندازمیو سرمو م شمیخودم جمع م تو

 !اوهام پوچم هستم ةزد

که  يا هیهم خونه و تنها سرما! يرو از دست داد زتیهمه چ يتو ذهنت،  تو با مرگ مهر... درآخر-آرسان

با اون ... يکه با اون کار مهر یباور داشت نوید رواقع تو خودت هم ا! هم کارت و هم سالمت روانت... یداشت

شد با خراب شدن همه  يمردن مساو نیا وتو مرد  يبرا کایهمراه با را... ردکه در حق تو ک يا يو نامرد انتیخ

 قتیدرواقع تو حق! يکردیم هیفوت شدت گر يمامان مهر يو برا کایسر قبر را یرفتیم یتو حت! تو یزندگ زیچ

اما ... تو بود ياز خاطرات و باور ها یکه ذهنت ساخت بخش يزیهمونطور که بهت گفتم هرچ... بود ادتیها رو 

 یاما با درمان فراشناخت! يترسناك ساخته بود قتیحق هیو ازش  يکرده بود یقاطرو با هم  قیحقا نیفقط تو ا

درست مثل رابطت با ... یرفتیپذ یرو م یواقع يایو اتفاقات دن يشدیم کترینزد قتیتو کم کم تو ذهنت به حق

کم  کمو  یرو باور داشت تیمحرم نیاما تو وجودت ا شده همسرت ياون چطور ومدینم ادتیکه گرچه ! فرناد

 !یگرفتیبا خودت جبهه نم شیجسم يدر مقابل تماس ها گهید

 یبغل کردنش تنگ شده بود و وقت ياما دلت برا ومدینم ادتینسبت آرسان با خودت رو  نکهیبا ا یو حت: محمد

 !یگشتینبود با نگاهت دنبالش م

 ...يبوده و تو اونو از دست داد ییکایرا يروز هیبود که  نیا رفتنیقدم درمان تو پذ نیآخر -آرسان

... يتو بود... قائل نشدم ینقش کایرا ياز توهماتم برا چکدومیمن تو ه! اون شناسنامه اتفاق افتاد دنیکه با د -

ناسنامه منو به اون ش دنیاما د! دیبا ادمی میاتفاق زندگ نیدردناکتر خواستمیچون نم! نه کایاما را... فرناد بود

 ...برگردوند تیواقع

من تلخ و  يحرفا يفضا یگفتیکه م ییتو... اههیو س کیدلقک من تار ياشک ها یگفتیکه م ییتو! تو یه

و  یکیجز تار يزیچ ده،یمادر رنج د هی یذهن پر از درد و فراموش شهیمگه م... حاال خودت قضاوت کن! گنگه

 رنگ نشه؟ یب وازدست بده  شویزندگ ةمعجز نیبزرگتر تونهیم يابهام بهت نشون بده؟ مگه مادر

 خانومم؟ ییکجا -فرناد

 !بودنش با خودت یو دروغ یواقع صیتشخ! زنمیلبخند م بهش

 ...شهیهم يبرا! کنا رشما... جایهمن-

 !دارم شنهادیپ هیبچه ها من : زنهیدستاشو بهم م آرسان

 ؟یچ-
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 ه؟یترک میبر یسفر دسته جمع هیچطوره مثل اون سالها -آرسان

 !هیفکر خوب: خندیم فرناد

 ...دیاگه مثل اون سال منم نبر دینامرد:محمد

 !ارمیرو م ایمنم مان... ادیبه دوست دخترم بگو ب! ایتو هم ب: آرسان

 م؟یاسمشو دار دنیافتخار شن یکه ما امروز ه هیک ایمان نیا! کلک نمیبب-فرناد

 !گهینقاب د هیبا  اینسخه دوم رو: زنهیم يلبخند مرموذ آرسان

 انیپا

 

 

 

 93مرداد   : یینها انیپا

  93 مهر: انتشار در سایت نودهشتیا 
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